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• Apresenta um método alternativo para a reconfiguração da rede de 

distribuição através de um método de decomposição matemática de 

dois estágios;  

• Objetivo é a determinação da melhor configuração de chaves que 

melhora o equilíbrio de energia exigido por cada alimentador da rede 

de distribuição. 

 

 

 

Objetivo 
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Sistema de Distribuição de Energia Elétrica Simplificado 

Introdução 
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• Sistema de Distribuição de 

Energia (SDE): 

• Principais requisitos: 

 Confiabilidade; 

 Disponibilidade; 

 Qualidade. 



 

Sistema de Distribuição de Energia (SDE) 

 
• Com o crescente desenvolvimento do SDE, o seu planejamento e 

operação podem acarreta em alguns desafios; 

• Possíveis problemas: 

 Instabilidade de tensão; 

 Desbalanceamento de cargas nos alimentadores; 

 Perdas não-técnicas; 

 Perdas técnicas de potência; 

 Variação na frequência. 
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Perdas Técnicas 
 

• São as perdas de potência ativa nas linhas de distribuição; 

• Influem diretamente nos custos associados com o transporte de 

energia elétrica e com a vida útil doas equipamentos; 
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Perdas Técnicas 
 

• Diminuindo as perdas ativas no sistema: 

 Maior qualidade na entrega energia entregue aos consumidores; 

 Melhora na eficiência do serviço de distribuição. 

• Operação eficiente do sistema. 
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Reconfiguração das Redes de Distribuição 
 

 

 

Introdução 
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• Opção atrativa para solucionar 

diversos problemas; 

• Determina uma nova topologia 

radial e conexa da rede através da 

definição dos estados das chaves 

manobráveis.  

ABERTO 
FECHADO FECHADO ABERTO 



 

 

• A formulação do problema de reconfiguração do SDE considera: 

 A não-linearidades decorrentes de variáveis inteiras associadas às 

decisões de manobra; 

 A conectividade e radialidade da rede elétrica.  

• O objetivo é a minimização das perdas técnicas da rede, conforme 

função objetivo do problema:  

Metodologia 
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Formulação do Problema de Reconfiguração 

𝑀𝑖𝑛 𝐷𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 



 

 

• Restrições: 

 Balanço de potência ativa e reativa gerada na rede; 

 Calculo do desbalanceamento; 

 Fluxo de potência nos trechos de distribuição; 

 𝐶𝐻𝑘𝑚 = 0 𝑜𝑢 1, (𝑉𝑘 , 𝑉𝑚 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛); 

 Conectividade e Radialidade. 

Metodologia 
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Formulação do Problema de Reconfiguração 



 

 

Metodologia 

17/11/2017 10 

Técnica de Decomposição de Benders 

• Presença de variáveis binárias e contínuas; 

• Decomposição do problema de reconfiguração em dois estágios: 

 Primeiro estágio: variáveis inteiras (binárias); 

 Segundo Estágio: variáveis contínuas; 

 



 

 

Metodologia 
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Técnica de Decomposição de Benders 

• Primeiro estágio: subproblema mestre 

 Determina uma configuração radial e conexa, sem determinar as 

restrições de rede. 

 

Sujeito a:  

𝐶𝐻𝑘𝑚 = 0 𝑜𝑢 1 

                                         Conectividade e Radialidade 

Sendo α custo do segundo estágio 

 

 

 

𝑀𝑖𝑛 𝛼 
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Técnica de Decomposição de Benders 

• Segundo estágio: subproblema escravo 

 Inclusão das restrições de rede; 

 Avaliação da solução encontrada no primeiro estágio.  

• Eletricamente viável. 

𝐹𝑂𝐵 = 𝑀𝑖𝑛 𝐷𝑑𝑒𝑠𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 
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Técnica de Decomposição de Benders 

Sujeito a:          𝑃𝑔𝑘 −  𝑃𝑘𝑚 ∙ 𝑐ℎ𝑘𝑚
∗

𝑘𝑚 ∈ 𝑁𝑡 − 𝑃𝐿𝑘 = 0 

𝑄𝑔𝑘 −  𝑄𝑘𝑚 ∙ 𝑐ℎ𝑘𝑚
∗

𝑘𝑚 ∈ 𝑁𝑡

− 𝑄𝐿𝑘 = 0 

 

𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 = 𝑐ℎ𝑘𝑚
∗ ∙ 𝐺𝑘𝑚𝑖 ∙ 𝑉𝑘𝑖

2 + 𝑐ℎ𝑘𝑚
∗ ∙ 𝑉𝑚𝑖

2 − 2 ∙ 𝑐ℎ𝑘𝑚
∗ ∙ 𝑉𝑘𝑖 ∙ 𝑉𝑚𝑖 ∙ cos 𝜃𝑘𝑚𝑖  
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Técnica de Decomposição de Benders 

• Representadas através de restrições, via inequações, para cada 

possível malha da estrutura da rede: 

I. máximo de um trecho aberto por malha; 

II. nenhuma barra desenergizada; 

III. trechos que saem da subestação fechados. 

• Restrições em função das variáveis binárias 𝑐ℎ𝑘𝑚. 

 

 



Metodologia 
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Início 

Subproblema Mestre 

Atualização das Variáveis 

Subproblema Escravo 

Critério de Convergência 

LS-LI<ε 

Montagem do Corte de Benders 

NÃO 

FIM 
SIM 

m=m+1 

m=1 

Passo 1 
Escolhe-se uma 
configuração radial 
e conexa da rede.   

Passo 2 

As variáveis a 
serem fixadas no 
subproblema 
escravo, (𝑐ℎ𝑘𝑚

∗ ) , 
são atualizadas de 
acordo com a 
solução obtida no 
subproblema 
mestre. 

Passo 3 
Verificação da 
viabilidade da solução 
encontrada no Passo-1. 

Passo 4 

Este critério é dado 
pela diferença entre 
os limites inferior (LI) 
e superior (LS) da 
função objetivo 
global do problema. 
Em que: LI = α e LS = 
𝑀𝑖𝑛 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠. 

Passo 5 
Montagem do 
corte de Benders. 
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Passo - 5: Montagem do cortes de Banders 

 

𝛼 + 𝜆𝑘𝑚 ∙ Ε𝑘𝑚 ∙ 𝑐ℎ𝑘𝑚 ≥ 𝑤2 + 𝜆𝑘𝑚 ∙ Ε𝑘𝑚 ∙ 𝑐ℎ𝑘𝑚
∗  

Em que: 

𝜆𝑘𝑚: Multiplicador de Lagrange associado à restrição que contém a 

variável de decisão; 

Ε𝑘𝑚 : Derivada da restrição que contém a variável de decisão em 

relação à mesma;   

w2: Valor da função objetivo do subproblema escravo.  



 Para testar a metodologia apresentada, utilizou o sistema de 16 barras: 

 

Resultados Encontrados 
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 Composto por 3 

alimentares de 23 kV e 16 

linhas; 

 Sendo 13 chaves 

seccionadoras 3 chaves de 

interconexão;  

 Perda técnica total de 

511,44 kW. 
 



Resultados Encontrados 
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Analisando o gráfico de Evolução dos Limites de Convergência: 

 Elevada oscilação entre os valores do limite superior devido a 

característica não linear inteiro misto do problema; 

 O problema apresenta pontos de mínimo local; 

 A técnica de Benders escapa dos pontos de mínimo local e localiza o 

ponto global ótimo.   

 

 

Resultados Encontrados 
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• Topologias encontradas durante o processo, juntamente com os respectivos 

valores de perdas.  
 

 

Resultados Encontrados 
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Iterações Chaves 
Abertas 

Diferença de Potencia entre as barras dos 
Alimentadores Elevadores ao Quadrado (𝐩𝐮 − 𝒌𝑾𝟐) 

1 2,3 e7 0,03063 

2 3, 7, e 14  0,01104   

3 2, 3, e 11 0,04582   

4 7, 13 e 14 0,01223   

5 7, 8 e 13 0,01019   

... ... ... 

23 4, 7 e 8 0,00753   



 

 

Resultados Encontrados 
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Nova Topologia do Sistema de 16 barras 



 

 Comparando-se as soluções de menor desbalanceamento com a de 

mínimas perdas temos:  

Resultados Encontrados 

17/11/2017 22 

Chaves 
Abertas 

Perda Mínima 
(kW) 

Fluxos da Subestação 
(kW) 1-2/1-6/1-11 

Desvios entre os Fluxos da 
Subestação (%) 1-2/2-3/1-3 

7, 8 e 16 466,13 9192/13817/6156   33,47/55,44/33,02   

4, 7 e 8 479,29 7660/13817/7702   44,56/44,25/0,56   



• Na tabela anterior notamos: 

 A solução 4, 7 e 8 apresenta valor de perda 479, 29 kW, e um somatório 
de desvios de : 44,56%, 44,25% e 0,56%. 

 A solução 7, 8 e 16 fornece uma perda de 466 kW, e um somatório de 
desvios: 33,47%, 55,44% e 33,02%.  

 Os termos 1-2, 2-3 e 1-3 na Tabela 2 explicam quais alimentadores estão 
sendo comparados para fornecer tal desvio.  

• Em trabalhos futuros busca-se usar otimização multiobjectivo, em que mais 
de um objetivo é considerado para se chegar à solução global.  

Discussão  
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 Determinação do ponto ótimo local de mínima perda; 

 A expectativa inicial da aplicabilidade pretendida foi atendida para 

reconfiguração sistemas de distribuição; 

 A proposta de um método alternativo para a reconfiguração mostrou-se viável 

e promissora; 

 Estudos serão conduzidos na tentativa de aumentar a eficiência 

computacional através da redução do número de iterações do algoritmo;  

 Sistemas de maior porte serão testados a fim de avaliar a aplicabilidade da 

técnica para os mesmos. 

Conclusão 
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