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RESUMO 

AVELAR, Fabio da Silva. Ferramenta de suporte para autorrecuperação de rede de 

distribuição de energia elétrica utilizando Redes Neurais Artificiais. 2017. 95 f. 

Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017. 

Uma ferramenta foi desenvolvida para auxiliar na autorrecuperação de rede de 

distribuição de energia elétrica, com o auxílio de um software, para simular um 

sistema real. O sistema elétrico considerado possui chaves inteligentes capazes de 

identificar uma falta momentânea na linha e encontrar a melhor reconfiguração para 

seu religamento, caracterizando uma rede elétrica inteligente (Smart Grid). Utilizando 

a técnica de inteligência artificial, Rede Neural Artificial (RNA), foram simuladas 

situações de falta em determinados trechos da rede elétrica e analisado fluxo de 

potência via OpenDSS, observando o chaveamento mais adequado dentro do menor 

intervalo de tempo, foi realizada também uma implementação via ELIPSE no sistema 

elétrico do IEEE em questão para melhor visualização identificando o religamento 

deste sistema. O algoritmo desenvolvido mediante uma falha escolhe a melhor 

configuração para restabelecer a energia ao maior número de consumidores durante 

a mesma. Com os resultados das simulações foram realizados testes e análises para 

verificar suas robustez e velocidade se comparados às ações dos operadores, na

esperança que o modelo desenvolvido seja mais rápido do que um operador 

experiente de um Centro de Operação de Distribuição (COD) em sua tarefa de 

análise. Este trabalho apresenta uma aplicação de um algoritmo para diferentes 

configurações de redes de distribuição reduzindo o tempo e a quantidade de 

consumidores afetados, possibilitando fazer um melhor direcionamento das equipes 

de eletricistas para o restabelecimento, com isto ganhando tempo, minimizando 

desgaste dos profissionais, dos componentes de distribuição de energia elétrica e 

dos operadores dos CODs. 

Palavras-chave: Autorrecuperação de redes; Redes de distribuição; Otimização; 
Smart Grid.



ABSTRACT 

A tool was developed to assist in the self-recovery of the electricity distribution 

network, with the help of software, to simulate a real system. The electrical system 

considered has intelligent keys capable of identifying a momentary fault in the line 

and finding the best reconfiguration for its reclosing, characterizing a Smart Grid. 

Using artificial intelligence, Artificial Neural Network (ANN), simulated fault situations 

in certain stretches of the electrical network and analyzed power flow through 

OpenDSS, observing the most appropriate switching within the shortest time interval, 

an implementation was also performed via ELIPSE in the IEEE electrical system in 

question for better visualization identifying the reclosing of this system. The algorithm 

developed through a fault chooses the best configuration to restore the energy to the 

largest number of consumers during it. With the results of the simulations, tests and 

analyzes were performed to verify their robustness and velocity when compared to 

the actions of the operators, in the hope that the developed model will be faster than 

an experienced Operator of a Distribution Operation Center in its task of analysis. 

This work presents an algorithm application for different distribution network 

configurations, reducing the time and quantity of affected consumers, allowing a 

better targeting of the electrician teams for the restoration, thus gaining time, 

minimizing the wear of professionals, components electricity distribution and 

operators.

Key words: Self-recovery; Power distribution network; Optimization; Smart Grid.
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1 INTRODUÇÃO 

Existem diversas maneiras de avaliar a qualidade no fornecimento de 

energia elétrica, sendo a continuidade a mais importante. O Avanço das 

tecnologias onde a dependência da energia elétrica vem aumentando, 

interrupções de fornecimento são, evidentemente, ocorrências indesejáveis para o 

consumidor e, quando acontecem com muita frequência ou apresentam longas 

durações, podem trazer prejuízos aos consumidores, além de colocar em dúvida 

os processos adotados na empresa responsável pelo fornecimento (MAZZOLA et 

all, 2008).  

Existem dois indicadores que expressam e avaliam a continuidade e o 

grau de disponibilidade dos serviços prestados pela concessionária de energia 

sendo eles relacionados a quantidade (frequência) e tempo (duração). O tempo 

das interrupções está ligado à gestão e a quantidade à fragilidade, envelhecimento 

ou mesmo a falta de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica. Os 

indicadores em questão têm fácil medição e permitem um controle através de 

normas e multas dependendo do seu desempenho. A regulamentação da 

continuidade é basicamente comparar os valores máximos toleráveis, chamados 

de metas de continuidade, com os valores apurados (PESSANHA, M. et all 2007). 

Para que exista um desenvolvimento dos países é de vital importância a 

continuidade no fornecimento de energia elétrica. Com o mundo globalizado e 

competitivo ela é algo a se analisar pelos responsáveis através do planejamento 

afim de proporcionar um crescimento do sistema  (HASSIN, 2003).

A ANEEL é responsável nacionalmente pela regulamentação e

fiscalização do setor elétrico, e estabelece os limites máximos dos indicadores de 

continuidade do fornecimento que as concessionárias de energia do Brasil devem 

observar, considerando a duração e a frequência com que elas ocorram 

(MAZZOLA et all, 2008). 

Quanto menores forem os índices DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora), FEC (Frequência Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora), DIC (Duração de Interrupção Individual 

por Unidade Consumidora), FIC (Frequência de Interrupção Individual por Unidade 

Consumidora) e DMIC (Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade 
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Consumidora) maior será a confiabilidade, portanto minimizando estes indicadores 

melhora-se a confiabilidade. A satisfação dos consumidores e a constante 

melhoria na qualidade do fornecimento de energia elétrica faz com que as equipes 

técnicas das concessionárias tomem decisões, dentro de suas possibilidades, em 

obras para melhorias no sistema (DIAS , 2009).

Conforme Dias (2009), a ANEEL, para conseguir quantificar a qualidade 

dos serviços prestados pelas empresas do setor elétrico, estipula os indicadores 

de continuidade de uma rede de distribuição, dentre os quais se destacam o DEC 

e o FEC, estabelece metas anuais, fiscaliza, penaliza, através de multas, as 

concessionárias que não as cumprem. A cada ano as metas ficam mais rigorosas, 

desta forma as concessionárias precisam melhorar sua infraestrutura do sistema 

de distribuição de energia elétrica. Levando em conta que o planejamento do 

sistema tem como base o conhecimento empírico dos especialistas da empresa, 

as próximas metas serão cada vez menores, os investimentos aumentarão. As 

pessoas responsáveis pelo planejamento necessitam de ferramentas apropriadas 

para que os auxiliem nas tomadas de decisões da quantidade e posições dos 

equipamentos a serem instalados, visando um melhor custo/benefício. 

As distribuidoras de energia elétrica têm a responsabilidade de 

gerenciar seus sistemas, mantendo seus indicadores de continuidade, na pior das 

hipóteses iguais aos seus respectivos valores limites. Ultrapassando os limites, a 

empresa é multada proporcionalmente aos valores de ultrapassam, pagando ao 

órgão regulador (MAZZOLA et all, 2008). 

Falcão (2010) define smart grid como uma tecnologia ou equipamento 

fundamentada em bastante automação, computação e comunicações,

monitoramento e controle da rede elétrica, as quais permitirão um sistema mais 

otimizado que os atuais.  

Vieira e Granato (2011) descrevem self-healing (auto regenerável ou

auto recuperável) como aquele apto de detectar, averiguar, responder e restaurar 

faltas na rede de Energia Elétrica (EE) de maneira automática (e em uns casos de 

forma instantânea). Tais sistemas utilizam informação em tempo real gerada por 

sensores instalados na rede de distribuição para responder de modo anterior a 

degradação do serviço ou ainda sem restrição ao serviço contratado a problemas 

da rede, evitando ou diminuindo automaticamente desligamentos, problemas com 
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a qualidade de energia. Sintetizando, sistemas self-healing aumentam o nível de 

confiabilidade do suprimento de EE. 

O self-healing é uma das funções do smart grid e tem o propósito de 

aprimorar a confiabilidade e responder rapidamente quando ocorre uma falta na

Rede de Distribuição (RD), isolando e reduzindo o intervalo de falta dessa (IEA, 

2011).

Existe a possibilidade de alguns benefícios da aplicação do conceito de 

self-healing em sistemas elétricos como: (i) rápida restauração do sistema em 

operação; (ii) maximização da restauração das cargas e (iii) menor necessidade 

de enviar equipes de campo para religar a rede (OUALMAKRAN, 2012). 

Ferreira (2015) informa sobre relevância da utilização de um sistema de 

autorrecuperação, seja simples ou um sistema mais completo. E percebe também 

a relação direta com uma rede de distribuição automatizada, pois é graças aos 

equipamentos instalados nela que é possível a realização de ações para identificar 

e isolar a falta, então efetuar a autorrecuperação. 

O fluxo de carga é a solução para condições normais de equilíbrio de 

estado estacionário de um sistema de energia elétrica. Tornou-se um pré-requisito 

essencial para estudos de sistemas de energia, pois é usado para garantir que a 

transferência de energia elétrica de geradores para consumidores através do 

sistema é estável, confiável e econômica. No artigo Karthikeyan et all (2011), os 

estudos de fluxo de carga tem como referência topologias que estão disponíveis 

no ambiente Matlab® - Graphical User Interface (GUI). Usando essa ferramenta, 

uma análise gráfica extensiva também foi feita. Os sistemas de teste IEEE padrão 

são tomados como dados de entrada e os resultados são plotados. Isso também 

pode ser estendido para qualquer análise em que os resultados do fluxo de carga 

sejam usados como uma entrada. 

O objetivo do artigo de Altaie e Asumadu (2017) é localizar a falha na 

linha de transmissão de alta tensão adotando um algoritmo de localização de 

falhas preciso. Primeiro, a localização da falha foi conduzida usando o método 

convencional da lei de Ohm. Em segundo lugar, o algoritmo foi implementado 

combinando um classificador múltiplo junto com a Rede Neural Artificial (RNA). 

Finalmente, a localização da falha foi realizada usando o Digital Signal Processing

(DSP) com base na técnica de janelas e RNA. A fonte de dados de entrada é dos 
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dispositivos de medição amostrados usando a técnica DSP. Os dados coletados 

são usados para treinar a RNA, para localizar a falha para reduzir o tempo de 

interrupção e minimizar o custo de corrigir o problema. Além disso, todos os 

possíveis tipos de falhas e locais foram considerados e testados para verificar o 

algoritmo proposto. A validação desses métodos foi feita usando diferentes tipos 

de redes de dados reais que foram salvas no Matlab®.
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1.1 PROBLEMA 

Algumas ferramentas úteis ao sistema de distribuição em diversas 

situações utilizam técnicas de simulação. A simulação representa um processo de 

desenvolvimento de um modelo computacional muitas vezes relacionados a um 

sistema real e que permita realizar experimentos com ele, fornecendo subsídios

para que se possa entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias para sua 

operação. Pode utilizar a simulação na verificação de desempenho de série de 

alternativas concorrentes para resolução de problemas de engenharia. Assim 

obtém-se resultados que podem auxiliar em uma tomada de decisão apontando 

alternativas mais apropriadas à situação, desde que os critérios sejam adequados 

para orientar tal busca (RODIGHERI, 2013). 

A solução do planejamento, expansão e o desenvolvimento dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica através de modelos matemáticos 

otimizados e técnicas relacionadas para as empresas do setor elétrico é de grande 

importância por motivo do crescimento da quantidade de consumidores, pela 

confiabilidade e a competitividade. Portanto, a relevância da expansão desses 

sistemas tem como base os custos de investimentos e de operação, junto ao fato 

dos consumidores estarem conectados a eles. Ferramentas computacionais 

podem auxiliar na expansão e confiabilidade do sistema, além de possibilitarem 

ganhos significativos nos custos de expansão e operação. Levando em conta o 

quanto é possível investir nos projetos de planejamento de redes de distribuição 

no setor elétrico os departamentos deste necessitam pensar no desenvolvimento 

das ferramentas computacionais para análise e planejamento que contemplem a 

confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia elétrica de maneira 

econômica (COSSI, 2008). 

Considerando o planejamento de expansão da demanda e a 

necessidade de energia de forma continuada temos uma permanente discussão 

entre os consumidores e as empresas do setor elétrico. Os consumidores 

conhecendo cada vez mais sobre seus direitos, pedindo restituição pelos prejuízos 

apresentados em seus equipamentos, ao que tudo indica as faltas demonstradas

pela rede, e os outros, correlacionando realmente as falhas e os danos para que o 
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ressarcimento seja criterioso e que primem a coerência e a justiça (REZENDE et 

all, 2013). 

Vieira e Granato (2011) em seu trabalho consideram que nos dias 

atuais vem aumentando o emprego de sistemas automatizados. Automação de 

uma maneira simples quer dizer a substituição de trabalhos humanos por 

computadores. Contudo a automação utilizada nas redes de distribuição gera uma 

inteligência na rede, assim originando o termo smart grid. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Desenvolver uma ferramenta de suporte para autorrecuperação rede de 

distribuição de energia elétrica. 

1.2.2 Objetivos específicos 

· Realizar revisão bibliográfica; 

· Estudar e analisar modelos existentes self healing; 

· Simular situações de falta e religamentos, procurando menor tempo; 

· Corrigir possíveis faltas; 

· Relatar resultados. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

A otimização e gerenciamento do sistema elétrico, desde a geração até 

o consumo são simplesmente as redes elétricas inteligentes ou smart grids  

utilizando para isso sensores, monitores, acesso remoto, automação e sistemas 

integrados projetando melhorias dos sistemas elétricos, tanto da segurança do 

sistema quanto da eficiência (GELLINGS, 2009). 

Segundo Silva, Pereira e Mantovani (2010) na maioria dos países o 

sistema de distribuição é aéreo, principalmente nas regiões centrais que possuem 

comércios, por seu baixo preço, mesmo que os índices de confiabilidade sejam 
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menores. Estes modelos de redes estão vulneráveis ao meio ambiente ao seu 

redor que pode causar interrupções no fornecimento de energia, gerando 

transtornos para os consumidores e prejudicando os índices de confiabilidade das 

empresas distribuidoras.  

O deslocamento de equipes para reparar as redes de distribuição em 

uma situação de desligamento pode demorar ainda mais ao considerar que 

semáforos estarão desligados, trânsito congestionado e desordenado. Exigência 

do retorno da energia gera pressão sobre os profissionais que efetuarão o reparo. 

A necessidade de isolar o trecho defeituoso, religar os trechos não 

afetados, associada a uma cidade sem energia com muitos veículos nas ruas, 

pode resultar em demora no restabelecimento da energia. 

Uma rede de distribuição com chaves inteligentes, smart grids, pode 

auxiliar no restabelecimento da energia elétrica, sendo que tais equipamentos 

podem localizar onde ocorreu um curto-circuito e isolá-lo. Tal inteligência pode 

minimizar o retorno da energia elétrica. 

1.4 METODOLOGIA 

 A presente dissertação tem caráter de pesquisa exploratória 

experimental, utilizou como base de dados o ieee xplore, pesquisas realizadas na 

área de self healing (autorrecuperação), dissertações, teses nas áreas de rede de 

distribuição de energia elétrica. Informações da ANEEL foram utilizadas. 

Foi utilizada uma rede de distribuição padrão IEEE adaptada para 

realizar a validação do método proposto de reconfiguração de RD. 

Técnicas para implementar o algoritmo de reconfiguração de rede de 

distribuição foram investigadas, tais como, algoritmo genético (genetic algorithm),

enxame de partículas por representação binária (particle swarm optimization) e

Rede Neural Artificial (RNA). Foi utilizado neste trabalho a técnica RNA para 

identificar o setor com melhor configuração para atender o maior número de 

consumidores possível, o OpenDSS para simulações do fluxo de potência e o

Elipse para visualização da reconfiguração da RD. 
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Simulações com o software Matlab® de faltas nos trechos em diversas 

posições, no sistema desenvolvido, possibilitam uma maior confiabilidade de uma 

rede de distribuição de energia elétrica.  

Através dos resultados das simulações foi possível estimar que um 

sistema automatizado independente de operador e eletricistas seja mais eficiente 

que um sistema não automatizado. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O conteúdo do capítulo um é constituído pela introdução, objetivos, 

justificativa, metodologia e estrutura do trabalho. 

No capítulo dois são demonstrados técnicas já utilizadas de 

autorrecuperação de rede de distribuição com aplicação no self healing. 

A base do capítulo três são as simulações de fluxo de potência no 

OpenDSS.

O capítulo quatro apresenta a aplicação de rede neural sobre os 

resultados obtidos no DSS através do Matlab®. 

Capítulo cinco mostra as demonstrações no Elipse. 

Capítulo seis apresenta as conclusões e sugestões de trabalhos 

futuros. 

Os apêndices A e B são resultados das simulações do OpenDSS e

Matlab® respectivamente. O apêndice C mostra as demonstrações no Elipse.
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2 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 

RESTABELECIMENTOS DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Antes de demonstrar as técnicas utilizadas por alguns autores para 

solucionar problemas de redes de distribuição de energia elétrica são necessárias 

algumas definições com base nos problemas, tais como: 

Restabelecimento: Repor no antigo estado, ou seja, o circuito elétrico 

estava ligado e por algum motivo foi desligado, restabelecer nesse caso significa 

deixar no estado anterior, que era ligado.  

Restauração: Segundo Neto (2011) a restauração é uma análise da

capacidade  de  reserva  dos  alimentadores  após  a  falta  e  religar o  sistema  

de  distribuição por meio de  cálculos  e  tomadas  de  decisões  comumente 

realizadas  pelos  operadores. 

Autorrecuperação: Uma rede de distribuição automatizada, capaz de 

identificar o local de uma falta, isola-la e religar as áreas não afetadas, sem utilizar 

operadores ou eletricistas, ou seja, independente da intervenção humana. 

Falta: Ocorrência de um curto circuito ou qualquer anomalia na rede 

que gere um desligamento não proposital na rede de distribuição de energia 

elétrica.  

Segundo Borges (2012), a solução do problema de restabelecimento de 

Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE) é importante. Sobre isso 

diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos. Dessa forma, várias metodologias 

são aplicadas destacando-se: 

· Métodos de Busca Exaustiva; 

· Lógicas de Automação; 

· Sistemas Inteligentes; 

· Métodos Heurísticos; 

· Métodos Matemáticos. 

Na sequência será apresentada uma revisão bibliográfica dividida de 

acordo com os métodos acima citados: 
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2.1 MÉTODOS DE BUSCA EXAUSTIVA 

Segundo Oliveira (2009) informa que o nome busca exaustiva se dá ao 

fato de um esforço computacional muito intenso, mesmo para pequenos sistemas. 

Isso ocorre devido à necessidade de realizar uma análise do fluxo de potência a 

cada operação de chaveamento. Basicamente é realizado uma listagem das 

possibilidades radiais factíveis desde que as restrições do problema sejam 

satisfeitas. É possível conseguir a solução ótima global da questão de restauração 

do SDEE. De fato, problemas muito grandes inviabilizam este procedimento.  

2.2 LÓGICAS DE AUTOMAÇÃO 

Glamocic (2011) utilizou lógica de automação em um sistema real de 

distribuição, o que abri caminho para solução de diversos problemas relacionados. 

A metodologia consiste em técnicas de programação convencionais com cenários 

coexistentes com automação local e controle remoto. A solução ótima é 

determinada pela divisão do problema com diferentes tipos de equipamentos de 

automação em subproblemas de sistema de automação. 

  

2.3 MÉTODOS HEURÍSTICOS 

  

Teixeira (2016) define método Heurístico como:  

““Heurística é um método ou processo criado com o objetivo 

de encontrar soluções para um problema. ” “É um 

procedimento simplificador (embora não simplista) que, em 

face de questões difíceis envolve a substituição destas por 

outras de resolução mais fácil a fim de encontrar respostas 

viáveis, ainda que imperfeitas. ”

Conseguir obter uma solução ótima local é possível por um método 

heurístico. As redes de distribuição possuem diferenças peculiares entre si, por 

mais que possuam características básicas similares. Ou seja, o êxito de uma regra 
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heurística não é garantia que outro sistema terá o mesmo desempenho 

(KALANTAR et all 2006).

2.3.1 Sistemas Especialistas 

Os sistemas especialistas são programas de computador que são 

projetados para executar o trabalho de um perito, e também para dramatizar o seu 

comportamento. Um sistema especialista é importante com o objetivo de 

implementar sistemas de computador em vez de seres humanos na tomada de 

decisões. A energia elétrica é considerada um dos bens estratégicos de maior 

relevância em níveis internacionais. Atividades do governo e organizações 

dependem do produto e seus mercados relacionados. De fato, a previsão de carga 

e o restabelecimento da energia elétrica são considerados como fatores na

tomada de decisões. Uma vez que realizar essas decisões é demorado e requer 

grandes orçamentos financeiros, isso pode ser considerada como uma questão 

necessária e vital nos sistemas de energia (SANJANI, 2015). 

2.3.2 Busca Heurística 

Através do fluxo de potência trifásico Miu et all (1998) apresentaram um 

algoritmo de busca atrelado as chaves.  Deseja-se maximizar o restabelecimento 

de consumidores prioritários e a quantidade de carga total restaurada com menor 

número de chaveamento.  Como desvantagem foi necessário diversos fluxo de 

potência afim de realizar cortes de carga e para o tratamento das violações dos 

mesmos e tensões elétricas nas barras. Ainda Miu et all (2000) incluiu ao 

problema alguns capacitores afim de aumentar as cargas restabelecidas, 

considerando também as distâncias geográficas entre as chaves para conseguir 

um tempo de manobra menor dessas. Na sequência Kleinberg et all (2011) 

prosseguiu com o trabalho, possibilitou a redução do número de chaveamentos, 

maximização dos consumidores atendidos e carga restabelecida, através da 

seleção das cargas e controle da demanda na área não atingida pela falta.

Zidan e El-Saadany (2011) utilizam em seu trabalho um índice que é 

calculado por meio do fluxo de potência balanceado ou desbalanceado de acordo 

com o sistema, quando as chaves normalmente abertas são fechadas O indicador 
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para abertura é o índice da chave, ocorrendo violação, outra é escolhida. É 

desconsiderado sequência de fechamento e presença dos consumidores 

prioritários. O trabalho considerou geração distribuída e caso o gerador esteja na 

área defeituosa, o mesmo não é levado em conta.  

2.4 META HEURÍSTICAS 

Freitas et all (2009) definem meta-heurística como: “Uma meta-

heurística é um método heurístico para resolver de forma genérica problemas de

otimização (normalmente da área de otimização combinatória). ”

As metodologias apresentadas a seguir utilizam regras heurísticas, 

permitindo a solução ótima global nesses problemas, por meio de uma varredura 

mais precisa (BORGES, 2012). 

2.4.1 Busca Tabu 

A solução de problemas combinatórios pode ser por meio de um 

algoritmo de meta-heurística que é também chamado de método de Busca Tabu 

(BT).  Evitando o ótimo local, o algoritmo é forçado a explorar novas áreas no 

espaço de busca. O algoritmo mantém duas listas (Lista Elite (memória de longo 

prazo) e Lista Tabu (memória de curto prazo)), durante a busca por um ótimo 

global. As soluções ótimas são guardadas na Lista Elite. As soluções 

recentemente visitadas são armazenadas na Lista Tabu. Em todas as novas 

iterações ou movimento, essa é comparada com as soluções armazenadas na 

Lista Tabu. Caso esta solução esteja na Lista Tabu ela é considerada impropria e 

na sequência descartada. O intervalo de tempo em que as soluções são mantidas 

é conhecido como Período Tabu.  Conforme o avanço das iterações as soluções 

novas substituem as antigas. Em algumas condições, é necessário levar em conta 

o estado Tabu de um movimento porque ele produz uma resposta melhor. Isto é 

conhecido como uma condição esperada e a solução é trazida para a Lista Elite. A 

atualização repetida das Listas Tabu e Elite por determinado número de iterações 

faz com que o algoritmo chegue ao ótimo global seguinte (TOUNE et all, 2002).
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 Mori e Muroi (2011) apresentaram uma solução por meio de um 

algoritmo colocando um conceito conhecido como amostragem probabilística 

(Probabilistic Sampling) reduzindo esforço computacional gerando soluções 

candidatas. Os autores obtiveram um ganho de 40% no tempo computacional 

comparado ao método BT tradicional.  Nesse artigo não considerou sequência de 

operações de chaves e muito menos a possibilidade de corte de carga.  

2.5 MÉTODOS DE PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA 

Método de programação matemática é uma ferramenta de otimização, 

pode solucionar problemas por meio de programação linear, as quais formulam a 

restauração de energia. Podendo aplicar estes métodos em qualquer configuração 

de rede, existindo a possibilidade de encontrar a solução ótima se o problema for 

formulado de maneira adequada (LUAN et all, 2002). 

Ardeshiri et all (2015) propõem um modelo estocástico ideal para 

gestão de energia com o objetivo de minimização de custos. Nesse modelo, as 

incertezas relacionadas com os valores projetados para carga demandada e 

preços de mercado são modelados por duas etapas estocásticas de programação. 

Um modelo matemático é desenvolvido para calcular o cronograma de operação 

ideal para melhorar o tempo de usar a resposta à procura. Turbina eólica, energia 

fotovoltaica, pilha de combustível, e um gerador a diesel são considerados como 

as fontes, juntamente com sistema de armazenamento de energia para o 

fornecimento de eletricidade para a microgrid. Para modelar processos 

estocásticos o método de Monte Carlo tem sido usado para gerar cenários.  

2.6 MÉTODOS HÍBRIDOS 

Levando em conta diversos patamares de carga Huang e Chen (2011) 

utilizaram rede neural afim de produzir planos de restabelecimento depois da 

ocorrência de uma falta. Os autores utilizaram um método de computação 

evolucionário conhecido como EDE (Enhanced Differential Evolution) para 

treinamento da Rede Neural Artificial (RNA - são técnicas computacionais que 

apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos 



25

inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência), conseguindo 

melhores resultados do que outras metodologias tais como Algoritmo Genético e o 

Gradiente Estocástico. Na sequência de uma falta no sistema de distribuição essa 

metodologia demonstra grande eficácia nos planos de restabelecimento. Assim 

como foi apresentado em Huang (2010) é considerado somente o balanço de 

carga dos ramos do sistema, não sendo considerados os limites de tensão das 

barras. Como desvantagem existindo mudanças na topologia no sistema a RNA 

deve ser treinada novamente e o método apresenta apenas a topologia final do 

restabelecimento, não demonstrando a sequência de operação das chaves.  

2.7 SISTEMAS INTELIGENTES 

Coelho (2004) diz que o objetivo principal dos sistemas de Inteligência 

Artificial (IA), é executar funções que, caso um ser humano fosse executar, seriam 

consideradas inteligentes. É um conceito amplo, e que recebe tantas definições 

quanto damos significados diferentes à palavra Inteligência. Podemos pensar em 

algumas características básicas desses sistemas, como a capacidade de 

raciocínio (aplicar regras lógicas a um conjunto de dados disponíveis para chegar 

a uma conclusão), aprendizagem (aprender com os erros e acertos de forma a no 

futuro agir de maneira mais eficaz), reconhecer padrões (tanto padrões visuais e 

sensoriais, como também padrões de comportamento) e inferência (capacidade de 

conseguir aplicar o raciocínio nas situações do nosso cotidiano).  

2.7.1 Lógica Fuzzy 

O conhecimento humano é a base para formulação computacional da 

teoria de lógica Fuzzy. A lógica Fuzzy é capaz de trabalhar com grandezas 

incertas como a corrente elétrica de um trecho do sistema. Especialistas humanos 

procuram utilizar regras heurísticas, razão pela qual é adotado lógica Fuzzy para 

resolver problemas de restabelecimento (HSU e KUO, 1994).

WEN-HUI-CHEN (2010) utilizou lógica Fuzzy e verificou o desempenho 

de 25 sistemas de distribuição. Nesse trabalho foram criados conjuntos Fuzzy tais 

como número de operações de chaveamento, disponibilidade de carga nos 
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alimentadores reservas principais, disponibilidade de carga nos alimentadores, 

reservas laterais desequilíbrio da carga entre os alimentadores principais e cargas 

diferentes entre os alimentadores principais e laterais. 

O problema de restabelecimento do SDEE é solucionado por meio do 

algoritmo de decisão Fuzzy por Kaewmanee e Sirisumrannukul (2011) pelo 

operador através de expressões linguísticas. Os conjuntos Fuzzy para 

representação das restrições, variáveis de decisão e objetivos foi utilizado por 

esse método. Os objetivos do trabalho são correntes nos alimentadores e tensões 

nas barras dentro dos limites, mínimo de chaveamento, maior número de 

consumidores ligados na área afetada e cargas balanceadas entre os 

alimentadores.  Os autores representaram a rede por meio de uma estrutura de 

árvore conhecida como Node Depth Encoding (NDE). Não é apresentado solução 

detalhada para o restabelecimento do SDEE, isso é a principal desvantagem. 

2.7.2 Algoritmo Genético 

Borges (2012) defini Algoritmo Genético (AG) como: 

“Um algoritmo de otimização baseado nos princípios da 

genética e seleção natural. Ele encontra a melhor solução no 

ambiente de procura do espaço de solução com a utilização 

de um método probabilístico e a troca hierárquica de 

informações entre os indivíduos”.

Huang e Zhang (2010) elaboraram uma metodologia multiobjetivo para 

resolver problemas de restabelecimento por meio de uma implementação de (AG). 

Geração. Distribuída (GD) e operação em modo ilhado foram levados em 

consideração pelos autores nesse trabalho. O algoritmo apresenta apenas a 

configuração final da rede. A maximização da potência das GDs evita as 

operações desnecessárias de chaveamento durante o processo de 

restabelecimento.  

Kondo (2015) divide em quatro etapas sua metodologia, instando

religadores automatizados nos circuitos de distribuição na parte primária com o 
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objetivo de minimizar os indicadores de duração e frequência de interrupções. A 

primeira parte, os indicadores de continuidade são equacionados a partir dos 

parâmetros: frequência acumulada de consumidores na rede, demanda média dos 

consumidores, quantidade de faltas e seus respectivos tempos de interrupção. 

Cada parâmetro é equacionado como uma função do comprimento da rede 

principal de energia elétrica de cada circuito. Na sequência, para cada circuito, um 

grupo de alternativas é definido. Os religadores normalmente fechados instalados 

do percurso do circuito nas suas respectivas posições a partir da sua quantidade 

são criadas cada alternativa. O que determina a melhor posição de cada religador 

é a minimização dos indicadores de continuidade e a energia não distribuída. A 

melhoria dos indicadores de continuidade da região em estudo é avaliada através 

das combinações de alternativas, na segunda etapa. Religadores automatizados 

normalmente abertos viabilizam a interligação com os alimentadores vizinhos na 

terceira etapa, possibilitando a transferência de consumidores para outros circuitos 

em caso de contingência. A distância de circuitos vizinhos é que determina a 

melhor posição desses dispositivos. A tensão das barras e o carregamento dos 

circuitos no período da simulação de contingência são parâmetros para avaliação 

das restrições técnicas. Na quarta etapa, a segunda e a terceira etapa se repetem, 

até atingir o nível de saturação da melhoria produzida pelos novos religadores. 

2.7.3 Enxame de Partículas 

Graças a experiências com algoritmos calcados no "comportamento 

social" de espécies de pássaros e cardumes de peixes este método despontou. A

questão social está associada a vivência dos indivíduos com seus vizinhos. A

tomada de decisão por um indivíduo dependerá do desempenho do passado e 

alguns de seus vizinhos (SERAPIÃO, 2009). 

O método de otimização Enxame de Partículas solucionando problemas 

na área de restabelecimento com presença de GD foi apresentado por Yan e 

Wang (2011), com atenção especial para capacidade de fornecer potência ativa 

na operação modo ilha. Os autores têm como base a maximização da queda de 

frequência permitida pelo sistema, apresentado através de uma fórmula para o 
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cálculo de potência máxima gerada pela GD. Consumidores prioritários e 

apresentação da configuração final do sistema são caraterísticas desse método.  

2.7.4 Redes Neurais Artificiais 

Similar as redes neurais biológicas assim são as Redes Neurais 

Artificiais computacionalmente. Essas têm como características marcantes a 

capacidade de aprendizado e adaptabilidade, o que potencializa seu uso em 

problemas de restabelecimento, uma vez que o SDEE constantemente sofre 

aumento na demanda e mudanças na configuração (BORGES, 2012).

 Comparando o sistema nervoso com RNA podemos destacar algumas 

semelhanças, como processo de informações em diversas unidades simples, 

chamados de neurônios artificiais, a possibilidade de interligar essas unidades 

estabelecendo a transmissão de sinais, através de conexões entre os elementos. 

A parte de armazenamento das informações, as interligações são associadas a 

pesos, dependendo da eficiência da conexão. A base conhecimento faz parte da 

aprendizagem e esse processo é responsável por gerenciar os pesos das 

conexões em reação aos estímulos do ambiente. (DECANINI, 2012). 

Serviço de restauração de sistema de distribuição é investigado usando 

a inteligência artificial por Huang (1995). O objetivo é alcançar um plano de 

restauração adequado na zona não afetada depois de uma falta ter sido 

identificada e isolada. Para reduzir o período de interrupção e melhorar a 

confiabilidade do serviço de restauração o plano deve ser planejado em um 

período muito curto. No artigo, duas abordagens são utilizadas, rede neural 

artificial (RNA) e o método de reconhecimento de padrões, esses são 

desenvolvido para determinar o plano de restauração em uma maneira muito 

eficiente. A eficácia da proposta nas abordagens é demonstrada pela restauração 

do serviço de eletricidade após uma falta em um sistema de distribuição em 

Taipei, Taiwan. Conclui-se que com um plano de uma restauração adequado pode

alcançar a eficiência usando essa proposta. Portanto, ele pode ser usado por 

operadores de sistemas de distribuição para restauração do sistema. 

Este artigo propõe um método de previsão de confiabilidade de rede de 

distribuição baseado em Rough Set Theory e redes neurais. A rede neural é 
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treinada por amostras históricas de dados para obter o modelo de previsão e o 

algoritmo genético é usado para otimizar o peso inicial e o limiar da RNA, para 

melhorar a velocidade de convergência da rede neural e realizar uma previsão 

rápida da confiabilidade do sistema de distribuição. Finalmente, verifica-se o 

método com os dados do Anuário de Pequim, e os resultados mostram que esse é 

efetivo e operável (YAN et all, 2017). 

Os sistemas de distribuição de energia desempenham um papel 

importante na sociedade moderna. Quando ocorrem interrupções as restaurações 

são cruciais para melhorar a confiabilidade do sistema. A identificação da causa 

raiz da interrupção é muitas vezes essencial para as restaurações. Este artigo 

informa sobre a investigação de dois métodos de classificação: logística   

regressão e rede neural aplicado na distribuição de energia como classificador e 

comparação dos resultados. A regressão logística raramente é utilizada em 

diagnóstico de falha de distribuição de energia, enquanto a rede neural foi 

amplamente utilizada nas pesquisas de confiabilidade do sistema de energia. O 

critério de avaliação do valor da logística de regressão inclui: taxa correta de

classificação, taxa positiva verdadeira, taxa negativa verdadeira e média 

geométrica. Este artigo também discute os problemas de aplicação, incluindo 

insuficiência de dados, dados desequilibrados constituição e limiar que muitas 

vezes são enfrentados no poder diagnóstico de falta de distribuição. Duas 

principais faltas de distribuição, árvore e contato com animais, são usados para 

ilustrar as características e eficácia das técnicas investigadas (XU et all, 2005). 

2.7.4.1 Definição de RNA 

A minimização de trabalhos braçais vem sendo objeto da engenharia 

por meio de técnicas e implementações que realizem as mesmas tarefas 

humanas. Dentro desse contexto a Rede Neural com sua capacidade de 

aprendizado, generalização e classificação são utilizadas em reconhecimento de 

padrões, controle, modelagem, aproximação de funções, entre outras  (FRITZEN, 

2012).
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 O que especifica uma Rede Neural, são as características do 

problema, o treinamento em uma base de dados possibilitando estimar situações 

futuras (FRITZEN, 2012). 

2.7.4.2 RNA Multi-layer Perceptron (MLP) 

O Multi-layer Perceptron (MLP) é um tipo de rede neural artificial que 

consiste em uma função de ativação não linear na camada oculta. A rede MLP 

fornece mapeamento não linear entre vetores de entrada e saída. As redes 

neurais possuem duas funções importantes, isto é, classificadores de padrões e 

filtros adaptativos não-lineares. Uma estrutura geral da rede neural consiste em 

uma arquitetura de três camadas, ou seja, uma camada de entrada que define o 

valor de entrada, uma ou mais camadas ocultas que definem a função matemática 

e uma camada de saída que define o resultado final. Cada camada consiste em 

um número grande de neurônios interligados através de pesos. Cada neurônio 

possui função matemática (também conhecida como função de ativação) que 

aceita a entrada da camada anterior e produziu a saída para a próxima camada. 

Assim, nas redes neurais a predição é definida pela função de ativação 

(NAGENDRA, 2017). 

O desenvolvimento do algoritmo backpropagation diz que é possível 

“treinar” as camadas intermédias, resultando no modelo MLP (Multilayer 

Perceptron), isto é, são redes de múltiplas camadas, formadas por uma camada 

de entrada, uma ou mais camadas ocultas (intermédias) e uma camada de saída. 

Cada neurónio de uma camada recebe os sinais de todos os neurónios da 

camada anterior e propaga os seus dados de saída a todos os neurónios da 

camada posterior, ver exemplo da figura 1 (PERES ,2017). 
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Figura 1: Exemplo de arquitetura da rede neural 

Fonte: Oleg Khatchatourian (2008) 

2.7.4.3 Função de ativação 

O processamento em cada neurônio se dá pelo que chamamos de 

função de ativação. As funções de ativação definem como devem ser seus dados 

de entrada. O grau de ativação é determinado a partir da estimulo externo. Dentre 

as diversas funções de ativação existentes apenas algumas encontram aplicações 

práticas (SILVA, 2009).

Neste trabalho são utilizadas as funções linear e tangente sigmoidal, 

que são descritas a seguir:   

 Função Linear: repete o sinal de entrada do neurônio na sua saída. É 

bastante utilizada nos neurônios da camada de saída da rede. No Matlab®, ela é 

implementada pela função Purelin (SILVA, 2009).

Tangente Sigmoidal: é a função logística reescalada e modificada por 

um bias (HAYKIN, 2001). Esta gera as saídas entre -1 e 1, enquanto a entrada do 

neurônio vai de negativo até infinito. No Matlab® ela é implementada pela função 

Tansig. 

 O treinamento desta rede é do tipo supervisionado. O desenvolvimento 

do treinamento é demonstrado alguns padrões compostos com entradas e suas 

respectivas saídas desejadas. Os treinamentos são realizados com os ajustes dos 

pesos sinápticos para que o erro entre a resposta desejada e a saída da rede 

diminuam A minimização do erro é gradativa, pois os ajustes nos pesos são 

iterativos para chegar a solução se houver. (SILVA, 2009). 
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A minimização do erro está associada a diferença entre a soma 

ponderada das entradas pelos pesos (saída da rede) e a saída desejada (BRAGA, 

et all, 2000). 

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre as técnicas de inteligência artificial estudadas, com aplicação no 

problema de reconfiguração de rede de distribuição de energia elétrica, foi 

escolhido RNA por existir poucos trabalhos publicados nas soluções de problemas 

deste gênero, o objetivo foi explorar um pouco mais sobre o assunto. 

Uma vez que as faltas já eram conhecidas, o objetivo é realizar a 

identificação da configuração dos setores. A Rede Neural backpropagation tem as 

características de realizar classificação de dados, o que cabe bem no contexto 

desse trabalho. A rede em questão possui duas camadas de neurônios, sendo que 

os mesmos e as épocas são ajustáveis para cada simulação. 

A forma como foi desenvolvido o trabalho, facilitou para o uso da RNA, 

pois primeiro foi coletado informações do fluxo de potência por meio do OpenDSS,

o que gerou uma tabela com as correntes em cada trecho do modelo 123 nós do 

IEEE, sendo que as respostas fornecidas pela RNA acabaram gerando resultados 

satisfatórios. 

A seguir é apresentado um fluxograma que representa as etapas do 

desenvolvimento do trabalho: 

OpenDSS ElipseMatlab

Gerar a base de 

dados através do 

fluxo de potência 

no OpenDSS

VisualizaçãoResultadosBase de Dados Identificação

Identificar a melhor 

configuração da RD 

pela RNA

Demonstrações 

dos resultados
Demonstrações

no Elipse
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3 SIMULAÇÕES DE FLUXO DE POTÊNCIA NO OPENDSS 

O Open Distribution System Simulator (OpenDSS, ou simplesmente, 

DSS) é uma ferramenta de simulação de sistemas de distribuição de energia 

elétrica, o software é gratuito. É implementado como um programa executável 

autônomo e uma DLL (Dynamic Link Library) de servidor COM (Component Object 

Model) em processo, projetada para ser conduzida a partir de uma variedade de 

software existente. A versão executável tem uma interface de usuário básica 

fundamentada em texto para auxiliar os usuários no desenvolvimento de scripts e 

na visualização de soluções. 

O programa suporta quase todas as análises (Root Medium Square)

RMS de estado estacionário ou regime permanente. O fluxo de potência trifásico 

pode ser executado e é explorado neste trabalho. Além disso, suporta novos tipos 

de análises que são projetadas para atender às necessidades futuras, muitas das 

quais estão sendo ditadas pela desregulamentação dos serviços públicos em todo 

o mundo e o advento da "rede inteligente". Muitos dos recursos encontrados no 

programa foram originalmente destinados a apoiar a necessidades de análise de

geração distribuída. Outras características suportam análise de eficiência 

energética de fornecimento de energia, rede inteligente aplicações e análise de 

harmônicos. O DSS foi projetado para ser indefinidamente expansível para que 

possa ser facilmente modificado afim de atender às necessidades futuras. 

Foi escolhido o modelo do alimentador de teste IEEE 123 nós por ser 

um modelo já consolidado, opera a uma tensão de linha de 4,16 kV. Embora este 

não seja um nível de tensão popular, ele fornece problemas de queda de tensão 

que devem ser resolvidos com a aplicação de reguladores de tensão e capacitores 

shunt. Este circuito é caracterizado por linhas aéreas e subterrâneas, carga 

desequilibrada com corrente constante, impedância e potência, quatro reguladores 

de tensão, bancos de condensadores shunt e chaves múltiplas.
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Versão utilizada do OpenDSS: 

                              Figura 2: Versão do DSS

O modelo do IEEE, no DSS, incialmente possui seis chaves 

normalmente fechadas (Ch1 até Ch6) e duas (Ch7 e Ch8) normalmente abertas, 

para possibilitar mais opções de reconfiguração da Rede de Distribuição de 

Energia Elétrica foram acrescentadas quatro chaves normalmente abertas (Ch9 

até Ch12) que servem como alternativas para esse modelo. Todas as informações 

do IEEE 123 nós, como por exemplo corrente, tensão, distâncias estão disponíveis 

no DSS.  

Na figura 3 representa o modelo 123 nós IEEE, as chaves são 

representadas pela sigla ch seguido do respectivo número, sendo que da ch1 até 

a ch6 são NF e da ch7 até ch12 são NA. Cada ponto deste desenho representa 

um poste de energia de uma rede de distribuição. Os alimentadores alternativos 

para suprir a falta de energia são representados pelas letras A1 até A4.  
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Figura 3: Modelo IEEE 123 Node Test Feeder 

Fonte: IEEE adaptado, 2014 

As tabelas 1 e 2 demonstram chaves Normalmente Fechadas (NF) e 

Normalmente Abertas (NA) respectivamente, onde bus 1 e 2 são pontos de 

conexões das chaves. Estas informações foram coletadas diretamente do DSS.

Existem alguns pontos que o software deixa com letras como é o caso do 150r e 

61s.  

Tabela 1: Chaves NF 

Chaves NF Bus 1 Bus 2

Subestação Ch 1 150r 149

Ch 2 13 152

Ch 3 18 135

Ch 4 60 160

Ch 5 97 197

Ch 6 61 61s

Fonte: Autor 



36

                                               Tabela 2: Chaves NA  

Chaves NA Bus 1 Bus 2

Ch 7 151 300

Ch 8 54 94

Ch 9 250 251

Ch 10 300 350

Ch 11 450 451

Ch 12 95 195

Fonte: Autor 

A figura 4 demonstra a divisão dos setores, sendo que a delimitação 

está associada as chaves, as figuras coloridas são apenas para auxiliar na 

localização. Sendo setor 1 situado nos limites do retângulo amarelo a esquerda 

das chaves 2 e 3 incluindo a subestação (SE). Setor 2 delimitado pela estrela azul 

situado entre as chaves 3 e 7. Setor 3 delimitado pelo losango cinza situado entre 

as chaves 2, 4 e 8. Setor 4 delimitado pelo triângulo vermelho situado entre as 

chaves 4, 5 e 8. Setor 5 delimitado pelo círculo verde situado entre as chaves 5 e 

7. A falta ocorrendo em qualquer ponto dentro de um determinado setor, que não 

seja de divisa com outro, terá o mesmo efeito o alimentador inteiro ficará desligado 

e para religa-lo o setor inteiro ficará isolado dos demais. Todas as chaves são 

tripolares trifásicas, ou seja, abrem as três fases simultaneamente.  



37

Figura 4: Modelo IEEE dividido em setores 

Fonte: IEEE adaptado, 2014 

A tabela 3 representa os resultados das simulações de uma maneira 

simples, utilizando as definições em relação a posição das chaves 1 para chave 

fechada e 0 para chave aberta. As alternativas para religamento de A1 a A4 ou 

pela SE, conforme figura 4, podem ser verificadas nessa tabela.  
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Tabela 3: Posição das chaves nas simulações 

Chaves

Situação
Normal Alternativa

Normalmente Fechada Normalmente Aberta
ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 ch6 ch7 ch8 ch9 ch10 ch11 ch12

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Falta no 
Setor 1

a 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
b 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0
c 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1

Falta no 
Setor 2

a 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
b 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
c 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
d 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
e 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1

Falta no 
Setor 3

a 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
b 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
c 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
d 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
e 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1

Falta no 
Setor 4

a 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
b 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
c 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

Falta no 
Setor 5

a 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
b 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
c 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
d 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1

As figuras 5 a 9 são os resultados das simulações do fluxo de potência

DSS, onde foram classificados cinco tipos de faltas de 1 a 5. Os cenários foram 

considerados: faltas simples, sendo o que ocorre na maioria dos casos em uma 

rede de distribuição real, não múltiplas; e pós falta, ou seja, após um curto-circuito 

analisando quais os chaveamentos poderiam ser feitos de tal forma a minimizar o 

número de consumidores desligados e maximizar o número de consumidores 

ligados. Sendo que a falta 1 e 4 com três alternativas, 5 com quatro alternativas e 

2 e 3 com cinco alternativas de religamento. O “X” na figura é o ponto de falta. 

As cores azuis representam trechos ligados e a cor de rosa trecho 

desligado. Quanto mais escuro a cor maior é a quantidade de corrente circulando 

pelo trecho e quanto mais claro menor, isto representa também a origem da fonte 

de alimentação do circuito elétrico. 
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Figura 5: Falta Setor 1 – alternativa a 

A figura 5 trata-se da representação do modelo IEEE 123 nodes test 

feeder no OpenDSS, onde existe uma alimentação principal que está impedida de 

suprir as cargas do circuito elétrico devido a uma falta na região onde está situada 

a subestação, para isso foi disponibilizado alimentadores alternativos onde estes 

sim, serão capazes de religar o máximo de consumidores possíveis, deixando 

apenas o setor defeituoso isolado para que a manutenção solucione o problema e 

depois religue-os também. Conforme a tabela 2, fechando a chave 10, fonte 

alternativa A2, os consumidores nos trechos não defeituosos permanecerão com 

energia.  

As manobras a serem realizadas são as aberturas das chaves 2 e 3, o 

fechamento da chave 10, podento abrir a chave 1 referente a alimentação principal 

apenas por questões de segurança.   

A maneira como foi solucionado os problemas neste trabalho foram 

adotados chaveamentos pré-estabelecidos de acordo com a  falta e as 

alimentações secundárias capazes de suprir toda a demanda necessária para 

cada situação. 
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Figura 6: Falta Setor 2 – alternativa a  

A figura 6 demonstra uma caso em que a falta ocorreu em uma região 

em que a alimentação principal contina a suprir a demanda do circuito, sendo 

manobrado o trecho defeituoso para que o mesmo não afete os demais. 

Esta é uma situação ideal em que o próprio alimentador principal 

mantem parte dos seus consumidores com energia. O chavemento necessário foi 

após a detecção do curto circuito a abertura da chave número 3. 
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Figura 7: Falta Setor 3 – alternativa a 

Similar ao exemplo anterior a figura 7 mantem a alimentação pela 

subestação principal, sendo o chaveamento necessário abertura das chaves 2 e 4 

e o fechamento da chave 10 torno-se necessário, pelo caminho original estar 

obstruido devido a uma falta.
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Figura 8: Falta Setor 4 – alternativa a 

Na figura 8 foi o mesmo caso dos anteriores, pode manter a 

alimentação principal, sendo o chavemento necessário apenas a abertura das 

chaves 4 e 5. Reforçando que o sistema é inteligente o suficiente para detectar a 

falta, isola-lo, manter as regiões não afetadas energizadas e as afetadas 

dezenergizadas.  
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Figura 9: Falta Setor 5 – alternativa a 

Na figura 9, para fechar os exemplos do OpenDSS, a última região com 

falta, sendo necessário apenas o comando da abertura da chave 5. Depois de 

solucionado o problema para religar será necessário fechar a chave 5. Quando 

menor o chaveamento mais rápido pode ser o isolamento de uma falta. Para se 

obter informações do valor da corrente, tensão ou potência em determinado trecho 

basta clicar sobre a linha desejada, veja figuras 10, 11, 12 e tabela 4. 

A figura 10 mostra as correntes fasoriais nos trecho comprendido entre 

as barras 108 e 300, ver figura 3, em cada fase após a realização do fluxo de 

potência, sendo que a corrente ficou 314,872 A na fase A, 241,11 A na fase B e 

252,095 A na fase C isto visto pela barra 108, visto pela barra 300 existe uma 

pequena diferença, normalmente nos ângulos, sendo a corrente trifásica, soma 

fasorial das três fases, no valor de 62,4182, a mesma que foi considerada depois 

no treinamento da RNA.  
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Figura 10: Correntes da Linha L108 

Ainda no mesmo trecho das correntes da figura 10, a figura 11 mostra 

as potências ativa e reativa, que juntas representam a potência complexa em cada 

fase. O trecho compreendido entre os barras 108 e 300 é chamado linha 108 ou o 

código L108. 

Figura 11: Potências da Linha L108 
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A figura 12 mostra a tensão em PU (por unidade) em cada fase, ainda 

na L108, a tensão base para este modelo da IEEE é de 4,16kV entre fases ou 

2,40kV entre fase e neutro. Normalmente o fluxo de potência apresenta as 

tensões em PU.  

Figura 12: Tensões da linha L108 

A tabela 4 pode ser obtida no OpenDSS assim como as figuras 

anteriores, e possui informações importantes sobre o trecho analisado, L108. A 

distância do medidor da subestação é 1,401 km, o resultado do fluxo de potência 

com as potências ativa e reativa, correntes por fase em amperes, tensão fase 

neutro para cada fase em kV e também em PU, as perdas do trecho e finalmente 

o total de consumidores. No início da figura observa-se as barras estudados, no 

caso 108 e 300 em que o trecho compreendido por eles representa a L108. 
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Tabela 4: Linha L108 

Valores para linha L108

Barra 1 (BUS1): 108.1.2.3

Barra 2 (BUS2): 300.1.2.3

Distância do medidor 1,401 km

Fluxo de potência Ativa (kW) Reativo (kVar)

-1895,59 -315,547

Correntes nas fases 

(Amperes)

A B C

314,872 241,11 252,1

Tensão de fase F-N (kV) 2,373 2,383 2,385

Tensão em PU 0,988 0,992 0,993

Perdas Totais Ativa (kW) Reativo (kVar)

12,907 26,702

Total de consumidores sem 

energia
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Para realizar as simulações no OpenDSS, Necessitou-se de um tempo 

para o entendimento de como funciona, o que significa cada informação, quais 

parâmetros no modelo do IEEE 123 modificar para obter o resultado desejado. 

Com muito empenho foi possível realizar o fluxo de potência, e sabendo quais 

eram os chaveamentos necessários para isolar um trecho defeituoso, foi possível 

realizar todos os teste obter as respostas, principalmente da corrente em cada 

trecho que foi a informação crucial para escolha da técnica para solução do 

problema. 

Para mais informações sobre as simulações realizadas no OpenDSS,

ver apêndice A.
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4 CONFIGURAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO UTILIZANDO REDE 

NEURAL ARTIFICIAL  

Com os resultados das simulações do OpenDSS, elaborou-se uma 

planilha com as correntes em cada segmento do modelo IEEE, ou seja, cada 

pedaço entre dois barramentos consecutivos. Para aplicar a rede neural, as 

informações foram separadas em três partes, sendo uma para o treinamento da 

RNA, outro para escolha do tipo de falta (cinco opções) e a terceira e última o 

teste efetivamente delas. 

A figura 13 mostra que foram necessárias sete épocas (iterações) para 

o erro médio quadrático do treinamento ficar abaixo de 0,0001, com velocidade de 

aprendizado de 0,1. A rede escolhida foi de MLP (multilayer perceptron) com 

algoritmo de treinamento backpropagation, sendo a arquitetura duas camadas de 

neurônios com função transferência tangente hiperbólica (tansig) e uma camada 

de saída com função linear (purelin). Este desempenho foi obtido com quinze 

neurônios para as duas primeiras camadas, e um neurônio na saída (discriminador 

linear). 

Figura 13: Neural Network – Falta tipo 3 
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A figura 14 mostra qual foi a performance para o treinamento em 

análise. Pode-se observar que entre a sexta e a sétima época o treinamento já 

estava dentro da margem de erro que neste exemplo é 10-6.

Figura 14: Performance – Falta tipo 3 

Os resultados estão apresentados na sequência, sendo o primeiro e o

segundo treinamento simulações dessa falta. Para melhor esclarecer os valores 

apresentados na RNA, cada tipo de falta de 1 a 5, é feito uma simulação, por 

exemplo, existe uma amostra de dados com diversos tipos de faltas, onde o 

treinamento quanto mais próximo de um caracteriza falta tipo “um”, e assim 

sucessivamente, depois simula-se novamente com a informação desejada, caso 

os dados sejam compatíveis, pode-se dizer qual é o tipo de falta no caso em 

análise.  Observe que os valores ficaram próximos a três, o que caracteriza a falta 

tipo “três”.

Resultado Treinamento: 2,9999. 

Resultado da saída: 3,0251. 
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Os resultados anteriores demonstram que o treinamento para falta tipo 

3 foi de 2,9999 enquanto que as o resultado de saída foi de 3,0251. O que 

caracteriza a falta tipo 3, ao considerarmos que o erro médio quadrático está 

relacionado a estes valores e tenha ficado muito baixo.

                   Quadro 1: Resumo das faltas da RNN 

Tabela Resumo de Faltas
Setor 

da falta Épocas Tempo (s) Erro
1 3 17 0,0251
2 6 42 0,0658
3 7 4 0,0884
4 17 38 0,0226
5 4 8 0,0454

O quadro 1 mostra um resumo da RNA, a falta 3 levou menos tempo (4

segundos) para a detecção, em contra partida a falta 2 levou mais tempo (42

segundos). Mesmo o treinamento possuindo limitações em relação a quandidade 

de dados, chegou-se a bons resultados, uma vez que o tempo previsto pela 

ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica) para recomposição de um sistema 

de distribuição de energia elétrica é de do máximo 3 minutos. A falta 1 possui 

menor número de épocas no treinamento 3, e a falta 4 o pior caso com 17 épocas. 

Os erros ficaram sempre com valores baixos. 

Os demais resultados das simulações da RNA podem ser vistos no 

apêndice B. 
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5 SIMULAÇÕES NO ELIPSE  

Uma maneira de ilustrar o chaveamento necessário, em uma situação 

pós falta na rede de distribuição de 123 nós, foi através do software Elipse que 

oferece versões gratuitas e outras pagas.

O Elipse é ideal para centros de controle e é também uma consagrada 

ferramenta SCADA para monitoramento e controle de processos, oferecendo 

escalabilidade e constante evolução para diversos tipos de aplicações, desde 

simples interfaces HMI até complexos centros de operação em tempo real 

(ELIPSE, 2016). 

A figura 15 exemplifica um supervisório em um Centro de Operação da 

Distribuição (COD) através do Elipse, a interface é amigável e de fácil 

visualização. No apêndice C é possível verificar todas as simulações realizadas. 

Comparando a parte gráfica no DSS com do Elipse é notável a diferença neste 

aspecto. Considerar chave e religador para este trabalho sinônimos.  

Figura 15: Configuração normal - Elipse  
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A figura 15 mostra configuração normal do modelo IEEE 123 nodes test 

feeder, sendo a cor amarela representando a linha em funcionamento, chaves na 

cor verde são as normalmente abertas, na cor vermelha as normalmente 

fechadas. 

Figura 16: Falta setor 1_a 

A figura 16 mostra uma falta, nas simulações adotadas no Elipse setor 

1, onde a fonte que está suprindo a energia é a número 2 através do fechamento 

da chave número 10, no painel é possível o operador observar o chaveamento no 

instante pós falta.  
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Figura 17: Falta setor 2_a 

A falta da figura 17 está localizada no setor 2, considerando que a 

chave 6 permaneceu fechada, mais caso fosse aberta o efeito seria o mesmo, pois 

esta é exclusiva para alimentar uma carga que não possui alternativas de 

alimentação. Para um estudo futuro poderia considerar uma interligação do trecho 

alimentado pela chave 6 com outro segmento, o que em uma situação real seria 

uma opção para minimizar o número de consumidores afetados pelo 

desligamento.  

Figura 18: Falta setor 3_a 
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A figura 18 ilustra falta no setor 3, onde a subestação principal pode 

manter alimentação das cargas que não foram afetadas pela falta. Neste caso o

chaveamento é simples, sendo necessário apenas a abertura da chave 3 e após 

solucionado a falta basta fechar a mesma. Para o sistema elétrico soluções 

semelhantes a esta são bem vistas, pelo desgaste das chaves devido a manobras, 

bem como o poder de decisão de um sistema inteligente ser simplificado e ágil.  

Figura 19: Falta setor 4_a 

A figura 19 mostra uma falta no setor 4. Análogo ao caso anterior, a 

subestação principal pode manter a alimentação do sistema, deixando apenas o 

setor 4 sem energia. Como a subestação principal já suporta a carga do 

alimentador inteiro, isso gera involuntariamente uma reserva para o alimentador 

disponibilizar a outras partes que possam ser afetadas por uma falta também.  

Em situações reais no Brasil as manobras ficam nas mãos dos 

operadores dos centros de distribuição e dos eletricistas em campo, ou seja, isso 

acaba deixando o sistema vulnerável, no entanto se o sistema for inteligente, 

estes riscos são minimizados.  
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Figura 20: Falta setor 5_a 

A figura 20 ilustra a falta no setor 5, sendo o exemplo da última região a 

ser atingida por uma falta. O chaveamento para este caso é apenas abrir a chave 

5, isto remete as mesmas características de falta do setor 3.  

Neste capítulo, foi ilustrado um caso para cada falta, as demais 

alternativas de alimentação do circuito, podem ser vistas no apêndice C.  

Para este trabalho ilustrou-se as situações no Elipse, uma vez que já foi 

executado o fluxo de potência no OpenDSS, bem como a simulação da RNA no

Matlab®.
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6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

6.1 CONCLUSÃO 

Incialmente o presente trabalho apresentou algumas dificuldades no 

entendimento dos softawares OpenDSS, Matlab®, Elipse bem como aplicação de 

inteligência artificial no problema.  

Através do DSS é selecionada a rede da IEEE 123 nodes test feeder,

realizado algumas adaptações, incluído chaves que estavam inabilitadas na 

configuração defaut, possibilitando a alimentação por elas, de maneira a garantir a 

confiabilidade do sistema. Para o estudo estas alimentações secundárias são 

capazes de suprir toda a necessidade do sistema, tendo em vista a nova 

realidade, uma vez que um trecho defeituoso está isolado e não participará mais 

na carga total do sistema. Outro ponto importante é como foi selecionado as faltas,

os mesmos são por setores, classificando-os em cinco, ou seja, qualquer falta 

dentro daquela região proporcionará a mesma solução de chaveamento para 

isolar a falta, embora pode haver alternativas de alimentação através das fontes 

ao redor dos alimentadores, por meio das chaves incluídas no sistema, visando a 

disponibilidade em horários em que o carregamento dos alimentadores esteja 

bastante elevado o que acarretará pequenas mudanças no chaveamento.

Foram executados os fluxos de potência para cada caso, pensando no 

pós-falta, sem os blocos de carga do trecho defeituoso, isto gerou uma planilha 

com as correntes em cada trecho, é necessário somar a corrente em cada fase 

para obter as correntes trifásicas nos seus respectivos segmentos, devido as 

características do IEEE123 nós. Com a planilha de correntes aplica uma rede 

neural backpropagation, através do Matlab®, cuja a finalidade é identificar a melhor 

configuração da rede de distribuição para o restabelecimento de energia, 

considerando as cinco categorias de faltas, por já saber qual chaveamento será 

necessário para manter o sistema em funcionamento maximizando o número de 

consumidores ligados e minimizando os desligados. Os resultados, como se pode 

observar o apêndice B foram satisfatórios, com erros plausíveis para a 

identificação da melhor configuração da rede de distribuição quando submetida as 

respectivas faltas preestabelecidas, o que torna o sistema confiável e permite uma 
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solução já conhecida para o tipo de falta, além de atingir o objetivo inicial de ser 

mais rápido do que um operador.

A metodologia proposta traz vantagens, pois não necessita de 

simulação de todo o setor do sistema, somente considera-se as chaves afetadas 

pela falta.  

Fechando o trabalho, para tornar a solução plausível aos operadores de 

um sistema elétrico de potência – (COD) Centro de Operação da Distribuição -, é 

utilizado o Elipse o que deixa bem claro quais são as alternativas para que na 

situação pós-falta, a solução do problema.   

Como pontos positivos pode-se destacar o tempo de treinamento da 

RNA baixo e como negativo não se sabe qual será o desempenho em uma rede 

de distribuição de energia elétrica real ou maior do que o modelo estudado.  

6.2 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

· Considerar faltas simultâneas; 

· Considerar geração distribuída; 

· Testar outros modelos de RNA no problema e verificar 

desempenho; 

· Considerar cargas escalonadas de acordo com horários; 

· Aplicar outras técnicas de inteligência artificial; 

· Estimar o tempo real para religamento; 

· Aplicar a técnica em outro modelo do IEEE. 
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APÊNDICE A – SIMULAÇÕES OPENDSS 

Figura 21: Falta Setor 1 – alternativa b 

Figura 22: Falta Setor 1 – alternatica c 
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Figura 23: Falta Setor 2 – alternativa b 

Figura 24: Falta Setor 2 – alternativa c
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Figura 25: Falta Setor 2 – alternativa d 

Figura 26: Falta Setor 2 – alternativa e 
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Figura 27: Falta Setor 3 – alternativa b 

Figura 28: Falta Setor 3- alternativa c 
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Figura 29: Falta Setor 3 – alternativa d 

Figura 30: Falta Setor 3 – alternativa e 
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Figura 31: Falta Setor 4 – alternativa b 

Figura 32: Falta Setor 4 – alternativa c
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Figura 33: Falta Setor 5 – alternativa b 

Figura 34: Falta Setor 5 – alternativa c
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Figura 35: Falta Setor 5 – alternativa d 
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APÊNDICE B – SIMULAÇÕES REDE NEURAL  

Epoch: Época é o número de iterações.  

Time: Tempo para treinamento. 

Performance: Erro médio quadrático entre o treinamento e a saída. 

Gradient: É um parâmetro que ajusta os pesos necessários para uma 

RNA.  

Mu: É o passo, ou seja, de quanto em quanto a rede vai andar. 

Validation Checks: Validação dos dados da RNA.  

Regression: Regressão - a RNA se realimenta durante o treinamento. 

                                Figura 36: Rede Neural – Falta tipo 1 
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                                   Figura 37: Performance: Falta tipo 1 

                    Figura 38: Treinamento – Falta tipo 1 
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                                  Figura 39: Regressão - Falta tipo 1 
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                Figura 40: Linha de programação no Matlab - Falta tipo 1 

Resultados – Falta tipo 1 

Resultado Treinamento: 0,9998. 

Resultado da saída: 1,0884. 
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                                    Figura 41: Rede Neural – Falta tipo 2 

                    Figura 42: Performance – Falta tipo 2 
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                                   Figura 43: Treinamento – Falta tipo 2 

                              Figura 44: Regressão – Falta tipo 2 
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Resultados – Falta tipo 2 

Resultado Treinamento: 2,0030. 

Resultado da saída: 2,0658. 

         Figura 45: Linhas de programção no Matlab – Falta tipo 2 
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                               Figura 46: Treinamento – Falta tipo 3 

             Figura 47: Regressão – Falta tipo 3 



80

                     Figura 48: Linhas de programção no Matlab – Falta tipo 3 

                                   Figura 49: Rede Neural – Falta tipo 4 
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                   Figura 50: Performance – Falta tipo 4 

                  Figura 51: Treinamento – Falta tipo 4 
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                       Figura 52: Regressão – Falta tipo 4 

Resultados – Falta tipo 4 

Resultado Treinamento: 4,0000. 

Resultado da saída: 4,0226. 
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Figura 53: Linhas de programção no Matlab – Falta tipo 4 

                                   Figura 54: Rede Neural – Falta tipo 5 
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               Figura 55: Performance – Falta tipo 5 

                                     Figura 56: Treinamento – Falta tipo 5 
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                 Figura 57: Regressão – Falta tipo 5 

Figura 58: Linhas de programção no Matlab – Falta tipo 5 
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Resultados – Falta tipo 5 

Resultado Treinamento: 5,0022. 

Resultado da saída: 5,0454. 
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APÊNDICE C – SIMULAÇÕES ELIPSE  

Figura 59: Falta setor 1_b 

Figura 60: Falta setor 1_c 
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Figura 61: Falta setor 2_b

Figura 62: Falta setor 2_c
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Figura 63: Falta setor 2_d 

Figura 64: Falta setor 2_e
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Figura 65: Falta setor 3_b

Figura 66: Falta setor 3_c 
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Figura 67: Falta setor 3_d

Figura 68: Falta setor 3_e 
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Figura 69: Falta setor 4_b

Figura 70: Falta setor 4_c
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Figura 71: Falta setor 5_b 

Figura 72: Falta setor 5_c
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Figura 73: Falta setor 5_d


