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• Algoritmo utilizando listas dinâmicas; 

• Problema da Reconfiguração de Sistemas de Distribuição 

de Energia Elétrica; 

• Calcular as mínimas perdas de potência; 

• Verificar a factibilidade da solução. 
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O problema da Reconfiguração de Sistemas de Distribuição 

de Energia Elétrica 

• Topologia radial  

• Abertura e fechamento de chaves seccionadoras 

• Estratégia ótima de operação com a minimização de 

perdas 

• Atendimento da demanda diária com qualidade 

• Redução de custos de operação.  
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• Problema de programação não linear de grande porte com 

variáveis reais e inteiras 

 

• Pode ser representado pela teoria dos grafos 

• Explosão combinatorial 

• Apresenta sistemáticas para diagramas conexos com 

pesos constantes 

• Árvore geradora mínima 

• Algoritmo PRIM 
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  A formulação matemática para minimizar as perdas ativas para um sistema 

simétrico e equilibrado. 
 

        𝑀𝑖𝑛𝑣 =  𝑔𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 𝑉𝑖
2 + 𝑉𝑖

2 − 2𝑉𝑖𝑉𝑖𝑐𝑜𝑠 𝛳𝑖𝑗𝑖𝑗 ∈𝛺𝑙
                    (1) 

s.a.  

        𝑃𝑆𝑖−𝑃𝐷𝑖 −  𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝛺𝑏𝑖
. 𝑃𝑖𝑗 = 0               ∀𝑖∈ 𝛺𝑏                             (2) 

        𝑄𝑆𝑖 − 𝑄𝐷𝑖 −  𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝛺𝑏𝑖
. 𝑄𝑖𝑗 = 0             ∀𝑖∈ 𝛺𝑏                            (3) 

        𝑉 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉                             ∀𝑖∈ 𝛺𝑏                             (4) 

        𝑥𝑖𝑗 𝑃𝑖𝑗
2 + 𝑄𝑖𝑗

2 ≤ 𝑆𝑖𝑗
2                              ∀ij∈ Ωl                             (5) 

      𝑥𝑖𝑗 ∈ 0,1        ∀ij∈ Ωl                             (6) 

         𝑥𝑖𝑗𝑖𝑗 ∈𝛺𝑙
= 𝑛𝑏 − 1                                        (7) 

      𝑃𝑖𝑗 = 𝑉𝑖
2𝑔𝑖𝑗 − 𝑉𝑖𝑉𝑗 𝑔𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠 𝛳𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛 𝛳𝑖𝑗           (8) 

       𝑄𝑖𝑗 = 𝑉𝑖
2𝑔𝑖𝑗 − 𝑉𝑖𝑉𝑗 𝑔𝑖𝑗𝑠𝑒𝑛 𝛳𝑖𝑗 + 𝑏𝑖𝑗𝑐𝑜𝑠 𝛳𝑖𝑗         (9) 
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 Ferramenta Dev C++ 

 Listas dinâmicas duplamente encadeadas  

 Algoritmo Prim   

 Resolver sistemas elétricos de grande porte. 

 

Listas dinâmicas 
 

• Utilizam ponteiros. 

• A memória é alocada dinamicamente no tempo de 

execução.  

• O espaço total de memória ocupada pela lista é 

proporcional ao número de elementos da lista.  
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Algoritmo Prim   

 

• Tem características de um algoritmo guloso. 

• Identifica uma árvore geradora mínima  

• Para a aplicação deste método deve-se conhecer a árvore 

(linhas conectadas). 

Metodologia 
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Algoritmo Prim   
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Problema de fluxo de potência 

 

• Método de varredura para sistemas radiais. 

• Perdas ativas  

• Verificar se a topologia é factível. 

• Fazendo analise do limite das tensões nas barras  

Metodologia 
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Nas simulações foram consideradas o estado crítico para os 

sistemas, considerando todas as demandas de potências 

como máximas, uma vez que esta condição é utilizada pela 

concessionária para dimensionar as redes.  

 

As condições de limites para as tensões nas barras dos 

sistemas foram: 

  limite inferior  95% da tensão nominal 

  limite superior 105% da tensão nominal. 

 

Foram utilizados sistemas consagrados na literatura. 

 

Resultados Experimentais 
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Sistema com 14 barras 

 

Originalmente proposto em Civanlar 

et al. (1988).  

• Possui uma subestação, 13 

barras de carga e 16 ramos. 

• Todos os ramos possuem 

chaves.  

• A barra onde está localizada a 

subestação é a 14, energizada 

com tensão de 23 kV. 
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Sistema com 14 barras 
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Sistema com 14 barras 
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Sistema com 84 barras 
  
O sistema de 84 barras foi 

apresentado em Chiou et 

al.(2005). 

• Possui uma subestação, 83 

barras de carga e 96 

ramos.  

• Todos os ramos possuem 

chaves.  

• A barra da subestação é a 

84, energizada com tensão 

de 11,4 kV. 
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Sistema com 84 barras 
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Sistema com 84 barras 
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Sistema com 136 barras 

 
 É um sistema real de grande 
porte e é apresentado em 
Mantovani et al. (2000). 
• Possui uma subestação, 135 

barras de carga e 156 ramos. 
• A barra onde está localizada a 

subestação é a 136, 
energizada com tensão de 
13,8 kV. 
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Sistema com 136 barras 
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Os resultados obtidos com a utilização de uma Heurística simples aliada a 

uma programação inteligente mostraram soluções de qualidade, com um 

tempo de processamento excelente e baixo esforço computacional. 

atestando a eficiência do novo algoritmo.  

As listas dinâmicas não só alocam espaço em tempo real, mas também 

facilitam o movimento das informações sem mover os dados, somente 

direcionando os ponteiros, tornando o processo mais eficiente. 
 

Trabalhos Futuros: 
 

Implementação computacional de um algoritmo capaz de gerar um 

conjunto de soluções iniciais radiais e diversificadas, também 

implementação de um algoritmo com a utilização de uma meta-heurística 

especializada, que trabalha em um espaço de busca, para a partir desta 

população inicial obter uma melhor solução aplicado ao problema da 

reconfiguração sistemas de distribuição de energia elétrica. 
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