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Abstract-- This paper presents a strategy for solving the 

allocation problem of sectionalizing switches in a Brazilian 
electrical distribution system. The method used considers the 
fault history of the system during one year and the optimization 
of two contrasting objective functions: the reliability index 
Equivalent Duration of Interruption per Consumer Unit (DEC) 
and the total cost related to the sectionalizing equipments, such 
as: manual and automatic switches and automatic reclosers. The 
problem's optimal solutions acquisition is accomplished through 
the application of a multi-objective evolutionary algorithm, the 
NSGA-II (Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II), 
which works very well with the optimization of two objectives. 
The efficiency of the proposed strategy is tested in a Radial 
Distribution System of Companhia Paulista de Força e Luz utility 
which has 2257 bars and 25521 consumers and seeks to minimize 
the number of switches devices used in the system as well as to 
improve the reliability index Equivalent Duration of Interruption 
per Consumer. 

 
Index Terms-- Multi-Objective Evolutionary Algorithms, 

NSGA-II, Optimal Allocation of Switches, Power Distribution 
System, Power System Reliability. 

I.  INTRODUÇÃO 

operação de Sistemas Elétricos de Potência (SEP) visa   
garantir a continuidade no fornecimento de energia para 

os consumidores, sendo fundamental lidar com adversidades 
que estão diretamente relacionadas com a continuidade, a 
qualidade e a economia do serviço [1]. A parte do SEP na qual 
estas adversidades afetam diretamente o consumidor final são 
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os Sistemas de Distribuição Radiais (SDRs), os quais sempre 
estão sujeitos à faltas permanentes e a manutenções 
periódicas, fazendo com que determinada quantidade de 
consumidores não sejam atendidos. 

Essa interrupção no fornecimento além de ocasionar 
infortúnios aos consumidores atingidos pode penalizar a 
concessionária de energia uma vez que dependendo do tipo, 
limite de tempo e consequências da interrupção, deve-se 
ressarcir financeiramente os consumidores. Aumenta-se assim, 
a preocupação com a continuidade do serviço de entrega da 
energia elétrica aos consumidores, seja pela imagem da 
concessionária perante aos consumidores, pelas normas 
regulamentadoras ou por gastos com multas e o não 
aproveitamento da energia, devido às interrupções [2]. A 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão que 
regulamenta alguns índices de confiabilidade no Brasil, cujos 
limites impostos devem ser respeitados pelas concessionárias 
de energia, tais como: a Duração Equivalente de Interrupção 
por Unidade Consumidora (DEC) e a Frequência Equivalente 
de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) [3]. 

Dessa forma é necessário buscar alternativas que 
minimizem tanto o tempo da interrupção quanto a quantidade 
de consumidores interrompidos, procurando alcançar níveis 
aceitáveis desses índices de continuidade. Uma destas 
alternativas é a instalação de chaves seccionadoras e de 
manobras, as quais isolam trechos sobre falhas do restante do 
sistema e realizam o restabelecimento de energia dos trechos a 
jusante da falha por transferência de carga. Entretanto, surgem 
questionamentos em relação à quantidade, o tipo e os 
melhores trechos para instala-las, caracterizando assim o 
Problema de Alocação Ótima de Chaves (PAOC) [4], o qual 
procura alocar a mínima quantidade possível de chaves, 
minimizando o custo, o número de consumidores 
interrompidos e o tempo da interrupção, consequentemente, 
aumentando a confiabilidade do SDR e o faturamento da 
empresa. 

Como pode ser visto em [4] e [5] o PAOC é um problema 
multi-objetivo, que pode contar com duas funções objetivo a 
serem otimizadas, a primeira é o custo das chaves e a segunda 
o indicador de continuidade DEC. A ferramenta de solução 
utilizada em [4] propõe uma otimização multi-objetivo pelo 
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método clássico ε – restrito enquanto que em [5] é utilizado 
um Algoritmo Evolutivo Multi-Objetivo (AEMO), o Elitist 
Non Dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II), o 
qual foi proposto em [6]. 

O presente trabalho propõe o uso do AEMO NSGA-II na 
solução do PAOC em quatro alimentadores que compõe um 
SDR da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) 
localizado em uma cidade do interior paulista que conta com 
cerca de 230 mil habitantes. A aplicação do algoritmo será 
dada na busca por soluções não dominadas do problema 
visando minimizar a quantidade de chaves presentes no 
sistema e melhorar o indicador de continuidade DEC de cada 
alimentador. 

II.  REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta secção será apresentado o referencial teórico do 
trabalho, que conta com os seguintes assuntos: Componentes 
de um Sistema de Distribuição, Indicadores de Continuidade, 
Tempos de Interrupção, Problemas Muti-Objetivo e NSGA-II. 

A.  Componentes de um Sistema de Distribuição 

O PAOC será aplicado em um sistema de distribuição de 
média tensão, dessa forma é de suma importância listar e 
definir alguns componentes desta rede que influenciam em sua 
caracterização e que serão utilizados no trabalho. Sendo eles 
[1],[4]: 

Religador automático: É basicamente uma chave 
normalmente fechada que conta com um sensor de 
sobrecorrente, que permite inferir a existência ou não de uma 
contingência nos trechos á jusante do equipamento. Com um 
mecanismo capaz de abrir os contatos automaticamente na 
presença de uma falta e fechar os contatos da chave 
automaticamente caso a falha se extinga até um determinado 
período de tempo, ou caso a falha seja permanente, este 
mecanismo mantém o circuito aberto até que um operador 
feche a chave;  

Chaves Seccionadoras: São chaves normalmente fechadas, 
que são acionadas para isolar a falha para o menor número de 
consumidores possível e possibilitar a restauração de energia 
nos setores a montante; 

Chaves de Manobras: São chaves normalmente abertas, 
quando acionadas realizam a transferência dos setores a 
jusante de onde ocorreu a falha para o alimentador de socorro. 

Ambas as chaves, de manobra e seccionadoras, possuem 
capacidades máximas de corrente, além do tipo de chaves, 
automática ou manual, influenciar diretamente no tempo de 
restabelecimento de energia e no custo. Por exemplo, chaves 
automáticas apresentam um menor tempo de operação, porém 
podem ter um custo maior que as chaves manuais. 

B.  Indicadores de Continuidade 

Os direitos e obrigações das companhias de distribuição de 
energia são determinados no contrato de concessão, no Brasil 
a ANEEL é quem regula e fiscaliza o cumprimento do 
contrato e as atividades desenvolvidas pelas concessionárias 
com o objetivo principal de assegurar ao consumidor um 
serviço contínuo e de qualidade [4]. O PRODIST 
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional) possui uma série de documentos 
elaborados pela ANEEL que normatizam as atividades 
relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição. Em seu módulo 8 é abordada a qualidade de 
energia, apresentando-se indicadores de continuidade do 
serviço coletivos (DEC e FEC), vistos a seguir [3]: 

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora (DEC) – Expressa a duração média de falta de 
suprimento de energia na rede de estudo durante certo período 
de tempo, geralmente um ano, representando os minutos ou 
horas que em média cada consumidor sobre a área de estudo 
ficou desligado durante o ano, vale lembrar que Cc representa 
o número total de unidades consumidoras faturadas na área de 
estudo durante o período de observação, Ci o número de 
consumidores interrompidos devido a ocorrência i e N o 
número total de ocorrências ou faltas: 

 

 DEC=
∑ Citi

   N
i=1

Cc

   (1) 

 
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora (FEC) – Representa o número de interrupções, 
em média, que cada consumidor sobre a área de estudo sofreu, 
no período de avaliação considerado:  

 

 FEC=
∑ Ci

  N
i=1

Cc

   (2) 

 
O PAOC visa para cada ocorrência, diminuir o número de 

consumidores interrompidos assim como o tempo de cada 
interrupção, com o menor custo possível, de forma a assegurar 
que os índices de continuidade não violem os seus limites, 
eliminando a necessidade de compensação financeira da 
concessionária para com os clientes interrompidos. 

C.  Tempos de Interrupção 

Como visto em (1) a função objetivo DEC depende dos 
tempos de interrupção para cada ocorrência do sistema. Em 
[4], os tempos de interrupção são divididos em tempo de 
localização do defeito, tempo de transferência de carga e 
tempo de reparo do defeito. Neste trabalho, os tempos de 
interrupção serão classificados em: tempo de abertura e de 
fechamento das chaves (tab, tfe respectivamente), tempo de 
localização (tl) e tempo de eliminação da falta (tel). Por 
exemplo, considere o seguinte SDR composto por dois 
alimentadores e um ponto de manobra: 

 

 
Fig. 1.  SDR com 2 alimentadores. 
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Supondo a ocorrência permanente da Falta 2, inicialmente 
o religador automático R1 será aberto, e uma equipe percorrerá 
o alimentador, partindo da subestação SE1 até localizar o 
ponto da ocorrência da falta. E, em seguida, é necessário 
avaliar os dispositivos à montante e a jusante da barra 2, 
constatando a presença de uma chave NF a montante (NF1), 
possibilitando com sua abertura e o fechamento de R1 o 
restabelecimento do fornecimento de energia para os 
consumidores C1. Já os dispositivos a jusante do defeito são 
uma chave NF seguida de um ponto de manobra, o que 
viabiliza a isolação do defeito com a abertura da NF2 e o 
restabelecimento de energia para os consumidores C3, C4, C5 e 
C6 devido ao consequente fechamento da chave NA1. Com a 
eliminação da falta, as chaves NF1 e NF2 são fechadas e a 
chave NA1 é aberta novamente, restabelecendo o fornecimento 
para os consumidores C2. Deste modo, pode-se caracterizar os 
tempos fundamentais para o cálculo da função objetivo DEC: 
tempo de abertura e de fechamento das chaves (tab e tfe), tempo 
de localização tl e o tempo de eliminação da falta, denotado 
por tel.  

O presente trabalho considerará o tempo de abertura e de 
fechamento das chaves automáticas equivalente a três minutos 
cada, uma vez que essas chaves são operadas remotamente no 
Centro de Operação da Distribuição (COD). Já para a chave 
manual é necessário o serviço de uma equipe para realizar a 
abertura ou fechamento da mesma manualmente, tomando um 
maior tempo, 15 minutos para abertura e 15 minutos para o 
fechamento. Por último, os religadores automáticos possuem 
um sensor de sobrecorrente que os aciona automaticamente na 
presença de contingências no sistema, dessa forma seu tempo 
de abertura é nulo e seu tempo de fechamento é igual a 3 
minutos, assim como as chaves automáticas.  

 O tempo de localização, tl, é o tempo relativo à equipe de 
manutenção percorrer o alimentador, seja para localização da 
falta ou para operação de chaves manuais, considerando que a 
equipe se locomove a uma velocidade constante de 40 Km/h, a 
distância de 1 Km é percorrida durante o tempo de 0,025 h  ou 
1,5 minutos, definindo assim a taxa de 0,025h/Km, e, o tempo 
de eliminação da falta foi estabelecido de acordo com o 
Tempo Médio de Execução (TME) da concessionária dentro 
do período de um mês no conjunto de unidades consumidoras 
que abrange os quatro alimentadores de estudo, sendo 
equivalente a 36 minutos. 

D.  Problemas Multi-Objetivo 

Além de serem chamados de evolutivos, os AEMOs são 
multi-objetivos, ou seja, resolvem problemas de otimização 
multi-objetivo, cuja principal diferença destes em relação aos 
problemas de otimização mono-objetivo é dada pela presença 
de mais de um critério a ser otimizado e por esses critérios 
serem conflitantes entre si. Um exemplo prático abordado em 
[7] acontece na compra de um automóvel, onde o cliente pode 
procurar avaliar a compra de um carro verificando duas 
funções objetivo (dois critérios): o preço e o conforto.  

Neste exemplo, nota-se que as duas funções são 
conflitantes entre si, uma vez que quando o conforto é 
maximizado o preço também aumenta e neste problema a 

solução que o cliente procura é maximizar o conforto 
minimizando o preço, porém melhorando um critério o outro 
piora. 

Neste ponto entra o conceito de dominância que permite 
comparar a qualidade das soluções nos problemas de 
otimização multi-objetivo: uma solução x’ é dita dominada 
por x’’ quando x’’ não é pior que x’ em todos objetivos e x’’ é 
melhor que x’ em pelo menos uma função objetivo [7]. 
Entretanto os AEMOs buscam as soluções ditas não 
dominadas, as que pertencem à fronteira de Pareto, são 
soluções que não são dominadas por nenhuma outra solução. 

Segundo [7] um problema de otimização multi-objetivo é 
composto por várias funções objetivo e sujeito a algumas 
restrições, como pode ser visto em (3), a seguir:  

 

Max/Min       f
m

(x),  m=1,2,…,M;  

   sujeito a: g
j
(x)≥0,   j=1,2,…,J;  

 hk(x)=0, k=1,2,…,K; (3) 

 xi
inf

≤xi≤xi
sup

, i=1,2,…,n.  

 
Em que x é um vetor de n variáveis de decisão, 

x=(��, ��, … , ��) sendo  xi
inf

 e ��
���

  os limites inferior e 

superior impostos para cada variável de decisão xi. Tais 
limites definem o espaço de decisão ou espaço de variáveis do 
problema Svar. As J desigualdades e K igualdades são 
representadas pelas funções de restrição g

j
(x) e hk(x) 

respectivamente, cada solução x deve satisfazer J+K restrições 
além de respeitar os limites inferior e superior do Svar para ser 
considerada uma solução factível para o problema. O conjunto 
de todas as soluções factíveis forma o espaço de busca ou 
região factível Sfac. Para cada uma das soluções xi presentes na 

Sfac existe um vetor de funções objetivo 

f(x)= (f
1
(x),f

2
(x),…,f

m
(x)) que compõe o espaço 

multidimensional chamado espaço de objetivos Sobj.  

E.  NSGA-II 

O NSGA-II é um AEMO proposto em [6] o qual trabalha 
muito bem na otimização de duas funções objetivos, 
entretanto, apresenta um mal desempenho na otimização de 3 
ou mais funções devido a baixa diversidade das soluções 
obtidas. A principal característica desse AEMO acontece na 
sua seleção natural, onde todos os M indivíduos da população 
são classificados em ranks de acordo com sua não dominância, 
ou seja, indivíduos presentes no rank1 apresentam as soluções 
não dominadas de toda a população, a fronteira de Pareto, 
enquanto que os indivíduos presentes no rank2 contêm as 
soluções não dominadas de M-rank1 e o rank3 é composto 
pelas soluções não dominadas de M-rank1-rank2 e assim 
sucessivamente [8],[9].  

Este algoritmo trabalha com duas populações, P e Q, ambas 
de tamanho N, sendo que para cada iteração (geração) 
t=1,2,…,Z, as populações são denotadas por Pt e Q

t
.  Na 

primeira geração do algoritmo a população P1 é criada 
aleatoriamente obedecendo às restrições do problema multi-
objetivo a ser otimizado, em seguida verifica-se se o critério 
de parada foi alcançado, caso a resposta seja sim, o algoritmo 
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é encerrado, caso a resposta seja não, é dado continuidade na 
execução. A próxima etapa é a aplicação do operador genético 
cruzamento sobre a população P1, gerando mais N indivíduos, 
os quais dão origem à população Q

1
, a união de ambas 

populações é denotada por ��, no caso da primeira geração 
R1.Como pode ser visto na Fig. 2. 

 

 
Fig. 2.  Espaço de variáveis x Espaço de objetivos. Adaptado de [10]. 

 
Com a população R1 definida, o operador genético mutação 

é aplicado em seus indivíduos de acordo com a taxa de 
mutação pré-estabelecida. A próxima etapa trata-se da 
classificação dos indivíduos de R1 em ranks de não 
dominância, posterior a isso deve-se preencher a população P 
da próxima geração (iteração), Pt+1=P2, com os melhores 
indivíduos da população R1 caracterizando assim o elitismo do 
algoritmo. É importante lembrar que R1 possui 2.N indivíduos 
enquanto que o número de indivíduos comportados em P2 é 
correspondente a metade disso. Como já dito, a população P2 
será preenchida com os melhores indivíduos de R1, dessa 
forma o preenchimento é iniciado pelos indivíduos de menor 
rank, i=1, caso o número de indivíduos presentes no ranki, 
Nranki

, ser menor que a quantidade de vagas na população P2, 

estes são inseridos na mesma, caso contrário, é necessário 
realizar uma seleção entre os indivíduos do ranki para 
determinar qual deles fará parte de P2.  

Essa seleção é realizada por meio da maior crowding 
distance, ou maior distância de multidão, que é a medida de 
quão perto uma solução está próxima de soluções vizinhas [7]. 
Por exemplo, supondo que o problema apresenta duas funções 
objetivo (f

1
,f

2
) e que restam apenas três vagas para o 

preenchimento de P2 e o ranki possui cinco indivíduos: 
  ranki=[β  α  x  θ  δ] (4) 

 
O primeiro passo é organizar os indivíduos em ordem 

crescente de alguma função objetivo, ordenando-os do menor 
valor até o maior em relação a função selecionada. Fazendo os 
indivíduos ordenados em relação a f

1
: 

 
 ranki=[α  x  β  δ  θ] (5) 

 
Como os indivíduos de um rank� são não dominados entre 

si a ordenação em relação à f
2
 é contrária a (5). Em [7] os 

indivíduos que estão localizados nos extremos ou limites, no 
caso α e θ possuem distância de multidão infinita. Já para os 
demais é necessário realizar o seguinte cálculo, exemplificado 
pelo indivíduo β:  

 

 dβ=
f
1
  δ- f

1
  x

f
1
  max- f

1
  min +

f
2
  x- f

2
  δ

f
2
  max- f

2
  min (6) 

 

Onde f
1
  δ é o valor de f

1
 para o indivíduo δ e f

1
  max é o valor 

máximo de f
1
 dentre os indivíduos de R1, o mesmo raciocínio 

vale para as outras variáveis da equação (6). Assim os três 
indivíduos que preencherão as três vagas restantes são α, θ e 
quem tiver a maior distância de multidão dos outros três 
indivíduos. Dessa forma é finalizada uma geração do 
algoritmo e dado início a outra conforme ilustrado na Fig. 2. 

III.  METODOLOGIA 

O PAOC proposto neste trabalho visa realizar a alocação 
ótima de dispositivos de seccionamento em cada um dos 
quatro alimentadores presentes em um SDR da CPFL. Dentre 
estes dispositivos são considerados chaves manuais, chaves 
automáticas e religadores automáticos, sendo o custo das 
chaves e o indicador de continuidade DEC as funções objetivo 
a serem minimizadas.  

Para resolução do PAOC e obtenção das soluções ótimas é 
utilizado o AEMO NSGA-II, o algoritmo do PAOC proposto é 
implementado via plataforma de programação MATLAB®. 

Como visto anteriormente, Fig. 2, o NSGA-II deve ser 
iniciado com a geração aleatória de uma população de 
soluções do problema. Porém, serão geradas diversas 
populações iniciais com o mesmo número de indivíduos, uma 
para cada alimentador que compõe o SDR de estudo, tomando 
como exemplo o SDR apresentado na Fig. 3: 

 

 
Fig. 3.  Exemplo de um SDR com dois alimentadores e três faltas. 

 
O NSGA-II trabalharia com duas populações iniciais, uma 
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correspondente ao primeiro alimentador P1
SE1  e outra ao 

segundo alimentador P1
SE2 , a união das duas define P1, no 

trabalho será estabelecido como 30 o número de indivíduos 
das populações iniciais. Na Fig. 4 estão representados os 

primeiros indivíduos de cada população P1
SE1  e P1

SE2 , os quais 

podem definir o SDR apresentado na Fig. 3 de modo que seja 
possível realizar o estudo do PAOC levando em conta somente 
equipamentos de seccionamento e o histórico de faltas do 
sistema. 

 

 
Fig. 4.  Representação da população P1=P1

SE1+P1
SE2. 

 
Como pode ser observado na Fig. 4, cada gene (coluna) que 

compõe o indivíduo representa um trecho da rede em 
especifico, entretanto, todos os trechos não estão 
representados. Isto acontece pelo fato de que o PAOC 
proposto neste trabalho avaliará somente a alocação dos 
dispositivos de seccionamento do sistema e considerará o 
histórico de ocorrências no mesmo durante o ano de 2016. 

Portanto, a localização de cada falta no sistema é conhecida 
e, como será realizada alocação de dispositivos de 
seccionamento, apenas existe sentido em aloca-los nos trechos 
a montante de cada falta, os quais conectam a barra que sofreu 
a falta até a barra raiz do alimentador, a sua subestação. Na 
Fig. 4 os trechos representados por cada gene de cada 
indivíduo são equivalentes aos trechos a montante de cada 
falta e que conectam a subestação até as barras que sofreram 
alguma falta, como mostra o destaque em vermelho na Fig. 4. 
E o valor de cada gene corresponde a um equipamento de 
seccionamento alocado no trecho, sendo adotado: o número 2 
para indicar trechos sem nenhum equipamento alocado, o 
número 3 para indicar trechos com religadores automáticos, o 
número 1 para chaves NF manuais e o número 4 para chaves 
NF automáticas.  

Seguindo o fluxograma do AEMO NSGA-II já 
apresentado, necessita-se realizar o cruzamento dos indivíduos 
de P1, gerando assim uma população R1 com 2.N indivíduos, 
para isto é utilizado a seleção de um ponto de corte para cada 
cruzamento e uma taxa de cruzamento igual a 50%. O método 
de mutação adotado, na aplicação do operador genético 
mutação sobre R1, é o da substituição e a quantidade de 
indivíduos que podem sofrer a mutação é dada por uma taxa 
de mutação equivalente a 15%.  

A próxima etapa consiste na avaliação por não dominância 
de cada indivíduo que compõe R1 de acordo com as funções 
objetivo: DEC e custo, denotada por CT. Para o cálculo do 

DEC será considerada a ocorrência de faltas de acordo com o 
histórico do ano de 2016 e a operação e disposição dos 
dispositivos de seccionamento como explicado anteriormente. 
Além disso, seão considerados quatro tipos de tempo de 
interrupção para o cálculo do DEC, sendo eles: tempo de 
abertura e de fechamento das chaves (tab, tfe respectivamente), 

tempo de localização (tl) e tempo de eliminação da falta (tel).  
Logo, o DEC calculado para cada indivíduo de R1 é a 

somatória dos DEC’s parciais, correspondentes a aplicação de 
cada falta presente no histórico na sua respectiva barra e 
número de ocorrências, levando em conta a operação ótima 
das chaves, no sentido de dar prioridade as operações que 
resultem no maior número de consumidores interrompidos no 
menor intervalo de tempo possível.  

O cálculo do custo CT para cada indivíduo é dado pela 
somatória do preço de cada equipamento de seccionamento 
que o compõe, também contanto os equipamentos de 
seccionamento a jusante das faltas ou aqueles que não se 
encontram nos ramos que ligam as barras de falta até as 
subestações, exemplificando, são os equipamentos localizados 
nos trechos em negrito na Fig. 3. Vale salientar que estes 
equipamentos fazem parte da configuração real do SDR, uma 
vez que a alocação ótima de chaves somente acontece nos 
trechos que conectam a SE até as barras que sofrem as faltas.  

Os preços adotados para a chave manual, chave automática 
e religador automático se encontram na Tabela I:  

 
TABELA I 

PREÇOS ADOTADOS PARA CADA EQUIPAMENTO. 

 

Dispositivo Preço (R$) 

Manual 2000,00 

Automática 5000,00 

Religador 6000,00 

 
Com os valores de DEC e CT calculados para todos os 

indivíduos, é realizado o ranking por não dominância e o 
preenchimento da população P2, de acordo com o fluxograma 
apresentado na Fig. 3, e, caso seja atingido o limite de 500 
gerações, o algoritmo do PAOC é finalizado, caso contrário, é 
dado início a mais uma nova geração.  

IV.  RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentados os resultados do PAOC 
para cada um dos quatro alimentadores: AL_1, AL_2, AL_3 e 
AL_4.  

O alimentador AL_1 dispõe de 7043 consumidores, 478 
trechos, 25 Km de comprimento e 12 faltas no período de um 
ano. A alocação ótima dos dispositivos de seccionamento 
aconteceu em 86 trechos, que são os trechos que conectam a 
subestação do alimentador até as barras que sofrem as faltas.     

Pós 500 gerações, ou iterações, do NSGA-II, as soluções 
iniciais convergiram para 14 diferentes soluções, as quais 
podem ser visualizadas na fronteira de Pareto contida na Fig. 
5. O quadrante superior esquerdo da Fig. 5 apresenta as 
melhores soluções em custo, enquanto que o quadrante 
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inferior direito mostra as melhores soluções em continuidade, 
já o quadrante inferior esquerdo possui as soluções que 
dominam a solução Existente. 

Para efeitos de comparação entre a solução Existente e as 
soluções obtidas por meio do AEMO NSGA-II, são 
consideradas: a melhor solução em continuidade, a melhor 
solução em custo e uma das soluções que domina a solução 
Existente. A Tabela II apresenta essa comparação, mostrando: 
o valor do DEC, o valor do custo (CT), o número de chaves 
manuais (NCM), o número de chaves automáticas (NCA), o 
número de religadores automáticos e o número total de 
dispositivos (NTD) de cada solução. 

 
Fig. 5.  Comparação entre a solução existente e as soluções não dominadas 
obtidas pelo NSGA-II para o AL_1. 

 
TABELA II 

COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES DO PAOC DO AL_1. 

 

Soluções DEC (horas) CT (R$) NCM NCA NRA NTD 

Existente 6,076 97000,00 40 1 2 43 

Continuidade 0,637 163000,00 37 7 9 53 

Custo 8,540 68000,00 31 0 1 32 

Dominante 2,847 82000,00 32 0 3 35 

 
A solução Continuidade apresenta o menor valor de DEC 

dentre as soluções comparadas, porém possui o maior custo 
por apresentar uma maior quantidade de equipamentos 
alocados, caracterizando o DEC e o CT como duas funções 
objetivo contrastantes.  Como esperado, a solução Custo 
contém o pior valor de DEC e o menor valor de CT.  

A solução Dominante é melhor que a solução Existente nos 
dois objetivos, exibindo um menor valor do indicador de 
continuidade DEC e um menor custo, demonstrando que 
existem os melhores trechos para os equipamentos serem 
alocados, não necessitando de um gasto excessivo com chaves 
e religadores automáticos. 

O alimentador AL_2 dispõe de 2981 consumidores, 228 
trechos, 11 Km de comprimento e 3 faltas no período de um 
ano em uma mesma barra. A alocação ótima aconteceu para 
46 trechos e o problema convergiu para duas soluções 
distintas, apresentadas na Fig. 6. A baixa diversidade 
encontrada no resultado do problema ocorreu devido este 
alimentador apresentar o menor número de trechos, o menor 
comprimento e a menor incidência de faltas entre os quatro 

alimentadores, além de essas faltas acontecerem na mesma 
barra. Proporcionando desta maneira, um menor número de 
variáveis de decisão para ser realizada a otimização, e 
consequentemente, uma menor diversidade das soluções.  

A Tabela III apresenta a comparação entre as duas soluções 
obtidas e a solução Existente. As duas soluções são 
dominantes e apresentam um menor DEC e um menor CT 
quando comparadas a solução Existente. No entanto, quando 
comparadas as duas soluções dominantes entre si: a solução 
Dominante 1 é melhor no quesito custo e pior no quesito DEC 
enquanto que a solução Dominante 2 é melhor no DEC e pior 
no custo. 

 
Fig. 6.  Comparação entre a solução existente e as soluções não dominadas 
obtidas pelo NSGA-II para o AL_2. 

 
TABELA III 

COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES DO PAOC DO AL_2. 

 

Soluções DEC (horas) CT (R$) NCM NCA NRA NTD 

Existente 2,953 56000,00 22 0 2 24 

Dominante 1 2,116 38000,00 16 0 1 17 

Dominante 2 0,307 44000,00 16 0 2 18 

 
Nota-se que, como mostrado nos resultados apresentados 

na Tabela III, que seis chaves manuais presentes na solução 
Existente foram retiradas nas soluções dominantes. Portanto, 
existiam chaves a mais no sistema e que não estavam 
contribuindo, efetivamente, para a diminuição do DEC, 
levando em conta somente as faltas presentes no histórico de 
ocorrências do sistema dentro de um ano. E, também, um 
religador automático presente na solução Existente foi retirado 
na solução Dominante 1 e realocado na solução Dominante 2, 
demostrando que a alteração do posicionamento dos 
equipamentos de seccionamento surtirá efeito no índice de 
continuidade DEC. 

O alimentador AL_3 apresenta 8051 consumidores, 750 
trechos, 55 Km de comprimento e 32 faltas no período de um 
ano. E, sua alocação ótima de chaves, foi realizada em 116 
trechos, convergindo pós 500 gerações para 10 diferentes 
soluções, como mostra a Fig. 7.  

Igualmente as soluções obtidas para o AL_1, o AL_3 
também apresenta três quadrantes de soluções: quadrante 
superior esquerdo (melhores soluções em custo), quadrante 
inferior esquerdo (soluções que dominam a solução Existente) 
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e quadrante inferior direito (melhores soluções em DEC). A 
Tabela IV compara uma solução de cada quadrante juntamente 
com a solução Existente. 

 
Fig. 7.  Comparação entre a solução existente e as soluções não dominadas 
obtidas pelo NSGA-II para o AL_3. 

 
TABELA IV 

COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES DO PAOC DO AL_3. 

 

Soluções DEC (horas) CT (R$) NCM NCA NRA NTD 

Existente 23,467 168000,00 78 0 2 80 

Continuidade 1,063 267000,00 72 9 13 94 

Custo 23,745 136000,00 65 0 1 66 

Dominante  1,068 168000,00 66 0 6 72 

 
A solução Continuidade apresenta o menor valor de DEC 

dentre as soluções comparadas e possui o maior custo por 
apresentar uma maior quantidade de equipamentos alocados. 
Porém, quando comparada com a solução Dominante, nota-se 
que a última apresenta um DEC praticamente igual a da 
primeira e um custo total menor, tornando, neste caso, a 
solução Continuidade inviável.  

A solução Custo contém o menor valor de CT e o maior 
valor de DEC, priorizando, deste modo, a menor quantidade 
de equipamentos alocados. Já a solução Dominante apresenta 
o mesmo CT da solução Existente, contudo, possui um menor 
valor de DEC, demonstrando sua dominância a cerca da 
solução Existente e que diferentes tipos de equipamentos 
alocados em trechos diferentes podem surtir um melhor 
resultado. 

O alimentador AL_4 apresenta 7446 consumidores, 797 
trechos, 43 Km de comprimento e 32 faltas no período de um 
ano. A alocação dos dispositivos de seccionamento deu-se em 
169 trechos da sua rede e os resultados convergiram para 23 
diferentes soluções, mostradas na Fig. 8.  

As soluções obtidas neste alimentador estão dispersas em 
dois quadrantes, o da esquerda referente às soluções que 
dominam a solução Existente e o da direita referente às 
soluções que apresentam os melhores índices de continuidade, 
e, os piores valores de custo. 

Na Tabela V pode ser visualizado um comparativo das 
seguintes soluções:  a solução Existente, a melhor solução em 
Continuidade e duas soluções dominantes. A solução que 
possui o melhor índice de continuidade comparada com todas 

as outras 22 soluções e mais a solução Existente, se trata da 
solução Continuidade, e, por apresentar o maior número de 
equipamentos alocados se torna uma solução economicamente 
inviável. 

 
Fig. 8.  Comparação entre a solução existente e as soluções não dominadas 
obtidas pelo NSGA-II para o AL_4. 

 
TABELA V 

COMPARAÇÃO ENTRE AS SOLUÇÕES DO PAOC DO AL_4. 

 

Soluções DEC (horas) CT (R$) NCM NCA NRA NTD 

Existente 16,609 179000,00 81 1 2 84 

Continuidade 0,409 559000,00 95 27 39 161 

Dominante 1 14,858 147000,00 65 1 2 68 

Dominante 2 7,002 165000,00 65 1 5 71 

 
A solução mais economicamente viável se trata da solução 

Dominante 1, entretanto, esta possui o menor índice de 
continuidade dentre o restante das soluções, ganhando 
somente da solução Existente. Por último, a solução 
Dominante 2, assim como a Dominante 1, domina a solução 
Existente, no entanto, apresenta um valor de DEC e um valor 
de CT mais compensatórios. 

V.  CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi estudado o problema de alocação ótima 
de chaves seccionadoras manuais, automáticas e de 
religadores automáticos em quatro alimentadores de uma rede 
de distribuição de energia elétrica da CPFL. O objetivo foi 
minimizar o índice de continuidade DEC e o número de 
equipamentos alocados. A alocação otimizada dos dispositivos 
seccionadores permitiu alcançar soluções que contribuíram 
com a redução dos custos e aumento da confiabilidade. 

O trabalho propôs uma metodologia composta pelo uso de 
um algoritmo evolutivo multi-objetivo, o particionamento do 
tempo das interrupções e o histórico de faltas do sistema no 
período de um ano. O algoritmo escolhido foi o NSGA-II, por 
trabalhar muito bem na otimização de dois objetivos 
conflitantes, tais como: DEC e o custo total relativo as chaves.  
O uso do histórico de faltas e o particionamento do tempo das 
interrupções em tempo de localização, tempo de abertura e 
fechamento dos equipamentos e tempo de eliminação da falta 
foram adotados para uma melhor adequação do problema com 
a realidade. 
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Resultados mostraram as fronteiras de Pareto de cada 
alimentador, sendo observadas as melhores soluções em custo, 
as melhores soluções em continuidade e as soluções 
dominantes, as quais não apresentaram serem piores que as 
soluções existentes nos dois objetivos e foram melhores em 
pelo menos um deles. 
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