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Resumo 
 

Nas últimas décadas o setor da energia elétrica tem assistido a profundas alterações quer 

na sua vertente técnica quer na vertente económica. Hoje, no setor elétrico, assiste-se à 

crescente influência económica na sua gestão relegando para um plano secundário as questões 

técnicas. 

O crescente aumento da carga, o aproveitamento da produção distribuída gerida por 

entidades privadas, a evolução tecnológica ao serviço dos equipamentos das redes, os meios 

sofisticados de controlo, a liberalização do setor elétrico, a atualização da regulamentação que 

conduz a requisitos cada vez mais exigentes, as tendências futuras tais como a evolução dos 

veículos elétricos e as smart grids fazem com que a gestão da rede elétrica, cada vez mais 

complexa, seja um desafio constante por parte de todos os seus intervenientes. 

Neste contexto, o planeamento e a exploração das redes elétricas, em especial a rede de 

distribuição de MT, apresentam-se como fulcrais de forma a garantir a satisfação dos requisitos 

técnicos impostos pelo natural funcionamento do sistema e pela regulamentação mas, também, 

na obtenção do retorno financeiro dos investimentos efetuados em torno da rede elétrica. 

Dada a complexidade do problema e atendendo à necessidade de tratar informação 

imprecisa, vaga e em certos casos ambígua, de satisfazer diversos objetivos que, em muitas 

situações, encontram-se em conflito entre si, é necessário recorrer a avançadas técnicas de 

otimização que utilizam complexos algoritmos matemáticos auxiliados por potentes meios 

informáticos (hardware e software) com vista à obtenção da melhor solução para o problema. 

Este problema do planeamento e da operação das redes de distribuição em MT, dada a 

sua relevância para a sociedade, tem sido do interesse das operadoras e de diversos 

investigadores desde meados do século XX. Em numerosas referências de revistas técnico-

científicas são sugeridas metodologias, mais ou menos aproximadas à realidade, e abordagens 

algorítmicas com vista à melhoria das soluções do problema. 
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Nesta tese, o problema é formulado com as não linearidades inerentes ao tratamento 

matemático e é resolvido por recurso a técnicas determinísticas. É apresentada a formulação 

matemática do problema do planeamento e do problema da reconfiguração bem como todo o 

conjunto de restrições técnicas a que a rede deve obedecer. Dado que o tipo de problema de 

decisão tratado pode ser relacionado hierarquicamente também pode ser decomposto em sub-

problemas. A técnica de decomposição utilizada foi a Decomposição de Benders. Para o problema 

do planeamento consideraram-se três objetivos: minimização do custo das perdas, minimização 

do custo da energia não fornecida e minimização do custo de investimento em baterias de 

condensadores; no caso do problema da operação, e de forma a obter-se a reconfiguração ótima 

da rede de distribuição, na sequência de uma avaria num dos seus componentes, considerou-se 

a minimização das perdas e da energia não fornecida. 

Os resultados apresentados nesta tese refletem a aplicação da metodologia definida para 

o planeamento e para a reconfiguração em duas redes: uma rede de teste 70 barramentos e uma 

rede real de 201 barramentos. Face aos resultados, comprovou-se a adequação, robustez e 

versatilidade da metodologia que poderá ser um auxílio muito importante para a tomada de 

decisão quer ao nível do planeamento quer ao nível da operação de redes de distribuição de 

energia elétrica em MT. 
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Fiabilidade da rede de distribuição, localização de condensadores, modelo fuzzy, otimização 
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Electrical power distribution networks optimization - 

Planning and operation 

 

Abstract 
 

In last decades the electricity sector has witnessed profound changes both in its technical 

and economic aspects. Nowadays, we watch the growing of economic power influence in 

management of the electricity industry. 

The load increasing, the use of distributed generation, managed by private entities, the 

technological evolution of network equipment and the sophisticated means of control, the 

liberalization of the electricity sector, the updating laws, the future trends such as the 

development of electric vehicles and smart grids make the management of the power grid a 

hard and complex work for all stakeholders. 

In this context, the planning and operation of electrical networks, in particular the 

distribution network, are presented as the key to ensure the satisfaction of the technical 

constraints imposed by the operating and regulation of the system. Also, the planning and 

operation help in getting the return of financial investments made in the network. 

Given the complexity of the problem which in many cases have to deal with fuzzy 

information, vague and in some cases ambiguous and also to satisfy several objective, in many 

cases, are in conflict with each other, it is necessary to use advanced optimization techniques. 

Mathematical complex algorithms helped by powerful computer tools (hardware and software) 

are used to solve that optimization problems in order to obtain the best solution. 

The distribution networks planning and operation problem given its importance to the 

society, has been of the interest of operators and researchers since the mid-twentieth century. 
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Numerous references in technical and scientific journals propose methodologies close to the 

reality and several algorithmic approaches in order to improve the solutions of the problem. 

In this thesis, the problem is formulated with the nonlinearities inherent to the 

mathematical treatment and is solved by using deterministic techniques. A mathematical 

formulation for the planning problem and for the reconfiguration problem, as well as the full 

set of technical constraints of the network, are presented. Once the type of considered decision 

problem may be related hierarchically, so it can also be decomposed into sub-problems, the 

decomposition technique used was the Benders Decomposition. In the planning problem were 

considered three objectives: minimize the system´s power losses cost; minimize the capacitor 

placement and size cost, and minimize the energy not supplied cost. In the reconfiguration 

problem the objectives considered were the minimization of losses cost and minimization of 

energy not supplied cost in presence of a fault. 

The results presented in this thesis reflect the application of the proposed methodology 

for the planning and reconfiguration of two networks: a test network with 70 bus and a real 

network with 201 bus. The results, proved the adequacy, robustness and versatility of the 

proposed methodology which can be an important support tool for the decision-making, both 

in terms of planning and operation of the power distribution networks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Capacitor placement, decomposition technique, distribution system planning, distribution 

system reconfiguration, distribution system reliability, fuzzy model, multi-objective 

optimization, Monte Carlo simulation. 
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iPgen Active power output of generation unit i [kW] 

iQgen Reactive power output of generation unit i [kvar] 

iTAP Continuous variable that represents the tap value for transformer i 

min
iTAP  Minimum Load Tap Changer (LTC) of transformer i 

max
iTAP  Maximum Load Tap Changer (LTC) of transformer i 

max
ijS  Maximum power limit established at line ij  [kVA] 

j
i ju  Decision variable to connect line ij  to node j 
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1 Introdução 
 

 

1.1 Enquadramento 

 

esde que foi inaugurada a primeira central elétrica em Nova Iorque no ano de 

1882, estava aberta a porta para o desenvolvimento acelerado da humanidade. 

Este bem essencial trouxe ao mundo a possibilidade de avanços em todas as 

áreas que se refletiu, e reflete, no incremento do bem-estar das populações. 

As primeiras redes elétricas forneciam energia a grupos restritos e com 

características homogéneas relativamente aos consumos. As redes eram de pequena 

dimensão, próximas do sistema produtor, funcionavam de forma isolada e não havia 

grandes preocupações com aspetos relativos à fiabilidade e economia. Com a crescente 

procura pelo produto “energia elétrica” as caraterísticas das redes elétricas foram sendo 

alteradas de forma a acompanhar o crescente número de clientes e a sua heterogeneidade 

quanto aos tipos de consumos (doméstico, comercial, industrial, …) bem como às suas 

exigências relativas ao fornecimento de energia ao nível da fiabilidade e da segurança. 

Para fazer face a este conjunto de exigências as redes foram sucessivamente interligadas 

transformando-se em redes de maior dimensão. 

Hoje, assistimos nos países mais desenvolvidos, a uma dependência quase total 

da energia elétrica e com um nível de requisitos elevadíssimo quanto aos aspetos de 

continuidade de serviço, segurança e padrões de qualidade. O setor elétrico tornou-se 

numa das maiores industrias à escala mundial. Numa primeira fase, e durante muitos anos, 
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o setor era caracterizado pela existência de grandes empresas (normalmente públicas), 

verticalmente integradas, que detinham o monopólio desde a produção à distribuição, por 

esse facto, os “consumidores” não tinham a possibilidade de escolha, logo, não havia 

grande exigência no fornecimento do produto energia elétrica que era regido por normas 

e regulamentos, variáveis de país para país, mas que se podiam considerar relativamente 

simples. Embora tenham existido algumas experiências pontuais anteriores, o cenário 

alterou-se radicalmente nos finais da década de 80 início da década de 90 do século 

passado, os monopólios deram lugar a um vasto conjunto de empresas privadas que 

operam nos diversos setores do sistema elétrico de energia (SEE) e num ambiente 

concorrencial; o “consumidor” deu lugar ao “cliente”, com opção de escolha, e a sua 

satisfação passa a ser um requisito essencial para o sucesso das empresas que, por sua 

vez, têm de garantir o funcionamento do SEE dentro de rigorosos parâmetros de qualidade 

de serviço e de segurança mas, também, assegurar a rentabilidade do negócio num 

ambiente concorrencial, sendo que, as questões técnicas, muitas vezes são relegadas para 

um plano secundário. Este novo conceito provocou uma necessária revisão profunda da 

regulamentação associada às atividades das empresas do setor elétrico. 

Para dar resposta a todas estas novas exigências, as redes elétricas tiveram de se 

alterar radicalmente evoluindo em termos de integração dos diversos e diferentes 

produtores distribuídos, dos equipamentos utilizados e nas metodologias de planeamento 

e de exploração. 

Atualmente, os SEE são constituídos por redes bastante complexas e de grandes 

dimensões, altamente emalhadas ao nível do transporte de energia elétrica e interligadas 

internacionalmente. No que diz respeito às redes de distribuição de energia elétrica em 

MT, na sua exploração, os aspetos de segurança, qualidade de serviço e economia são 

primordiais; para tal, embora concebidas de forma emalhada, são exploradas radialmente 

o que se traduz numa maior economia e facilidade de exploração. 

É neste contexto de mercado, em que os acionistas das empresas do setor anseiam 

por remunerações maiores dos seus investimentos e os clientes procuram contratos de 

venda de energia elétrica com preços mais vantajosos (partindo do principio que a 

qualidade e a segurança do fornecimento são dados garantidos à partida), que se encontra 

o SEE, peça central e com um propósito único: fornecer energia elétrica a todos os clientes 
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satisfazendo os requisitos de qualidade de serviço e de segurança da forma mais 

económica possível. 

Assim, e neste ambiente de interesses, muitas das vezes conflituosos, é exigido ao 

SEE capacidade para satisfazer todas as partes. Para tal, é fundamental o esforço integrado 

ao nível do planeamento, da construção, da exploração e da manutenção de um SEE o 

que apresenta inúmeros desafios e requer investimentos muito avultados para garantir o 

fim a que se destina. A atual dinâmica de um SEE associada à incerteza da carga, entrada 

e saída de carga, proliferação da produção distribuída, variação dos preços da energia 

elétrica no mercado, pressão económica dos acionistas, etc. apresentam-se como as 

maiores dificuldades para o setor e que são inputs para o planeamento e para a exploração 

das redes. 

As incertezas (característica típica de um mercado liberalizado) são a maior 

preocupação dos decisores, saber trata-las e ultrapassa-las faz parte das competências dos 

colaboradores que têm a seu cargo o planeamento e a exploração das redes elétricas. 

Desta forma, planear e explorar redes de energia elétrica são atividades com uma 

responsabilidade muito grande, em que decisões erradas podem levar a perdas financeiras 

avultadas bem como a perturbações no sistema. É de notar que o planeamento trabalha 

com períodos temporais de médio/longo prazo enquanto na exploração o período 

temporal é o momento. Face a estas questões temporais deve-se recorrer a ferramentas 

computacionais e modelos matemáticos que estejam adequados às necessidades quer ao 

nível do tempo de resposta, quer ao nível da precisão dos seus resultados e, assim, serem 

um apoio eficaz para os operadores e decisores. 

Esta situação é tão mais premente quanto maior é a exigência e a incerteza 

existente nos SEE, caracterizados por um ambiente de mercado onde proliferam os 

produtores distribuídos cuja indisponibilidade é elevada (no limite, associada à 

indisponibilidade da fonte primária de energia) e que é necessário acomodar no SEE sem 

que seja uma fonte de perturbação inadmissível para a rede recetora e, cujas vantagens, 

devem ser potenciadas; a necessidade de garantir resultados económicos vantajosos leva 

a que minimizar os investimentos e reduzir a potência de perdas, sejam dois fatores 

fulcrais (a este nível, a utilização de baterias de condensadores na rede revela-se uma 
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opção muito favorável); por último, garantir a qualidade de serviço, a segurança, o 

ambiente e a fiabilidade da rede. 

 

1.2 Objetivos do trabalho 

 

Esta tese tem como principal objetivo a definição de metodologias de apoio às 

atividades de planeamento e de exploração de redes elétricas de distribuição, 

considerando os requisitos e as necessidades atuais dos SEE, onde se podem apontar os 

elevados níveis de exigência inerentes a um mercado liberalizado e competitivo, quer ao 

nível económico quer ao nível técnico e num ambiente de elevada penetração de produção 

distribuída. Um outro vetor importante a que o SEE deve dar resposta assenta na alteração 

de hábitos dos próprios consumidores nomeadamente na procura de equipamentos mais 

eficientes. Nesta perspetiva inserem-se os veículos elétricos que no futuro passarão pela 

sua forte penetração no nosso dia-a-dia. Esta situação, levanta outros desafios ao nível da 

exploração dos SEE, quer ao nível da escolha da ligação à rede dos pontos de 

abastecimento, quer ao nível da resposta do SEE face às solicitações dos consumidores 

numa perspetiva de otimizar os preços e a exploração da rede. 

As metodologias desenvolvidas nesta tese poderão ser incorporadas em 

ferramentas que sirvam de suporte para a tomada de decisão atendendo às necessidades 

atuais e futuras de um moderno SEE. Pretende-se abordar as fases de planeamento e 

operação de redes de distribuição em MT utilizando ferramentas computacionais que 

auxiliem na tomada de decisão atendendo à otimização do Sistema quer ao nível de 

custos, investimentos e fiabilidade. 

Neste cenário, o planeamento e a operação dos SEE tem de ser efetuados num 

ambiente de grande incerteza ao nível das cargas, da aleatoriedade da disponibilidade da 

produção distribuída, da fiabilidade dos componentes da rede e da aleatoriedade das 

avarias. Assim, é imperioso dotar os decisores de ferramentas computacionais que sejam 

um efetivo auxílio para o planeamento e para a operação atendendo sempre a critérios de 

decisão baseados na otimização de recursos. 
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A metodologia apresentada para o planeamento de redes de distribuição em MT, 

considerando a produção distribuída, tem por base a minimização de perdas, a 

maximização da fiabilidade através da minimização da energia não fornecida (ENF) e a 

minimização dos custos com condensadores, nomeadamente, a sua capacidade e a sua 

localização. 

Para a exploração de redes de distribuição de energia elétrica em MT é apresentada 

uma metodologia eficiente de reconfiguração em que é utilizada uma técnica hibrida fuzzy 

Monte Carlo para a avaliação da fiabilidade da rede de distribuição considerando avarias 

nos componentes. Nesta metodologia, a reconfiguração é realizada atendendo à 

minimização dos custos da potência de perdas e à maximizar a fiabilidade do sistema 

através da minimização da ENF.  

Para a resolução destes problemas, e com vista à eficiência das metodologias 

desenvolvidas, recorreu-se a técnicas de decomposição, nomeadamente à Decomposição 

de Benders que se revela muito adequada no tratamento deste tipo de problemas. 

Basicamente, a aplicação desta técnica consiste na divisão do problema em dois sub-

problemas: o sub-problema “mestre” e o sub-problema “escravo”. As técnicas de 

decomposição podem ser utilizadas quando o problema de otimização pode ser 

decomposto em dois níveis. Neste caso, o problema “mestre” determina a topologia radial 

da rede e o problema “escravo” é utilizado para verificar a viabilidade da solução do 

problema “mestre” através da resolução de um trânsito de potência ótimo dando 

informações necessárias para formular os cortes lineares (neste caso, cortes de Benders) 

que são os elementos de ligação entre os dois sub-problemas. 

Um vasto conjunto de restrições técnicas associadas ao funcionamento da rede de 

distribuição foi considerado nas metodologias apresentadas. 
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1.3 Contribuições 

 

Do trabalho desenvolvido e apresentado nesta dissertação resultaram novos 

trabalhos inovadores de desenvolvimento científico em curso ou planeados no âmbito do 

planeamento e na exploração de redes de distribuição de energia elétrica em MT. 

Para além dos trabalhos em curso e previstos, as metodologias aqui apresentadas 

foram submetidas nas seguintes publicações científicas: 

• F. Maurício Dias, Bruno Canizes, Hussein Khodr, Manuel Cordeiro, 

“Distribution Networks Planning using Decomposition Optimization 

Technique”, IET – Generation, Transmission & Distribution 

• F. Maurício Dias, Bruno Canizes, Hussein Khodr, Manuel Cordeiro, 

“Reliable Reconfiguration of Distribution Networks Using an Hybrid 

Fuzzy Monte Carlo Method and a Decomposition Optimization 

Technique”, IET – Generation, Transmission & Distribution 

 

1.4 Estrutura da tese 

 

A presente tese é composta por 7 capítulos, os quais são brevemente descritos a 

seguir. No primeiro capítulo, introdutório, é efetuado um enquadramento geral dos temas 

abordados, são apresentados os principais objetivos a atingir, as contribuições que 

resultaram desta tese e a sua organização estrutural. 

O capítulo 2 apresenta uma análise e revisão bibliográfica de trabalhos 

relacionados com os diversos temas abordados. 

O capítulo 3 trata diferentes conceitos matemáticos e de otimização que são 

fundamentais para a formulação dos modelos apresentados na tese, nomeadamente as 

diferentes metodologias de otimização mono e multiobjectivo. 
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No capítulo 4 é apresentada a formulação dos problemas de planeamento e de 

operação da rede de distribuição de energia elétrica e respetiva formulação matemática. 

No capítulo 5 é efetuada uma abordagem à criação dos modelos fuzzy dos 

parâmetros de falha dos componentes do SEE e ao método de simulação Monte Carlo. 

O capítulo 6 apresentada os diferentes casos de estudo analisados. O primeiro 

evidencia a aplicação da metodologia para o planeamento ótimo da rede de distribuição 

de energia elétrica e os dois seguintes aplicam a metodologia para a reconfiguração ótima 

da rede de distribuição de energia elétrica na fase de operação da rede. Estes casos de 

estudo são aplicados numa rede de teste e numa rede real. 

Por último, no capítulo 7 são apresentadas as principais conclusões retiradas deste 

trabalho e algumas sugestões de trabalhos futuros nesta área. 
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2 Revisão e análise bibliográfica 
 

2.1 Introdução 

 

esde que Edison, em 1882, inaugurou a primeira central de produção de 

energia elétrica nos Estados Unidos da América, a forma de viver e os hábitos 

das populações transformaram-se radicalmente, fruto do desenvolvimento 

tecnológico proporcionado pela energia elétrica e pelas suas aplicações. Durante a década 

de 60 do século XX, foi evidente o reforço da opção da centralização de todos os 

subsistemas de um Sistema Elétrico de Energia – SEE: subsistema da produção, 

subsistema do transporte e subsistema da distribuição. A partir da década de 70, e 

consequência do primeiro choque petrolífero, a visão do que seria o melhor modelo, 

impulsionada pelos avanços tecnológicos e das novas metodologias organizativas, 

alterou-se e deu lugar ao aparecimento das primeiras experiências de liberalização do 

setor elétrico. Atualmente, os monopólios naturais, detidos pelo estado, com uma 

estrutura verticalmente integrada deram origem a um conjunto de organizações que atuam 

num ambiente de mercado. A rede elétrica, outrora, elemento marcante do monopólio 

assume-se, nos nossos dias, como o veículo de ligação entre todos os atores neste novo 

cenário suportado por poderosos meios informáticos que permitem garantir o 

planeamento e a exploração do SEE de uma forma universal e não discriminatória. Assim, 

pretende-se que o sistema seja explorado de uma maneira mais eficiente traduzindo-se 

por ganhos ao nível da qualidade de serviço e redução dos preços apelando-se a uma 

imperiosa necessidade de um maior envolvimento dos consumidores que passam a ter um 

papel mais ativo resultante da possibilidade de escolha do seu fornecedor de energia.  

D
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Outro aspeto relevante da nossa sociedade atual, relaciona-se com a crescente 

preocupação ambiental que se traduz nas políticas energéticas dos países através da 

valorização da eficiência energética. Neste novo cenário o enfoque está na eficiência 

energética a todos os níveis desde a produção ao consumo. Como resultado, assiste-se a 

um esforço em substituir, para produção de energia elétrica, a queima de combustíveis 

altamente emissores de dióxido de carbono para a atmosfera, por outras fontes menos 

poluentes ou fontes renováveis. A Europa, nomeadamente a União Europeia - UE, tem 

evidenciado uma estratégia muito ativa com vista à proteção ambiental que passa pela 

consideração de metas ambiciosas no domínio da proteção do clima bem como na 

racionalização dos consumos energéticos. Estas metas, conhecidas por 20-20-20 

assentam em três objetivos chave que se pretende satisfeitos no ano de 2020 [1]: 

• 20% de redução mínima das emissões de gases com efeito de estufa, em 

comparação com os níveis de 1990. 

• 20% de quota de energias renováveis no consumo total de energia na UE. 

• 20% de aumento da eficiência energética 

Neste sentido, há uma pressão constante para incrementar a eficiência do SEE 

minimizando as suas perdas e para uma maior utilização de fontes renováveis 

promovendo-se a utilização de pequenos aproveitamentos através da produção 

distribuída. 

É evidente que perante as atuais exigências o planeamento e a exploração do SEE 

torna-se uma tarefa complexa dado o elevado número de variáveis que devem ser 

consideradas às quais temos que acrescentar a probabilidade de avaria dos componentes 

que integram o SEE e o facto de os sistemas estarem a ser operados muito próximo dos 

seus limites. 

Tradicionalmente, e no caso particular das redes de distribuição de energia elétrica 

em MT, o planeamento é realizado atendendo à minimização das perdas nas linhas, à 

maximização da fiabilidade e à melhoria do perfil da tensão. Os bancos de condensadores, 

reguladores de tensão e as tomadas de regulação da tensão dos transformadores, são 

elementos fundamentais no planeamento tradicional de redes elétricas; a sua presença é 

determinante para melhorar os perfis de tensão bem como contribuem para a redução das 
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perdas nas linhas embora não influenciem a fiabilidade do sistema. Quando pretendemos 

melhorar a fiabilidade, o recurso à produção distribuída e switches é uma boa solução. No 

entanto, um bom planeamento entra em linha de conta com a maximização da 

contribuição de todos os elementos que compõem o SEE, de uma forma integrada, 

atendendo à minimização das perdas e ao incremento da fiabilidade, sem descorar o 

cumprimento escrupuloso das restrições técnicas a que o SEE está sujeito para fornecer 

um produto dentro das especificações. 

Na operação de redes de distribuição em MT, para além do cumprimento das 

restrições da carga e das restrições operacionais e atendendo a que o sistema está a operar 

em regime permanente o maior desafio é garantir a sua eficiência, segurança e fiabilidade. 

Para tal, as redes de distribuição, embora sejam projetadas em forma emalhada, são 

exploradas radialmente o que permite uma maior facilidade na operação. A 

reconfiguração destas redes é efetuada através da abertura ou fecho dos switches 

instalados em pontos estratégicos da rede. A reconfiguração das redes de distribuição em 

MT permite alimentar as cargas minimizando a potência de perdas ativa nas linhas, 

isolamento de linhas na sequência de avaria dos seus componentes e troca de 

alimentadores para determinada carga. Este problema, dado o elevado número de 

variáveis e de restrições a considerar, apresenta grande dificuldade na sua resolução. 

 

2.2 Planeamento de redes de distribuição em MT 

 

Os métodos para planeamento de redes de distribuição de energia elétrica em MT 

têm evoluído desde o seu aparecimento no início do seculo XX, acompanhando o 

desenvolvimento das redes elétricas, este facto, resulta de diversos fatores nomeadamente 

as técnicas de cálculo e as metodologias aplicadas. Dois períodos temporais podem ser 

definidos relativamente à evolução destes métodos [2], até à década de 60, fruto da 

fragilidade das ferramentas de cálculo em resolver problemas matemáticos complexos, a 

experiência e a competência dos engenheiros afetos ao planeamento era fundamental para 

a definição das soluções com vista à satisfação dos requisitos técnicos do sistema, esta 

situação foi-se alterando de acordo com a maior ou menor penetração da informática e à 
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maior ou menor facilidade na sua utilização por parte dos engenheiros. Com a utilização 

de sistemas informáticos o tratamento e resolução do problema, embora mais caro, passa 

a ser efetuado de uma forma mais rápida e com menor intervenção humana e é possível 

realizar cálculos técnicos e económicos. A partir da década de 80, e acompanhando a forte 

e rápida evolução dos sistemas informáticos, tanto a nível de software como a nível de 

hardware, tornando-os mais rápidos, com maior capacidade de cálculo, mais user 

friendly, com maior capacidade de armazenamento e mais baratos, foi possível a 

resolução de problemas matemáticos complexos permitindo maior agilidade na obtenção 

de resultados técnicos e económicos. 

Desde a década de 60, diversas publicações apresentam diferentes métodos com 

vista a melhorar o planeamento das redes de distribuição de energia elétrica, estes 

métodos podem ser: 

• Métodos de avaliação de cenários. 

• Métodos que utilizam o resultado do trânsito de potência. 

• Métodos que utilizam técnicas de programação linear. 

• Métodos que utilizam a teoria dos grafos. 

• Métodos que utilizam técnicas de otimização. 

Os métodos de avaliação de cenários [3], [4], [5] têm como ponto de partida a 

elaboração de redes variantes que, obrigatoriamente, têm de satisfazer todos os requisitos 

técnicos, posteriormente, essas redes variantes são avaliadas economicamente. A escolha 

recai pela variante mais económica. Os métodos que utilizam o resultado do trânsito de 

potência [6], [7], [8] baseiam-se na rede inicial e de seguida inicia-se o processo cíclico 

de remoção dos elementos da rede considerados não essenciais, em cada ciclo é corrido 

um trânsito de potência, o processo termina quando a remoção de um elemento da rede 

traduz-se na violação de uma restrição técnica ou não se garante a alimentação de todas 

as cargas. Nos métodos que utilizam técnicas de programação linear [9], [10], [11], [12], 

[13] pretende-se elaborar um modelo matemático da rede. O planeamento é efetuado 

tendo como objetivo a minimização dos custos de investimento e a minimização das 

perdas, as perdas são uma função quadrática da potência que circula nos elementos da 

rede [14]. O facto de as perdas serem uma função quadrática da corrente torna o problema 

mais complexo; para tornar o tratamento do problema mais simples existem diversas 
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formas de linearizar a expressão das perdas. É consensual a consideração de que este 

modelo matemático é Mixed-Integer. Uma outra forma de abordar o problema é a 

combinação de técnicas de otimização lineares com critérios heurísticos [15], [16], [17], 

[18], [19]. No entanto, existem autores [20], [21], [22], [23], [24], [25] que defendem a 

técnica de Branch-and-Bound que é a que tem maior aceitação para a resolução deste 

problema. Um caso especial dos modelos que utilizam a programação linear são os 

métodos que utilizam a teoria dos grafos [26], [27], o objetivo final da otimização é o 

mesmo mas a rede é apresentada como um grafo orientado composto pelos diversos 

vértices (objetos) e pelas arestas (pares ordenados vértices). Esta teoria dos grafos é 

utilizada para a resolução do modelo matemático. Nos métodos que utilizam técnicas de 

otimização [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], os modelos matemáticos traduzem as 

relações não lineares entre os custos, capacidades e a expressão exata das perdas de Joule, 

estes métodos requerem técnicas específicas que sejam adequadas ao modelo. 

Dada a importância crescente do tema, mais recentemente, diversas publicações 

apresentam novos métodos para auxiliar na resolução do problema do planeamento das 

redes de distribuição de energia elétrica em MT. Khator et al. [35] apresentam uma nova 

classificação para os métodos, ou seja, eles são divididos em dois grandes grupos: 

eletrotécnicos, se as características da rede são utilizadas para a procura da melhor 

solução, e naturais, se condições semelhantes aos princípios que existem na natureza são 

utilizados para efetuar a procura da solução. Por sua vez, os métodos eletrotécnicos 

dividem-se em 3 sub-grupos: métodos de construção, quando o princípio é atingir a rede 

mais económica construindo a rede com menor número de elementos de forma a garantir 

os custos mínimos e o cumprimento de todas as restrições técnicas e de carga; métodos 

de destruição, aqui a metodologia de construção é contrária ao anterior, ou seja, parte-se 

da rede com todos os seu elementos (completa) e o processo de cálculo vai “retirando” os 

componentes dispensáveis, o processo para quando não é possível efetuar mais reduções 

atendendo ao respeito pelas restrições técnicas e de carga; o último subgrupo pertence aos 

métodos de permutação cuja aplicação é mais na reconfiguração de redes do que no 

planeamento de redes, estes métodos têm por base uma rede que cumpre com todos os 

requisitos técnicos e de carga, nessa rede e posteriormente, serão efetuadas permutas e 

mudanças dos seus elementos que provocam alterações nos caminhos do fluxo de 

potência; os custos são avaliados até se encontrar o elemento mais económico. 
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Os métodos naturais englobam diversas técnicas, tais como: Genetic Algorithms 

[36], [37], [38], [39], Neural Networks [40], [41], [42] e técnicas meta-heurísticas, das 

quais se destacam: Evolutionary Computation [43], [44], [45], Ant-colony System [46], 

[47], Tabu Search [48], [49], [50], [51], Simulated Annealing [52], [53], [54], Branch 

Exchange [55], [56], [57], [58], [59], Fuzzy Logic [60], [61].  

 

2.3 Reconfiguração de redes de distribuição em MT 

 

Um dos primeiros trabalhos na área da reconfiguração de redes de distribuição de 

energia elétrica foi apresentado por Merlin and Back [62] em 1975, neste trabalho os 

autores pretendem reduzir as perdas ativas através da reconfiguração da rede, para tal, 

utilizam a técnica de otimização discreta Branch-and-Bound, a análise inicia-se com a 

rede em topologia emalhada através da consideração de todos os seccionadores fechados 

e posteriormente os seccionadores vão sendo abertos de forma a eliminar as malhas 

existentes. O processo termina quando a configuração é radial e as perdas são mínimas.  

Civanlar et al. [63] recorreu a técnicas heurísticas e branch-exchange para 

determinar a reconfiguração da rede de distribuição que leva a uma maior redução das 

perdas ativas nas linhas. A rede inicial apresenta uma configuração radial e são analisadas 

as combinações possíveis de fecho dos seccionadores que se encontram normalmente 

abertos e as combinações possíveis de abertura dos seccionadores que se encontram 

normalmente fechados, esta análise obriga a que a rede apresente sempre uma topologia 

radial. O artigo peca pelo facto de não apresentar detalhes da implementação da 

metodologia nem da sua aplicação em redes de distribuição de energia elétrica reais. 

Baran and Wu [64] propõem um método que melhora o trabalho realizado por [63] 

para reconfiguração de redes de distribuição. Para tal, utilizam uma heurística simples, o 

método baseia-se na técnica branch-exchange de forma a promover a redução das perdas 

e contrariar as sobrecargas. 

Shirmohammadi and Hong [65] apresentam um algoritmo heurístico que é uma 

proposta modificada da metodologia desenvolvida por Merlin and Back [62]. O processo 
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inicia-se com todos os seccionadores fechados os quais, posteriormente, vão sendo 

abertos consecutivamente atendendo a que o seccionador a ser aberto será o que apresenta 

uma passagem menor de corrente. O processo é resolvido através de um trânsito de 

potência. 

Nara et al. [66] propôs um método de reconfiguração de redes de distribuição para 

redução das perdas ativas em que recorre a algoritmos genéticos e à lógica fuzzy. 

Goswami and Basu [67] propuseram um algoritmo heurístico baseado no conceito 

do trânsito de potência ótimo com uma única malha que é obtida através do fecho de 

seccionadores que normalmente se encontram abertos. O início do processo dá-se com a 

rede com topologia radial; os seccionadores vão sendo fechados um a um até que resulte 

uma rede com uma única malha. Posteriormente, determina-se a distribuição ótima das 

correntes na malha que é a que garante o mínimo das perdas. O processo termina com a 

abertura do seccionador por onde passa menor corrente e, desta forma, a rede toma a 

topologia radial. 

Chen and Cho [68] tiveram o mérito de realizar o primeiro estudo de reconfiguração 

de redes de distribuição de energia elétrica com o objetivo de reduzir as perdas de energia 

num período temporal, tipicamente os trabalhos anteriores debruçaram-se sobre a redução 

da potência de perdas. Para este trabalho, a carga foi caracterizada por uma curva diária 

com intervalos de uma hora, esta curva resultou de uma análise a dados reais colhidos 

durante um ano. A metodologia de reconfiguração da rede de distribuição é efetuada 

atendendo ao período temporal de um ano e apresenta duas fases distintas: uma a curto 

prazo, ou seja, diária com intervalos de uma hora, e uma a longo prazo onde são 

consideradas as variações sazonais da carga durante um ano. Para obter a configuração 

que apresenta a menor perda de energia é utilizada a técnica branch-and-bound. 

Cherkaoui et al. [69] abordaram a reconfiguração ótima de uma rede de distribuição 

de energia elétrica através da aplicação de métodos heurísticos. O problema é apresentado 

com diversas abordagens: i) usando método destrutivo, em que inicialmente todos os 

seccionadores estão fechados e posteriormente vão sendo abertos consecutivamente; ii) 

usando método construtivo, que é o contrário do método destrutivo e, também, iii) a 

técnica de branch-exchange. Para i) e ii) a radialidade é garantida pela condição de que o 
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número de nós de carga seja igual ao número de ligações, esta condição é necessária mas 

não é suficiente para a garantia da radialidade da solução, por isso, adota a técnica de 

branch-exchange com a qual fica garantida a radialidade para qualquer solução. 

Tal como Chen and Cho [68], Taleski and Rajicic [70] abordam a reconfiguração 

de redes de distribuição de energia elétrica na ótica da minimização da energia associada 

às perdas durante um período de tempo. A metodologia adotada tem como base a 

consideração de pares de alimentadores que são definidos pelos seccionadores 

normalmente abertos que os ligam. A rede de teste foi a considerada por Baran and Wu 

[64] e recorreu à técnica de branch-exchange para a resolução do problema. 

Borozan et al [71] apresentou um método similar a Shirmohammadi and Hong [65], 

este método possui três partes principais: estimação de carga; determinação das perdas e 

avaliação do custo/benefício. 

Os trabalhos de Kagan and Oliveira [72] e de Nara et al [66] abordam o problema 

da reconfiguração das redes de distribuição de energia elétrica com vista à minimização 

de perdas através de algoritmos genéticos e da lógica fuzzy. No primeiro caso, foi utilizada 

uma codificação que só contempla soluções que garantam a viabilidade da topologia 

encontrada, nomeadamente quanto à sua radialidade; o tratamento dos objetivos e das 

restrições do problema com lógica fuzzy é coerente com a definição da função de 

avaliação do algoritmo genético. No segundo caso, os autores propõem-se reduzir a 

potência de perdas ativa. 

Kashem et al. [73] procura resolver o problema da reconfiguração da rede de 

distribuição de forma a obter a redução das perdas totais, a técnica utilizada é o branch-

exchange. A metodologia apresentada foi aplicada na rede adotada por Baran and Wu 

[64] e ocorre em duas etapas distintas: a primeira etapa procede-se à identificação da 

melhor alternativa para seccionar a rede dentro de um conjunto restrito de soluções 

possíveis, desta forma, é possível garantir um valor inicial de referência para as perdas 

totais; a segunda etapa, o desafio é a procura mais cuidada de soluções melhores. 

Chin and Huang [74] apresentam uma variante à técnica de branch-exchange, 

permitindo uma maior facilidade na identificação do seccionador a ser aberto com vista 

à eliminação da malha da rede de distribuição a reconfigurar. Mais tarde, Huang and Chin 
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[75] propuseram um algoritmo baseado na lógica fuzzy para tratar o problema da 

reconfiguração. A abordagem tem como objetivo a minimização das perdas e garantir, ao 

mesmo tempo, o equilíbrio da carga. 

Sarfi et al. [76] e Nara et al. [77] publicaram artigos de revisão bibliográfica sobre 

o tema da reconfiguração de redes de distribuição, o primeiro no período entre os anos de 

1975 a 1995 e o segundo no período entre o ano de 1988 e 2002. 

Outras abordagens foram efetuadas tendo a reconfiguração da rede de distribuição 

de energia elétrica como base. Brown [78] apresentou um trabalho que tem como objetivo 

a melhoria da fiabilidade da rede através da sua reconfiguração. Augugliaro et al. [79] 

utiliza a reconfiguração para incrementar a automação da rede através da definição de 

uma estratégia de controlo que garanta a radialidade e a alimentação das cargas. Este 

método foi implementado na rede de Civanlar et al. [63] e utiliza técnicas de inteligência 

artificial. Hsiao [80] propôs uma técnica fuzzy multiobjectivo baseada em programação 

evolucionária para reconfigurar a rede de distribuição. 

Khodr et al. [81] definiu um modelo matemático para reconfiguração de uma rede 

de distribuição existente com 2344 nós. O objetivo é encontrar a topologia da rede de 

distribuição que minimize as perdas, para a concretização do modelo foi utilizada 

programação linear inteira mista (Mixed Integer Linear Programming – MILP). A 

metodologia foi aplicada na rede em questão e encontra-se em funcionamento na 

atualidade. 

Nos últimos anos, diversos trabalhos foram produzidos onde diversas técnicas de 

otimização foram aplicadas para resolver o problema de reconfiguração ótima de redes 

de distribuição de energia elétrica em MT, essas técnicas são baseadas em sistemas 

inteligentes, tais como: Simulated Annealing [82], [83], Genetic Algorithm [84], [85], 

[86], Neural Networks [87], [88], [89], Híbridos [90], [91], Tabu Search [92] e Ant-colony 

[93]. 

Uma outra abordagem para a resolução da reconfiguração ótima das redes de 

distribuição em MT é a utilização do Optimal Power Flow - OPF. Em [94], Momoh e 

Caven utilizam pela primeira vez o OPF como solução do problema onde o método de 
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pontos interiores foi associado à técnica branch-and-bound para otimizar uma função 

multiobjectivo, minimizar perdas e o número de atuações dos seccionadores. 

Schmitd et al. [95] utiliza o método matemático de busca em profundidades e 

branch-and-bound para resolver a parte de programação inteira, à parte contínua é 

aplicado o método de Newton. 

Gomes et al. [96] apresenta uma abordagem heurística para a reconfiguração das 

redes de distribuição baseada no OPF na qual o estado dos ramos (aberto/fechado) são 

representados por uma função contínua. Nesta abordagem, considera-se que, 

inicialmente, todos os ramos estão fechados, o resultado do OPF aliado a um índice 

heurístico é utilizado para abrir uma malha. Em seguida, a lista dos seccionadores 

candidatos a serem abertos é atualizada e o processo repete-se até que não haja qualquer 

malha fazendo com que a rede fique com uma topologia radial. 

Khodr et al. [97] apresenta uma metodologia para reconfiguração da rede de 

distribuição utilizando OPF e baseada na decomposição de Benders. A metodologia tem 

como objetivo a minimização das perdas, equilíbrio da carga nos alimentadores e está 

sujeita às restrições: capacidade limite das linhas, limites mínimo e máximo das 

subestações ou geradores, mínimo desvio das tensões nos nós, garantia da radialidade da 

rede. 

Diversos autores consideram a formulação do problema em dois problemas 

separados, ou seja: o problema da reconfiguração ótima da rede de distribuição de energia 

elétrica e o problema do OPF. 

Khodr et al. [14] construiu um modelo matemático não linear para a reconfiguração 

da rede de distribuição em que é considerada: a existência de produção distribuída, 

tomadas de regulação em carga dos transformadores e os diferentes escalões das baterias 

de condensadores. Neste trabalho, os dois problemas são tratados num só problema e são 

resolvidos em conjunto através de algoritmo em que aplica a decomposição de Benders. 

O tempo de execução e o número de iterações é reduzido o que faz com que a metodologia 

esteja adequada para a operação de redes de distribuição. Esta técnica já fora utilizada por 

outros autores para resolução de outros problemas na área dos SEE [98], [99], [100], 

[101]. 
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2.4 Localização e dimensionamento de condensadores  

 

O problema da localização ótima dos condensadores na rede de MT bem como a 

sua capacidade, com vista à maximização da redução de custos de exploração tem sido, 

há algumas décadas, uma área de interesse para diversos investigadores. Como 

consequência, uma inumerável quantidade de diferentes algoritmos e com graus de 

sofisticação muito dispares foram resolvidos através de técnicas computacionais 

adequadas. Os seus resultados estão espelhados em diversas publicações da área. Muitas 

destas publicações analisam a localização e a capacidade dos condensadores (estáticos ou 

comutáveis) em redes de distribuição radiais. No entanto, poucas dessas metodologias 

entram em linha de conta com os custos totais associados à compensação da energia 

reativa, ou seja, custos de instalação, custos de operação e custos de manutenção. 

A pesquisa realizada por Ng et al. [102] classifica as técnicas em 4 grupos: 

• Analíticas; 

• Programação numérica; 

• Heurísticas; 

• Inteligência artificial. 

Os primeiros esforços para a resolução do problema da localização e da capacidade 

valor dos condensadores contaram com abordagens analíticas que apresentavam 

resultados simples e fechados para o problema de otimização. Estes métodos analíticos 

assentavam em premissas irrealistas tais como: carga uniforme ao longo do alimentador, 

secção uniforme do alimentador e radial. 

A aplicação de métodos analíticos em conjunto com heurísticas para determinar a 

localização de condensadores foi introduzido por Neagle and Samson [103] e 

posteriormente por Cook [104]. Devido ao desenvolvimento dos recursos informáticos, 

os problemas de otimização começaram a ser formulados de uma forma mais sofisticada 

e a serem resolvidos através de técnicas de programação numérica. Assim, Duran [105] 

foi o primeiro a apresentar um trabalho no qual determina a capacidade dos 

condensadores através de variáveis discretas recorrendo a técnicas de programação 

dinâmica. A partir dos anos 80, foram realizadas abordagens mais rigorosas. Ertem [106] 
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recorreu a programação quadrática para determinação do valor da capacidade ótima dos 

condensadores objetivando a redução da carga nas linhas, melhorar o perfil da tensão e 

reduzir as perdas nos alimentadores. Grainger and Lee [107] formulou o problema como 

Non Linear Programming - NLP considerando a capacidade e a localização dos 

condensadores como variáveis contínuas. Baran and Wu [108] apresenta uma formulação 

do problema similar a [107], no entanto, considera as equações do trânsito de potência da 

rede de distribuição e as restrições para as tensões nos nós para diferentes níveis de carga, 

tornando o problema Mixed Integer Programming - MIP. Outros autores, tais como 

Baldick [109] e Augugliano [110], tratam o problema da otimização da localização e da 

capacidade dos condensadores como MIP. 

Atendendo à dimensão do problema e à sua complexidade bem como superar a 

complexidade inerente aos métodos de programação, diversos métodos heurísticos foram 

concebidos e aplicados na resolução do problema da otimização da localização e da 

capacidade dos condensadores. As técnicas heurísticas conduzem a uma rápida resolução 

dos problemas, mas, não asseguram que esta seja a melhor [76], no entanto, com a sua 

aplicação obtêm-se ganhos em termos de eficiência computacional em detrimento da 

precisão dos resultados obtidos. 

Kaplan [111] apresenta uma formulação do problema considerando os ramais com 

múltiplos alimentadores laterais e propõe como solução um algoritmo heurístico. Um 

método heurístico é proposto por Segura et al. [112] o qual é uma versão relaxada de um 

modelo matemático exato do problema. A resolução é efetuada utilizando o método do 

ponto interior. Abdel-Salam et al. [113] apresenta um novo método, baseado em técnicas 

heurísticas, com vista à redução da potência de perdas reativa numa rede de distribuição 

de energia elétrica. A variação da carga durante 1 ano, os custos do investimento e da 

instalação dos condensadores são considerados. Estratégias heurísticas de busca foram 

utilizadas por Chis et al. [114] para determinar o local ótimo dos condensadores em redes 

de distribuição de energia elétrica. A abordagem heurística proposta é adequada para 

sistemas de distribuição de grande dimensão. 

Os métodos analíticos têm a vantagem da sua rapidez, no entanto, apresentam o 

inconveniente de serem incapazes de escapar a ótimos locais. A aplicação de técnicas 

baseadas em inteligência artificial tiveram o seu início na década de 90 tendo como 
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grande objetivo superar as dificuldades dos métodos analíticos. Chiang et al. [115] 

apresenta a formulação do problema da localização dos condensadores atendendo aos 

aspetos práticos dos condensadores e às restrições operacionais existentes para os 

diferentes níveis de carga. O problema é resolvido por recurso à metodologia de 

Simulated Annealing. A técnica Tabu Search foi utilizada por Huang et al. [116] para 

encontrar a solução ótima. Gallego et al. [117] abordou o mesmo problema através da 

utilização de uma combinação de Tabu Search e heurística. 

Os métodos baseados em Genetic Algorithms - GA foram, inicialmente, 

introduzidos para a resolução do problema da localização ótima de condensadores por 

Ajjarapu and Albama [118] e posteriormente tornado mais abrangente por Boone and 

Chiang [119] e mais tarde por Sundhararajan and Pahwa [120]. Miu et al. [121] 

apresentam uma metodologia suportada em GA, neste caso, com duas fases. A solução 

obtida na primeira fase é melhorada na segunda fase através da aplicação de heurísticas 

baseadas na sensibilidade. Kim et al. [122] melhorou a forma de aplicar os GA, ou seja, 

utiliza uma combinação de GA com uma variante estocástica do método simplex 

denominada de Elite Based Simplex GA, com esta metodologia pretende evitar os 

mínimos locais do GA. 

Na natureza constata-se que as formigas são capazes de encontrar o caminho mais 

curto entre a fonte de alimentação e o formigueiro. Tendo por base este comportamento 

real das formigas, foi desenvolvido um método denominado de Ant Colony. Este método 

foi proposto no inicio da década de 90 por [123] e, desde essa data, tem sido aplicado em 

diversos problemas de otimização, nomeadamente na localização de condensadores, 

Chiou et al. [124]. Outras técnicas baseadas em inteligência artificial, tais como, 

Evolutionary Programming [125] e [126], Neural Networks [127], [128], Fuzzy Sets e 

Fuzzy Dynamic Programming [129], [130] e Expert Systems [131] têm sido propostas 

com vista à resolução do problema da otimização da localização dos condensadores para 

compensação da energia reativa nas redes de distribuição de energia elétrica. Outras 

propostas combinam técnicas heurísticas/metaheurísticas com métodos de programação 

[132]. Dada a abrangência e a abundância de literatura sobre este assunto, Bortignon et 

al. [133], Carlisle et al. [134] e Ng et al. [102] apresentam revisões elucidativas da 

evolução das técnicas para tratar o problema da localização ótima dos condensadores. 
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2.5 Otimização de redes de distribuição de energia elétrica em MT 

considerando a produção distribuída 

 

Tem-se assistido ao longo das últimas décadas à integração de um elevado e 

crescente número de produção distribuída (PD) nas redes de distribuição de energia 

elétrica em MT. Esta situação tem sido acompanhada por diversos estudos científicos que 

abordam diferentes questões colocadas à rede associadas à consideração da PD, 

nomeadamente a sua otimização atendendo à presença da PD. 

Um método para planeamento, levando em conta a produção distribuída, é 

apresentado em [135] por El-Khattam et al., o objetivo é a minimização das perdas nas 

linhas associadas à área abrangida pelo planeamento. Neste trabalho, são analisados dois 

cenários para avaliar a viabilidade do investimento em produtores distribuídos face a 

outras alternativas tradicionais de planeamento. 

Haffner et al., em [136], [137], utilizam um software de otimização, baseado no 

método Branch-and-Bound, para resolver o problema do planeamento, nestes dois 

artigos, o modelo multi-estágio proposto considera opções tradicionais de planeamento 

assim como opções utilizando produção distribuída. 

Franco et al. [138] propõe um modelo MILP para resolver o problema de 

reconfiguração da rede de distribuição elétrica de distribuição na presença da PD. A 

metodologia é aplicada numa rede de teste e em duas redes reais. 

Na referência [139], Delfanti et al. apresenta uma nova forma de avaliação das 

perdas sem necessitar de qualquer caracterização detalhada dos trânsitos de potência na 

rede. O desempenho da metodologia é testado numa rede real de média tensão para 

diversos cenários obtidos através de Simulação Monte Carlo. 

Nayak [140] utiliza um algoritmo Hyper Cube-Ant Colony Optimization (HC-

ACO) para a resolução do problema da reconfiguração na presença da PD de forma a 

garantir a obtenção do conjunto de ramos a serem abertos sucessivamente com vista à 

minimização das perdas da rede e, em paralelo, satisfazer as restrições de operação. 
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Murthy et al. [141] apresenta um estudo que visa a resolução do problema da 

reconfiguração da rede de distribuição com a presença de PD de forma a reduzir as perdas 

e melhorar o perfil da tensão nos nós, para tal, recorre ao algoritmo Artificial Bee Colony 

(ABC). O estudo contempla a análise de diversos casos relativos à localização da PD e 

efetua uma comparação com outras metodologias. 

Na referência [142], Nie efetua uma análise ao impacto da PD na reconfiguração 

das redes de distribuição de energia elétrica. A análise é efetuada na situação normal de 

funcionamento e na situação pós falha, para estas situações são considerados diversos 

cenários com diferentes níveis de carga. A simulação da rede de distribuição é realizada 

com recurso a Open Distribution Simulator Software (OpenDSS). 

 

2.6 Conclusões 

 

Da revisão bibliográfica realizada verifica-se que o problema do planeamento e da 

operação de redes de distribuição de energia elétrica em MT tem sido alvo de diversas 

publicações científicas ao longo dos tempos. Este tema mantem-se atual e com uma 

crescente importância face a uma maior exigência dos consumidores e, também, das 

preocupações ambientais e económicas fruto dos mercados de energia. A proliferação de 

produtores distribuídos é mais um input a considerar na difícil tarefa de planear e operar 

uma rede de distribuição, a sua consideração potencia uma melhoria da fiabilidade e 

redução de perdas na rede. Um outro aspeto de extrema relevância prende-se com a 

localização e a capacidade dos condensadores, estes equipamentos desempenham um 

papel fundamental no equilíbrio da rede de distribuição e na redução das perdas. 

Todas estas questões têm sido abordadas de diferentes formas e evolutivas, 

associadas ao desenvolvimento de ferramentas informáticas que suportam algoritmos 

matemáticos cada vez mais complexos, que permitem a consideração de condições e de 

restrições da rede de distribuição de energia elétrica muito próximo das do seu 

funcionamento real e cujos resultados apresentam erros que se podem desprezar. 
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Da bibliografia analisada, constata-se que a abordagem, através de um modelo não-

linear e resolvido pela técnica de otimização determinística, efetuada nesta tese 

relativamente ao planeamento e à operação da rede de distribuição, atendendo à produção 

distribuída e à localização ótima de condensadores, não foi ainda realizada por outros 

autores que, embora tenham considerado o tema, efetuaram uma análise distinta da 

apresentada nesta tese. É de salientar que pretende-se com esta tese definir metodologias 

de apoio às atividades de planeamento e de exploração de redes elétricas de distribuição 

que poderão ser incorporadas em ferramentas que sirvam de suporte para a tomada de 

decisão atendendo às necessidades atuais e futuras de um moderno SEE. A metodologia, 

no caso do planeamento, tem por base a minimização da potência de perdas, a 

minimização da ENF, que promove a maximização da fiabilidade, e a minimização dos 

custos com condensadores, nomeadamente, a sua capacidade e a sua localização; para o 

caso da exploração de redes de distribuição de energia elétrica em MT é apresentada uma 

metodologia eficiente de reconfiguração em que é utilizada uma técnica hibrida fuzzy 

Monte Carlo para a avaliação da fiabilidade da rede de distribuição considerando avarias 

nos seus componentes. Nesta metodologia, a reconfiguração é realizadas atendendo à 

minimização dos custos da potência de perdas e à minimização dos custos com a ENF de 

forma a maximizar a fiabilidade do sistema.  
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3 Técnicas e fundamentos de otimização 
 

3.1 Introdução 

 

tendendo a que os problemas de engenharia, na sua grande maioria, são 

problemas multidimensionais, deparamo-nos com o facto de não existir uma 

única medida para avaliar uma solução relativamente à sua predominância 

sobre outras. 

A complexidade dos problemas reais que surgem nas sociedades atuais, 

tecnologicamente evoluídas, é caracterizada pela existência de diversas perspetivas de 

análise em que são contextualizados diversos aspetos, tais como: económicos, políticos, 

físicos, sociais, administrativos, éticos, de engenharia, estéticos, psicológicos. 

Infelizmente, não é habitual a existência de uma solução admissível que garanta o 

melhor dos valores para todos os aspetos que são objeto de avaliação. Desta forma, é 

fundamental o recurso a diversas ferramentas que nos apresente, não só a solução ótima 

global mas todo um conjunto de soluções que estabeleçam de forma independente 

compromissos entre os aspetos em avaliação e que sejam efetivamente uma ajuda 

preciosa ao decisor na sua tomada de posição. 

É neste contexto que os modelos matemáticos se apresentam como algo 

imprescindível para apoio à decisão. 

 

A
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3.2 Decomposição em MIP 

 

Atualmente as técnicas de decomposição são opção para vários autores de forma a 

resolver diversos e complexos problemas de otimização associados aos SEE. Este tipo de 

técnicas permitem a resolução de problemas MINLP, bem como problemas de grande 

dimensão com variáveis binárias. O planeamento e a operação em SEE, conceção de 

redes, transporte, logística, aplicações militares são alguns dos campos onde as técnicas 

de decomposição têm sido utilizadas com grande sucesso [143]. 

Os problemas MILP podem ser resolvidos de uma forma centralizada por recurso a 

solvers disponíveis atualmente. O desenvolvimento, durante a última década do século 

XX, de técnicas utilizando cortes e o recurso a computadores permitem que hoje se possa 

resolver este tipo de problemas com, pelo menos, o dobro da complexidade até então 

considerada [144]. Outra forma de resolução do problema MILP é efetuar a sua 

decomposição em duas partes: a parte inteira e as variáveis contínuas, isto equivale a 

considerar as variáveis inteiras como variáveis de complicação (complicating variables). 

O sub-problema contínuo resultante pode ser decomposto em blocos, dessa forma, 

possibilita e facilita o tratamento computacional para desenvolver algoritmos eficientes. 

Esta situação ocorre com frequência na prática no planeamento de investimentos a longo 

prazo. As decisões do investimento estão associadas à parte inteira enquanto as decisões 

de operação estão associadas à parte contínua. 

A existência de restrições de complicação (complicating constraints) em problemas 

MILP não é muito comum na prática. 

A formulação geral de um problema MILP possui a seguinte forma [145]: 

1 1

1 1

      minimizar              

, , ; , ,       

n m

i i j j
i j

n m

c x d y

x x y y

= =

⋅ + ⋅∑ ∑

… …  

(3.1) 

sujeito a: 
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1 1

;      1, ,
n m

li i lj j l
i j

a x e y b l q
= =

⋅ + ⋅ = =∑ ∑ …

 
(3.2) 

inf sup ,      ;     1, ,erior erior
i i i ix x x x N i n≤ ≤ ∈ = …

 
(3.3) 

inf sup ,      y ;      1, ,erior erior
j j j jy y y R j m≤ ≤ ∈ = …

 (3.4) 

O limite superior e inferior são impostos nas variáveis de otimização. Esta situação 

traduz o que acontece nos problemas de engenharia o que simplifica o tratamento 

matemático. As variáveis inteiras mais comuns nas aplicações reais são variáveis binárias. 

É de referir que qualquer variável inteira pode ser substituída por um conjunto de 

variáveis binárias, conforme se traduz na expressão (3.5). 

Considerando a variável inteira 

}{ 1 2, , , nx a a a= …
 (3.5) 

pode ser substituída por n  variáveis binárias como se apresenta nas expressões seguintes 

1

n

i i
i

x a u
=

= ⋅∑
 

(3.6) 

1

1
n

i
i

u
=

=∑
 

(3.7) 

}{0,1 ;      1, ,iu i n∈ = …
 

(3.8) 

Se as soluções do problema apresentado pelas expressões (3.1) a (3.4) não são as 

aconselhadas, as variáveis inteiras podem ser consideradas variáveis de complicação e o 

algoritmo de decomposição de Benders pode ser usado na resolução do problema [145]. 

Os problemas MINLP podem ser analisados de duas formas diferentes, 

considerando as variáveis inteiras como sendo variáveis de complicação e considerando 

as restrições não lineares como restrições de complicação. Se as variáveis inteiras são 

consideradas variáveis de complicação e, adicionalmente, o problema possui uma 
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estrutura decomponível, a decomposição permite uma solução distribuída do problema 

original. Esta situação é encontrada frequentemente na prática. 

Em geral, considera-se que o problema contínuo NLP resultante da fixação das 

variáveis inteiras de um problema MINLP é convexo, este pressuposto é de extrema 

importância para garantir a convergência dos processos de decomposição. 

O problema MINLP pode ser apresentado da forma seguinte [145]: 

1 1

1 1

      minimizar              ( , , ; , , y )

, , ; , ,       
n m

n m

f x x y

x x y y

… …

… …  
(3.9) 

sujeito a 

1 1( , , ; , , ) 0;     1, ,k n mh x x y y k q= =… … …

 (3.10) 

1 1( , , ; , , ) 0;     1, ,l n mg x x y y l r≤ =… … …

 (3.11) 

inf sup ,      ;     1, ,erior erior
i i i ix x x x N i n≤ ≤ ∈ = …

 
(3.12) 

inf sup ,      y ;      1, ,erior erior
j j j jy y y R j m≤ ≤ ∈ = …

 (3.13) 

O limite superior e inferior são impostos nas variáveis de otimização refletindo os 

limites físicos traduzindo-se na simplificação do tratamento matemático do problema. 

Se as variáveis inteiras de um problema MINLP são variáveis de complicação, o 

algoritmo de decomposição de Benders pode ser usado diretamente na resolução do 

problema [145]. 

 

3.3 Problema de otimização 

 

No nosso dia-a-dia somos confrontados, muitas das vezes de forma empírica, com 

a necessidade de aplicar o conceito de otimização. Este conceito, associado a tornar algo 

ótimo ou ideal na perspetiva de retirar o melhor rendimento ou benefício possível é 
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aplicável a qualquer atividade desde os problemas mais simples até aos mais complexos. 

Para tal, é necessário recorrer a técnicas para selecionar as melhores alternativas com 

vista à obtenção dos objetivos inicialmente definidos. Dada a sua importância, esta área 

de estudo, está em constante desenvolvimento ao longo das últimas décadas em que 

matemáticos têm proposto diversos métodos para a resolução do problema de otimização. 

Os estudos mais recentes têm apresentado metodologias que, para além das 

operações clássicas, utilizam os conhecimentos baseados no comportamento humano, na 

sua inteligência e na natureza. 

Uma das características dos problemas reais está relacionada como facto da decisão 

ter de satisfazer mais do que um objetivo sendo que, em diversas situações, os objetivos 

são contraditórios, logo, implica uma solução de compromisso. 

Atendendo às características da função objetivo e de todo o conjunto de restrições, 

o problema pode ser: i) linear, se a função objetivo e todas as restrições do problema 

forem lineares em relação a x, ii) não linear, se a função objetivo ou alguma das restrições 

for não linear em relação a x. 

O problema de otimização pode também ser classificado de acordo com o tipo de 

variáveis de decisão, ou seja: i) problema de otimização discreta ou combinatória quando 

as variáveis de decisão podem apenas assumir valores discretos, por exemplo valores 

inteiros ou apenas binários, ii) problema de otimização continua se as variáveis de decisão 

puderem assumir valores reais, iii) problema de otimização mista se parte das variáveis 

de decisão são reais e outras são inteiras. 

 

3.3.1 Otimização mono-objetivo 

 

Um problema de otimização em que existe uma só função objetivo para otimizar é 

denominado de otimização mono-objetivo. Essa função objetivo pode ser maximizada ou 

minimizada dependendo do problema em causa estando as soluções sujeitas a um 

conjunto, mais ou menos extenso, de restrições que poderão ser de igualdade, 

desigualdade ou condições limite. Com a resolução de um problema de otimização mono-
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objetivo pretende-se determinar a solução admissível que otimiza a função objetivo. O 

seu valor é único, mesmo quando existam soluções ótimas alternativas. 

Matematicamente, um problema de otimização mono-objetivo pode ser traduzido 

por: 

max      ( )f x  (3.14) 

sujeito a: 

}{ 1 2( ) ( ), ( ), , ( ) 0a Ap x p x p x p x= ≥…

 (3.15) 

}{ 1 2( ) ( ), ( ), , ( ) 0b Bq x q x q x q x= =…

 (3.16) 

,      1,2,3, ,i s
c c cx x x c n≤ ≤ = …

 
(3.17) 

em que a expressão (3.14) representa a função objetivo, as expressões (3.15) e (3.16) 

representam as restrições de desigualdade e de igualdade respetivamente e a expressão 

(3.17) representa as variáveis de decisão sujeitas a limites superiores e inferiores. 

O vetor x representa a solução para o problema, qualquer solução x, para ser 

admissível, tem de satisfazer todas as restrições (3.15) a (3.17) do problema. Dá-se o 

nome de região admissível X  ao conjunto de todas as soluções admissíveis do problema. 

 

3.3.2 Otimização multi-objetivo 

 

O problema matemático de otimização multi-objetivo consiste em otimizar 

simultaneamente um certo número de objetivos, pelo menos dois, com diferentes soluções 

otimizadas individuais que satisfazem as restrições. Esses objetivos são tais que nenhum 

deles pode ser melhorado sem a degradação de, pelo menos, outro [146] , esta situação é 

fruto da conflitualidade que normalmente existe neste tipo de problemas. Assim, em vez 

de uma única solução ótima obtém-se um conjunto de soluções compromisso entre os 

diferentes objetivos do problema. 



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

31 

F. Maurício Dias  

Em termos de formulação matemática, o problema multi-objetivo é semelhante à 

formulação do problema mono-objetivo não obstante a radical diferença entre outros 

conceitos nomeadamente no que concerne à solução ótima que, no caso do problema 

multi-objetivo, não é aplicável. 

Matematicamente, o problema multi-objetivo pode ser formulado como: 

}{ 1 2min      ( ) ( ), ( ), , ( )Sf x f x f x f x= …

 (3.18) 

sujeito a: 

}{ 1 2( ) ( ), ( ), , ( ) 0a Ap x p x p x p x= ≤…

 (3.19) 

}{ 1 2( ) ( ), ( ), , ( ) 0b Bq x q x q x q x= =…

 (3.20) 

,     1,2,3, ,i s
c c cx x x c n≤ ≤ = …

 
(3.21) 

em que a expressão (3.18) representa a função objetivo, as expressões (3.19) e (3.20) 

representam as restrições de desigualdade e de igualdade respetivamente e a expressão 

(3.21) representa as variáveis de decisão sujeitas a limites superiores e inferiores. 

O vetor x representa a solução para o problema, qualquer solução x, para ser 

admissível, tem de satisfazer todas as restrições (3.19) a (3.21) do problema. Dá-se o 

nome de região admissível X  ao conjunto de todas as soluções admissíveis do problema. 

Para cada solução 1 2( , , , )nx x x x= …  no espaço das variáveis de decisão, existe um 

ponto gerado pelas funções objetivo, 1 2( ) ( , , , )sf x z z z z= = … , com ( )sz f x=  e 

1, ,s S= … . A este espaço multidimensional dá-se o nome de espaço das funções objetivo, 

ou espaço dos objetivos. 
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3.3.3 Principais diferenças entre a otimização mono-objetivo e otimização multi-

objetivo 

 

Como foi referido anteriormente, embora a formulação matemática do problema 

multi-objetivo seja semelhante à formulação matemática do problema mono-objetivo, 

existem diversas diferenças entre os dois tipos de problemas. Das diferenças existentes 

destacam-se: 

• Nos problemas de otimização mono-objetivo pretende-se encontrar uma 

solução ótima (máximo ou mínimo) enquanto nos problemas de otimização 

multi-objetivo não faz sentido referirmo-nos a uma solução ótima global 

para o problema dado que pode existir mais do que uma solução ótima fruto 

do facto das funções objetivo estarem, geralmente, em conflito. Para a 

obtenção da solução do problema, normalmente identifica-se um conjunto 

de soluções não dominadas entre as quais o decisor deverá efetuar a sua 

escolha atendendo a um critério estabelecido. 

• Nos problemas de otimização multi-objetivo consideram-se o espaço das 

variáveis e espaço dos objetivos, enquanto nos problemas mono-objetivo 

considera-se só o espaço das variáveis uma vez que se procura apenas uma 

solução no espaço dos objetivos. 

• Nos problemas de otimização multi-objetivo o conceito de solução ótima é 

substituída pelo conceito de solução não dominada ou solução ótima de 

Pareto. Uma solução não dominada é uma solução admissível para a qual 

não é possível melhorar simultaneamente todas as funções objetivo, ou seja, 

quando se melhora uma função objetivo implica que se está a degradar pelo 

menos uma das outras funções objetivo. Deste modo podemos afirmar que 

uma solução admissível é dominada por outra sempre que ao passar-se da 

primeira para a segunda, exista melhoria de pelo menos uma função 

objetivo, permanecendo inalteradas as restantes [147]. Matematicamente 

podemos afirmar que, uma determinada solução 1x X∈  domina uma outra 

solução 2x X∈ , se e só se 1x  não é uma solução pior que 2x  para todos os 
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objetivos considerados e 1x  é estritamente melhor do que 2x  para, pelo 

menos, um dos S  objetivos do problema. 

• Tradicionalmente, os métodos de otimização de problemas multi-objetivo 

têm por base uma função simples na qual se pondera cada um dos seus 

objetivos. Pode-se também tratar cada objetivo separadamente, utilizando 

os outros objetivos como restrições do problema. Desta forma, um problema 

de otimização multi-objetivo pode ser convertido, com o devido tratamento 

matemático, num problema de otimização mono-objetivo. 

 

3.3.4 Utilização da frente ótima de Pareto 

 

Como já referido na seção anterior, num problema de otimização multi-objetivo a 

solução não é única, mas sim, um conjunto de soluções eficientes e não dominadas. Ou 

seja, num problema de otimização multi-objetivo, há dois tipos de soluções possíveis: i) 

soluções que, quando comparadas às restantes, apresentam um desempenho pior 

relativamente a todos os objetivos simultaneamente considerados, levando a que estas 

soluções não devam ser consideradas; ii) soluções que, quando comparadas às restantes, 

apresentam um desempenho melhor num ou mais objetivos, neste caso, pelo menos numa 

fase inicial, estas soluções devem ser consideradas. Estas soluções são denominadas de 

soluções eficientes ou soluções Pareto-ótimas.  

Matematicamente e segundo Clímaco et al. [147] os conceitos de solução eficiente 

e de solução não dominada podem ser apresentados da seguinte forma: 

• Uma solução 1x X∈  é eficiente, se e só se não existe uma outra solução 

2x X∈ , tal que 2 1( ) ( )s sz x z x≤  para todo o 1, 2, ,s S= …  e 2 1( ) ( )s sz x z x<  

para, pelo menos, um s. 

• Um ponto no espaço dos objetivos 1z Z∈ , com 

1 1 1 2 1 1( ( ), ( ), , ( ))sz z x z x z x= … , diz-se não dominado se e só se 1x  é uma 

solução eficiente. 
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Tipicamente, ao espaço dos objetivos está associado o conceito de solução não 

dominada e ao espaço das variáveis de decisão está associado o conceito de solução 

eficiente. Assim, uma solução não dominada no espaço dos objetivos será a imagem da 

solução eficiente no espaço das variáveis de decisão. 

Na Figura 3.1 está ilustrado o conceito de dominância em que Cy  é dominada por 

Ay  e By ; Ay , By  e Ey  não são dominadas por nenhuma outra solução. Se analisarmos, 

por exemplo, as soluções Cy  e Dy  (soluções dominadas do problema) podemos afirmar 

que as soluções não dominadas são melhores do que Cy  e Dy  para as funções objetivo.  

 

Figura 3.1 – Conceito de dominância [148] 

 

Na resolução de problemas de otimização multi-objetivo, normalmente os objetivos 

estão em conflito entre si e não há uma única solução que seja ótima para todos os 

objetivos, o desafio maior é a determinação, completa ou parcial, do conjunto Pareto-

ótimo. Este conjunto representa uma curva de compromisso (frente ótima de Pareto) entre 

os diferentes objetivos considerados, ou seja, todos os valores de função objetivo que 

fazem parte desta fronteira são soluções viáveis para o problema multi-objetivo. É com 

base nestas soluções que o decisor deve efetuar a sua escolha atendendo às suas 

prioridades. A representação da frente de Pareto está patente na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Frente de Pareto [148] 

 

3.3.5 Métodos clássicos de otimização multi-objetivo 

 

A procura de formas de resolver os problemas de otimização multi-objetivo tem 

vindo a ser realizada há diversas décadas estando descrita em diversos trabalhos, tais 

como em [149], [150], [151] e [152]. Alguns destes métodos, ditos clássicos, têm como 

principio a transformação dos problemas multi-objetivo em problemas equivalentes mas 

só com um objetivo, desta forma a otimização vetorial é reduzida a uma otimização 

escalar. A este problema equivalente são adicionadas algumas restrições e alguns 

parâmetros para a sua solução. Nesta tese iremos abordar exclusivamente dois métodos: 

i) método dos pesos (weighting method) e ii) método do ε-restrições (ε-constraint). No 

entanto, outros tipos de métodos foram desenvolvidos, nomeadamente, métodos que não 

envolvem a passagem do problema vetorial para problema escalar como o método de 

descida do gradiente [153], o método de direções variáveis [153], o método de Newton 

[154] e o método Simplex Multi-objetivo [155]. 
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3.3.5.1 Método dos pesos 

 

Um dos métodos mais utilizados na resolução de problemas de otimização multi-

objetivo, devido principalmente à sua simplicidade de aplicação, é o método dos pesos 

(weighting method). Neste método todas as funções objetivo, através da sua adição, são 

traduzidas numa só função objetivo. Cada função objetivo é afetada por um coeficiente 

ponderado, também denominado de “peso”. O vetor de pesos w representa os valores 

dos “pesos” considerados para cada uma das funções objetivo. Desta forma, o problema 

multi-objetivo original é representado através de um problema escalar mono-objetivo. 

1

min      ( )
k

i
i

w f x
=

⋅∑
 

(3.22) 

em que 0iw≥  representa os coeficientes ponderados (pesos relativos) de cada objetivo 

if  do problema. A condição seguinte tem de ser sempre mantida: 

1

1
k

i
i

w
=

=∑
 

(3.23) 

Este método serve para se obter uma aproximação à fronteira do Pareto ótimo e foi 

aplicado por Zadeh em 1963 [151]. 

A satisfação dos teoremas seguintes garante as condições suficientes para que a 

solução do problema seja Pareto ótima: 

 

Teorema 1: 

Se S  é um conjunto convexo e ( ), 1,2, ,if x i k= … , são funções convexas 

definidas em S  e *x  é um ponto Pareto ótimo, logo, existe um vetor de pesos 

1

: 0 e 1
k

i
i

w W w w w
=

 ∈ = > = 


∑  tal que x resolve o problema (3.18). 
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Teorema 2: 

*x  é um ponto Pareto ótimo convexo se existir um vetor de pesos 

1

: 0 e 1
k

i
i

w W w w w
=

 ∈ = > = 


∑  de modo que *x  resolve o problema (3.18) e, pelo menos, 

uma das condições seguintes é satisfeita: 

a) 0, 1,2, ,iw i k> = …  

b) *x  é solução única do problema  

Da interpretação do Teorema 2 resulta: é garantido que se um problema de 

otimização multi-objetivo é convexo, então, qualquer solução Pareto ótima pode ser 

obtida por aplicação deste método. Para se obter as soluções Pareto-ótimas é necessário 

resolver iterativamente o problema considerando 0iw >  e diferentes valores para iw . 

A opção de determinados “pesos” em detrimento de outros cabe ao decisor 

atendendo às suas expetativas. 

 

3.3.5.2 Método do ε-restrições (ε-constraint) 

 

O método do ε-restrições (ε-constraint) é, também, um método muito utilizado na 

resolução de problemas de otimização multi-objetivo. Este método consiste numa 

abordagem ao problema multi-objetivo considerando um dos objetivos, normalmente o 

que apresenta maior importância para o decisor, e mantendo os restantes com valores 

estipulados pelo decisor. Na prática, consiste em minimizar um só objetivo e os restantes 

são incorporados no conjunto das restrições do problema. Esta abordagem foi sugerida 

inicialmente por Marglin [156] em 1967 e, posteriormente, em 1971, Haimes et al. [152] 

apresentaram uma nova versão em que consideram duas funções objetivo que 

denominaram por formulação ε-restrições, dando origem ao nome deste método. Este 

método, à semelhança do método dos pesos, também procura uma aproximação à 

fronteira de Pareto ótima.  
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Considerando o objetivo com maior importância 1f , o problema de otimização 

multi-objetivo pode ser apresentado da seguinte forma: 

min      ( )if x
 

(3.24) 

sujeito a 

( )      2, , ;   *i if x i k x Sε≤ = ∈…

 
(3.25) 

em que iε  representa os limites superiores dos objetivos i . 

Os seguintes teoremas são o suporte deste método. 

 

Teorema 1: 

Se *x  é uma solução Pareto ótima para um problema de otimização multi-objetivo, 

então, existe um i  inteiro e jε  reais, com 1, ,j k= …  e j i≠ , tais que *x , resolve o problema 

apresentado em (3.25). 

 

Teorema 2: 

Se *x  é solução única do problema apresentado em (3.25), para algum i , então *x , 

é uma solução Pareto ótima. 

 

Teorema 3: 

Se *x  é uma solução Pareto ótima, então, *x  resolve o problema apresentado em 

(3.25). 

Na prática, e aplicando este método, escolhe-se uma função objetivo para ser 

minimizada e tentar obter uma aproximação à fronteira Pareto ótima utilizando as 

soluções ótimas de (3.25) para diferentes parâmetros de entrada ε. 



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

39 

F. Maurício Dias  

3.4 Conclusões 

 

Neste capítulo são apresentados diversos conceitos matemáticos que servem de 

suporte às metodologias adotadas no tratamento dos casos de estudo. A consideração de 

que os problemas reais são, na sua grande maioria, multidimensionais faz com que não 

seja habitual a existência de uma única solução admissível que garanta ser a melhor num 

contexto de problema multi-objetivo. É nesta envolvente que os decisores atuam e para 

facilitar a sua tomada de decisão, felizmente, há um conjunto de técnicas matemáticas 

que, apoiadas em ferramentas informáticas, são um auxílio precioso. 

Os problemas de otimização podem ser classificados pela quantidade de funções 

objetivo, ou seja: mono-objetivo ou multiobjectivo. Em termos de formulação 

matemática, o problema multi-objetivo é semelhante à formulação do problema mono-

objetivo não obstante a radical diferença entre conceitos nomeadamente no que concerne 

à solução ótima que, no caso do problema multi-objetivo, não é aplicável sendo 

substituída pelo conceito de solução não dominada ou solução ótima de Pareto devido ao 

facto de, normalmente, os objetivos estarem em conflito entre si e não há uma única 

solução que seja ótima para todos os objetivos, o desafio maior é a determinação, 

completa ou parcial, do conjunto Pareto-ótimo.  

Um dos métodos mais utilizados na resolução de problemas de otimização multi-

objetivo é o método dos pesos (weighting method) a escolha deste método recai, 

principalmente, pela sua simplicidade de aplicação. Neste método todas as funções 

objetivo são traduzidas numa só função objetivo através da adição de todas as funções 

objetivo. O método do ε-restrições (ε-constraint) é, também, um método muito utilizado 

na resolução de problemas de otimização multi-objetivo. Na prática, consiste em 

minimizar um só objetivo e os restantes são incorporados no conjunto das restrições do 

problema. 
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4 Planeamento e operação de redes de 

distribuição em MT 
 

4.1 Introdução 

 

planeamento e a operação das redes de distribuição de energia elétrica em MT 

assumem uma importância estratégica para o desenvolvimento de um país e/ou 

região. É através de uma criteriosa estratégia de desenvolvimento e de operação 

das redes de distribuição em MT que é possível garantir o fornecimento do produto 

energia elétrica da forma mais económica possível e dentro dos parâmetros definidos na 

regulamentação tendo sempre como grande objetivo proporcionar a satisfação das 

necessidades básicas e o bem-estar da população e, também, garantir o desenvolvimento 

das atividades económicas da região na perspetiva da criação de riqueza. 

O desenvolvimento de novas metodologias e modelos matemáticos apoiadas por 

novas e mais potentes ferramentas informáticas permitem um maior suporte das decisões 

e um melhor tratamento dos problemas, cada vez mais complexos, que se colocam na 

distribuição de energia elétrica. 

 

 

 

0
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4.2 Planeamento das redes de distribuição em MT 

 

O sistema elétrico de energia é um dos mais complexos e fundamentais sistemas 

criados pelo Homem. Um SEE é constituído por milhares de componentes interligados: 

geradores, transformadores, linhas de transporte, linhas de distribuição equipamentos de 

controlo, equipamentos de proteção, etc. e cujo funcionamento interage e influencia o 

funcionamento dos outros componentes. O planeamento, a construção, a exploração e a 

manutenção de um SEE apresentam inúmeros desafios e requerem milhões de euros para 

garantir o fim a que se destinam. Um outro aspeto característico de um SEE é a sua 

dinâmica contínua de mudança ao longo do tempo provocada pela incerteza da carga, 

entrada/saída de novos consumidores, proliferação da produção distribuída, entrada/saída 

de linhas, condicionalismos provocados pelas condições atmosféricas, mais recentemente 

os condicionalismos do mercado de energia associado à variação dos preços da energia 

elétrica, alterações de legislação, etc. Infelizmente, estas condições não podem ser 

previstas com exatidão mas são fundamentais para o planeamento. Um planeamento 

errado leva a decisões erradas que, nesta área em particular, normalmente não podem ser 

corrigidas rapidamente, logo, podem implicar perdas financeiras avultadas. Assim, deve 

ser dada muita atenção à conceção do próprio processo de planeamento que apresenta 

diversas etapas e que deve ter a participação de especialistas da área. Segundo Willis 

[157], o processo de planeamento apresenta as seguintes etapas: 

1. Identificação do problema: Identificação clara do campo de aplicação e 

seus limites. 

2. Determinação dos objetivos: Quais os objetivos que se pretende atingir? O 

que é que tem de ser minimizado/maximizado? 

3. Identificação de alternativas: Quais as opções disponíveis? 

4. Avaliação das alternativas: Avaliação de todas as opções numa base 

sólida. 

5. Selecionar as melhores alternativas: Selecionar as opções que satisfaçam 

os objetivos e satisfaçam as restrições técnicas. 

Para concluir, e tendo por base os resultados obtidos nas etapas anteriores, poderá 

ser tomada a decisão final. 
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No planeamento de redes de distribuição de energia elétrica em MT pretende-se 

satisfazer diversos objetivos que, muitas das vezes, são contraditórios, logo, devemos 

otimiza-los. Num sistema de distribuição, tipicamente, pretende-se minimizar a potência 

de perdas, minimizar os investimentos, maximizar a fiabilidade do sistema, garantir a 

segurança dos trabalhadores e o ambiente. 

Dada a elevada dependência das economias face aos seus SEE e todo o impacto, 

económico, social e ambiental, que pode advir de erros ao nível do planeamento, promove 

uma forte aposta no desenvolvimento de métodos flexíveis e robustos que auxiliem o 

planeamento eficaz e eficiente dos sistemas elétricos de energia no geral e ao nível da 

distribuição em particular. 

O desenvolvimento de ferramentas matemáticas auxiliadas por ferramentas 

informáticas tem sido uma ajuda fundamental para os departamentos de planeamento das 

empresas do setor elétrico. 

Num sistema de distribuição de energia elétrica que alimenta um determinado 

número de consumidores, a procura de energia elétrica do sistema não é estática e 

aumenta demograficamente e temporalmente. A crescente procura traduz-se na 

necessidade de expandir a rede de distribuição, para tal, pode-se equacionar a construção 

de novas linhas e/ou troca das linhas existentes por outras de maior capacidade, 

construção de subestações e ampliação das existentes. Os custos relacionados com estes 

investimentos e de operação da rede, satisfazendo um conjunto de restrições operacionais, 

físicas e financeiras constituem o problema de planeamento. 

O planeamento pode ser dividido em dois tipos [158]: i) estático, em que se 

considera que as obras de construção/ampliação de um sistema em média tensão podem 

ser efetuadas numa só etapa, tipicamente este tipo de planeamento está associado a 

pequenas intervenções; ii) multi-etapas, o planeamento a longo prazo é dividido em várias 

etapas, os investimentos em construções, substituição e ampliação de linhas e subestações 

são realizados nas diferentes etapas do planeamento. 

O planeamento multi-etapas é o que melhor se adapta à realidade do 

comportamento das redes elétricas. Uma forma aproximada de resolver o planeamento 

multi-etapas, é considerar o problema como vários planeamentos estáticos consecutivos, 



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

44 

F. Maurício Dias  

assim cada etapa é resolvida como se fosse uma única etapa. Na etapa seguinte o 

planeamento é inicializado com o sistema que foi proposto na etapa anterior. Este método 

de planeamento é um planeamento consecutivo do sistema, sendo referenciado na 

literatura como pseudo-dinâmico. 

Atendendo a [21], o sistema de distribuição de energia elétrica é subdividido em 

dois subsistemas: i) primário, alimentado em média tensão; ii) secundário, alimentado em 

baixa tensão. Normalmente, e atendendo à dificuldade em efetuar o planeamento em 

simultâneo para os dois subsistemas, o planeamento da rede de média tensão e da rede de 

baixa tensão é realizado de forma separada. Desta forma ultrapassa-se o problema 

causado pelo envolvimento de um número muito grande de variáveis de decisão e 

diferentes níveis de tensão e diminui-se a complexidade que por sua vez promove o 

aumento da velocidade do tratamento informático. No entanto, Paiva and Khodr [159] 

propuseram um modelo de otimização do planeamento do sistema de distribuição 

incluindo o subsistema primário e secundário em simultâneo. O modelo matemático 

incorpora as variáveis que definem ambos os subsistemas e é resolvido como um 

problema MILP. 

No planeamento de redes de distribuição de energia elétrica em MT diversos 

objetivos devem ser considerados, muitos deles conflituosos, logo, devem ser otimizados. 

Tipicamente, ao nível do planeamento, os objetivos incluem a minimização da potência 

de perdas, a minimização dos investimentos, melhoria da fiabilidade, segurança dos 

operadores e qualidade de serviço. 

 

4.2.1 Integração da produção distribuída nas redes de distribuição em MT 

 

Tem-se assistido ao longo das últimas décadas a uma crescente consciencialização 

por parte da sociedade e dos poderes políticos em considerar o recursos a energias 

renováveis como algo a explorar tendo em atenção diversos fatores que dependem do 

posicionamento de cada grupo de intervenientes. Assim, fatores tais como: 

• Redução dos gases de efeito de estufa e emissões poluentes. 
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• Eficiência energética. 

• Segurança de abastecimento de energia na União Europeia. 

• Aumento da parcela das energias renováveis. 

• Aumento da competitividade da indústria da União Europeia. 

são temas atuais e que impulsionam o aproveitamento destas energias renováveis. Esta 

tendência concretiza-se na existência de diversos tipos de produção distribuída ligados à 

rede de distribuição, tais como: parques eólicos, parques fotovoltaicos, mini-hídricas, 

sistemas de cogeração, etc. O interesse no recurso a fontes de energia renováveis é a 

diminuição dos custos de produção, impacto ambiental, redução das perdas e a melhoria 

dos índices de fiabilidade. 

Segundo Bull [160] previsivelmente no ano de 2050 a procura de energia elétrica 

será satisfeita em 30% a 50% por recurso a energias renováveis. No entanto, os custos 

associados a elevados investimentos para a instalação da produção distribuída tem sido 

fonte para diversos estudos sobre os seus aspetos económicos [161], [162], [163], [164]. 

Estes estudos evidenciam a importância da localização e da potência a instalar nestas 

unidades de produção distribuída. Normalmente, a produção distribuída é ligada a redes 

de distribuição com níveis de tensão relativamente baixos. 

No entanto, no planeamento das redes de distribuição em MT é importante a 

consideração do impacto da presença da produção distribuída, pelo menos, no que diz 

respeito às perdas, investimentos na rede e fiabilidade do fornecimento [165]. 

Manifestamente, a produção distribuída influencia a potência de perdas na rede de 

distribuição de energia elétrica em MT. O aumento ou a diminuição das perdas depende 

da potência e da localização do aproveitamento e do fluxo de potência no sistema. Se os 

consumidores estiverem localizados nas proximidades do aproveitamento e se a potência 

das suas cargas forem da mesma ordem de grandeza, então as perdas decrescem, se, pelo 

contrário, o consumo local for menor do que a produção, então, as perdas podem ser 

localmente incrementadas [166]. 

Diversos estudos, aplicando diferentes técnicas, têm sido realizados de forma a 

encontrar a localização e a potência ótima dos produtores distribuídos, nomeadamente: i) 

métodos analíticos, por exemplo NLP [167], [168] e, ii) métodos heurísticos, por exemplo 
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algoritmos genéticos [169], [170], [171], [172], [173], [174]. No entanto, estes estudos 

possuem mais interesse académico do que propriamente prático uma vez que a decisão 

da localização de um aproveitamento para PD é, normalmente, condicionado por questões 

geográficas, técnicas e essencialmente económicas que dependem do investidor. No 

entanto, podemos encarar esses estudos uteis para uma ajuda à tomada de decisão quando 

a questão seja colocada na perspetiva de escolha de uma localização entre várias 

alternativas objetivamente possíveis. 

Para que a consideração da PD nas redes de distribuição de energia elétrica em MT 

seja efetiva deve sempre entrar em consideração com o crescimento da carga o que é, sem 

dúvida, uma das mais-valias da presença da PD na rede atendendo que são uma forte 

alternativa à instalação de novas subestações ou ao aumento da capacidade das 

subestações existentes. O recurso a produtores distribuídos, para além de suportarem o 

crescimento da carga, pode reduzir as perdas nas linhas através da redução do seu fluxo 

de potência e podem melhorar a fiabilidade uma vez que podem garantir a alimentação 

de cargas isoladas na sequência de uma avaria. 

 

4.2.2 Importância das baterias de condensadores 

 

Após a liberalização do setor elétrico há uma forte pressão por parte das autoridades 

reguladoras para que todos os seus atores atuem no sentido de efetuarem investimentos e 

alterar metodologias que se traduzam em ganhos ao nível da eficiência do sistema de 

forma a potenciar ganhos para os investidores e uma redução dos custos para o 

consumidor, mantendo ou melhorando a fiabilidade e a qualidade do produto. Um dos 

aspetos mais relevantes do ponto de vista do distribuidor é a redução das perdas na 

transmissão da energia elétrica. Embora as formas de redução das perdas esteja limitada 

a: i) redução da potência circulante na linha, ii) alterar as características da linha ou iii) 

aumentar o nível de tensão. A segunda e a terceira opções, por razões técnicas e 

económicas, não são viáveis, pelo que, resta-nos agir sobre a primeira opção. 

A utilização de condensadores é uma opção muito interessante com vista à redução 

das perdas através da compensação da energia reativa, no entanto, para potenciar a 
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redução das perdas, deve ser aplicada após uma conveniente reconfiguração da rede. Os 

condensadores são ligados localmente em paralelo (shunt) de forma a fornecerem a 

energia reativa solicitada pelas cargas, assim, reduzem a componente reativa da corrente 

nas linhas implicando uma redução das perdas [113], [115], [175], [176]. A instalação de 

condensadores nas redes de distribuição apresenta também outros benefícios, 

nomeadamente a melhoria dos perfis de tensão, do fator de potência e da estabilidade da 

rede [177]. Dada a dimensão das redes de distribuição de energia elétrica este problema 

torna-se ainda mais premente. Em Portugal, no período entre 2007 e 2009 a Rede 

Nacional de Distribuição cresceu cerca de 26%, resultante de um aumento de 19% em 

linhas aéreas e de 59% em cabos subterrâneos [178]. No mesmo período, e no que diz 

respeito às perdas nas redes de distribuição houve uma redução de 1,9%, no ano de 2009 

cifravam-se em 7,3%, ou seja 3 277 GWh num total de 44 608 GWh de fornecimento 

[179]. 

Outro aspeto relevante é a opção pela utilização de condensadores instalados 

localmente nas redes de distribuição e prende-se com o facto do valor das cargas 

tendencialmente subirem com o tempo, fruto do desenvolvimento económico e com a 

particularidade das cargas serem predominantemente indutivas o que se traduz numa 

maior necessidade de consumo de energia reativa. A energia reativa caracteriza-se por 

não produzir trabalho, ao contrário da energia ativa, mas é imprescindível para a criação 

das condições para que as cargas indutivas possam funcionar. Desta forma temos a 

circulação entre a fonte e a carga de energia reativa que provoca a sobrecarga do sistema 

implicando o seu sobredimensionamento e o aumento das perdas.  

A potência associada às perdas numa rede elétrica de distribuição é determinada 

como função do quadrado da corrente no ramo, essa corrente é composta por uma 

componente ativa e por uma componente reativa. A parte da potência de perdas originada 

pela componente reativa da corrente pode ser reduzida através da colocação de 

condensadores. 

A produção e a distribuição dessa energia reativa, do ponto de vista do distribuidor, 

não é um negócio interessante daí o facto de o Regulamento Tarifário [180] ter previsto 

penalizações para os clientes (exceto clientes alimentados em baixa tensão normal) com 

consumos excessivos de energia reativa. 
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Podem-se listar um número significativo de vantagens para a utilização dos 

condensadores nos SEE e em particular nas redes de distribuição de energia elétrica [181] 

• Redução da componente reativa da corrente nas linhas. 

• Facilidade e melhoria da regulação de tensão. 

• Melhoria dos perfis de tensão nos nós. 

• Redução das perdas por redução da corrente que circula nas linhas. 

• Melhoria ao nível do fator de potência das instalações. 

• Diminuição da solicitação de energia reativa à rede. 

• Possibilidade de crescimento adicional de carga dado que a rede fica mais 

descongestionada (menor circulação de energia reativa). 

• Redução de investimento em equipamentos relativamente à potência 

fornecida. 

Dado que os condensadores possuem um custo, a sua utilização por parte dos 

fornecedores de energia elétrica deve ser efetuada de forma muito criteriosa e suportada 

em estudos técnicos e económicos. A configuração da rede e as variações da carga ao 

longo do período em estudo devem ser consideradas para que o investimento em 

condensadores seja efetivamente benéfico economicamente uma vez que, ao nível 

técnico, é um recurso poderoso para a gestão da rede. 

 

4.2.3 Avaliação de investimentos 

 

Qualquer projeto que envolva investimento necessita de uma análise económica 

rigorosa e detalhada. Existem diversas ferramentas que podem auxiliar nessa tarefa de 

forma a auxiliar na decisão final relativamente ao investimento. Uma das mais 

importantes ferramentas é o Net Present Value – NPV (Valor Atual Líquido – VAL) dado 

que se apresenta como a base para uma série de análises relacionadas incluindo 

custo/benefício ou a análise do custo/eficácia. Basicamente, o NPV compara o valor do 

dinheiro no presente com o valor do dinheiro no futuro considerando as taxas de retorno 

e de inflação. Se o NPV de um projeto é positivo, o projeto é economicamente viável e 
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deve ser aceite, no entanto, se o NPV for negativo, o projeto deve ser rejeitado devido a 

possuir um cash flow, também ele, negativo. 

No estudo apresentado nesta tese, o investimento na rede de distribuição resulta 

exclusivamente da aquisição e instalação de condensadores. Assim, a avaliação 

económica deverá levar em conta o investimento na instalação de condensadores 

(INVcap) e os benefícios (BNFt) obtidos em cada período de tempo (n ) através da 

redução das perdas e da energia não fornecida. Para a avaliação económica do 

investimento, a duração do projeto (t ) e a taxa de desconto (rd ) têm de ser definidos de 

acordo com a política financeira da empresa responsável pelo investimento. 

O projeto será rentável quando o Present Value – PV (Valor Atual) dos benefícios 

associados à redução das perdas e à redução da energia não fornecida, durante a duração 

do projeto, é maior do que o investimento inicial realizado na instalação de 

condensadores, por outras palavras, o NPV vai ser positivo. 

O PV da poupança em perdas (LS) pode ser representado pelo Capital Recovery 

Factor – CRF (Fator de Recuperação do Capital) assumindo que os benefícios são 

uniformes (anuidades) em todos os n  períodos da duração do projeto, i.e., 

1 nBNF BNF BNF= = = =… … , ou seja: 

0capNPV LS INV= − ≥
 (4.1) 

O CRF converte um valor presente numa série uniforme de pagamentos anuais 

durante um período de tempo especificado a uma taxa de desconto especificada (juros). 

O CRF é definido através de: 
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(4.3) 

A equação que representa a rentabilidade do projeto (4.1) pode ser reescrita da 

seguinte forma: 

0capBNF CRF INV− ⋅ ≥
 (4.4) 

No caso analisado nesta tese, os custos de investimento estão diretamente 

relacionados com a capacidade e com o número dos condensadores a instalar na rede de 

distribuição. 

 

4.2.4 Formulação do problema de planeamento 

 

O problema tratado nesta tese incide exclusivamente na rede primária. Para o 

planeamento da rede primária de distribuição de energia elétrica é proposto um modelo 

de função multi-objetivo em que se consideram: i) o custo com a potência de perdas; ii) 

o custo associado a investimentos, no caso em análise, exclusivamente custos de 

investimentos em bancos de condensadores; iii) custo associado à energia não fornecida. 

Desta forma, na função objetivo considera-se a redução dos custos com a potência 

de perdas, os custos com a fiabilidade do sistema, a localização dos bancos de 

condensadores e o seu custo. A metodologia adotada, também, minimiza o número de 

seccionadores que devem ser operados, de facto, como a abertura ou fecho dos 

seccionadores é controlada pelas restrições associadas à operação radial da rede de 

distribuição, o número de seccionadores a ser abertos é mínimo e corresponde ao número 

de malhas presente na rede de distribuição considerada. 

Todos estes custos estão sujeitos a um conjunto de restrições técnicas com base 

num trânsito de potência ótimo AC que considera todas as restrições. 

As restrições consideradas no problema são: 
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• Primeira Lei de Kirchhoff. 

• Limites de produção. 

• Capacidade limite das linhas/cabos. 

• Só uma direção do trânsito de potência pode existir nas linhas/cabos. 

• Condição de radialidade. 

• Balanço da potência ativa em todos os nós da rede. 

• Balanço da potência reativa em todos os nós da rede. 

• Seleção de uma única capacidade para cada banco de condensadores. 

• Potência reativa por escalão dos condensadores. 

• A capacidade dos condensadores não pode exceder o valor da carga reativa 

da rede. 

• Limites máximos e mínimos da potência ativa das subestações e dos 

geradores distribuídos. 

• Limites máximos e mínimos da potência reativa das subestações e dos 

geradores distribuídos. 

• Limites de tensão nos nós da rede. 

• Limites dos ângulos de fase nos nós. 

• Capacidades limite das linhas/cabos de distribuição. 

• Limites das tomadas dos transformadores. 

 

4.2.5 Formulação matemática do problema de planeamento 

 

O planeamento de redes de distribuição de energia elétrica em MT é um problema 

de otimização multi-objetivo com programação não linear – MONLP comportando: 

função objetivo não linear, diversas variáveis contínuas associadas ao processo de 

operação, equações do AC-OPF com restrições não lineares, variáveis binárias, limites 

térmicos das linhas, entre outros. 

O modelo de planeamento apresentado é formulado como um problema “Mixed 

Integer Non Linear Programming – MINLP”, o qual é de difícil resolução devido à 

presença de variáveis de decisão que, no caso considerado, são variáveis binárias. 
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Para a resolução deste problema de otimização recorreu-se a técnicas de 

decomposição, mais concretamente à Decomposição de Benders e à utilização de um 

algoritmo para realizar o trânsito de potência ótimo que visa a determinação do “ótimo” 

para a topologia da rede de distribuição de forma a assegurar que as perdas e a energia 

não fornecida sejam minimizadas. Por outro lado, é também assegurada a localização e a 

capacidade ótima dos condensadores na rede que garantirão a tensão nos nós dentro dos 

valores estipulados através da injeção de energia reativa onde for necessária. Com a 

aplicação desta técnica procedeu-se à divisão do problema em dois sub-problemas. As 

técnicas de decomposição podem ser utilizadas quando o problema de otimização pode 

ser decomposto em dois níveis: o problema “mestre” e o problema “escravo”. Neste caso, 

o problema “mestre” determina a topologia radial da rede de distribuição e foi formulado 

como um problema “Mixed Integer Quadratic Constraint Programming - MIQCP”; o 

problema “escravo” é utilizado para verificar a viabilidade da solução do problema 

“mestre” através da resolução de um trânsito de potência ótimo, dando informações 

necessárias para formular os cortes lineares (neste caso, cortes de Benders) como um 

problema “Non Linear Programming Problem - NLP“. Estes cortes fazem a ligação entre 

os dois problemas “mestre” e “escravo”.  

A configuração da nova topologia, definida pela abertura e fecho de seccionadores 

e o estado on/off das baterias de condensadores é dado pelo problema “mestre”. Para isto, 

foi utilizada a técnica branch-and-bound através do solver CPLEX [182]. A solução 

obtida através do CPLEX é introduzida no sub-problema “escravo” que irá efetuar a 

verificação da viabilidade técnica da solução do problema “mestre” recorrendo à 

realização de um AC-OPF através do solver CONOPT [183]. No processo iterativo, esta 

informação é fornecida ao problema “mestre” através dos cortes lineares a fim de 

melhorar a nova decisão do problema “mestre” na iteração seguinte. O processo iterativo 

continua até que a precisão predefinida seja obtida e é encontrada a melhor solução 

convergente. 

O modelo de programação foi desenvolvido utilizando o software GAMS - General 

Algebraic Modeling System [184]. Este software é uma ferramenta poderosa para realizar 

programação matemática e otimização, para tal, integra diversos “solvers”. O “solver” 

CPLEX [185] é utilizado para resolver o problema MIQCP que está associado ao 
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problema “mestre”, o “solver” CONOPT [185] é utilizado para resolver o problema NLP 

que está associado ao problema “escravo”. 

A aplicação desta metodologia está presente nos casos de estudo apresentados no 

Capítulo 6. 

As funções multi-objetivo utilizadas para a realização do planeamento são as 

seguintes: 

( )( ) ( )
( )

( ) ( )
1

22

1 1 1

  

1 1
8760

1

tR R R
rloss init

ij ij e ij ij ijt
i j i j i jr r

Minimizar F

d
C Lf T FOR S S

d d≠ = ≠ = ≠ =

=

 + −
= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − 

⋅ +  
∑ ∑ ∑  (4.5) 

[Custo das perdas] 

( )
( )2 ,

1 1

1 1
  

1

tR Nc
rcap b

i a i at
i a r r

d
Minimizar F Qcap C CostA x

d d= =

  + −
 = ⋅ + ⋅ ⋅ 

  ⋅ +  
∑∑  

(4.6) 

[Custo com condensadores] 

( ) ( )
( )

( ) ( )3
1 1 1

1 1
  

1

tR R R
rENS init

ij ij ij ijt
i j i j i jr r

d
Minimizar F C FOR S S

d d≠ = ≠ = ≠ =

 + −
= ⋅ ⋅ ⋅ + 

⋅ +  
∑ ∑ ∑  (4.7) 

[Custo com energia não fornecida - ENF] 

 

Para estas funções (4.5) a (4.7), as variáveis ijS  e ,
b
i ax , representam respetivamente 

a potência aparente entre o nó i  e o nó j  em kVA e a variável de decisão de instalar o 

bloco b da capacidade a  no nó i , estas são as variáveis que serão otimizadas. É, também, 

importante referir que o Capital Recovery Factor - CRF não divide a potência aparente 

inicial ( init
ijS ) uma vez que representa o valor da potência aparente no período inicial que, 

ainda, não comporta qualquer investimento. 

Com vista à resolução do problema, foi tentado resolver o problema de otimização 

para um determinado objetivo específico. Esta opção revela-se bastante lenta para 
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obtenção dos resultados e os resultados são específicos para cada objetivo o que torna 

muito difícil a decisão relativamente a solução final atendendo que é necessário combinar 

os resultados dos três objetivos distintos. Para tornar o problema de fácil resolução, foi 

decidido utilizar o método dos pesos (weighted method) e, dessa forma, o problema multi-

objetivo transformou-se em mono-objetivo com a soma de três termos como se pode 

verificar na expressão seguinte: 

1 1 2 2 3 3

1 2 3

   

        onde : 1

Minimizar F w F w F w F

w w w

= ⋅ + ⋅ + ⋅

+ + =
 

(4.8) 

A função objetivo expressa por (4.8) está sujeita às seguintes restrições técnicas: 

 

Restrições do problema mestre: 

 

• Cortes Lineares de Benders 

( )1 1 1 1
, , , , ,

1

1 1
, , , , ,

, ( )

( )

R
m m m j m
i a b i ij j ij ij i ij

i j j R
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i a b i a i a b

i R a Nc b E

X U u U

x X

α α µ

η

∗ − − − −

≠ = ∈

− −

∈ ∈ ∈

≥ + ⋅ − +

+ ⋅ −

∑ ∑

∑ ∑ ∑
 (4.9) 

 

• Primeira lei de Kirchhoff 

1

Ng

i ij ji j
i

Sgen S S L
=

+ − =∑ ∑ ∑  (4.10) 

A expressão (4.10) traduz o balanço de potência nos nós, em que, 
1

Ng

i
i

Sgen
=
∑  

representa o somatório de toda a produção no barramento i  enquanto que ijS∑  e jiS∑  

representam os somatórios de toda a potência que entra e que sai dos nós. 
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• Limites de produção 

min max
i i iSgen Sgen Sgen≤ ≤  (4.11) 

 

• Capacidade limite das linhas/cabos 

max
ij ij ijS S u≤ ⋅  (4.12) 

 

• Só uma direção do trânsito de potência pode existir nas linhas/cabos 

1ij jiu u+ ≤  (4.13) 

 

O trânsito de potência nas linhas é representado por duplo sentido entre nós. Na 

operação de redes de distribuição só uma direção pode existir. A expressão (4.13) 

representa a restrição que impõe que o trânsito de potência será efetuado só com um 

sentido. 

 

• Condição de radialidade 

1j
ij

j R

u
∈

=∑  (4.14) 

 

É importante referir que a metodologia proposta também minimiza o número de 

operações dos switches através da consideração desta restrição. Esta restrição (4.14) 

impõe que o número de linhas que entram num determinado nó tem de ser igual a 1, desta 

forma fica assegurado que todos os nós são alimentados a partir da fonte. 
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Restrições do problema escravo: 

 

• Balanço da potência ativa em todos os nós da rede. 

1

. . .cos( .sin( ))

; :
Ng

i

V V G B
i j ij i j ij i j

j R

g gd iP P N P P
i i i d i t

t
i

δ δ δ δ

ψ=

 − + − =∑  
 ∈

= − ∀ ∈ = ∑
∈

∑
 

(4.15) 

 

• Balanço da potência reativa em todos os nós da rede. 

( )

,
1

. . .sin( .cos( ))

. ; :
g

i

i j ij i j ij i j
j R

N
b g d g i

i i a i i i d i t
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V V G B

Qcap x Q Q N Q Q
ψ

δ δ δ δ
∈

= ∈
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∑

∑ ∑
 

(4.16) 

 

• Seleção de uma única capacidade para cada banco de condensadores. 

 

• Potência reativa por escalão dos condensadores. 

 

Nas quatro expressões anteriores (4.15) a (4.18), o valor da tensão em p.u. (V), o 

ângulo de fase em rad (δ), bem como a potência ativa e reativa injetada pelos geradores 

,
1

1
Nc

b
i a

a

x
=

≤∑
 

(4.17) 

( )2

, ,
b

i i a i a iQcapv B x V= ⋅ ⋅
 (4.18) 
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e pelos transformadores no nó i  em p.u. (
g

iP  e 
g
iQ ) e a variável binária de decisão de 

instalar o bloco b da capacidade a  no nó i  ( ,
b
i ax ) são variáveis que entram na formulação 

da otimização. 

 

• Capacidade dos condensadores, em p.u., não pode exceder o valor da carga 

reativa da rede. 

A potência ativa e a potência reativa dos geradores da produção distribuída e das 

subestações, em p.u., ( iPgen  e iQgen), devem estar compreendidas entre os seus 

limites: 

 

• Limites máximos e mínimos da potência ativa das subestações e dos 

geradores distribuídos. 

min max
i i iPgen Pgen Pgen≤ ≤  (4.20) 

 

• Limites máximos e mínimos da potência reativa das subestações e dos 

geradores distribuídos. 

min max
i i iQgen Qgen Qgen≤ ≤  (4.21) 

 

As equações seguintes (4.22) a (4.25) apresentam os limites aceitáveis para a 

tensão, ângulo de fase, limites térmicos e as tomadas dos transformadores. As variáveis 

consideradas são V, δ, e TAP respetivamente, 

 

min m ax

1

N c

j j j
j

Q Q cap Q
=

≤ ≤∑
 

(4.19) 
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• Limites de tensão nos nós da rede. 

m in m ax
i i iV V V≤ ≤  (4.22) 

 

• Limites dos ângulos de fase nos nós. 

iπ δ π− ≤ ≤
 (4.23) 

 

• Capacidades limite das linhas/cabos de distribuição. 

( )
*

*
' max1

. .
2i i j ij i i ij ij ijV V V c V V c S u

   ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ ≤       
 (4.24) 

 

• Limites das tomadas dos transformadores. 

min max
i i iTAP TAP TAP≤ ≤  (4.25) 

 

4.2.5.1.1 Problema “mestre” 

 

O objetivo do problema “mestre” é decidir qual a configuração da topologia da rede 

de distribuição de energia elétrica de forma a garantir: 

• Minimização da potência de perdas do sistema, através da abertura/fecho de 

interruptores (as variáveis binárias assumem o valor 0 ou 1). 

• Minimizar o investimento e os custos da instalação de baterias de 

condensadores (garantia dos perfis de tensão nos nós através de injeção de 

energia reativa na rede). 
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• Maximizar a fiabilidade do sistema através da minimização dos custos com 

a energia não fornecida e garantindo o respeito pelo cumprimentos de todas 

as restrições técnicas impostas. 

Neste nível, todas as variáveis binárias são incluídas no problema de otimização. 

A função objetivo minimiza: 

1 2 3F F F α∗+ + +  (4.26) 

 

O valor α ∗  será zero numa situação ideal que representa o facto da função objetivo 

do problema “mestre” ser igual à função objetivo do sub-problema “escravo”. Nesta 

situação, a topologia da rede e os seus componentes satisfazem todas as restrições técnicas 

sem qualquer alteração. 

A função objetivo apresentada em (4.26) está sujeita a todas as restrições 

apresentadas na secção 4.2.5. O primeiro termo da função objetivo ( 1F ) representa os 

custos da potência de perdas. O segundo termo (2F ) representa os custos associados ao 

investimento e à instalação das baterias de condensadores. Para este termo é utilizada a 

variável binária de decisão (,
b
i ax ) para decidir onde e qual a capacidade dos condensadores 

a serem instalados de forma a garantirem uma tensão nos nós dentro dos parâmetros 

predefinidos. O terceiro termo (3F ) representa os custos associados à energia não 

fornecida. Este custo é calculado como o produto do número de horas de 

indisponibilidade do fornecimento pelo custo da energia considerando só contingência de 

primeira ordem. 

No problema “mestre”, estão presentes as seguintes variáveis de otimização: α ∗ , 

ijS  e as variáveis de decisão de ligação dos condensadores ,
b
i ax  e das linhas iju . 

A base da técnica de decomposição são os seus cortes lineares, neste problema estes 

cortes estão associados à viabilidade das soluções. 
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A ligação entre o problema “mestre” e o sub-problema “escravo” é garantida pelos 

cortes lineares, estes cortes são atualizados em cada iteração como novas restrições. Após 

os cortes, ao problema “mestre” é adicionada informação sobre o custo da inviabilidade 

da iteração anterior (α ∗ ), e das sensibilidades ( -1 -1
, , ,,m m

j ij i a bµ η ) associadas com a decisão 

tomada pelo problema “mestre” na iteração anterior ( -1 -1
,a,b ,,m m

i j ijX U ) já conhecido. As 

informações obtidas auxiliam o problema “mestre” na tomada de nova decisão e, dessa 

forma, alcançar uma melhor solução para o problema. 

 

4.2.5.1.2 Sub-problema “escravo” 

 

O sub-problema “escravo” verifica a viabilidade da solução do problema “mestre” 

e fornece um valor ótimo às variáveis de operação através do AC-OPF. Uma forma de 

tornar o problema OPF sempre viável é adicionar folgas nas equações do trânsito de 

potência (aceitar possíveis violações do valor da tensão nos nós) ou em algumas linhas 

(admitir alguma sobrecarga em determinadas linhas), estas folgas serão consideradas na 

função objetivo. Assim, a função objetivo minimiza as eventuais inviabilidades do 

sistema. Na última iteração, a solução final do problema global tem que ser viável e ótima, 

ou seja, todas as variáveis de folga consideradas devem ser zero. 

A função objetivo minimiza: 

s
s s ij

s R

P Q S
∈

+ +∑ ∑  (4.27) 

 

onde sP , sQ  e s
ijS  são variáveis de folga. Estas variáveis são, respetivamente, os requisitos 

de potência ativa, potência reativa e o limite do incremento da potência na linha, 

necessários para que o problema de otimização seja viável. 

A função objetivo apresentada em (4.27) é sujeita às restrições mencionadas na 

secção 4.2.5. As variáveis de folga são incluídas em (4.15), (4.16) e (4.24) de forma a 

garantir o OPF viável. Assim, estas restrições ficam da seguinte forma: 
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( )
1
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Ng
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.
2
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i i j ij i i ij ij ij ijV V V c V V c S S u
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4.3 Reconfiguração das redes de distribuição em MT 

 

Uma rede de distribuição de energia elétrica deve garantir, para além do 

cumprimento de todos os requisitos técnicos, de segurança e garantir a alimentação das 

cargas, deve assegurar o seu funcionamento da forma mais económica possível. Esta 

situação, com a liberalização do setor elétrico, assume nos dias de hoje uma importância 

extrema. É de salientar que o SEE funciona em contínuo, logo, é de todo o interesse que 

o seu funcionamento seja o mais eficiente possível e com custos operacionais reduzidos. 

Uma das formas que estão disponíveis para concretizar esta pretensão é garantir a 

operação num regime de perdas mínimas, desta forma o sistema apresenta um melhor 

perfil de tensão o que promove o prolongar da vida útil dos componentes da rede [186]. 

Outras formas de redução de perdas de uma rede de distribuição podem ser consideradas, 

tais como: aumento do nível de tensão da rede, alteração da seção dos condutores; 

instalação de condensadores e reconfiguração da rede de distribuição. De todas as opções 

apresentadas, a que exige menor investimento para a redução das perdas é a 

reconfiguração uma vez que permite a utilização dos recursos já existentes. 

As redes de distribuição de energia elétrica em MT são, na maioria dos casos, 

concebidas de forma emalhada mas são exploradas radialmente. As topologias emalhadas 

para redes de distribuição em MT não são recomendáveis dado que exigem um maior 

número de equipamentos de proteção quando comparado com as topologias radiais 

tornando a proteção e a operação mais difíceis e, consequentemente, mais dispendiosas. 

Na maioria dos casos, as redes de distribuição em MT, permitem alterações na sua 

topologia através da abertura/fecho de seccionadores, localizados estrategicamente. A 



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

62 

F. Maurício Dias  

ação sobre os seccionadores pode ser efetuada manualmente ou automaticamente. Esta 

alteração de topologia da rede denomina-se “reconfiguração”. Em qualquer situação de 

reconfiguração a radialidade da rede deve estar sempre assegurada [187]. 

O problema da reconfiguração é, geralmente, um problema combinatório, não 

linear, mono-objectivo e sujeito a restrições técnicas e de carga. A sua dimensão está 

ligada ao maior ou menor número de seccionadores que podem participar na 

reconfiguração. 

Com o crescimento da procura generalizada de energia elétrica e em particular em 

regiões de grande densidade de cargas, a operação das redes de distribuição em MT tem-

se apresentado como uma tarefa cada vez mais complexa. A resposta a este crescimento 

através da expansão da rede de distribuição recorrendo ao aumento da capacidade das 

subestações e da quantidade de linhas na perspetiva de satisfazer novas necessidades ao 

nível da procura, pode estar comprometida devido a limitações de carater económico e/ou 

ambiental. Atendendo que os investimentos em infraestruturas da rede são definidos para 

um período temporal de longo prazo, em contrapartida, medidas para reduzir as perdas de 

energia, e paralelamente o seu custo, ou equilibrar as cargas entre os diferentes 

alimentadores são encaradas como adequadas no curto e médio prazo.  

A evolução tecnológica ao nível da automação de sistemas tem reflexo nas redes 

de distribuição em MT permitindo que a configuração da rede possa ser alterada 

facilmente recorrendo a manobras dos dispositivos de corte e seccionamento, assim, é 

possível desenvolver ações que permitem a operação da rede de forma adequada para as 

diferentes situações, resultando daí uma redução das perdas e uma melhoria nos níveis de 

utilização dos elementos da rede garantindo os níveis de tensão adequados. 

Como já foi referido anteriormente, as redes de distribuição de energia elétrica em 

MT são, normalmente, projetadas de forma emalhada mas a operação é efetuada com a 

topologia radial. As configurações da rede podem ser variadas através da comutação, 

operada manualmente ou automaticamente para que o fornecimento das cargas seja 

efetuado atendendo ao mínimo custo possível das perdas da linha, aumentando a 

segurança do sistema e a qualidade do serviço [187], nomeadamente o nível da tensão 

nos barramentos. 



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

63 

F. Maurício Dias  

As manobras podem ser concretizadas atendendo a duas situações distintas: i) 

reconfiguração, caracterizada pela alteração da configuração da rede através da abertura 

ou fecho dos seccionadores e interruptores (tie-switches) de forma a garantir que a 

operação seja efetuada radialmente e ii) restauração, associada a um procedimento de 

emergência de manobras na sequência de alguma avaria que provoque quebra na 

alimentação regular das cargas. 

Atendendo a que qualquer rede de distribuição está sujeita a quebras no 

fornecimento de energia, quer seja para a execução de obras de expansão do sistema, para 

intervenções de manutenção preventiva em componentes da rede ou, então, pela atuação 

de um dispositivo de proteção na sequência de um defeito, é de todo fundamental a 

existência de um plano de manobras para a reconfiguração da rede que garanta a 

minimização da área afetada pela falta de energia elétrica. O objetivo é restabelecer o 

abastecimento de energia para os consumidores localizados a jusante desta área o mais 

rapidamente possível, através de manobras de dispositivos de corte e seccionamento 

existentes na rede, mantendo a condição de radialidade do sistema. Nas cargas, a 

montante do último equipamento que permite isolar a área afetada, o restabelecimento de 

fornecimento de energia elétrica será obtido através da atuação das proteções, não sendo, 

em princípio, necessária a reconfiguração do sistema [2]. 

A estratégia de reconfiguração de redes de distribuição de energia elétrica em MT 

consiste, basicamente, na transferência de cargas de ramais sobrecarregados para ramais 

com menor carga. Através da reconfiguração pretende-se controlar o nível de carga nos 

ramais envolvidos na operação, melhorar os perfis de tensão ao longo dos ramais, reduzir 

as perdas ativas totais e melhorar a qualidade do serviço. O objetivo da reconfiguração é 

obter a topologia ótima, já que pode acontecer que uma carga ou grupo de cargas se 

encontrem alimentadas por um caminho demasiado comprido ou nas piores condições 

com condutores de menor secção, dando origem a perdas superiores às que ocorreriam 

com outra configuração de rede que originaria uma alimentação das cargas através de 

trajetórias com melhores condições de distribuição [2]. 

O recurso à reconfiguração de redes de distribuição de energia elétrica em MT pode 

ser uma ferramenta de grande relevância no planeamento e/ou controlo da operação do 

sistema em tempo real. Na operação em tempo real há a necessidade de responder de 
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forma rápida aos problemas que surgem para que possam ser implementadas as ações 

adequadas de controlo automático do sistema. No caso de avaria, o restabelecimento do 

serviço é efetuado pelo isolamento das zonas afetadas pelo defeito. Já no planeamento, o 

tempo exigido para a obtenção das respostas pode ser mais prolongado, não assumindo 

um papel tão importante quanto no caso anterior. No planeamento pretende-se obter 

configurações da rede de distribuição que garantam uma estratégia ótima de operação que 

corresponda a uma minimização de perdas ativas, garantia de alimentação das cargas 

dentro dos padrões exigidos da qualidade de serviço, além da redução dos custos de 

operação e ainda numa perspetiva de evolução da rede [188]. 

 

4.3.1 Formulação do problema de reconfiguração 

 

A formulação do problema de otimização de reconfiguração das redes de 

distribuição de energia elétrica em MT pode ser apresentado do tipo MILP. Para formular 

o problema, é necessário definir um modelo matemático com o objetivo de minimizar os 

custos anuais das perdas ativas na rede. As perdas apresentam uma expressão quadrática 

em função das potências que circulam nas linhas, portanto, e de acordo com os autores 

[189], [190], [191], é conveniente realizar aproximações e utilizar técnicas de otimização 

linear que resultam em soluções matemáticas exatas que impliquem um tempo 

computacional reduzido. 

Para poder realizar a abordagem da reconfiguração de redes de distribuição de 

energia elétrica em MT, concebeu-se um modelo matemático, com o objetivo de 

minimizar os custos anuais das perdas nas linhas. Nas modelizações podem-se incluir 

tantos objetivos, quantos o operador achar relevante. 

O problema de reconfiguração de redes de distribuição pode ser resolvido através 

do método Mixed Integer Linear Programming - MILP. Um número significativo de 

trabalhos revela que o modelo matemático mais representativo de um problema deste tipo 

possui, pelo menos, dois grupos de variáveis, ou seja: i) as potências associadas às linhas, 

consideradas como variáveis reais e positivas, e ii) a decisão de instalar linhas ou 

transformadores na rede, consideradas como variáveis binárias. Atendendo a estas 
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considerações, torna-se necessário desenvolver um modelo matemático capaz de resolver 

o problema de reconfiguração por meio de modelização do tipo mixed integer [2]. 

Para a reconfiguração da rede primária de distribuição de energia elétrica é proposto 

um modelo de função mono-objetivo em que se consideram: i) os custos com a potência 

de perdas; ii) custos associados à energia não fornecida na sequência de avarias em 

componentes da rede.  

O problema de reconfiguração apresentado nesta tese é formulado como não linear. 

A função objetivo é não linear e considera variáveis binárias, variáveis contínuas e 

restrições não lineares tais como as equações do trânsito de potência ótimo e os limites 

térmicos das linhas de distribuição entre outras. 

 

4.3.2 Formulação matemática do problema de reconfiguração 

 

Para a reconfiguração em operação da rede de distribuição de energia elétrica 

utiliza-se a mesma metodologia associada ao planeamento, assim, o método proposto é 

baseado em técnicas de decomposição, em concreto na decomposição de Benders. Desta 

forma, o problema é dividido em duas partes: o problema “mestre” (problema de decisão) 

e o sub-problema “escravo”. A determinação da topologia radial da rede de distribuição 

é garantida através da resolução do problema “mestre” que é formulado como MIQCP e 

utiliza um algoritmo para realizar o trânsito de potência ótimo de forma a determinar o 

“ótimo” para a topologia da rede de distribuição atendendo à necessidade de assegurar 

que as perdas e a energia não fornecida sejam minimizadas. 

A resolução do sub-problema “escravo”, através da resolução de um AC-OPF, 

garante o cumprimento de todas as restrições técnicas e permite definir a viabilidade da 

solução do problema “mestre”. Esta resolução é muito importante para fornecer 

informação com vista à formulação dos cortes lineares; estes cortes são a única via de 

ligação entre ambos os problemas, assim, a cada iteração é melhorada a nova decisão do 

problema “mestre” na próxima iteração. O sub-problema “escravo” é formulado como 

NLP. 
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O problema de otimização é resolvido recorrendo ao software GAMS [182] 

utilizando os seus solvers: CPLEX [192] para a resolução do problema MIQCP (problema 

“mestre”) e CONOPT [193] para a resolução do problema NLP (problema “escravo”). 

A função objetivo pretende minimizar: 

1 2
     Minimizar Z Z Z= +

 (4.31) 
 

em que 1Z  e 2Z  representam, respetivamente, os custos associados às perdas e os custos 

associados à energia não fornecida e são definidos pelas expressões (4.32) e (4.33). Estes 

custos são calculados atendendo ao número de horas em que o sistema está indisponível. 

Os custos associados à energia não fornecida são calculados considerando apenas 

contingências de 1ª ordem. 
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No geral, a função objetivo fica na forma: 
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(4.34) 

 

em que o terceiro termo, *α , variável real, representa um valor subestimado do custo 

associado ao problema “escravo” ou um custo de uma solução que é inviável. À expressão 

(4.34) estão associadas todas as restrições técnicas impostas e os cortes lineares de 

Benders. 
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Matematicamente, aplica-se o conjunto de restrições técnicas definidas em 4.2.5. 

 

4.4 Decomposição de Benders 

 

O planeamento, a operação e a manutenção dos SEE traduz-se num conjunto de 

problemas de decisão interligados e, por vezes, conflituosos, nesta perspetiva a otimização é 

a ferramenta que auxiliará na escolha da melhor opção. Atendendo a que os diversos 

problemas de decisão podem ser relacionados hierarquicamente também poderão ser 

decompostos em sub-problemas. Esta divisão, quando se está a tratar problemas de grande 

dimensão, traz grandes benefícios ao nível computacional principalmente se o problema for 

não linear (p.ex. quadrático ou exponencial), é o caso de modelos de programação inteira 

mista com uma dimensão assinalável, ou seja, com um número elevado de variáveis inteiras, 

a sua resolução torna-se um processo moroso e complexo. Face à complexidade do problema, 

a sua divisão em sub-problemas pode ser uma solução satisfatória. Há uma classe de métodos 

de otimização denominados por métodos de decomposição que assentam neste tipo de 

divisão. Estes métodos incluem, como exemplo, Benders, Dantzig-Wolfe e relaxação 

Lagrangiana. A decomposição de Benders, dada a sua apetência para decompor o problema 

temporalmente ou funcionalmente, adapta-se aos problemas de decisão nos SEE [194]. 

No ano de 1962, J. F. Benders [195] apresentou uma metodologia de decomposição 

para resolver problemas de programação mista. Esta técnica assenta no princípio de 

decomposição do problema principal em sub-problemas. 

O método de decomposição de Benders [195] recorre à teoria da dualidade [196] em 

programação matemática linear e não linear para dividir um problema cuja resolução seja 

difícil em sub-problemas com variáveis específicas que são resolvidos iterativamente até 

à obtenção da solução ótima para o problema. Esta metodologia considera todas as 

variáveis envolvidas e são aplicados os conceitos de linearização externa e de dualização. 

Originalmente, este método foi desenvolvido para a resolução de problemas de 

programação linear inteira mista, no entanto, e após trabalhos de A. M. Geoffrion [197] 

em 1972 a resolução de problemas não lineares também é possível desde que a não 

linearidade seja incorporada na decomposição de forma adequada. É a partir desta data 
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que aparecem as primeiras aplicações desta metodologia no tratamento de problemas de 

decisão em SEE [198], [199]. 

De seguida, é apresentado o princípio da decomposição de Benders para um 

problema com duas etapas de decisão. Para tal, inicializamos considerando o problema 

seguinte:  

min  ( ) (y)z c x d= +  (4.35) 

sujeito a: 

( )                   bA x ≥  (4.36) 

( )        E x F y h⋅ + ≥  (4.37) 

A restrição definida pela expressão (4.37) é denominada por restrição acoplada, 

neste tipo de restrições, E x⋅  é um produto linear enquanto os outros termos podem ser 

funções não lineares das variáveis. Para o caso de problemas de tomada de decisão 

linearmente acoplados, o problema é de fácil decomposição e converge [194]. Felizmente, 

a maioria dos problemas de tomada de decisão nos SEE são linearmente acoplados. 

O problema de decisão, apresentado em (4.35), pode ser decomposto em duas 

etapas [200]: 

1ª Etapa – Considerando apenas a restrição definida em (4.36) verifica se é possível *x . 

Esta etapa é denominada por Problema Mestre. 

m in      ( ) ( )z c x xδ= +  (4.38) 

sujeito a: 

( ) bA x ≥  (4.39) 

onde ( )xδ  é uma aproximação do valor ótimo da segunda etapa do problema sendo 

função da variável de decisão x da primeira etapa do problema. Por outro lado, Z é o 

limite inferior de todo o problema e é atualizado iterativamente pela segunda etapa do 

problema. De seguida, e de forma a verificar se a restrição definida por (4.37) é satisfeita 
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com base em *x , dado pela resolução do Problema Mestre, um vetor de relaxamento é 

introduzido e o sub-problema fica formulado como: 

min     ( *) 1Tw x s= ⋅
 

(4.40) 

sujeito a: 

F( ) *y s h E x+ ≥ − ⋅  (4.41) 

em que 1T  é um vetor de uns e ( *) 0w x >  representa que houve violações de restrições 

no sub-problema. Com vista a garantir que as violações das restrições são eliminadas, são 

adicionados “cortes” ao problema mestre que garantam a possibilidade de resolução do 

problema: 

( *) ( * ) 0w x E x xγ+ ⋅ − ≤  (4.42) 

em que γ  é um vetor multiplicador de Lagrange para as restrições de desigualdade 

definidas em (4.41). Esta etapa também é denominada de feasibility check subproblem. 

 

2ª Etapa - Considerando apenas a restrição definida em (4.37) verifica se é possível *y  

sendo conhecido *x  da primeira etapa do problema. Esta etapa é denominada por 

Problema Escravo. 

( ) m in   ( )x d yδ =  (4.43) 

sujeito a: 

F( ) *y h E x≥ − ⋅  (4.44) 

Se a solução não é ótima, são adicionados “cortes”, que garantam a possibilidade 

de encontrar soluções ótimas para a resolução do problema, ao problema mestre: 

( *) ( * ) ( )x E x x xδ τ δ+ ⋅ − ≤  (4.45) 
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em que τ é um vetor multiplicador de Lagrange para as restrições de desigualdade 

definidas em (4.44). Esta etapa também é denominada de optimality check subproblem 

uma vez que é usada para verificar a obtenção do “ótimo” da primeira etapa do problema. 

Considerando que a solução ótima da primeira etapa é ( *, *)z x  e a solução ótima 

da segunda etapa é y*  e que, se o limite superior ( *) ( *)z c x d y= +  for igual ao limite 

inferior *z  da primeira etapa do problema, então ( , *, *)z x y  é a solução ótima para 

todo o problema, ou seja, o problema é ótimo só quando os seus sub-problemas são, 

também, ótimos. 

O fluxograma apresentado na Figura 4.1 descreve os diferentes passos do método 

da decomposição de Benders. 

 

Figura 4.1 – Fluxograma representativo da metodologia da decomposição de Benders 
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Normalmente, o problema mestre é inteiro misto ou puramente inteiro e os sub-

problemas podem ser lineares ou não lineares. A solução do limite inferior do problema 

mestre pode incluir algumas restrições técnicas. O problema escravo verifica a solução 

do problema mestre e avalia se essa solução satisfaz todas as restrições técnicas impostas. 

A solução do limite superior do problema original é obtido quando o problema escravo é 

possível. Desta forma, é criado uma nova função objetivo para otimizar a solução do 

problema mestre. Um corte é introduzido no problema mestre quando o problema escravo 

é impossível, representando a restrição menos satisfatória. Assim, uma nova solução para 

o limite inferior do problema original será obtida através de nova resolução do problema 

mestre considerando as novas restrições. 

Um processo iterativo entre o problema mestre e o problema escravo é executado 

até à obtenção da solução final. Quando os dois limites (superior e inferior) estão 

próximos significa que a solução ótima para o problema original foi atingida [143]. 

 

4.5 Conclusões 

 

A crescente procura pelo produto energia elétrica leva à necessidade de expandir a 

rede de distribuição e de a explorar de uma forma inteligente de modo a aproveitar todas 

as potencialidades da rede antes da decisão de a expandir. Os elevados custos associados 

aos investimentos fazem com que as análises prévias dos investimentos se revistam de 

extrema importância para a tomada de decisão. Uma gestão eficiente do aproveitamento 

das potencialidades inerentes à PD podem levar a uma redução das perdas (sob 

determinadas condições) aumento da fiabilidade e diferimento de investimentos, por 

outro lado, a eficiente gestão das baterias de condensadores podem garantir elevadas 

poupanças monetárias associadas à redução das perdas, melhoria dos perfis de tensão, do 

fator de potência e da estabilidade da rede. 

Atualmente as técnicas de decomposição são uma opção válida para resolver os 

diversos e complexos problemas de otimização associados aos SEE, nomeadamente o 

planeamento, a operação e a manutenção que se traduz num conjunto de problemas de decisão 
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interligados e, por vezes conflituosos, nesta perspetiva a otimização é o recurso que auxiliará 

na escolha da melhor opção. 

A técnica de decomposição considerada nesta tese é a Decomposição de Benders. 

Esta técnica assenta no princípio de decomposição do problema principal em sub-problemas 

o que se adequa ao tratamento de problemas na área dos SEE. 

Neste capítulo foram apresentadas as restrições técnicas da rede de distribuição bem 

como as formulações matemáticas adotadas no presente trabalho. O método proposto é 

baseado em técnicas de decomposição. Com a aplicação desta técnica procedeu-se a 

divisão do problema em dois sub-problemas: o sub-problema “mestre” e o sub-problema 

“escravo”. As técnicas de decomposição podem ser utilizadas quando o problema de 

otimização pode ser decomposto em dois níveis. Neste caso, o problema “mestre” 

determina a topologia radial da rede de e o problema “escravo” é utilizado para verificar 

a viabilidade da solução do problema “mestre” através da resolução de um trânsito de 

potência ótimo dando informações necessárias para formular os cortes lineares (neste 

caso, cortes de Benders). 
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5 Modelo Fuzzy Monte Carlo 
 

5.1 Introdução 

 

as redes de distribuição de energia elétrica em MT a continuidade de serviço, 

a par da qualidade da onda de tensão, são as grandes preocupações do 

operador da rede face aos clientes, muito embora a fiabilidade das redes seja 

muito elevada. Ao nível da distribuição é muito importante distinguir claramente entre 

duas palavras que, embora distintas, muitas das vezes são utilizadas com o mesmo 

sentido: avaria e interrupção. Avaria indica uma falha em parte da rede, por exemplo 

interrupção da linha, transformador fora de serviço, disparo intempestivo de um disjuntor; 

interrupção refere-se à quebra da continuidade de serviço num ou mais clientes. 

Normalmente, as avarias (a causa do problema) resultam em interrupções (o resultado) o 

que leva à confusão entre as duas palavras quanto ao seu significado. 

Dois aspetos relevantes para a fiabilidade, em qualquer rede de distribuição, quer 

para as avarias quer para as interrupções são: a frequência (qual é a frequência com que 

algo ocorre) e a duração (quanto tempo dura). Relativamente à interrupção, frequência 

diz respeito ao número de vezes que o serviço é interrompido num determinado período 

de tempo (uma vez por ano, três vezes por mês, …); a duração refere-se à duração das 

interrupções. Estes conceitos também são aplicados às avarias. 

As avarias embora indesejáveis são inevitáveis, podendo a sua frequência e/ou 

duração ser reduzidas através da realização de investimentos. É claro que a aceitação de 

avarias depende se as suas consequências também são aceitáveis pelas partes interessadas. 

N
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Os níveis de aceitação são quantitativamente definidos através de critérios de fiabilidade 

que poderão ser determinísticos ou/e probabilísticos. Em qualquer dos casos é necessário 

dispor de uma base de dados e a correspondente análise estatística de todos os dados 

disponíveis, entre os quais a taxa de avarias – λ e o tempo médio de reparação – r para 

cada um dos componentes da rede de distribuição. Uma das formas de garantir uma 

melhoria da fiabilidade da rede é a minimização da energia não fornecida, para tal, a 

reconfiguração da rede é uma opção muito válida quer em termos técnicos quer em termos 

económicos. 

 

5.2 Incerteza da informação 

 

Em qualquer área de atividade, a qualidade da informação é essencial para a 

definição de metodologias e para suportar a decisão. Na área do planeamento e da 

operação de redes de distribuição em MT este tema toma uma importância muito 

relevante face a um elevado número de variáveis intervenientes, por exemplo: i) dados 

sobre os perfis da carga dos clientes presentes e futuros, ii) estrutura presente da rede e 

tendências futuras do seu desenvolvimento, iii) características dos componentes da rede, 

iv) dados técnicos e económicos da instalação de potenciais equipamentos, v) recursos 

financeiros e humanos da companhia. 

Atendendo que a informação, quando obtida, possui um grau de incerteza, é vaga e 

em certos casos ambígua, podemos estar na presença de uma causa para eventuais erros 

quer na tomada de decisões quer na realização de previsões. 

A informação inicial pode ser classificada em duas classes: determinística para a 

informação explícita, por exemplo, o nível de tensão na rede ou a sua topologia e 

probabilística para a informação baseada em dados estatísticos, por exemplo, dados sobre 

a fiabilidade, dados sobre a qualidade da onda da tensão e dados sobre cargas. 

Uma grande quantidade de informação pode ser obtida verbalmente, isto é: 

comprido, média, pouco, pequeno, alguns, menos eficiente, etc. Esta informação 

imprecisa é, frequentemente, muito subjetiva e normalmente é usada com base em 
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pareceres de peritos, no entanto, a sua utilização pode ser um auxílio extremamente 

relevante para o processo de tomada de decisão. 

Contrariamente aos eventos aleatórios, a informação vaga e imprecisa não pode ser 

modelada utilizando a teoria da estatística e das probabilidades, desta forma, a questão 

terá de ter uma abordagem diferente. 

 

5.3 Conjuntos fuzzy 

 

Os conjuntos fuzzy são caracterizados pelo facto de não possuírem fronteiras bem 

definidas e surgem devido ao facto de os conjuntos clássicos apresentarem limitações 

para tratar problemas onde as transições de um nível para outro acontecem de forma 

contínua, dado que, determinada proposição somente pode assumir os valores 

“verdadeiro” ou “falso”, representados respetivamente pelos números 0 ou 1, excluindo-

se a possibilidade de valores intermédios. Por sua vez, nos conjuntos fuzzy, é admissível 

que uma proposição possa assumir qualquer valor entre 0 e 1, o valor está associado ao 

grau de pertença da proposição. Uma proposição é totalmente “verdadeira” para um grau 

de pertença unitário e é totalmente “falsa” para um grau de pertença nulo, para os restantes 

casos, admite-se valores entre 0 e 1 para o grau de pertença. 

Os conjuntos fuzzy adequam-se à forma como o ser humano raciocina e atribui 

valores fuzzy às variáveis que observa. Esses valores, a maior parte das vezes, são dotados 

de incertezas e imprecisões. 

A definição, propriedades e operações dos conjuntos fuzzy são obtidas através da 

generalização da teoria de conjuntos clássicos, recaindo esta num caso particular da teoria 

de conjuntos fuzzy. Por este motivo, a teoria fuzzy, apresenta uma maior abrangência na 

solução de problemas que possuam algum grau de avaliação subjetiva, em comparação 

com a teoria clássica dos conjuntos [201]. 

A teoria fuzzy foi introduzida pela primeira vez em 1965 por L. A. Zadeh [202], o 

mérito desta teoria é a representação da informação considerada vaga, ambígua e 

imprecisa. 
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Na teoria fuzzy é admissível que um elemento pertença parcialmente a um 

determinado conjunto. Um conjunto fuzzy denominado conjunto A, onde A é um 

subconjunto de um universo X, deve ser descrito como um conjunto de pares ordenados, 

onde o primeiro termo do par é o próprio elemento do conjunto (x), e o segundo termo é 

um número entre 0 e 1, que representa o grau de pertença (μ(x)) desse elemento em 

relação ao conjunto A. 

}{(x , (x ))AA x Xµ= ∈  (5.1) 

Para melhor compreendermos os conjuntos fuzzy e a sua representação através da 

sua função de pertença, consideremos, por exemplo, o seguinte conjunto crisp Z = {todos 

os números compreendidos entre 5 e 15}. Este conjunto exclui todos os números menores 

que 5 e maiores do que 15. Esta proposição pode ser traduzida através da função de 

pertença: 

1  5 15
( )

0  0 5 15Z

se x
x

se x x
γ

≤ ≤
=  ≤ < ∨ >

 (5.2) 

A representação gráfica da função de pertença do conjunto crisp Z é apresentada 

na figura seguinte. 

3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

0 x

µA

 

Figura 5.1 – Função de pertença do conjunto crisp Z 

 

Generalizando, e contrariamente ao que acontece nos conjuntos crisp, nos 

conjuntos fuzzy os elementos podem pertencer parcialmente ao conjunto. Os elementos 
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que pertencem ao conjunto fazem-no de acordo com um grau de pertença que é traduzido 

na função de pertença do conjunto fuzzy. Para ilustrar esta situação, consideremos o 

conjunto fuzzy Y = {Todos os números próximos do conjunto Z}. Atendendo à 

proposição, teremos para valores entre 4 e 5 e entre 15 e 16 elementos com um grau de 

pertença ao conjunto fuzzy que variam entre [0, 1[ para os valores pertencentes ao 

intervalo [5, 15] o grau de pertença dos elementos é de 1. 

A função de pertença do conjunto fuzzy Y é: 

( - 4)        4 5

(16 )   15 16
( )

1             5 15

  0  s  0 4 16

Y

x se x

x se x
x

se x

e x x

γ

≤ <
 − < ≤=  ≤ ≤
 < < ∨ >

 (5.3) 

A representação gráfica da função de pertença do conjunto fuzzy Y é apresentada 

na figura seguinte. 

3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

0

µA

x  

Figura 5.2 – Função de pertença do conjunto fuzzy Y 

 

Refletindo sobre as equações (5.1) e (5.2), facilmente se constata que os conjuntos 

crisp não traduzem a imprecisão e a forma vaga, e por vezes ambígua, de transmitir 

informação, na sua génese está estritamente o “certo” ou “errado”, o “pertence” ou “não 

pertence”, o “sim” ou o “não”. Por outro lado, temos os conjuntos fuzzy, que tem como 

grande mérito a possibilidade de permitir a formulação matemática de conceitos 
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linguísticos vagos e imprecisos. É de referir, como pode ser constatado nas equações (5.2) 

e (5.3), que os conjuntos crisp são subconjuntos dos conjuntos fuzzy. 

 

5.3.1 Cortes α 

 

Um outro conceito relevante dos conjuntos fuzzy são os cortes α. Em determinadas 

situações é necessário estabelecer limites mínimos de pertença ao conjunto fuzzy para que 

um conceito seja válido [203]. O princípio dos cortes α baseia-se na consideração de que 

o grau de pertença é igual a zero (o elemento não pertence ao conjunto) para todos os 

elementos que possuam valores de pertença abaixo do corte α. Matematicamente, para 

um conjunto fuzzy W, os cortes α traduzem-se por: 

( )   ( )

0   ( )

x se x
W

se xα
µ µ α

µ α
≥

=  <
 (5.4) 

Na Figura 5.3 está representado um exemplo da aplicação de um corte α, num 

conjunto fuzzy, para o valor de 0.5. 

3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

0

0.5 Corte α 

x

µA

 

Figura 5.3 – Representação de um corte α 
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5.3.2 Defuzificação 

 

Uma das etapas do processo fuzzy é a defuzificação, podemos definir a 

defuzificação como sendo uma função que associa a cada conjunto fuzzy um elemento 

que seja representativo do conjunto e o represente, esse valor, por analogia com as 

distribuições de probabilidade, pode ser considerado como o valor esperado. Para se 

efetuar a defuzificação várias técnicas podem ser aplicadas, das quais destaca-se: i) 

método do centróide (Figura 5.4), em que o valor de saída é o centro de gravidade da 

função de pertença, ii) método do primeiro dos máximos (Figura 5.5), considera o 

primeiro ponto entre os valores que têm o maior grau de pertença, iii) método da média 

dos máximos (Figura 5.6), considera como valor de saída o ponto médio entre os valores 

que têm o maior grau de pertença. 

Z0

µA

x
 

Figura 5.4 – Defuzificação – Método do centróide 

 

Z0

µA

x

 

Figura 5.5 – Defuzificação – Método do primeiro dos máximos 
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Z0

x

µA

 

Figura 5.6 – Defuzificação – Método da média dos máximos 

 

Dos diversos métodos aplicados na defuzificação, os mais comuns são o método do 

centróide (ou centro de gravidade) e o método da média dos máximos [204]. No caso do 

método do centróide aplicado a um conjunto fuzzy { }, ( )i A iA x xµ= , em que Aµ  é uma 

função de pertença discreta, o método pode ser expresso através de: 

1

1

( )
( )

( )

N

i A i
i

N

A i
i

x x
G A

x

µ

µ
=

=

⋅
=
∑

∑
 (5.5) 

em que 1, 2, 3, ...,i N=  ( N  é o número de elementos do conjunto fuzzy, é um número 

inteiro, positivo e finito). Se A  for um conjunto fuzzy em que a função de pertença Aµ  

for contínua, { }, ( )AA x xµ= , a expressão (5.5) toma a forma: 

( )

( )

( )

A

A

x x dx

G A

x dx

µ

µ

+∞

−∞
+∞

−∞

⋅ ⋅
=

⋅

∫

∫
 (5.6) 

Este método caracteriza-se pela sua elevada precisão, no entanto apresenta uma 

desvantagem considerável devido às dificuldades computacionais para tratamento de 

funções de pertença complexas. 
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No método da média dos máximos, a defuzificação é obtida através da média dos 

valores de crisp que correspondem aos máximos valores fuzzy. 

 

5.4 Criação de modelos fuzzy dos parâmetros de falha dos componentes do 

SEE 

 

Para a criação dos modelos fuzzy dos parâmetros de falha dos componentes é muito 

importante a prévia recolha de dados, para tal, é necessária a existência de uma base de 

dados bastante completa. Considerando o modelo para um componente reparável só é 

necessário dois parâmetros, os outros podem ser calculados pelos anteriores. A maior 

parte dos sistemas de recolha de dados garantem o conhecimento da frequência das 

avarias ou da indisponibilidade e do tempo de reparação. Normalmente, a taxa de avarias 

e a taxa de reparação não são diretamente recolhidas mas podem ser calculadas através 

da frequência das avarias e do tempo de reparação [205]. Para caracterizar cada um dos 

modelos dos parâmetros de falha dos componentes, o tempo de reparação e a frequência 

das avarias; a taxa de reparação e a taxa de avarias; a indisponibilidade ou a forced outage 

rate (FOR) e o desvio padrão são necessários [206]. 

Nos pontos seguintes, aborda-se a forma de tratar os dados com vista à criação dos 

modelos fuzzy do tempo médio de reparação – r , taxa de avarias – λ e indisponibilidade 

– U . 

 

5.4.1 Modelo fuzzy para o tempo médio de reparação 

 

Através da recolha de dados dos tempos de reparação de um componente ou 

sistema, é possível determinar, recorrendo à média aritmética dos tempos de reparação 

para diferentes avarias, o tempo médio de reparação [207]. A equação (5.7) traduz, 

matematicamente, o conceito. 
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1

1 n

i
i

r r
n =

= ∑  (5.7) 

Em que r  é o ponto estimado para o tempo de reparação, ir  representa o tempo de 

reparação e n  é o número de tempos de reparação considerados. 

Considerando a teoria da estatística e recorrendo a dois teoremas que podem ser 

encontrados nas referências [205], [208] é possível estimar o intervalo de confiança da 

média, para tal, utiliza-se a t-distribution [207], [208]. As três equações seguintes 

expressam a aplicação dos teoremas. 

2
2
( 1)

s
r r t n

n
α= − −  (5.8) 

3
2
( 1)

s
r r t n

n
α= + −  (5.9) 

2 3r rµ≤ ≤  (5.10) 

A equação (5.10) impõe que o tempo de reparação estimado real (µ ) localiza-se 

entre o limite mínimo (2r ) e o limite máximo (3r ). Após a determinação do ponto (abcissa 

r  e ordenada 1) e do intervalo definido por 2r  e 3r , e assumindo que S  é o desvio padrão 

da amostra dos tempos de reparação (em horas por avaria), a função de pertença triangular 

do tempo de reparação pode ser facilmente criada [207] como é mostrado na Figura 5.7. 

O valor do nível de confiança – α  é sempre um valor pequeno, por exemplo, 5% 

(0,05) [205], [207] e [209] e é repartido de igual forma pelos dois extremos da t-

distribution. Conceptualmente podemos afirmar que o nível de confiança é, de alguma 

forma, similar ao grau de pertença representado pela função de pertença uma vez que 

ambos refletem a subjetividade [207]. 

Após a obtenção das coordenadas dos três pontos 2( , 2)r α , ( 1)r −  e 3( , 2)r α  

estão criadas as condições para se definir dois segmentos de reta na forma y a x b= ⋅ + . 
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O resultado final é a obtenção de uma função de pertença triangular e simétrica. Os pontos 

limites de cada segmento de reta são 1( ,0)r , 4( ,0)r  e o outro extremo (comum aos dois 

segmentos de reta) é o ponto ( 1)r −  como se pode observar na Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 – Função de pertença – tempo médio de reparação [207] 

 

5.4.2 Modelo fuzzy para a taxa de avarias 

 

Embora conceptualmente diferentes, os conceitos de taxa de avarias (λ ) e de 

frequência de avarias (f ) apresentam valores muito similares quando se consideram os 

componentes de um SEE [207] e [205]. 

Para um componente a frequência de avaria não pode ser obtida diretamente através 

da média da amostra das frequências para cada componente. A frequência de avaria é 

calculada através da média das avarias por ano e num determinado período de tempo 

[205] e [207]. O valor estimado da frequência de avaria é dado pela expressão (5.11). 

n
f

T
=  (5.11) 

Onde n  representa o número de avarias reparáveis do componente num período 

de tempo T  (em anos). 
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Dadas as grandes dificuldades na obtenção de uma metodologia precisa para 

estimar o intervalo da frequência das avarias, o recurso à teoria da estatística é um grande 

auxílio para ultrapassar esta dificuldade e, dessa forma, estimar o intervalo de confiança 

da taxa de avarias. Na maior parte dos casos, com as devidas aproximações, o intervalo 

de confiança da taxa de avarias (λ) pode ser considerado como um intervalo estimado da 

frequência das avarias (f ) e numericamente próximos [205]. 

Atendendo que o erro absoluto da taxa de avarias não segue a distribuição de Gauss 

nem a t-distribution é necessário considerar a relação existente, e que está presente no 

tratamento dos dados das avarias, entre a distribuição Chi-Square ( 2χ ) e a distribuição de 

Poisson. A expressão (5.12) traduz essa relação. 

2(2 ) 2F Tχ λ⋅ = ⋅ ⋅  (5.12) 

Onde T  representa o período de tempo total, λ é a média da taxa de avarias e F  

é o número de avarias durante o período de tempo T . A expressão (5.12) indica que para 

2 períodos de tempo, o número de avarias no tempo T  segue a distribuição 2χ  com 2 

grau de liberdade (2 )F⋅ . Assim, e considerando o nível de confiança – α , é válida a 

afirmação de que a taxa de avarias encontra-se dentro do intervalo de confiança, 

representado na expressão (5.13), com uma probabilidade de 1 α− . 

2 2

1 2 2
(2 ) (2 )

2 2

F F

T T

α αχ χ
λ−

⋅ ⋅
≤ ≤

⋅ ⋅
 (5.13) 

A estimação dos limites mínimo e máximo da taxa de avarias pode ser efetuada por 

recurso à expressão (5.13), e são dados pelas expressões (5.14) e (5.15). 

2

1 2
2

(2 )

2

F

T

αχ
λ −

⋅
=

⋅
 (5.14) 

2

2
3

(2 )

2

F

T

αχ
λ

⋅
=

⋅
 

(5.15) 
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2 3λ λ λ≤ ≤  (5.16) 

Estes limites podem ser definidos ou ajustados atendendo à experiência do pessoal 

especializado, podendo nestes casos, por exemplo, traduzir os efeitos das condições 

climáticas ou condições particulares de operação [207]. 

A criação da função de pertença da taxa de avarias é um processo de fácil execução, 

para tal, basta utilizar os pontos 2( , 2)λ α , ( ,1)λ  e 3( , 2)λ α  para definir dois 

segmentos de reta da forma y a x b= ⋅ + . O resultado final é a obtenção de uma função 

de pertença triangular e não simétrica. Os pontos limites de cada segmento de reta são 

1( ,0)λ , 4( ,0)λ  e o outro extremo comum às duas semirretas é o ponto ( ,1)λ  como se 

pode observar na Figura 5.8. A não simetria do triângulo está associada à diferença entre 

o ponto estimado e os limites mínimo e máximo, neste caso, a diferença entre o ponto 

estimado e o limite máximo é muito maior do que a diferença entre o ponto estimado e o 

limite mínimo. 

 

 

Figura 5.8 – Função de pertença – taxa de avarias [207] 

 

5.4.3 Modelo fuzzy para a indisponibilidade 
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Considerando conhecido o tempo médio de reparação e a taxa de avarias, a 

determinação da indisponibilidade é um processo muito simples, é suficiente a aplicação 

da expressão (5.17): 

U rλ≅ ⋅  (5.17) 

Pela análise da expressão (5.17) conclui-se que será suficiente a multiplicação de 

λ  por r , no entanto, é de realçar a necessidade de respeitar as regras de cálculo de 

intervalos para uma determinada função de pertença. Estas regras para dois intervalos 

conhecidos [ ],a b  e [ ],c d  e com constante h são [207]: 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]

, ,  , 

, ,  , 

, / , , 1  , 1

, /  , 

a b c d a c b d

a b c d a c b d

a b c d a b d c

a b h a h b h

+ = + +
× = × ×

= ×
=

 

É de notar que a multiplicação das duas funções de pertença triangulares de λ  e 

de r , vão resultar numa função de pertença que já não é um triângulo, assemelhando-se 

a um triângulo distorcido como é mostrado na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 – Função de pertença – indisponibilidade [207] 

 

5.5 Método de simulação Monte Carlo 
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O método de Monte Carlo é um método estatístico utilizado em simulações 

estocásticas e recorre a números aleatórios. Em cada simulação o valor das variáveis 

aleatórias é determinado por um gerador de números aleatórios. Uma das fraquezas do 

método de Monte Carlo está associada ao elevado esforço computacional dado que quanto 

maior for a exigência relativamente à precisão dos resultados maior é o número de 

simulações. A precisão do resultado final depende, em geral, do número de simulações. 

Esse equilíbrio, entre a precisão do resultado e o tempo de computação, é uma 

característica extremamente útil dos métodos de Monte Carlo. 

Este método pode ser aplicado não só na resolução de problemas estocásticos mas 

também em problemas determinísticos [210], devido a este facto, este método é aplicado 

em diversos campos da ciência. 

Nos SEE a utilização da simulação de Monte Carlo (SMC) é utilizada para a 

simulação do comportamento do sistema. As simulações são baseadas na geração de 

números aleatórios acompanhadas de técnicas probabilísticas para resolver os problemas 

estocásticos. Ao longo dos últimos anos a SMC tem sido muito utilizada em estudos de 

fiabilidade dos SEE [211]. 

 

5.5.1 Métodos de simulação 

 

Os métodos de SMC podem ser classificados em dois grupos: simulação não 

sequencial (também denominada por “state sampling approach”), associada a 

amostragem aleatória, e sequencial (também denominada por “state duration sampling 

approach”), associada a amostragem cronológica.  

 

5.5.1.1 Não sequencial 
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A simulação de Monte Carlo não sequencial assenta no facto do estado do sistema 

resultar da combinação dos estados de todos os componentes. O estado de cada 

componente pode ser determinado por amostragem. 

Cada componente pode ser modelizado utilizando uma distribuição uniforme entre 

[ ]0,1 . É assumido que cada componente possui dois estados (funcionamento ou avaria) 

e a avaria de um componente é independente de qualquer outro estado de outros 

componentes. Consideremos que iZ  representa o estado do componente thi , iU  é a 

probabilidade de avariar e iR  é um número aleatório distribuído uniformemente entre 

[ ]0,1 . Assim, para o componente thi , temos [205], [210], [212] e [213]: 

0 (funcionamento) se 

1 (avaria) se 0
i i

i
i i

R U
Z

R U

≥
=  ≤ <

 (5.18) 

Podemos definir um vetor Z  cujos M  elementos representam o estado do sistema: 

1(Z ,...,Z ...,Z )i MZ=  (5.19) 

Atendendo que no conjunto universo de estados do sistema -G - existem estados 

sorteados que possuem alguns componentes que se encontram indisponíveis o que faz 

com que seja necessário analisar o comportamento do sistema face a essas 

indisponibilidades através da avaliação probabilística do valor esperado duma função 

genérica ( )F Z  [214]. 

( ) ( ) P(Z)
Z G

E F F Z
∈

= ⋅∑  (5.20) 

Z  representa um estado em que o sistema pode residir e ( )P Z  a probabilidade de 

ocorrência desse estado 

No entanto, e em diversos casos, o número de estados possíveis de residência do 

sistema pode ser muito elevado o que faz com que a expressão (5.20) não seja muito 

adequada. Desse modo, e atendendo ao facto do método de SMC permitir estimar o valor 

esperado de ( )F Z  considerando apenas uma amostra com N  elementos dos estados do 
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sistema, na prática é necessário sortear N  estados e atender às probabilidades de avaria 

dos componentes do sistema. A expressão (5.21) traduz matematicamente esta 

metodologia. 

1

1ˆ( ) ( )
N

i
i

E F F Z
N =

= ∑  (5.21) 

Em que iZ  representa o estado i  do sistema. 

Com vista a garantir a fiabilidade do método é necessário que os números aleatórios 

cumpram três requisitos, ou seja: uniformidade, independência e possuir um ciclo de 

repetição longo [205].  

A simulação de Monte Carlo não sequencial apresenta diversas vantagens das quais 

se destacam [210]: 

• A amostragem é um processo simples, só é necessário que a geração de 

números aleatórios seja uniformemente distribuída e compreendida entre 

[ ]0,1 . 

• Os dados básicos requeridos sobre a fiabilidade são relativamente poucos, 

só as probabilidades dos estados de cada componente é necessário. 

 

5.5.1.2 Sequencial 

 

A SMC sequencial é um processo cronológico ao longo do tempo [205], [210] 

utilizando algoritmos que recorrem à taxa de avarias (λ ) e à taxa de reparação (µ ) de 

cada um dos componentes do sistema. Esta técnica trabalha no domínio do tempo. 

Existem diversas abordagens com vista à criação da “história” cronológica de cada 

componente, ou seja, ciclo de funcionamento/avaria do componente. A metodologia mais 

popular é a denominada state duration sampling e baseia-se nas funções de distribuição 

da duração dos estados de um componente. Na representação de um componente com 

dois estados as funções de distribuição da duração dos estados são as correspondentes ao 



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

90 

F. Maurício Dias  

estado de funcionamento e ao estado de avaria e normalmente são assumidas como sendo 

exponenciais, no entanto, outras distribuições podem ser utilizadas com facilidade. Esta 

metodologia pode ser resumida nas seguintes etapas [210]: 

Etapa 1: Definir o estado inicial de residência de cada componente. 

Normalmente assume-se que se encontra no estado de 

funcionamento. 

Etapa 2: Realizar uma amostra, para cada componente, do tempo de residência 

em cada estado. Por exemplo, para uma distribuição exponencial o 

valor da amostragem da duração do estado é dado por: 

ln  ( )i
i

i

R
D

γ
=  (5.22) 

em que, iR  é um número aleatório uniformemente distribuído entre 

[ ]0,1  correspondente ao componente thi , se o estado atual é o estado 

de funcionamento, iγ  representa a taxa de avarias do componente thi

, se o estado atual é o estado de avaria, iγ  representa a taxa de 

reparação do componente thi . Os valores da amostragem do tempo de 

duração de cada estado de todos os componentes, para o intervalo de 

tempo considerado, deve ser registado. 

Etapa 3: A Etapa 2 deve ser repetida para o intervalo de tempo considerado 

(anos) e registado os valores do tempo de duração de cada estado para 

todos os componentes. Na Figura 5.10 a) está representado, 

cronologicamente, o processo de transição de estados para um 

exemplo com dois componentes e com dois estados 

(funcionamento/avaria). 

Etapa 4: Criação do ciclo cronológico da transição de estados do sistema 

através da combinação do processo de transição de estados de todos 

os componentes (Figura 5.10 b)). 
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Etapa 5: Realizar a análise do sistema para cada diferente estado de forma a 

obter os índices de fiabilidade. As equações (5.23), (5.24) e (5.25) 

representam as formas gerais dos índices de fiabilidade: 

1

1 1

dn

updn

M

dk
k

f MM

dk uj
k j

D
P

D D

=

= =

=
+

∑

∑ ∑
 (5.23) 

1 1

updn

dn
f MM

dk uj
k j

M
F

D D
= =

=
+∑ ∑

 
(5.24) 

1

dnM

dk
k

j
dn

D
D

M
==
∑

 (5.25) 

em que, fP , fF  e fD  são a probabilidade de avaria do sistema, 

frequência e a duração média respetivamente; dkD  é a duração do 

kth  estado de avaria e ujD  é a duração do j th  estado de 

funcionamento; dnM  e upM  são, respetivamente, o número de 

ocorrências do estado de avaria e de funcionamento do sistema no 

tempo em análise. 
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Figura 5.10 – a) Processo cronológico de transição de estados dos componentes 1 e 2 b)Processo 
cronológico de transição de estados do sistema [210]. 

 

A SMC sequencial apresenta diversas vantagens das quais se destacam [210]: 

• Pode ser utilizado para calcular o índice de frequência. 

• Qualquer distribuição da duração dos estados pode ser facilmente 

considerada. 

Comparando com a abordagem não sequencial, necessita de maior tempo de 

computação bem como maior espaço de armazenamento devido à necessidade de gerar 

números aleatórios, de acordo com as distribuições associadas, para cada componente e 

armazenar a informação atendendo à cronologia dos eventos. 

 

5.5.2 Geração de números aleatórios 

 

A geração dos números aleatórios é uma peça fundamental na implementação da 

SMC, no entanto, diversos cuidados têm de ser acautelados para que os números gerados 

sejam verdadeiramente aleatórios e uniformemente distribuídos. É muito importante 

frisar que o sucesso da implementação do método está intimamente ligado à qualidade 

dos números aleatórios. 

Os números aleatórios podem ser gerados através de métodos físicos ou 

matemáticos. Os métodos físicos asseguram a efetiva aleatoriedade dos números mas 
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apresentam a desvantagem de só poderem ser gerados por um processo natural o que 

dificulta quer no aspeto da quantidade disponível de números aleatórios quer no aspeto 

da precisão o que influencia os resultados dos cálculos. A utilização de métodos 

matemáticos é o mais usual e pode ser facilmente implementado informaticamente, no 

entanto, não são verdadeiramente aleatórios pelo que, são denominados por números 

pseudoaleatórios necessitando de serem testados estatisticamente para assegurar a sua 

aleatoriedade [210]. Os números gerados através de um computador são obtidos com 

recurso a geradores determinísticos com carácter recursivo, daí a perda de aleatoriedade 

e a designação de números pseudoaleatórios. Estes números constituem uma sequência 

em que os últimos k números gerados são responsáveis pela geração do número seguinte. 

Os requisitos básicos para um gerador de números aleatórios são[210]: 

• Uniformidade: O número aleatório deve estar uniformemente distribuído 

entre [ ]0,1 . 

• Independência: A correlação entre os números aleatórios deve ser mínima. 

• Longo período: O período de repetição deve ser suficientemente longo. 

Existe um conjunto extenso de métodos para geração de números aleatórios, os 

mais utilizados recorrem a geradores congruenciais. Na referência [210] são apresentados 

alguns desses métodos. 

Nas simulações realizadas nesta tese utilizou-se números pseudoaleatórios gerados 

pela função RAND, disponível na linguagem de programação MATLAB 2014a 64 Bit. 

Essa função gera uma sequência de números com distribuição uniforme entre 0 e 1; 

qualquer valor gerado tem a mesma probabilidade de ocorrência. 

 

5.5.3 Nível de precisão da simulação Monte Carlo 

 

Consideremos Q  representando a indisponibilidade do sistema, ou probabilidade 

de não funcionamento do sistema, e ix  uma variável com dois estados, 0 e 1, que indica 
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que o sistema encontra-se no estado de funcionamento ( 0)ix =  ou indica que o sistema 

encontra-se no estado avaria ( 1)ix = . A indisponibilidade estimada é dada por: 

1

1 N

i
i

Q x
N =

= ∑  (5.26) 

em que N  é o número de amostras dos estados do sistema. A variância da amostra é dada 

pela expressão seguinte: 

2

1

1
( ) ( )

1

N

i
i

V x x Q
N =

= −
− ∑  (5.27) 

Se o tamanho da amostra for suficientemente grande, a expressão (5.27) toma, 

aproximadamente, a seguinte forma: 

2

1

1
( ) ( )

N

i
i

V x x Q
N =

= −∑  (5.28) 

Atendendo a que ix  só pode tomar o valor 0 ou 1, a expressão (5.29) é válida. 

2

1 1

N N

i i
i i

x x
= =

=∑ ∑  (5.29) 

Substituindo as expressões (5.26) e (5.29) na expressão (5.28) obtém-se: 

2 2

1 1 1

2 2

2

1 1 1
( ) 2

( ) 2

( )

N N N

i i
i i i

V x x x Q Q
N N N

V x Q Q Q

V x Q Q

= = =

= − +

= − +
= −

∑ ∑ ∑

 
(5.30) 

É de realçar o facto de a expressão (5.26) apenas nos dá um valor estimado da 

indisponibilidade do sistema. A incerteza associada ao valor estimado pode ser medida 

através da variância estimada da estimativa obtida: 
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2

1
( ) ( )

1
( ) (Q )

V Q V x
N

V Q Q
N

=

= −
 

(5.31) 

O coeficiente de variação pode expressar o nível de precisão da SMC de acordo 

com a expressão (5.32): 

( )V Q

Q
β =  (5.32) 

Substituindo a expressão (5.31) na expressão (5.32), obtém-se: 

1 Q

NQ
β −=  (5.33) 

que pode ser reescrita, obtendo-se: 

2

1 Q
N

Qβ
−=  (5.34) 

Através da análise da expressão (5.34) podemos fazer as seguintes considerações 

[210]: 

• Para um determinado nível de precisão β , o número de amostras a 

considerar depende da indisponibilidade do sistema embora seja 

independente da dimensão do sistema. Para sistemas de grande dimensão 

a simulação Monte Carlo é bastante apropriada para a análise da 

fiabilidade o que se torna numa grande vantagem relativamente a métodos 

baseados em técnicas de enumeração analítica. 

• Considerando que, tipicamente, a indisponibilidade de um sistema é muito 

menor do que 1, a expressão (5.34) pode ser reescrita: 

2

1
N

Qβ
≅  (5.35) 
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logo, podemos concluir que o número de amostras N  é aproximadamente 

e proporcionalmente inverso à indisponibilidade do sistema, ou seja, em 

sistemas muito fiáveis é necessário um número muito elevado de amostras 

para que o nível de precisão definido seja satisfeito. 

 

5.5.4 Convergência da simulação Monte Carlo 

 

Para que a aplicação da SMC tenha sucesso é imperioso a existência de um critério 

de convergência que assegure uma precisão adequada da simulação. 

Dado que a SMC é um processo oscilatório, não há garantias de que a consideração 

de mais algumas amostras contribua para a obtenção de um erro menor. No entanto, é 

verdade que a faixa do intervalo de confiança decresce com o aumento do número de 

amostras [210]. 

A variância estimada da estimativa é dada pela expressão (5.31), o desvio padrão 

da estimativa pode ser obtido pela expressão seguinte: 

( )
( )

V x
V Q

N
σ = =  (5.36) 

Pela análise da expressão (5.36) é possível verificar que podemos recorrer a duas 

metodologias para reduzir o desvio padrão na simulação Monte Carlo, ou seja: i) 

aumentar o número de amostras; ii) diminuir a variância da amostra. É possível reduzir o 

tamanho da amostra -N - mantendo o mesmo nível de precisão -β , para isso é necessária 

a adoção de técnicas específicas para a redução do valor da variância - ( )V x .  

O coeficiente de variação -β - é frequentemente utilizado como sendo a regra de 

paragem da amostragem. Uma alternativa é a utilização de um número máximo específico 

de amostras como regra de paragem. Quando o processo de simulação termina, o 

coeficiente de variação é verificado de forma a garantir que o seu valor é suficientemente 

pequeno. Se não for suficientemente pequeno, será incrementado o número de amostras 

e o processo de simulação é reativado [205]. 
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5.6 Conclusões 

 

A consideração da importância da informação em qualquer área e nos SEE em 

particular associada à sua incerteza e imprecisão justifica a utilização da lógica fuzzy na 

resolução de problemas associados às redes de distribuição de energia elétrica em MT. 

No entanto, para que a se possa tratar o problema é necessário simular o comportamento 

do sistema através da identificação dos seus estados; o método Monte Carlo tem sido uma 

ferramenta bastante utilizada nesta função. 

Neste capítulo apresenta-se, sumariamente, a teoria dos conjuntos fuzzy seguida 

pela explicação da construção dos modelos fuzzy do tempo de reparação, taxa de avarias 

e indisponibilidade dos componentes do sistema. O processo de defuzificação é, também, 

abordado. 

O método de Simulação Monte Carlo, sequencial e não sequencial é apresentado. 

Neste método é fundamental a definição de um critério apropriado de convergência de 

forma a ser assegurada a precisão do método. 
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6 Casos de estudo 
 

6.1 Introdução 

 

este capítulo, e com vista à validação da metodologia proposta nesta tese, são 

apresentadas as diversas simulações que foram realizadas para diferentes 

cenários e diferentes situações. Nos casos de estudo foram utilizadas duas 

redes: uma rede de teste com 70 barramentos adaptada da referência [187] e uma rede 

real com 201 barramentos referida em [215]. Numa primeira fase a metodologia é 

aplicada à rede de teste, posteriormente é utilizada a rede real. Os cenários considerados 

apresentam uma diversidade considerável de situações a que a rede pode ser submetida 

de forma a evidenciar a aplicabilidade e a robustez da metodologia quer ao nível do 

planeamento quer ao nível da operação de redes de distribuição de energia elétrica em 

MT. A consideração da produção distribuída, as questões financeiras associadas a 

investimentos, as avarias em componentes da rede também são alvo de análise através 

dos seus efeitos na fiabilidade e na ENF. O estudo na rede real é fundamental para gerar 

evidências da adequação da metodologia para situações reais quer ao nível da 

configuração da rede quer ao nível da sua dimensão. 

Atendendo ao potencial do software GAMS [182] para programação matemática e 

considerando adequado para a resolução dos problemas de otimização desta tese, as 

metodologias apresentadas foram aplicadas em GAMS utilizando os seus solvers: 

CPLEX [192] para a resolução do problema MIQCP (problema “mestre”) e CONOPT 

N
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[216] para a resolução do problema NLP (problema “escravo”). É de referir que os 

resultados apresentados não dependem da linguagem de modelação do GAMS. 

 

6.2 Planeamento 

 

Atualmente, o problema do planeamento de redes de distribuição de energia elétrica 

em MT assume um papel importantíssimo para o gestor da rede. A consideração de um 

número significativo de variáveis que têm de ser controladas às quais não é alheio a 

proliferação de produtores distribuídos e de todos os condicionalismos associados ao 

ambiente de mercado existente em diversas regiões leva a que a solução de compromisso 

entre a eficiência da rede de distribuição e a fiabilidade da mesma seja um grande desafio. 

Neste primeiro caso pretende-se, aplicando a metodologia desenvolvida, efetuar o 

planeamento de uma rede de distribuição considerando a redução da potência de perdas 

nas linhas, a minimização da energia não fornecida e a definição ótima da localização e 

da capacidade dos condensadores de forma a garantir o controlo da tensão em cada nó. 

Esta metodologia também minimiza o número de switches que necessitam de ser operados 

de forma a garantirem a restrição de radialidade da rede. 

A metodologia de planeamento proposta e apresentada neste caso de estudo é 

baseada em técnicas de decomposição, mais concretamente na Decomposição de 

Benders, e utiliza um algoritmo OPF para determinar a topologia da rede ótima, 

assegurando que as perdas nas linhas e a energia não fornecida são minimizadas. Além 

disso, garante a capacidade e a localização ótima dos condensadores na rede de 

distribuição controlando a tensão dos nós através da injeção de energia reativa na rede 

onde necessário. As funções objetivo e o amplo conjunto de restrições estão expostas na 

secção 4.2.5. 

Atendendo que o tempo de processamento computacional é um fator muito 

relevante para a resolução do problema, optou-se por decompor o problema em dois, ou 

seja: o sub-problema mestre e o sub-problema escravo estando interligados através dos 

cortes lineares. 
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Neste caso de estudo, o problema é um problema de otimização multi-objetivo com 

programação não linear – MONLP comportando: função objetivo não linear, diversas 

variáveis contínuas associadas ao processo de operação, equações do AC-OPF com 

restrições não lineares, variáveis binárias, limites térmicos das linhas, entre outros. 

 

6.2.1 Caso de estudo – Rede de teste 

 

A rede de distribuição utilizada para aplicação e verificação da metodologia 

adotada é uma rede adaptada da referência [187] e modificada de acordo com o 

apresentado na Figura 6.1. Esta rede de teste de 11 kV possui 2 subestações, tendo-se 

considerado que as tomadas de regulação em carga dos transformadores das subestações 

são contínuas (± 5%); 70 barramentos e 78 ramos; 2 produtores distribuídos com 3 MW, 

600 kvar cada, localizados nos barramentos 15 e 29 e 4 tipos de capacidades de 

condensadores que possuem as características referidas na Tabela 6.1. 
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Figura 6.1 – Diagrama unifilar da rede de distribuição (adaptada de [187]). 
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Tabela 6.1 – Tipo de condensadores considerados 

Capacidade (kvar) 300 600 900 1200 

Custo ($) 975 1320 1650 2040 

 

Os dados iniciais da rede de distribuição apresentada na Figura 6.1 estão presentes 

na Tabela 6.2, os dados da carga e das linhas podem ser encontrados nos anexos A e B 

respetivamente. As perdas iniciais foram obtidas através de um OPF da rede de 

distribuição. 

Tabela 6.2 – Dados iniciais da rede de distribuição 

Carga ativa da rede (kW) 9 155 
Carga reativa da rede (kvar) 6 269 
Carga aparente da rede (kVA) 11 135 
Energia não fornecida inicial (kVAh/ano) 100 402 
Custo inicial da energia não fornecida ($/ano) 50 201 
Potência de perdas inicial (kVA) 129 
Custo inicial em potência de perdas ($/ano) 29 045 

 

Para configurar o problema multicritério, diversos modelos não lineares foram 

construídos utilizando o método dos pesos (weighting method) para obter as soluções não 

dominadas do problema de planeamento multi-objetivo. Este método, descrito em 3.3.5.1, 

é simples e de fácil utilização e, em problemas convexos, garante encontrar soluções no 

conjunto Pareto ótimo. 

Na simulação foram consideradas, entre outras, as seguintes entradas: 

• Foi determinado um conjunto aleatório de 1 000 pesos. 

• O custo considerado da energia não fornecida foi de $0,5/kVAh. 

• O custo considerado da energia de perdas foi de $0,05/kVAh. 

• Para o custo da energia não fornecida, para o custo das perdas e custo com 

os condensadores foi considerado uma taxa de desconto (discount rate) de 

1,75% [217]. 

• Duração do projeto de 10 anos com um Capital Recovery Factor – CRF 

(Fator de Recuperação do Capital) de 0,110. 
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O software MATLAB foi utilizado para gerar aleatoriamente o conjunto de “pesos” 

utilizados na construção dos modelos não lineares. Cada um destes modelos não lineares 

foi resolvido utilizando a técnica de decomposição na plataforma GAMS através dos seus 

solvers CPLEX e CONOPT. O processo de ligação dos software MATLAB e GAMS está 

descrito com pormenor em [218]. 

Para implementar este caso de estudo, foi utilizado um computador com um 

processador Intel Xeon E3-1225 3.20 GHz com 4 núcleos, 4 GB de RAM e com um 

sistema operativo Windows 8 Professional 64-Bit. 

A rede de distribuição é, normalmente, concebida de forma emalhada, no entanto, 

é operada radialmente (Figura 6.1) devido ao seu menor custo uma vez que não necessita 

de relés direcionais nem de pessoal altamente especializado para operar a rede. 

O problema de otimização inicia-se com todos os seccionadores fechados de forma 

a permitir a totalidade de opções para gerar a solução, além disso, considera-se que 

qualquer linha pode ser aberta. Também se pode observar que o número de malhas 

existentes na rede de distribuição são em igual número ao de seccionadores a serem 

abertos. Neste caso, também podemos, indiretamente, otimizar o número de 

seccionadores a ser operados uma vez que é igual ao número de malhas a serem abertas 

de forma a garantir uma topologia radial. 

O problema de otimização gerou um total de 71 soluções não dominadas ou planos 

que foram obtidos através do AC-OPF o qual incorporou o método dos pesos. Para a 

realização do cálculo computacional das soluções associadas ao conjunto dos 1 000 

“pesos” foram necessários 28 817 segundos o que equivale a cerca de 8,0 horas. Os 

valores dos “pesos” das 71 soluções não dominadas são apresentados no Anexo C. 

Na Figura 6.2 estão representados, para as 71 soluções não dominadas, os valores 

da energia não fornecida, os custos com as perdas e os custos com os condensadores. No 

Anexo D, a mesma informação está apresentada em forma de tabela. 
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Figura 6.2 - Planos eficientes referentes às 71 soluções não dominadas. 

 

De forma a apresentar os resultados da metodologia proposta, selecionou-se o plano 

que apresenta maior benefício, neste caso o Plano 5. A Figura 6.3 mostra a topologia da 

rede de distribuição inicial resultante do Plano 5. 
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Figura 6.3 - Topologia da rede de distribuição resultante do Plano 5. 
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Na Figura 6.3, podemos observar a localização dos condensadores, verificar que a 

rede é radial e que alimenta todas as cargas.  

Nas Tabelas 6.3 e 6.4 são apresentados, respetivamente, os custos e as poupanças 

do projeto atendendo a uma duração do mesmo de 10 anos. 

 

Tabela 6.3 - Custos do Plano 5 para uma duração do projeto de 10 anos. 

Plano 
Custo com Energia 

Não Fornecida 
($) 

Custo com 
Condensadores 

($) 

Custo com 
Perdas 

($) 

Custo 
Total 

($) 
5 419 085 57 771 152 023 628 879 

 

Tabela 6.4 - Poupança do Plano 5 para uma duração do projeto de 10 anos. 

Plano 
Poupança com Energia 

Não Fornecida 
($) 

Poupança 
com Perdas 

($) 
5 37 742 112 286 

 

A Tabela 6.3 apresenta os resultados para cada termo considerado na função 

objetivo o que conduz a um resultado de $628 879 para uma duração do projeto de 10 

anos. Dos 71 Planos obtidos, o Plano 5 representa a melhor relação entre o custo e o 

benefício. A poupança com ENF e a poupança com perdas representa a diferença entre, 

respetivamente, os custos iniciais e os custos finais, ou seja, a diferença dos custos com e 

sem investimentos na rede. 

Na Tabela 6.5 encontra-se uma avaliação económica do projeto muito importante 

para o operador da rede de distribuição. O benefício total é a diferença entre a poupança 

total (soma da poupança com ENF e a poupança com perdas) e o investimento total 

(investimento em condensadores). Podemos, ainda, verificar que o operador, 

considerando o Plano 5, terá um benefício de $92 257 com 3,50 anos e 160% de payback 

e TIR respetivamente. Além disso, o benefício anual, aqui referido como Annual Net Cash 

Flow, que é utilizado para calcular a TIR apresenta um valor de $16 487. 
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Tabela 6.5 – Benefício final do Plano 5 para uma duração do projeto de 10 anos. 

Plano 
Investimento 

Total 
($) 

Poupança 
Total 
($) 

Beneficio 
($) 

Anual Net 
Cash Flow 

($) 

Payback 
(anos) 

Taxa Interna de 
Retorno - TIR 

(%) 
5 57 771 150 028 92 257 16 487 3,50 160 

 

A localização dos condensadores e a sua capacidade, atendendo ao Plano 5, está 

apresentada na Tabela 6.6. Um total de 8 bancos de condensadores foram considerados 

pela metodologia proposta representando um total de 3 300 kvar instalados na rede de 

distribuição. 

 

Tabela 6.6 – Localização e capacidade dos condensadores considerando o Plano 5. 

Nó 13 36 41 44 48 59 62 68 
Capacidade  

(kvar) 
300 300 600 300 300 300 900 300 

 

Considerando o Plano 5 e uma duração de 10 anos para o projeto, a potência de 

perdas final é de 74,25 kVA/ano; comparando com a potência de perdas inicial (Tabela 

6.2) obtém-se uma redução de 42,48%. Da mesma forma, Os custos com a ENF final são 

de $419 085 que, comparados com os custos da ENF inicial ($456 827) traduzem uma 

redução de 8,26%. 

A metodologia proposta oferece soluções de compensações com elevada TIR 

(160%) e num período de retorno relativamente curto (3,50 anos). A alta rentabilidade e 

o curto período de payback provam a eficiência da metodologia proposta para lidar com 

este tipo de problemas. 

De forma a avaliar a robustez e a adequação da metodologia apresentada, foram 

realizadas mais simulações utilizando as mesmas entradas mas considerando apenas dois 

objetivos, ou seja, na Simulação 1 (Figura 6.4) os objetivos considerados foram 1F  e 2F  

traduzidos pelas equações (4.5) e (4.6) respetivamente; na Simulação 2 (Figura 6.5) os 
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objetivos considerados foram 2F  e 3F  traduzidos pelas equações (4.6) e (4.7) 

respetivamente. 

 

Figura 6.4 - Topologia da rede de distribuição considerando 1F  e 2F . Plano 7. 

 

 

Figura 6.5 - Topologia da rede de distribuição considerando 2F  e 3F . Plano 2. 
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Para a Simulação 1 e para a Simulação 2, respetivamente, o problema de otimização 

gerou um total de 25 e 24 soluções não dominadas ou planos que foram obtidos através 

do AC-OPF o qual incorporou o método dos pesos. Para a realização do cálculo 

computacional das soluções associadas ao conjunto dos 1 000 “pesos” foram necessários 

31 189 segundos (cerca de 8,6 horas) para a Simulação 1 e 7 773 segundos (cerca de 2,16 

horas) para a Simulação 2. 

As Figuras 6.6 e 6.7 apresentam as soluções não dominadas para as duas 

simulações. As soluções são representadas nos eixos “custo condensadores” versus “custo 

perdas” e “custo condensadores” versus “custo ENF” respetivamente para a Simulação 1 

e Simulação 2. Os resultados apresentados referem-se aos planos que representam o maior 

benefício. No caso concreto, Plano 7 e Plano 2 para a Simulação 1 e Simulação 2 

respetivamente. No Anexo E estão evidenciados os resultados obtidos para cada uma das 

soluções não dominadas. 

 

 

Figura 6.6 - Planos eficientes (Simulação 1). 
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Figura 6.7 - Planos eficientes (Simulação 2). 

 

As Tabelas 6.7 e 6.8 apresentam os resultados para cada termo considerado na 

função objetivo da Simulação 1 e da Simulação 2 o que conduz a uma poupança de 

$104925 (Simulação 1) e de $33 826 (Simulação 2) para uma duração do projeto de 10 

anos. O Plano 7 e o Plano 2, respetivamente para a Simulação 1 e Simulação 2, 

apresentam a melhor relação custo benefício. A poupança com ENF e a poupança com 

perdas representa a diferença entre, respetivamente, os custos iniciais e os custos finais, 

ou seja, a diferença dos custos com e sem investimentos na rede. 

 

Tabela 6.7 - Resultados do Plano 7 para uma duração do projeto de 10 anos – Simulação 1. 

Plano 
Custo 

($) 
Poupança 

($) 
Condensadores Perdas Total Perdas 

7 41 068 159 384 200 452 104 925 
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Tabela 6.8 - Resultados do Plano 2 para uma duração do projeto de 10 anos – Simulação 2. 

Plano 
Custo 

($) 
Poupança 

($) 
Condensadores Perdas Total Perdas 

2 53 743 423 001 476 744 33 826 
 

Comparando os resultados obtidos quando consideramos os três objetivos em 

conjunto (Tabela 6.3 e Tabela 6.4) com os resultados das Simulações 1 e 2 (dois objetivos 

em conjunto) pode-se concluir que o valor do custo com as perdas e o valor do custo da 

ENF são maiores considerando os dois objetivos em conjunto do que os valores obtidos 

quando se consideram os três objetivos, além disso, o investimento em condensadores é 

menor quando se consideram só dois objetivos. 

Se nos focarmos na poupança, é fácil de verificar que a consideração dos três 

objetivos em conjunto reflete uma melhor obtenção de resultados. 

Na Tabela 6.9 encontra-se uma avaliação económica do projeto muito importante 

para o operador da rede de distribuição. O benefício total é a diferença entre a poupança 

total e o investimento total (investimento em condensadores). Podemos ainda verificar 

que o operador, considerando o Plano 7 (Simulação 1) e Plano 2 (Simulação2), terá um 

benefício de $63 857 e de $-19 917 com 5,85 anos e -24,55 anos de payback, e de 55% e 

-137% de TIR respetivamente. 

 

Tabela 6.9 – Benefício final para uma duração do projeto de 10 anos – Simulação 1 e Simulação 2. 

 
Simulação Plano

Investimento 
Total 
($) 

Poupança
Total 
($) 

Beneficio 
($) 

Annual Net 
Cash Flow 

($) 

Payback 
(anos) 

Taxa Interna de 
Retorno - TIR 

(%) 
1 7 41 068 104 925 63 857 7 017 5,85 55 
2 2 53 743 33 826 -19 917 -2 188 -24,55 -137 

 

Os resultados económicos indicam que a Simulação 2 não é rentável considerando 

a duração do projeto de 10 anos. Esta situação é evidenciada pelo benefício e pela TIR 

negativos. O benefício anual (annual net cash flow) apresenta um valor positivo ($7 017) 
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para a Simulação 1 e um valor negativo ($-2 188) para a Simulação 2 o que leva a que o 

valor do payback exceda o limite da duração do projeto; economicamente, a Simulação 2 

só apresenta um payback positivo após 24,55 anos. Com base nestas análises, conclui-se 

que a consideração dos três objetivos em conjunto apresenta resultados mais benéficos. 

A localização dos condensadores e a sua capacidade, para a Simulação 1 e para a 

Simulação 2, estão apresentados nas Tabelas 6.10 e 6.11, respetivamente. Um total de 5 

e 4 bancos de condensadores foram considerados pela metodologia proposta para a 

Simulação 1 e Simulação 2, respetivamente, representando um total de 3 000 kvar 

instalados na rede de distribuição. O trânsito de potência associado à Simulação 1 e à 

Simulação 2 estão registados no Anexo F e no Anexo G respetivamente. 

 

Tabela 6.10 – Localização e capacidade dos condensadores considerando a Simulação 1. 

Nó 13 35 41 45 65 
Capacidade  

(kvar) 
300 900 600 600 600 

 

Tabela 6.11 – Localização e capacidade dos condensadores considerando a Simulação 2. 

Nó 35 40 62 68 
Capacidade  

(kvar) 
600 1200 900 300 

 

A instalação de bancos de condensadores na rede de distribuição tem como objetivo 

principal a garantia da manutenção dos perfis da tensão nos nós dentro dos parâmetros 

preestabelecidos. Por outro lado, a energia reativa fornecida pelos condensadores reduz o 

trânsito de potência total nas linhas e consequentemente as perdas associadas, o que 

permite, dentro de certos limites, adiar o investimento em novas linhas, subestações e 

transformadores. 

Para evidenciar a importância dos condensadores na rede de distribuição na 

manutenção da estabilidade da tensão nos nós, para a rede considerada (Figura 6.1), 

incrementou-se sucessivamente o valor da carga. Para a carga inicial da rede de 

distribuição (11 135 kVA) e considerando o objetivo de minimização das perdas (não se 
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considera a possibilidade de investir em condensadores), o sistema mantem a sua 

estabilidade, através da ação das tomadas de regulação em carga dos transformadores, até 

um crescimento da carga na ordem dos 44% (16 034 kVA), após este valor e até um 

incremento da carga na ordem dos 73% (19 264 kVA) a estabilidade da tensão é garantida 

através da ação dos condensadores. Para aumentos da carga para além dos 73% a 

estabilidade não é assegurada pelo sistema. Esta situação é evidenciada no problema de 

otimização através da sua inviabilidade para convergir. 

Estes resultados permitem verificar que é possível suportar um aumento da carga 

da rede de distribuição sem que haja qualquer violação de restrições técnicas só com a 

contribuição dos condensadores, no caso analisado, os condensadores conseguem 

suportar um aumento da carga da rede de 3 009 kVA. Desta forma, grandes investimentos 

em reforço da rede podem ser evitados ou diferidos no tempo e podem ser revertidos em 

benefícios para os consumidores através da política tarifária. 

 

6.2.2 Caso de estudo – Rede real 

 

Com vista a verificar a validade e a adequabilidade da metodologia para situações 

reais aplicou-se os conceitos utilizados na rede de 70 barramentos a uma rede de 

distribuição real de grande dimensão. 

A rede de distribuição real utilizada, localizada em Espanha, é uma rede adaptada 

de [215] e está apresentada na Figura 6.8. A rede possui um valor de tensão de 10 kV, 1 

subestação, 201 barramentos e 226 ramos, 2 produtores distribuídos (PD) com 5 MW, 

250 kvar cada, localizados nos barramentos 19 e 128, 3 tipos de capacidades de 

condensadores que possuem as características referidas na Tabela 6.12 e têm a 

possibilidade de ser instalados em qualquer nó da rede exceto no nó 201 que corresponde 

à subestação. Considerou-se que as tomadas de regulação em carga dos transformadores 

das subestações são contínuas (± 5%). 
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Figura 6.8 - Diagrama unifilar da rede de distribuição real (adaptada de [215]). 

 

Tabela 6.12 – Rede real - Tipo de condensadores considerados. 

Capacidade (kvar) 300 600 900 

Custo ($) 975 1320 1650 

 

Os dados iniciais da rede de distribuição apresentada na Figura 6.8 estão 

evidenciados na Tabela 6.13, nos anexos H e I podem encontram-se os dados da carga e 

das linhas respetivamente. A obtenção das perdas iniciais foi realizada por recurso de um 

OPF da rede de distribuição. 

 

Tabela 6.13 – Rede real - Dados iniciais da rede de distribuição. 

Carga ativa da rede (kW) 12 118 
Carga reativa da rede (kvar) 9 158 
Carga aparente da rede (kVA) 15 189 
Energia não fornecida inicial (kVAh/ano) 107 012 
Custo inicial da energia não fornecida ($/ano) 486 904 
Potência de perdas inicial (kVA) 333 
Custo inicial em potência de perdas ($/ano) 682 102 
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Analogamente à abordagem realizada na rede de teste, foram construídos diversos 

modelos não lineares utilizando o método dos pesos (weighting method) para obter as 

soluções não dominadas do problema de planeamento multi-objetivo. As entradas para a 

resolução deste problema bem como os recursos informáticos (hardware e software) 

considerados foram os mesmos utilizados na rede de teste. 

O problema de otimização inicia-se com todos os seccionadores da rede fechados 

de forma a permitir a totalidade de opções para gerar a solução, Além disso, considera-se 

que qualquer linha pode ser aberta. 

O problema de otimização gerou um total de 15 soluções não dominadas ou planos 

que foram obtidos através do AC-OPF o qual incorporou o método dos pesos. Para a 

realização do cálculo computacional das soluções associadas ao conjunto dos 1 000 

“pesos” foram necessários 115 916 segundos o que equivale a cerca de 32 horas, cerca de 

1,3 dias. Os valores dos “pesos” das 15 soluções não dominadas são apresentados no 

Anexo J. 

Na Figura 6.9 estão representados, para as 15 soluções não dominadas, os valores 

da energia não fornecida, os custos com as perdas e os custos com os condensadores. No 

Anexo K, a mesma informação está apresentada em forma de tabela. 

 

 

Figura 6.9 – Rede Real - Planos eficientes referentes às 15 soluções não dominadas. 
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De forma a evidenciar a eficiência da metodologia, dos 15 planos obtidos 

selecionou-se aquele que apresenta maior benefício, neste caso o Plano 1. A Figura 6.10 

mostra a topologia da rede de distribuição inicial resultante do Plano 1. 
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Figura 6.10 - Topologia da rede de distribuição resultante do Plano 1. 

 

Através da análise da Figura 6.10, constata-se que efetivamente a rede é radial e 

que alimenta todas as cargas, é também possível verificar quais os barramentos onde 

existem baterias de condensadores instalados. 

Nas Tabelas 6.14 e 6.15 são apresentados, respetivamente, os custos e as poupanças 

do projeto atendendo à sua duração de 10 anos. 

 

Tabela 6.14 – Rede real - Custos do Plano 1 para uma duração do projeto de 10 anos. 

Plano 
Custo com Energia 

Não Fornecida 
($) 

Custo com 
Condensadores 

($) 

Custo com 
Perdas 

($) 

Custo 
Total 

($) 
1 330 976 94 517 382 183 807 676 
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Tabela 6.15 – Rede real – Poupança do Plano 1 para uma duração do projeto de 10 anos. 

Plano 
Poupança com Energia 

Não Fornecida 
($) 

Poupança 
com Perdas 

($) 
1 155 929 299 918 

 

A Tabela 6.14 apresenta os resultados para cada termo considerado na função 

objetivo o que conduz a um resultado de $807 676 para uma duração do projeto de 10 

anos e atendendo ao Plano 1. A poupança com ENF e a poupança com perdas representa 

a diferença entre, respetivamente, os custos iniciais e os custos finais, ou seja, a diferença 

dos custos com e sem investimentos na rede. 

Na Tabela 6.15 encontra-se uma avaliação económica do projeto. O benefício total 

é a diferença entre a poupança total (soma da poupança com ENF e a poupança com 

perdas) e o investimento total (investimento em condensadores). Podemos, ainda, 

verificar que o operador, considerando o Plano 1, terá um benefício de $358 436 com 

1,89 anos e 382% de payback e TIR respetivamente. Além disso, o benefício anual, aqui 

referido como Annual Net Cash Flow, que é utilizado para calcular a TIR apresenta um 

valor de $50 093. 

 

Tabela 6.16 – Rede real - Benefício final do Plano 1 para uma duração do projeto de 10 anos. 

Plano 
Investimento 

Total 
($) 

Poupança
Total 
($) 

Beneficio 
($) 

Anual Net 
Cash Flow 

($) 

Payback 
(anos) 

Taxa Interna de 
Retorno - TIR 

(%) 
1 94 517 455 847 361 331 50 093 1,89 382 

 

Considerando o Plano 1, a localização dos condensadores e a correspondente 

capacidade está apresentada na Tabela 6.17. Como resultado da metodologia aplicada 

obtém-se um total de 11 bancos de condensadores perfazendo um total de 4 800 kvar 

instalados na rede de distribuição considerada. 
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Tabela 6.17 – Rede real - Localização e capacidade dos condensadores considerando o Plano 1. 

Nó 29 34 46 48 57 62 63 71 76 142 156 
Capacidade 

(kvar) 
300 300 600 300 300 300 600 600 600 600 300 

 

Atendendo ao plano considerado e para uma duração do projeto de 10 anos, a 

potência de perdas final é de 186,659 kVA/ano o que comparado com a potência de perdas 

inicial (333,139 kVA/ano) permite concluir que houve uma redução efetiva de 43,97%. 

Analogamente, os custos com a ENF final são de $330 976 que representam uma redução 

de 32,02% face aos custos da ENF inicial ($486 904). 

Em termos de indicadores económicos do projeto, os resultados evidenciam 

soluções de compensações com elevada TIR (382%) e com um período de retorno curto 

(1,89 anos). Mais uma vez é clara a alta rentabilidade e o curto período de payback o que 

traduz a eficiência da metodologia proposta mesmo para redes de distribuições reais com 

dimensão considerável. 

Embora já tenha sido analisada, na rede de teste, a importância dos condensadores 

na rede de distribuição com vista à manutenção da estabilidade da tensão nos nós foi, 

também, verificado esse efeito na rede real, assim, tendo por base a carga inicial da rede 

(15 189 kVA), incrementou-se sucessivamente o seu valor de forma a verificar o limite 

da estabilidade do sistema atendendo exclusivamente à ação das tomadas de regulação 

em carga dos transformadores, nesse sentido, verificou-se que até um crescimento da 

carga na ordem dos 13% (17 163 kVA) as tomadas de regulação em carga dos 

transformadores eram suficientes para garantir a estabilidade do sistema, após esse valor 

e até um incremento da carga na ordem dos 43% (21 720 kVA) a estabilidade da tensão 

é garantida através da ação dos condensadores. Para aumentos da carga para além dos 

43% a estabilidade já não é assegurada por meios internos ao sistema. 

Esta análise evidencia a potencialidade e a utilidade das baterias de condensadores 

numa rede de distribuição quer a nível técnico na manutenção dos perfis de tensão mas 

também a nível económico nas poupanças em perdas e no suporte de aumento da carga 

sem que seja necessário efetuar no imediato o reforço da rede. 
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6.3 Reconfiguração 

 

O maior desafio de uma rede elétrica de distribuição de energia, após um bom 

planeamento, é encontrar a estrutura radial que minimize a potência de perdas 

continuando a garantir os requisitos de fiabilidade e satisfazendo todas as restrições 

técnicas. O cumprimento destes objetivos não é uma tarefa fácil dada a elevada exigência 

por parte dos clientes e a dificuldade inerente à manutenção e controlo dos requisitos 

técnicos associados a um número muito significativo de variáveis necessárias para 

assegurar uma operação o mais eficiente possível. 

O crescimento da produção através da PD é uma nova realidade nas redes de 

distribuição em MT, esta situação apresenta-se com diversas vantagens, tais como: 

melhoria da fiabilidade da rede, potencial redução da potência de perdas devido ao efeito 

de Joule, adiamento de investimentos em novas linhas, etc. [219]. No entanto, e devido à 

incerteza da disponibilidade da fonte de energia primária a PD apresenta uma 

indisponibilidade considerável que cria dificuldades à operação da rede de distribuição. 

Por outro lado, a incerteza associada aos dados relativos às falhas dos componentes 

torna ainda mais difícil a resolução do problema, em particular em assegurar a fiabilidade 

do sistema. Nos últimos anos, a Power Quality, nomeadamente a continuidade de serviço 

tem sido a principal preocupação de muitos investigadores. 

É sabido que uma adequada reconfiguração da rede de distribuição promove a 

melhoria da performance técnica e económica da rede através da redução da potência de 

perdas e da redução da ENF. 

Considerando economicamente mais favorável e a simplicidade de operação das 

redes com topologia radial, as redes de distribuição de energia elétrica em MT, embora 

concebidas com topologia emalhada, são exploradas radialmente. 

Sempre que sejam alteradas as condições da rede estamos na presença da 

denominada reconfiguração. A reconfiguração de uma rede de distribuição de energia 

elétrica é realizada pela alteração do estado dos seccionadores e/ou interruptores. Esta 

ação pode ser manual ou automática e remota. Estes dispositivos asseguram a proteção e 
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a gestão da configuração do sistema. No sistema primário de distribuição existem dois 

tipos de equipamentos: i) os seccionadores, normalmente fechados, ii) os interruptores, 

normalmente abertos [219]. 

Neste segundo caso de estudo é utilizada a rede representada na Figura 6.3 como a 

base para a reconfiguração da rede de distribuição utilizando uma técnica hibrida Fuzzy 

Monte Carlo para avaliar a fiabilidade considerando a presença de avarias em 

componentes da rede, mas, assegurando a minimização dos custos com a potência de 

perdas, a minimização dos custos com ENF e a maximização da fiabilidade do sistema. 

Todos estes custos estão sujeitos a restrições técnicas do sistema que serão tidas em 

conta no trânsito de potência. 

 

6.3.1 Apresentação da estrutura do problema 

 

No tratamento deste caso, a novidade é a consideração da teoria dos conjuntos fuzzy 

juntamente com a o método de Simulação de Monte Carlo (SMC) e a otimização ser 

assegurada através de técnica de decomposição. A utilização da teoria fuzzy é fundamental 

para acelerar a convergência da SMC dentro de um tempo computacional adequado à 

realidade da operação de redes de distribuição em MT. O método adotado utiliza os dados 

das taxas de avarias e os tempos médios de reparação dos componentes através de um 

modelo fuzzy-probabilístico. Com base no modelo fuzzy-probabilístico é proposto um 

método hibrido que incorpora fuzzy set e SMC para considerar quer a aleatoriedade quer 

a incerteza dos parâmetros de falha dos componentes do sistema. 

De forma a ser considerado o efeito da aleatoriedade das avarias dos componentes 

do sistema, foram utilizados dados estatísticos que possibilitaram a criação das funções 

de pertença dos parâmetros de falha associados aos componentes (tempo de reparação – 

r e taxa de avarias – λ). 

Na abordagem efetuada ao problema, só foram consideradas as linhas como sendo 

passiveis de avariar. 
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Os estados do sistema foram obtidos através da Simulação de Monte Carlo. Para 

determinar a reconfiguração ótima da rede de distribuição recorreu-se à Decomposição 

de Benders e a um estudo OPF. 

O diagrama representado na Figura 6.11 mostra a metodologia proposta. 

 

Dados dos 
componentes 

da rede

Criação das funções 
de pertença

(r,  λ e U)

Simulação 
Mote Carlo

Criação da rede 
sem componentes 

avariados

Reconfiguração 
ótima da rede

 
 
 

Figura 6.11 - Diagrama representativo da metodologia adotada. 

 

Os diferentes passos para aplicar a metodologia são: 

• Criação de uma base de dados com a informação sobre os dados históricos 

dos componentes da rede de distribuição em análise (tempo de reparação, 

número de reparações, número de avarias, período de tempo de análise). O 

período de tempo associado à recolha dos dados deve ser o mais elevado 

possível de forma a garantir uma análise estatística exaustiva. 

• Criação das funções de pertença para o tempo de reparação e taxa de avarias 

para todos os componentes da rede utilizando as expressões (5.7) a (5.10) e 

(5.11), (5.14) a (5.16). A função de pertença da indisponibilidade pode ser 

determinada através da expressão (5.17). 

• A determinação dos estados do sistema é efetuada utilizando a SMC. No 

entanto, é necessário definir o valor adequado do nível de precisão β . O 

nível de precisão β  pode ser calculada pela expressão (5.33). 

• Na sequência de uma ou mais avarias de componentes, e para cada estado 

do sistema, é considerada a rede sem o componente avariado; 

• Utilizando a técnica de decomposição, neste caso Decomposição de 

Benders, e para todos os estados do sistema, encontrar a reconfiguração 

ótima da rede de distribuição de forma a minimizar a potência de perdas e a 

ENF. 
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O problema apresentado neste 2º caso de estudo é formulado como programação 

mono-objetivo. A formulação matemática foi desenvolvida na secção 4.3.2 onde é 

apresentada a função objetivo, as restrições técnicas do problema estão descritas na 

secção 4.2.5 

 

6.3.2 Caso de estudo – Rede de teste 

 

A metodologia apresentada foi aplicada na rede de distribuição de energia elétrica 

apresentada na Figura 6.12. Esta rede de teste foi adaptada da referência [187] e 

modificada. A localização das baterias de condensadores e os respetivos valores estão 

apresentados na Tabela 6.18. Inicialmente, e atendendo à possibilidade de ligação entre 

todos os nós, a rede foi reconfigurada e otimizada considerando a redução da potência de 

perdas e a minimização da ENF (Figura 6.12). 
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Figura 6.12 - Rede de teste (adaptada de [187]). 
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Tabela 6.18 - Rede de teste – Localização e capacidade dos condensadores. 

Nó  13 36 41 44 48 59 62 68 
Capacidade 

(kvar)  
300 300 600 0 300 300 1200 300 

 

Os dados iniciais da rede considerada estão apresentados nas três tabelas seguintes. 

Na Tabela 6.19 encontram-se os custos com a ENF, os custos da potência associada às 

perdas e os custos totais. As perdas foram obtidas através de um OPF para a rede de 

distribuição apresentada na Figura 6.12. 

 

Tabela 6.19 – Rede de teste – Custos. 

Custo da Energia 
Não Fornecida ($) 

Custo das 
Perdas ($) 

Custos Totais 
($) 

96 379,134 48 212,09 144 591,224 
 

Na Tabela 6.20 apresenta-se a produção inicial dos PD localizados nos nós 15 e 29. 

Por último, na Tabela 6.21, mostra o trânsito de potência nos alimentadores ligados às 

duas subestações. 

 

Tabela 6.20 – Rede de teste – Produção dos PD. 

Nó 15 29 
Potência Aparente (kVA) 1 990 960 
Potência Reativa (kvar) 430 0 

 

Tabela 6.21 – Rede de teste – Trânsito de potência dos alimentadores. 

Alimentador  1-2 1-16 70-30 70-51 
kVA 1 180 1 440 2 630 3 500 

 

Para criar os modelos fuzzy ( , ,r Uλ ) de cada um dos componentes da rede de 

distribuição, para realizar a Simulação Monte Carlo e para fazer a análise de 

contingências consideradas foi utilizado o software MATLAB. Os dados para a criação 
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dos modelos fuzzy dos componentes da rede de distribuição estão apresentados no Anexo 

L. 

Para a resolução do problema de reconfiguração da rede de distribuição baseado em 

técnicas de otimização por decomposição, recorreu-se ao software GAMS e seus solvers: 

CPLEX para a resolução do problema MIQCP (problema “mestre”) e CONOPT para a 

resolução do problema NLP (sub-problema “escravo”). 

Para implementar este caso de estudo, foi utilizado um computador com um 

processador Intel (R) Core (TM) i7 CPUQ720 1.60 GHz Xeon E3-1225 3.20 GHz, 4 GB 

de RAM e com um sistema operativo Windows 8.1 Professional 64-Bit. 

Após a obtenção dos valores iniciais da rede de distribuição e para determinar os 

estados de avaria através da SMC, é muito importante uma definição adequada do nível 

de precisão - β  que é dado pela expressão (5.33). Para este trabalho foi considerado o 

valor máximo de β  como sendo 8.50E-03. Após vários testes conclui-se que 500 000 

ciclos na Simulação de Monte Carlo são suficientes para se obter o nível de precisão 

pretendido para este caso em estudo. 

Como resultado da SMC, e após 500 000 ciclos, foi obtido um total de 272 

diferentes estados do sistema. Atendendo que um desses estados é o estado referente a 

situação em que todos os componentes funcionam (ESTADO 0), os restantes 271 estados 

representam os estados em que um ou mais componentes se encontram no estado de 

avaria. 

A Tabela 6.22 apresenta um resumo dos resultados obtidos, no Anexo M.1 

encontra-se informação mais detalhada sobre os resultados da SMC. 

Tabela 6.22 – Resultados da SMC – 500 000 ciclos. 

Nº de componentes 
avariados 

0 1 2 3 

Nº de estados de 
sistema 

1 76 193 2 

Nº de ciclos 485 342 14 449 204 2 
Probabilidade de 
ocorrência (%) 

97,06898 2,88981 0,04080 0,00040 
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Atendendo aos resultados apresentados na Tabela 6.22, só se considerou a análise 

de contingências simples (N-1) uma vez que a existência de estados de sistema com duas 

(N-2) ou três (N-3) componentes avariados é muito reduzido. 

O número total de estados apresentados na análise deste caso de estudo é de 10. Os 

10 estados foram selecionados atendendo à sua elevada probabilidade de ocorrência e à 

sua situação particular na operação da rede de distribuição. 

A Tabela 6.23 apresenta os resultados obtidos para esses 10 estados analisados. 

Como exemplo de aplicação da metodologia de reconfiguração da rede de distribuição, 

foi escolhida a rede que resulta da consideração de avaria na linha 1-2 (ESTADO 5) e que 

está representada na Figura 6.13. 
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Legenda:

---------- - Possibilidade de ligação mas não realizada  
 

Figura 6.13 – Reconfiguração resultante da avaria na linha 1-2 (ESTADO 5), rede de teste (adaptada de 
[187]). 
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Através de uma análise aos resultados apresentados na Tabela 6.23 podemos fazer 

algumas considerações, nomeadamente, a saída de linhas de serviço causa sempre um 

aumento da potência de perdas e da ENF, particularmente quando a avaria afeta os 

alimentadores das subestações, nos casos analisados a avaria na linha 70-51 (ESTADO 

8) apresenta a pior situação. Da mesma forma é possível confirmar a relevância da PD no 

fornecimento de energia para alimentar cargas e fornecendo energia reativa para a rede 

contribuindo, dessa forma, para uma redução das perdas e incremento dos perfis de 

tensão. A avaria na linha 1-2 (ESTADO 5) ilustra a contribuição das PD ligadas aos nós 

15 e 29 no fornecimento de energia respetivamente no valor de 2 474 kVA / 600 kvar e 

1244 kVA / 600 kvar. 

Para os diferentes estados analisados, verificou-se que o aumento das perdas 

relativamente à rede inicial (ESTADO 0) está dentro dos valores típicos das redes de 

distribuição de energia elétrica em MT. Os valores obtidos variam entre 2,220% 

(ESTADO 2) e 3,170% (ESTADO 8). 

Dado o baixo tempo de processamento computacional, na pior situação foi de 

16,175 segundos associado a avaria da linha 70-30 (ESTADO1), a metodologia 

apresentada permite e é adequada para a criação de uma ferramenta que incorpore as 

avarias com maior probabilidade de ocorrência e a respetiva reconfiguração, para as 

outras situações não previstas e dada a rapidez de processamento a ferramenta poderá 

apresentar a solução num curto intervalo de tempo compatível com os requisitos de 

operação online de uma rede de distribuição de energia elétrica. Dos casos analisados, 

uma avaria na linha 1-16 (ESTADO 2) e uma avaria na linha 6-7 (ESTADO 7) apresenta 

um tempo de processamento baixo, de 2,257 segundos e de 2,236 segundos 

respetivamente. 
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Tabela 6.23 – Rede de teste - Estados selecionados e seus resultados. 

Nº estado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Linha avariada --- 70-30 1-16 5-6 29-64 1-2 28-29 6-7 70-51 7-68 16-17 

Custo total 
($) 

144 591 187 629 158 023 172 650 219 900 174 929 154 100 161 790 197 001 151 020 154 240 

Custo das perdas 
($) 

48 212 76 039 54 942 64 541 91 068 59 941 55 336 59 987 81 599 53 141 55 648 

Custo com ENF 
($) 

96 379 111 590 103 080 108 109 128 831 114 987 98 764 101 803 115 402 97 878 98 592 

Acréscimo de 
custos 
(%) 

--- 29,765 9,289 19,405 52,083 20,981 6,576 11,894 36,247 4,446 6,673 

PD15  
Produção 

(kVA) 
1 919 1 810 2 348 1 540 616 2 474 2 413 1 950 2 080 1 784 1 616 

PD15  
Produção 

(kvar) 
430 0 600 0 360 600 250 0 0 600 600 

PD29  
Produção 

(kVA) 
960 1 450 1 639 551 1 850 1 244 510 1 014 599 1 440 1 960 

PD29  
Produção 

(kvar) 
0 0 250 30 600 600 20 520 330 0 0 

Alimentador 1-2 
Trânsito potência 

(kVA) 
1 180 4 140 2 720 2 850 3 600 --- 2 560 2 100 2 930 1 710 150 

Alimentador 1-16 
Trânsito potência 

(kVA) 
1 440 1 360 --- 1 590 1 500 2 260 750 1 190 1 930 1 190 110 

Alimentador 70-30 
Trânsito potência 

(kVA) 
2 630 --- 1 900 1 950 3 680 2 760 1 560 1 880 3 900 1 880 3 310 

Alimentador 70-51 
Trânsito potência 

(kVA) 
3 500 2 930 2 390 2 110 1 890 2 040 2 270 1 770 --- 1 550 3 780 

Perdas (%) 1,840 2,890 2,220 2,710 3,080 2,470 2,440 2,690 3,170 2,470 2,260 

Tempo CPU (s) 5,503 16,175 2,257 3,713 5,449 5,509 4,969 2,236 3,694 2,485 3,656 

 

6.3.3 Caso de estudo – Rede real 

 

A metodologia proposta foi aplicada na rede de distribuição de energia elétrica real 

apresentada na Figura 6.14 que resultou da otimização da rede inicial (Figura 6.10) 

considerando: i) minimizar custo com perdas nas linhas e ii) minimizar custo com ENF. 

Desta forma, pretende-se mostrar que a metodologia é adequada e responde as 

necessidades reais de exploração de uma rede de distribuição de energia elétrica real de 

grande dimensão. 

A localização das baterias de condensadores e os seus valores estão apresentados 

na Tabela 6.24. Inicialmente, a rede é reconfigurada atendendo a uma otimização que tem 
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em conta a redução da potência de perdas e a minimização da ENF. Na reconfiguração 

considera-se que à possibilidade de ligação entre todos os nós. 
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Figura 6.14 - Rede Real (adaptada de [217]). 

 

Tabela 6.24 – Rede real – Localização e capacidade dos condensadores. 

Nó 29 34 46 48 57 62 63 71 76 142 156 
Capacidade 

(kvar) 
300 300 600 600 300 600 300 900 600 600 300 

 

A rede inicial é caracterizada pelos dados que se encontram nas tabelas 6.25 a 6.27, 

nomeadamente: custos, produção dos PD e o trânsito de potência dos alimentadores 

associados à subestação. 

 

Tabela 6.25 – Rede real – Custos. 

Custo da Energia 
Não Fornecida ($) 

Custo das 
Perdas ($) 

Custos Totais 
($) 

42 082,979 40 398,155 82 481,134 
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Tabela 6.26 – Rede real – Produção dos PD. 

Nó 19 128 
Potência Aparente (kVA) 5 000 2 050 
Potência Reativa (kvar) 0 430 

 

Tabela 6.27 – Rede real – Trânsito de potência dos alimentadores. 

Alimentador  201-91 201-122 201-189 
kVA 6 990 2 970 2 744 

 

Analogamente ao realizado para a rede de teste, para a realização da Simulação 

Monte Carlo, criação dos modelos fuzzy de cada componente da rede e para a realização 

da análise de contingências recorreu-se ao software MATLAB. Os dados para a criação 

dos modelos fuzzy dos componentes da rede de distribuição estão apresentados no Anexo 

N. 

O problema de reconfiguração da rede de distribuição foi resolvido por recurso à 

Decomposição de Benders através do software GAMS. O computador utilizado foi o 

mesmo para o tratamento da rede de teste. A SMC foi aplicada a 500 000 ciclos o que 

garante o nível de precisão considerada (8.50E-03). Da SMC constata-se que foram 

obtidos 527 diferentes estados do sistema (considerando o estado em que todos os 

componentes funcionam). 

Os resultados da SMC estão resumidos na Tabela 6.28 e estão apresentados com 

mais detalhe no Anexo O.1. 

 

Tabela 6.28 – Rede real - Resultados da SMC – 500 000 ciclos. 

Nº de componentes 
avariados 

0 1 2 3 

Nº de estados de 
sistema 

1 226 299 1 

Nº de ciclos 482 424 17 274 301 1 
Probabilidade de 
ocorrência (%) 

96,4848 3,4548 0,0602 0,0002 
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Considerando o elevadíssimo número de estados do sistema e atendendo ao facto 

que a maior parte possui uma probabilidade de ocorrência muito reduzida, só se 

considerou para a análise dos resultados os 10 estados com maior probabilidade de 

ocorrência. 

Na Tabela 6.29 apresentam-se os resultados obtidos para esses 10 estados 

analisados. 

Para exemplificar a aplicação da metodologia de reconfiguração da rede de 

distribuição, foi escolhida a rede que resulta da consideração de avaria na linha 119-93 

(ESTADO 5) e que está representada na Figura 6.15. Optou-se por escolher este estado 

pelo facto de ser uma avaria numa linha próximo da subestação o que potencialmente 

poderá afetar severamente o sistema. 
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Figura 6.15 – Rede real - Reconfiguração resultante da avaria na linha 119-93 (ESTADO 5). 

 

Analisando os dados da Tabela 6.29 podemos concluir que a saída de qualquer linha 

provoca um aumento da potência de perdas e da ENF. A situação resultante do ESTADO 
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5 é a que tem maior impacto no acréscimo de custos (88,37%) quer com perdas quer com 

ENF, é de salientar que o ESTADO 5 representa a saída de uma linha da subestação o 

que gera um grande impacto. Constata-se a relevância da PD na rede através do seu 

contributo significativo ao nível da produção de energia ativa e reativa, no caso particular 

da PD ligada ao nó 19 e para os Estados 2, 4, 8 e 9 apresenta uma produção assinalável 

(5 590 kVA e 2 500 kvar), a PD ligada ao nó 128 apresenta uma grande contribuição para 

os Estados 5 e 10. 

As perdas que resultam dos diferentes estados apresentam o seu valor mais elevado 

para o ESTADO 5 (2,29%), os valores apresentados para as perdas são coerentes com os 

valores típicos das perdas nas redes reais, desta forma confirmam a aplicabilidade da 

metodologia. 

O tempo de processamento para a obtenção da solução para o problema de 

reconfiguração é baixo, para o ESTADO 5 foi cerca de 54 segundos, para as restantes 

simulações varia entre 29 segundos e 127 segundos para os ESTADOS 4 e 3 

respetivamente. Mais uma vez confirma-se as potencialidades da metodologia de forma 

a ser integrada numa ferramenta informática que auxilie na tomada de decisão na 

operação de redes de distribuição em MT quando se está na presença de avarias dos seus 

componentes. 
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Tabela 6.29 – Rede real - Estados selecionados e seus resultados. 

Nº estado 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Linha avariada --- 4-5 169-173 71-75 1-91 119-93 66-67 65-69 2-6 1-13 75-80 

Custo total 
($) 

82 481 83 079 84 503 82 639 104 756 155 370 83 967 82 823 82 593 84 741 82 639 

Custo das perdas 
($) 

40 398 40 613 41 686 40 441 57 277 95 940 40 721 40 502 40 400 41 447 40 441 

Custo com ENF 
($) 

42 082 42 466 42 817 42 198 47 479 59 429 43 245 42 320 42 192 43 294 42 198 

Acréscimo de custos 
(%) 

--- 0,73 2,45 0,19 27,01 88,37 1,80 0,41 0,14 2,74 0,19 

PD19  
Produção 

(kVA) 
5 000 5 000 5 590 5 000 5 590 3 821 5 000 5 000 5 590 5 590 5 000 

PD19  
Produção 

(kvar) 
0 0 2 500 0 2 500 2 500 0 0 2 500 2 500 0 

PD128  
Produção 

(kVA) 
2 046 1 250 1 720 2 569 1 915 2 028 1 220 2 060 1 160 1 407 2 569 

PD128 
Produção 

(kvar) 
430 630 0 1 480 310 1 710 0 0 0 980 1 480 

Alimentador 201-91 
Trânsito potência 

(kVA) 
6 990 7 010 1 360 7 000 20 8 600 7 150 7 060 1 360 1 340 7 000 

Alimentador 201-122 
Trânsito potência 

(kVA) 
2 970 2 910 8 150 2 910 8 010 0 2 760 2 840 9 270 9 270 2 910 

Alimentador 201-189 
Trânsito potência 

(kVA) 
2 744 3 771 3 111 2 540 2 560 4 190 3 690 2 680 3 770 3 660 2 540 

Perdas (%) 0,91 0,91 0,93 0,90 1,41 2,29 0,91 0,92 0,85 0,87 0,90 

Tempo CPU (s) 87,547 59,855 61,603 127,665 29,089 53,985 63,631 45,063 42,344 84,18 107,676 

 

6.4 Conclusões 

 

Neste capítulo são apresentados os casos de estudo desenvolvidos com vista a 

validar a metodologia proposta. Para tal, recorreu-se a duas redes, uma de 70 barramentos 

adaptada de [187] e outra, real, com 201 barramentos referida em [217]. 

Os casos de estudo apresentados estão associados ao planeamento de redes de 

distribuição de energia elétrica em MT e à operação das mesmas redes. 

No caso do planeamento a curto prazo, o estudo pretende garantir a minimização 

do custo da potência de perdas e da ENF considerando o valor da capacidade ótima dos 

condensadores e da sua localização, os resultados obtidos são função destes três objetivos. 

No estudo efetuado analisou-se a situação resultante da consideração dos três objetivos 

em conjunto e considerando apenas dois objetivos simultaneamente. A situação mais 
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favorável para o decisor revelou-se ser a que considera os três objetivos em conjunto, na 

comparação entre a consideração dos três objetivos em simultâneo e a consideração de 

dois objetivos em simultâneo conclui-se que o valor do custo com as perdas e o valor do 

custo da ENF são maiores no segundo caso. Se abordarmos a questão do lado da 

poupança, a conclusão é a mesma, ou seja, a consideração dos três objetivos em conjunto 

reflete uma melhor obtenção de resultados. Relativamente à robustez da metodologia 

desenvolvida pode-se referir que a mesma apresenta-se adequada ao fim pretendido 

assentando numa estratégia de planeamento multi-objetivo não linear, baseada em 

técnicas de decomposição e resolvido através do software GAMS, que considera uma 

quantidade elevada de componentes do sistema, produção distribuída, transformadores 

com tomadas de regulação da tensão, elevado conjunto de restrições técnicas, bancos de 

condensadores entre outros. Constata-se que o número de malhas existentes na rede de 

distribuição são em igual número ao de seccionadores a serem abertos o que faz com que 

a metodologia definida também nos leva, indiretamente, a uma otimização do número de 

seccionadores a ser operados uma vez que é igual ao número de malhas a serem abertas 

de forma a garantir uma topologia radial. Outro aspeto relevante é o reduzido tempo de 

processamento necessário para a obtenção da solução do problema atendendo ao facto do 

método aplicado para o planeamento ser determinístico. A metodologia pode contribuir 

para que as empresas exploradoras da rede de distribuição de energia elétrica possam 

minimizar as perdas e os seus custos e incrementar os seus proveitos que podem reverter 

para melhoria da rede, retribuição dos acionistas ou redução das tarifas aos clientes, esta 

evidência resulta da análise efetuada aos resultados da aplicação do método à rede real de 

201 barramentos. 

No respeitante à operação das redes de distribuição de energia elétrica em MT 

foram utilizadas as redes resultantes dos casos de estudo associados ao planeamento, ou 

seja: rede de teste de 70 barramentos e a rede real de 201 barramentos. Foi concebida uma 

metodologia que visa a otimização da exploração da rede elétrica de distribuição de forma 

a garantir a minimização da potência de perdas e a ENF atendendo à possibilidade da 

existência de avarias de alguns elementos da rede (neste caso considerou-se avarias 

exclusivamente nas linhas) e posterior reconfiguração. O objetivo deste caso de estudo é 

a minimização dos custos com a potência associada às perdas e os custos associados à 

ENF sem que haja qualquer tipo de investimento. A maior vantagem do método 
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apresentado é a aplicação de uma metodologia hibrida Fuzzy Monte Carlo onde é 

considerada a aleatoriedade e a imprecisão associadas aos componentes da rede de 

distribuição aquando da reconfiguração da rede e que permite uma aceleração da 

convergência da SMC. Foram analisados vários cenários de avaria na rede de teste e na 

rede real, essa análise revelou a adequação e robustez da metodologia implementada bem 

como o reduzido tempo de execução para gerar uma solução para a reconfiguração da 

rede na presença de uma avaria num componente o que garante a utilidade desta 

metodologia na integração numa ferramenta de auxílio à tomada de decisão do operador. 
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7 Conclusões e trabalho futuro 
 

7.1 Conclusões finais 

 

este sétimo, e último, capítulo desta tese são apresentas as conclusões mais 

relevantes do estudo realizado, por último, serão apontadas direções para onde 

poderão seguir futuros trabalhos. 

Desde os finais do século XIX a humanidade passou a dispor de um bem precioso 

que alterou os hábitos da população e da sociedade em geral, hoje, fruto da habituação a 

esse bem e à sua elevada disponibilidade passa despercebida a nossa dependência 

relativamente à energia elétrica, salvo quando o seu fornecimento é descontinuado. Mas, 

para que a energia elétrica esteja disponível na nossa casa, no nosso trabalho, …, enfim, 

em todo o lado, é necessário um trabalho árduo por parte de muitos intervenientes para 

que a sua produção, transporte e distribuição seja assegurado de uma forma segura, 

adequada ao uso e, não esquecer, de forma económica. É neste contexto que muitos 

investigadores desenvolvem o seu trabalho de forma a poder partilhar os resultados 

obtidos com toda a comunidade na perspetiva de contribuir para a melhoria, segurança e 

economia do SEE em geral. 

A tese apresentada insere-se nesse espírito de partilha tendo presente a pretensão 

de prestar um contributo singelo para a melhoria do setor. O objetivo principal do trabalho 

realizado foi a criação de modelos que possam ser parte integrante de ferramentas que 

possam auxiliar no planeamento e na exploração de redes elétricas de distribuição de 

energia elétrica. 

N
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O contínuo aumento da carga a que se tem vindo a assistir e a cada vez maior 

exigência em cumprir um elevado número de restrições técnicas do sistema de forma a 

garantir elevadíssimos padrões de qualidade do produto energia elétrica tem como 

consequência o tratamento e controlo de um número muito significativo de variáveis o 

que faz com que a utilização de técnicas de otimização seja a melhor forma de tratar este 

assunto, é de salientar que a evolução dos meios de cálculo têm permitido a aplicação de 

novas técnicas. Diversos autores têm desenvolvido os seus trabalhos científicos na 

perspetiva de encontrar forma de obter soluções melhores e mais rápidas para o problema 

do planeamento e da operação das redes elétricas de distribuição, assim, há registos de 

resolução do problema por recurso a técnicas heurísticas, no entanto, a dificuldade em 

obter a mesma resposta e a necessidade de ajustar os algoritmos tornam o processo 

moroso. Nesta tese, o problema foi abordado através de métodos determinísticos que 

englobam todas as não linearidades e com um tempo de execução reduzido. 

Nesta dissertação apresenta-se o desenvolvimento de uma metodologia muito 

versátil e robusta que permite apoiar: i) o planeamento de redes de distribuição de energia 

elétrica em MT novas ou a sua expansão atendendo a critérios técnicos e económicos tais 

como a minimização de perdas, da ENF e do investimento em baterias de condensadores 

ou outros que se possa considerar; ii) a operação de redes de distribuição em MT no que 

diz respeito à sua reconfiguração atendendo à presença de avarias nos seus componentes, 

a metodologia desenvolvida assegura a consideração de informação imprecisa sobre os 

dados. 

No sentido de dotar os decisores com a informação necessária para efetuarem o 

planeamento foi considerado um modelo multi-objetivo que é o que melhor traduz os 

compromissos técnico-económico em causa neste problema. 

Para o tratamento do problema da operação da rede de distribuição foi apresentado 

um modelo hibrido fuzzy Monte Carlo baseado em modelos probabilísticos-fuzzy. O 

modelo hibrido fuzzy set e simulação Monte Carlo tem como objetivo a consideração da 

aleatoriedade e imprecisão dos parâmetros de falha dos componentes da rede e também 

promove a aceleração da convergência da simulação de Monte Carlo. Os componentes 

são representados pelo modelo de dois estados (funcionamento/avaria). A determinação 

dos estados do sistema é realizada através da simulação Monte Carlo não sequencial. 
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As metodologias propostas foram implementadas em duas situações distintas: i) 

numa rede de teste de 70 barramentos e ii) numa rede real de 201 barramentos. A 

implementação na rede real evidencia a adequação da metodologia em situações de 

configurações e de dimensão típicas das redes de distribuição em MT. 

No caso do planeamento e para as diversas simulações realizadas, atendendo aos 3 

objetivos considerados (minimização de perdas, do investimento e da ENF), facilmente 

se depreende que a aplicação da metodologia garante uma poupança muito significativa 

com ENF e com as perdas. Relativamente ao projeto com a duração de 10 anos a avaliação 

económica é francamente positiva apresentando TIR de valor elevado com payback 

reduzidos. É de salientar que as soluções do problema conduzem a resultados mais 

favoráveis quando se considera os 3 objetivos em vez de 2 objetivos. 

Outro aspeto de elevado interesse é a verificação da importância das baterias de 

condensadores na manutenção da estabilidade do sistema com o aumento da carga. Foi 

simulado o aumento da carga até que o sistema se tornasse instável, tendo-se verificado 

que numa primeira fase (sem os condensadores) a estabilidade do sistema é assegurada 

através da ação das tomadas de regulação em carga dos transformadores, numa segunda 

fase esse aumento é assegurado pelas baterias de condensadores, no caso da rede real foi 

possível aumentar a carga em 43% do seu valor inicial com o auxílio das baterias de 

condensadores. Desta forma, grandes investimentos em reforço da rede podem ser 

evitados ou diferidos no tempo e podem ser revertidos em benefícios para os 

consumidores através da política tarifária. 

Relativamente ao problema da reconfiguração da rede de distribuição na sequência 

de avaria de um componente da rede verificou-se para a rede de teste e para a rede real a 

adequação e robustez da metodologia. Dos inúmeros estados do sistema fornecidos pela 

SMC foram analisados os 10 estados mais prováveis de ocorrer tendo-se verificado que 

para qualquer das situações analisadas houve um aumento das perdas, o que valida a 

metodologia, os PD podem desempenhar um papel de grande importância nomeadamente 

no fornecimento de energia para alimentar cargas e fornecendo energia reativa para a rede 

contribuindo, dessa forma, para uma redução das perdas e incremento dos perfis de 

tensão. Dado o baixo tempo de processamento computacional, a metodologia apresentada 

permite e é adequada para a criação de uma ferramenta que incorpore as avarias com 
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maior probabilidade de ocorrência e a respetiva reconfiguração, para as outras situações 

não previstas e dada a rapidez de processamento a ferramenta poderá apresentar a solução 

num curto intervalo de tempo compatível com os requisitos de operação online de uma 

rede de distribuição de energia elétrica. 

 

7.2 Orientações para trabalhos futuros 

 

Nesta tese foi apresentada uma metodologia de apoio ao planeamento e à operação 

de redes de distribuição de energia elétrica em MT, no entanto, outros trabalhos poderão 

ser desenvolvidos com vista a dotar esta ferramenta de outras funcionalidades e 

melhorias, tais como: 

• Considerar outros objetivos no modelo multi-objetivo com vista a melhorar 

o processo de planeamento da rede. 

• Atendendo à aposta nos veículos elétricos, utilizar e adaptar a metodologia 

de forma a identificar os pontos de ligação mais favoráveis. 

• Considerando a existência de vários locais em que há a possibilidade de 

colocar um PD adaptar a metodologia para suportar a escolha. 

• Considerar a problemática da qualidade da energia como um novo sub-

problema. 

• Considerar no modelo definido uma elevada penetração de produtores 

distribuídos. 
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Anexo A – Dados das cargas da rede de distribuição – Rede 

de teste 
 

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

2 204,00 183,60 274,45 34 102,00 061,20 118,95 
3 122,40 081,60 147,11 35 081,60 057,12 099,61 
4 306,00 265,20 404,93 36 122,40 081,60 147,11 
5 153,00 102,00 183,88 37 081,60 061,20 102,00 
6 036,72 022,10 042,86 38 061,20 051,00 079,66 
7 036,72 028,90 046,73 39 306,00 204,00 367,77 
8 026,52 020,40 033,46 40 122,40 071,40 141,70 
9 032,30 022,10 039,14 41 244,80 142,80 283,41 
10 040,80 020,40 045,62 42 183,60 122,40 220,66 
11 032,64 018,70 037,62 43 036,72 020,40 042,01 
12 102,00 081,60 130,62 44 032,64 020,40 038,49 
13 214,20 183,60 282,12 45 204,00 102,00 228,08 
14 051,00 030,60 059,48 46 122,40 081,60 147,11 
15 081,60 051,00 096,23 47 183,60 142,80 232,60 
68 204,00 122,40 237,90 48 208,08 134,64 247,84 
69 081,60 061,20 102,00 49 204,00 142,80 249,01 
16 122,40 061,20 136,85 50 285,60 183,60 339,52 
17 081,60 051,00 096,23 51 122,40 081,60 147,11 
18 030,60 018,70 035,86 52 040,80 022,44 046,56 
19 026,52 014,28 030,12 53 081,60 061,20 102,00 
20 061,20 040,80 073,55 54 073,44 048,96 088,26 
21 183,60 102,00 210,03 55 061,20 040,80 073,55 
22 102,00 061,20 118,95 56 087,72 061,20 106,96 
23 122,40 081,60 147,11 57 163,20 102,00 192,45 
24 204,00 163,20 261,25 58 489,60 244,80 547,39 
25 163,20 132,60 210,28 59 255,00 224,40 339,68 
26 204,00 122,40 237,90 60 051,00 020,40 054,93 
27 204,00 112,20 232,82 61 020,40 010,20 022,81 
28 244,80 142,80 283,41 62 306,00 265,20 404,93 
29 214,20 142,80 257,44 63 102,00 061,20 118,95 
30 163,20 102,00 192,45 64 061,20 040,80 073,55 
31 122,40 081,60 147,11 65 265,20 244,80 360,91 
32 026,52 016,32 031,14 66 306,00 265,20 404,93 
33 032,64 020,06 038,31 67 051,00 030,60 059,48 
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Anexo B – Dados das linhas da rede de distribuição – Rede 

de teste 
 

Nó saída Nó entrada R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
1 2 1,097 1,074 5144,2 0,042292 
1 16 1,097 1,074 5144,2 0,042292 
2 3 1,463 1,432 5144,2 0,056396 
3 4 0,731 0,716 5144,2 0,028188 
4 5 0,366 0,358 5144,2 0,014104 
4 10 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
5 6 1,828 1,790 5144,2 0,070481 
6 7 1,097 1,074 5144,2 0,042292 
7 8 0,731 0,716 5144,2 0,028188 
7 68 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
8 9 0,731 0,716 5144,2 0,028188 
9 15 0,454 0,363 4458,3 0,016013 
9 50 0,681 0,545 4458,3 0,024020 
10 11 1,620 1,101 3962,9 0,053959 
11 12 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
12 13 1,350 0,917 3962,9 0,044958 
13 14 0,810 0,550 3962,9 0,026972 
14 15 1,944 1,321 3962,9 0,064748 
15 67 0,454 0,363 4458,3 0,016013 
16 17 0,366 0,358 5144,2 0,014104 
17 18 1,463 1,432 5144,2 0,056396 
17 23 2,214 1,505 5144,2 0,073749 
18 19 0,914 0,895 5144,2 0,035240 
19 20 0,804 0,787 5144,2 0,030994 
20 21 1,133 1,110 5144,2 0,043695 
21 22 0,475 0,465 5144,2 0,018312 
21 27 0,254 0,203 4458,3 0,008957 
22 67 0,381 0,245 4458,3 0,012471 
23 24 1,620 1,110 3962,9 0,054099 
24 25 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
25 26 0,540 0,367 3962,9 0,017986 
26 27 0,540 0,367 3962,9 0,017986 
27 28 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
28 29 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
29 64 0,681 0,545 4458,3 0,024020 
30 31 0,731 0,716 5144,2 0,028188 
31 32 0,731 0,716 5144,2 0,028188 
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(continuação) 

Nó saída Nó entrada R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
32 33 0,804 0,787 5144,2 0,030994 
32 39 1,080 0,734 5144,2 0,035973 
33 34 1,170 1,145 5144,2 0,045098 
34 35 0,768 0,752 5144,2 0,029611 
35 36 0,731 0,716 5144,2 0,028188 
35 47 0,540 0,367 3962,9 0,017986 
36 37 1,097 1,074 5144,2 0,042292 
37 38 1,463 1,432 5144,2 0,056396 
38 43 0,254 0,203 4458,3 0,008957 
39 40 0,540 0,367 3962,9 0,017986 
40 41 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
40 44 1,188 0,807 3962,9 0,039564 
41 42 1,836 1,248 3962,9 0,061157 
42 43 1,296 0,881 3962,9 0,043171 
42 46 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
44 45 0,540 0,367 3962,9 0,017986 
45 60 0,254 0,203 4458,3 0,008957 
47 48 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
48 49 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
49 50 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
51 52 1,463 1,432 5144,2 0,056396 
52 53 1,463 1,432 5144,2 0,056396 
52 57 0,270 0,183 5144,2 0,008985 
53 54 0,914 0,895 5144,2 0,035240 
54 55 1,097 1,074 5144,2 0,042292 
55 56 1,097 1,074 5144,2 0,042292 
55 61 1,188 0,807 3962,9 0,039564 
57 58 0,270 0,183 3962,9 0,008985 
58 59 0,810 0,550 3962,9 0,026972 
59 60 1,296 0,881 3962,9 0,043171 
61 62 1,188 0,807 3962,9 0,039564 
62 63 0,810 0,550 3962,9 0,026972 
62 65 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
63 64 1,620 1,101 3962,9 0,053959 
65 66 0,540 0,367 3962,9 0,017986 
66 67 1,080 0,734 3962,9 0,035973 
68 69 1,620 1,101 3962,9 0,053959 
70 30 0,366 0,358 5144,2 0,014104 
70 51 0,366 0,358 5144,2 0,014104 

 

  



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

161 

F. Maurício Dias 

 

Anexo C – Conjunto de “pesos” considerados (3 objetivos em 

simultâneo) – Rede de teste 
 

Plano Wa Wb Wc Plano Wa Wb Wc 

1 0,0971 0,6980 0,2049 37 0,3371 0,5222 0,1407 
2 0,1695 0,7845 0,0460 38 0,5317 0,3926 0,0757 
3 0,2631 0,7174 0,0195 39 0,1629 0,8268 0,0103 
4 0,2891 0,6341 0,0768 40 0,0709 0,7129 0,2162 
5 0,1077 0,7523 0,1400 41 0,0769 0,7875 0,1356 
6 0,3401 0,6243 0,0356 42 0,2038 0,7110 0,0852 
7 0,3349 0,6213 0,0438 43 0,0903 0,8519 0,0578 
8 0,0453 0,7343 0,2204 44 0,1320 0,8435 0,0245 
9 0,3105 0,5084 0,1811 45 0,6705 0,3212 0,0083 
10 0,2727 0,6532 0,0741 46 0,1036 0,7751 0,1213 
11 0,4325 0,4428 0,1247 47 0,0073 0,7321 0,2606 
12 0,1822 0,7862 0,0316 48 0,0864 0,8883 0,0253 
13 0,2681 0,5873 0,1446 49 0,0292 0,7970 0,1738 
14 0,1950 0,5806 0,2244 50 0,5487 0,4124 0,0389 
15 0,0836 0,8295 0,0869 51 0,4025 0,5327 0,0648 
16 0,2882 0,6377 0,0741 52 0,4123 0,4676 0,1201 
17 0,4352 0,5353 0,0295 53 0,1737 0,7048 0,1215 
18 0,4189 0,4552 0,1259 54 0,5293 0,3971 0,0736 
19 0,2068 0,5917 0,2015 55 0,2448 0,6870 0,0682 
20 0,4268 0,5720 0,0012 56 0,4789 0,4288 0,0923 
21 0,4808 0,4547 0,0645 57 0,1290 0,6577 0,2133 
22 0,0762 0,8118 0,1120 58 0,3045 0,6427 0,0528 
23 0,4762 0,5159 0,0079 59 0,4476 0,4924 0,0600 
24 0,2194 0,7742 0,0064 60 0,3851 0,5747 0,0402 
25 0,4055 0,5562 0,0383 61 0,2162 0,7466 0,0372 
26 0,6013 0,2404 0,1583 62 0,3931 0,6037 0,0032 
27 0,4997 0,4985 0,0018 63 0,3130 0,4935 0,1935 
28 0,0908 0,8721 0,0371 64 0,6508 0,1560 0,1932 
29 0,3081 0,4148 0,2771 65 0,2845 0,6598 0,0557 
30 0,1100 0,8540 0,0360 66 0,4058 0,5307 0,0635 
31 0,1306 0,6540 0,2154 67 0,6053 0,3536 0,0411 
32 0,0607 0,6338 0,3055 68 0,1253 0,7036 0,1711 
33 0,0282 0,8386 0,1332 69 0,2413 0,5256 0,2331 
34 0,0113 0,6832 0,3055 70 0,2483 0,7087 0,0430 
35 0,2605 0,5737 0,1658 71 0,0076 0,6781 0,3143 
36 0,1937 0,5293 0,2770     
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Anexo D – Resultados das soluções não dominadas (3 

objetivos em simultâneo) – Rede de teste 
 

Plano 
Custo 
ENF 
($) 

Custo 
Perdas 

($) 

Custo 
Condensadores 

($) 
Plano 

Custo 
ENF 
($) 

Custo 
Perdas 

($) 

Custo 
Condensadores 

($) 
1 417 173 154 407 57 869 37 456 314 159 217 45 293 
2 417 561 154 488 57 771 38 456 350 177 573 39 202 
3 418 642 154 229 57 869 39 460 500 165 369 41 363 
4 418 926 152 529 57 869 40 461 111 188 118 36 647 
5 419 085 152 023 57 771 41 462 833 162 860 43 034 
6 421 491 151 665 57 771 42 463 766 175 908 36 942 
7 422 099 151 330 57 771 43 465 548 156 374 49 420 
8 423 016 156 037 53 645 44 465 950 157 722 45 392 
9 424 184 155 466 53 743 45 466 283 173 036 38 907 
10 424 812 153 354 53 645 46 470 665 174 972 36 746 
11 427 177 163 489 49 715 47 473 709 165 056 40 872 
12 427 666 156 704 53 546 48 479 657 162 580 41 069 
13 429 257 163 036 49 518 49 481 528 183 327 30 261 
14 430 498 161 750 49 518 50 481 980 180 844 32 816 
15 431 476 156 804 49 518 51 487 161 171 532 36 647 
16 435 080 161 245 49 420 52 492 705 187 467 28 394 
17 436 648 156 592 49 518 53 493 978 180 781 30 261 
18 437 856 152 985 53 645 54 503 670 200 149 26 724 
19 438 252 173 859 45 293 55 504 294 215 461 25 840 
20 438 803 159 963 49 420 56 504 524 196 297 25 840 
21 438 851 166 142 47 258 57 504 816 205 370 22 008 
22 439 038 157 555 49 420 58 512 295 207 269 21 615 
23 439 269 156 511 49 518 59 515 469 201 122 24 170 
24 440 474 161 555 47 258 60 516 350 234 192 19 748 
25 441 718 154 670 49 518 61 518 362 192 009 28 100 
26 443 988 178 845 43 034 62 528 333 223 085 19 454 
27 445 635 163 152 45 588 63 530 116 213 898 19 454 
28 446 972 166 172 45 293 64 541 009 240 370 13 362 
29 448 645 159 669 47 357 65 550 523 235 327 17 292 
30 449 774 169 725 43 132 66 562 065 239 793 13 362 
31 451 742 183 564 39 202 67 566 731 258 385 10 808 
32 452 262 176 977 43 034 68 580 973 268 270 08 646 
33 453 739 161 418 45 588 69 591 465 253 303 10 808 
34 454 438 160 702 45 293 70 619 944 292 030 06 386 
35 454 658 176 445 40 872 71 629 995 318 513 0 
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Anexo E – Resultados das soluções não dominadas 

(Simulação 1 e Simulação 2) – Rede de teste 
 

SIMULAÇÃO 1 SIMULAÇÃO 2 

Plano 
Custo Perdas 

($) 

Custo 
Condensadores 

($) 
Plano 

Custo ENF 
($) 

Custo 
Condensadores 

($) 
1 150 753 57 771 1 420 104 57 869 
2 152 367 53 645 2 423 001 53 743 
3 153 910 49 518 3 427 133 53 645 
4 155 606 49 420 4 429 228 49 518 
5 157 722 45 392 5 435 794 47 258 
6 159 046 45 293 6 436 802 45 686 
7 159 384 41 069 7 441 102 43 328 
8 164 830 40 872 8 442 087 43 034 
9 166 572 38 907 9 448 726 40 872 
10 167 009 36 647 10 450 825 38 809 
11 174 551 34 486 11 454 796 36 647 
12 178 859 30 261 12 466 296 34 486 
13 186 508 28 100 13 470 398 34 388 
14 191 424 28 001 14 475 385 30 556 
15 195 254 24 170 15 492 913 28 100 
16 200 127 22 008 16 500 750 25 938 
17 204 294 21 615 17 509 994 25 840 
18 211 649 19 454 18 511 879 21 615 
19 222 627 17 292 19 524 875 19 454 
20 224 930 17 194 20 541 163 17 194 
21 231 586 13 362 21 547 770 13 362 
22 245 083 10 808 22 561 713 10 808 
23 259 560 08 646 23 593 016 08 646 
24 286 495 06 386 24 637 132 0 
25 302 811 0    
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Anexo F – Transito de potência (Simulação 1) – Rede de teste 
 

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

Trânsito 
potência 
(kVA)  

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

Trânsito 
potência 
(kVA)  

1 2 680 34 35 2 450 
1 16 920 35 36 1 090 
2 3 1 010 35 47 480 
3 4 850 36 37 1 040 
4 5 230 37 38 1 020 
4 10 210 38 43 1 020 
5 6 40 39 4 1 050 
7 68 340 40 44 1 080 
8 7 390 42 41 1 080 
9 8 420 42 46 150 
9 50 590 43 42 1 010 
10 11 170 44 45 1 100 
11 12 130 47 48 250 
14 13 490 50 49 250 
15 9 1 060 51 52 1 210 
15 14 490 52 57 1 130 
16 17 1 060 54 53 100 
17 18 340 55 54 190 
17 23 630 55 56 110 
18 19 300 57 58 940 
19 2 270 58 59 390 
20 21 200 59 6 50 
21 22 70 61 55 370 
22 67 150 62 61 400 
23 24 480 62 63 640 
24 25 210 63 64 740 
27 26 240 64 29 820 
28 27 470 65 62 530 
29 28 760 66 65 540 
30 31 3 540 67 15 710 
31 32 3 500 67 66 610 
32 33 2 460 68 69 100 
32 39 1 040 70 3 3 730 
33 34 2 460 70 51 740 
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Anexo G – Transito de potência (Simulação 2) – Rede de teste 
 

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

Trânsito 
potência 
(kVA)  

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

Trânsito 
potência 
(kVA)  

1 2 1 790 35 36 330 
1 16 1 020 36 37 180 
2 3 2 110 37 38 80 
3 4 1 970 39 4 2 280 
4 5 580 40 41 700 
4 10 1 180 40 44 320 
5 6 520 41 42 410 
6 7 510 42 43 40 
7 68 510 42 46 150 
9 8 30 44 45 280 
9 50 1 290 45 6 50 
10 11 1 150 47 35 920 
11 12 1 120 48 47 890 
12 13 1 080 49 48 950 
13 14 1 070 50 49 1 060 
14 15 1 070 51 52 1 530 
15 9 1 350 52 53 370 
15 67 780 52 57 1 080 
16 17 870 53 54 270 
17 18 140 54 55 180 
17 23 630 55 56 110 
18 19 100 57 58 880 
19 2 70 58 59 340 
23 24 480 62 61 20 
24 25 210 62 63 1 150 
27 21 210 63 64 1 250 
27 26 240 64 29 1 330 
28 27 690 65 62 1 600 
29 28 980 66 65 1 260 
30 31 2 330 67 22 120 
31 32 2 300 67 66 900 
32 33 160 68 69 100 
32 39 2 270 70 3 2 470 
33 34 120 70 51 2 450 
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Anexo H – Dados das cargas da rede de distribuição – Rede 

real 
 

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

2 108 081 135 48 069 052 086 
5 010 076 127 50 108 081 135 
6 045 034 057 51 108 081 135 
7 074 055 092 52 108 081 135 
9 108 081 135 54 037 028 047 
10 108 081 135 55 108 081 135 
11 069 052 086 56 011 008 014 
12 044 033 055 57 069 052 086 
13 060 045 075 58 044 033 055 
14 063 047 079 60 054 040 067 
17 069 052 086 61 063 048 079 
18 026 020 033 62 108 081 135 
19 011 008 014 63 069 052 086 
21 173 130 216 64 085 064 106 
22 069 052 086 65 108 081 134 
23 069 052 086 66 069 052 086 
24 069 052 086 67 091 068 114 
25 108 081 135 68 046 035 058 
26 092 069 116 69 051 038 063 
28 069 052 086 70 152 114 190 
29 216 162 270 71 107 080 134 
30 069 052 086 72 034 026 043 
31 069 052 086 73 106 079 132 
32 040 030 050 74 043 032 054 
33 107 080 134 76 044 033 055 
34 173 130 216 77 039 029 049 
35 108 081 135 78 072 054 091 
36 069 052 086 79 117 088 147 
39 086 064 107 80 173 130 216 
40 108 081 135 81 019 014 023 
41 062 047 078 82 108 081 135 
42 051 038 064 83 003 002 003 
44 108 081 135 84 046 035 058 
45 108 081 135 85 091 068 114 
46 108 081 135 86 019 014 023 
47 077 058 096 87 019 014 023 
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(continuação) 

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

88 019 014 023 138 108 081 135 
89 005 003 006 139 031 023 039 
90 019 014 023 140 049 036 061 
92 019 014 023 141 136 102 170 
93 016 012 020 142 281 211 351 
94 108 081 135 143 094 070 117 
95 103 077 129 144 018 013 022 
96 006 005 008 145 084 063 105 
97 057 043 071 146 034 025 042 
98 043 032 054 147 073 055 092 
99 015 011 018 148 045 034 056 
100 069 052 086 149 069 052 086 
101 105 079 132 150 108 081 135 
102 063 047 079 151 090 068 113 
103 069 052 086 152 054 040 067 
104 173 130 216 153 069 052 086 
105 108 081 135 154 173 130 216 
106 049 037 061 155 049 037 062 
107 034 025 042 156 108 081 135 
108 019 015 024 158 002 002 003 
110 069 052 086 159 002 001 001 
111 108 081 135 160 047 035 058 
112 034 025 042 161 173 130 216 
113 108 081 135 162 009 007 011 
114 024 018 030 163 114 085 143 
115 057 043 071 164 014 011 018 
120 071 053 088 165 033 025 041 
121 219 164 274 166 137 103 171 
123 044 033 055 168 019 014 023 
124 044 033 055 169 070 052 087 
125 044 033 055 170 019 014 023 
126 044 033 055 171 024 018 030 
127 044 033 055 172 091 068 114 
128 069 052 086 173 108 081 135 
129 108 081 135 174 064 048 080 
130 055 041 069 175 044 033 055 
131 094 070 117 176 108 081 135 
132 108 081 135 177 173 130 216 
133 069 052 086 179 069 052 086 
134 069 052 086 180 073 055 091 
136 075 056 094 181 047 035 059 
137 007 005 009 182 108 081 135 
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(continuação) 

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

Nó 
Carga 
ativa 
(kW)  

Carga 
reativa 
(kvar)  

Carga 
aparente 
(kVA)  

183 057 043 071 192 019 014 023 
184 077 058 096 193 019 014 023 
185 073 055 091 194 019 014 023 
187 149 112 186 195 019 014 023 
190 117 088 146 197 019 014 023 
191 019 014 023 200 046 035 058 
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Anexo I – Dados das linhas da rede de distribuição – Rede 

real 
 

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
FOR 

1 12 0,1331 0,1331 1,10 0,009 0,000155338 
1 13 0,1452 0,0484 0,38 0,007 0,000210625 
1 16 0,7502 0,2541 0,38 0,038 0,000134061 
1 91 1,1495 1,0769 1,10 0,075 0,000209594 
2 6 0,4477 0,1452 0,38 0,022 0,000180910 
2 8 0,1210 0,0484 0,38 0,006 0,000173944 
2 9 0,9075 0,3146 0,38 0,046 0,000168703 
2 19 5,1909 1,7545 0,38 0,261 0,000173325 
3 11 0,2904 0,2662 1,10 0,019 0,000152235 
3 12 0,1936 0,1815 1,10 0,012 0,000157485 
4 5 0,4235 0,1452 0,38 0,021 0,000281694 
4 17 1,0406 0,3509 0,38 0,052 0,000217091 
5 4 0,4235 0,1452 0,38 0,021 0,000281694 
5 6 0,3388 0,1210 0,38 0,017 0,000067386 
6 2 0,4477 0,1452 0,38 0,022 0,000180910 
6 5 0,3388 0,1210 0,38 0,017 0,000067386 
7 8 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000079697 
7 18 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000127088 
8 2 0,1210 0,0484 0,38 0,006 0,000173944 
8 7 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000079697 
9 2 0,9075 0,3146 0,38 0,046 0,000168703 
9 10 0,1936 0,1815 1,10 0,013 0,000089049 
9 87 0,4598 0,4356 1,10 0,030 0,000049262 
10 9 0,1936 0,1815 1,10 0,013 0,000089049 
10 14 0,5566 0,5203 1,10 0,037 0,000111054 
10 85 0,1452 0,1331 1,10 0,010 0,000174394 
11 3 0,2904 0,2662 1,10 0,019 0,000152235 
11 14 0,4477 0,4114 1,10 0,029 0,000111772 
12 1 0,1331 0,1331 1,10 0,009 0,000155338 
12 3 0,1936 0,1815 1,10 0,012 0,000157485 
13 1 0,1452 0,0484 0,38 0,007 0,000210625 
13 15 0,8349 0,2904 0,38 0,042 0,000108287 
14 10 0,5566 0,5203 1,10 0,037 0,000111054 
14 11 0,4477 0,4114 1,10 0,029 0,000111772 
15 13 0,8349 0,2904 0,38 0,042 0,000108287 
15 18 0,9196 0,3146 0,38 0,046 0,000209451 
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Nó 
saída 

Nó 
entrada 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
FOR 

16 1 0,7502 0,2541 0,38 0,038 0,000134061 
16 17 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000116698 
17 4 1,0406 0,3509 0,38 0,052 0,000217091 
17 16 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000116698 
18 7 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000127088 
18 15 0,9196 0,3146 0,38 0,046 0,000209451 
19 2 5,1909 1,7545 0,38 0,261 0,000173325 
19 32 0,5566 0,1936 0,38 0,028 0,000075458 
19 43 0,1210 0,0484 0,38 0,006 0,000088815 
19 50 0,7502 0,2541 0,38 0,038 0,000096065 
19 57 5,0336 1,6940 0,38 0,253 0,000082224 
20 46 0,7139 0,2420 0,38 0,036 0,000137555 
20 48 1,1495 0,3872 0,38 0,058 0,000222953 
20 49 0,3146 0,1089 0,38 0,016 0,000133937 
20 56 1,8392 0,6171 0,38 0,092 0,000148922 
20 71 1,6456 0,5566 0,38 0,083 0,000065275 
21 32 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000184700 
21 52 0,3388 0,1210 0,38 0,017 0,000128007 
22 27 0,5929 0,2057 0,38 0,030 0,000135603 
22 54 0,6534 0,2178 0,38 0,033 0,000224458 
23 28 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000120880 
23 53 0,6171 0,2057 0,38 0,031 0,000097855 
24 34 1,0890 0,3751 0,38 0,055 0,000120619 
24 43 1,0890 0,3751 0,38 0,055 0,000104690 
25 29 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000167548 
25 52 0,8591 0,2904 0,38 0,043 0,000113384 
26 30 0,8712 0,2904 0,38 0,044 0,000134133 
26 55 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000114631 
27 22 0,5929 0,2057 0,38 0,030 0,000135603 
27 35 0,7744 0,2662 0,38 0,039 0,000164710 
28 23 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000120880 
28 33 0,9801 0,3267 0,38 0,049 0,000171120 
29 25 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000167548 
29 38 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000145684 
30 26 0,8712 0,2904 0,38 0,044 0,000134133 
30 39 0,9075 0,3025 0,38 0,046 0,000148750 
31 36 0,9075 0,3025 0,38 0,045 0,000159981 
31 43 2,1659 0,7381 0,38 0,109 0,000152571 
32 19 0,5566 0,1936 0,38 0,028 0,000075458 
32 21 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000184700 
32 54 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000120976 
32 83 0,1452 0,1331 1,10 0,009 0,000212027 
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Nó 
saída 

Nó 
entrada 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
FOR 

33 28 0,9801 0,3267 0,38 0,049 0,000171120 
33 46 1,4762 0,4961 0,38 0,074 0,000093032 
34 24 1,0890 0,3751 0,38 0,055 0,000120619 
34 37 0,6897 0,2299 0,38 0,034 0,000222412 
35 27 0,7744 0,2662 0,38 0,039 0,000164710 
35 44 1,1253 0,3751 0,38 0,057 0,000142199 
36 31 0,9075 0,3025 0,38 0,045 0,000159981 
36 41 0,5808 0,1936 0,38 0,029 0,000067808 
37 34 0,6897 0,2299 0,38 0,034 0,000222412 
37 40 0,8833 0,3025 0,38 0,045 0,000093397 
38 29 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000145684 
38 48 0,7502 0,2541 0,38 0,038 0,000079279 
39 30 0,9075 0,3025 0,38 0,046 0,000148750 
39 46 0,7744 0,2662 0,38 0,039 0,000133893 
40 37 0,8833 0,3025 0,38 0,045 0,000093397 
40 42 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000117365 
41 36 0,5808 0,1936 0,38 0,029 0,000067808 
41 45 0,2178 0,0726 0,38 0,011 0,000118644 
42 40 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000117365 
42 47 0,6897 0,2299 0,38 0,034 0,000176425 
43 19 0,1210 0,0484 0,38 0,006 0,000088815 
43 24 1,0890 0,3751 0,38 0,055 0,000104690 
43 31 2,1659 0,7381 0,38 0,109 0,000152571 
44 35 1,1253 0,3751 0,38 0,057 0,000142199 
44 48 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000103900 
45 41 0,2178 0,0726 0,38 0,011 0,000118644 
45 49 0,3146 0,1089 0,38 0,016 0,000065201 
46 20 0,7139 0,2420 0,38 0,036 0,000137555 
46 33 1,4762 0,4961 0,38 0,074 0,000093032 
46 39 0,7744 0,2662 0,38 0,039 0,000133893 
47 42 0,6897 0,2299 0,38 0,034 0,000176425 
47 49 0,6171 0,2057 0,38 0,031 0,000173782 
48 20 1,1495 0,3872 0,38 0,058 0,000222953 
48 38 0,7502 0,2541 0,38 0,038 0,000079279 
48 44 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000103900 
49 20 0,3146 0,1089 0,38 0,016 0,000133937 
49 45 0,3146 0,1089 0,38 0,016 0,000065201 
49 47 0,6171 0,2057 0,38 0,031 0,000173782 
50 19 0,7502 0,2541 0,38 0,038 0,000096065 
50 51 0,5929 0,2057 0,38 0,030 0,000108003 
50 53 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000159253 
51 50 0,5929 0,2057 0,38 0,030 0,000108003 
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(continuação) 

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
FOR 

51 55 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000127195 
52 21 0,3388 0,1210 0,38 0,017 0,000128007 
52 25 0,8591 0,2904 0,38 0,043 0,000113384 
53 23 0,6171 0,2057 0,38 0,031 0,000097855 
53 50 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000159253 
54 22 0,6534 0,2178 0,38 0,033 0,000224458 
54 32 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000120976 
55 26 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000114631 
55 51 0,9922 0,3388 0,38 0,050 0,000127195 
56 20 1,8392 0,6171 0,38 0,092 0,000148922 
56 124 0,7744 0,2662 0,38 0,039 0,000115728 
56 146 1,3310 0,4477 0,38 0,067 0,000204048 
56 147 1,2342 0,4235 0,38 0,062 0,000123959 
56 148 0,5929 0,2057 0,38 0,030 0,000159126 
57 19 5,0336 1,6940 0,38 0,253 0,000082224 
57 59 0,0968 0,0363 0,38 0,005 0,000094599 
57 61 1,1011 0,3751 0,38 0,055 0,000161881 
58 68 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000104764 
58 69 0,4598 0,1815 0,38 0,024 0,000140709 
58 76 3,2912 1,1132 0,38 0,166 0,000178527 
59 57 0,0968 0,0363 0,38 0,005 0,000094599 
59 60 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000153905 
60 59 0,3751 0,1210 0,38 0,019 0,000153905 
60 62 0,9317 0,3146 0,38 0,047 0,000073139 
61 57 1,1011 0,3751 0,38 0,055 0,000161881 
61 63 0,5082 0,1694 0,38 0,026 0,000098085 
62 60 0,9317 0,3146 0,38 0,047 0,000073139 
62 70 0,1936 0,0605 0,38 0,010 0,000147657 
63 61 0,5082 0,1694 0,38 0,026 0,000098085 
63 66 0,3872 0,1331 0,38 0,019 0,000085009 
64 68 0,2662 0,0847 0,38 0,013 0,000117340 
64 70 0,6050 0,2057 0,38 0,031 0,000186534 
65 67 0,5566 0,1936 0,38 0,028 0,000075502 
65 69 0,5445 0,1815 0,38 0,027 0,000236557 
66 63 0,3872 0,1331 0,38 0,019 0,000085009 
66 67 0,7381 0,2541 0,38 0,037 0,000192631 
66 88 0,9196 0,3146 0,38 0,046 0,000213883 
67 65 0,5566 0,1936 0,38 0,028 0,000075502 
67 66 0,7381 0,2541 0,38 0,037 0,000192631 
67 84 0,2541 0,0847 0,38 0,013 0,000099321 
67 92 0,7139 0,2420 0,38 0,036 0,000101341 
68 58 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000104764 
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(continuação) 

Nó 
saída 

Nó 
entrada 

R 
(ohm) 

X 
(ohm) 

Limite 
térmico 
(kVA) 

Fator de 
perdas 

(Loss factor) 
FOR 

68 64 0,2662 0,0847 0,38 0,013 0,000117340 
69 58 0,4598 0,1815 0,38 0,024 0,000140709 
69 65 0,5445 0,1815 0,38 0,027 0,000236557 
70 62 0,1936 0,0605 0,38 0,010 0,000147657 
70 64 0,6050 0,2057 0,38 0,031 0,000186534 
71 20 1,6456 0,5566 0,38 0,083 0,000065275 
71 72 0,8349 0,2904 0,38 0,042 0,000170036 
71 73 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000124540 
71 75 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000235842 
72 71 0,8349 0,2904 0,38 0,042 0,000170036 
72 76 0,6534 0,2178 0,38 0,033 0,000112917 
72 79 0,6171 0,2057 0,38 0,031 0,000136419 
73 71 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000124540 
73 74 0,9075 0,3025 0,38 0,046 0,000141540 
74 73 0,9075 0,3025 0,38 0,046 0,000141540 
74 80 0,7139 0,2420 0,38 0,036 0,000194298 
75 71 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000235842 
75 80 0,4477 0,1573 0,38 0,023 0,000194903 
76 58 3,2912 1,1132 0,38 0,166 0,000178527 
76 72 0,6534 0,2178 0,38 0,033 0,000112917 
76 77 0,4356 0,1452 0,38 0,022 0,000162691 
77 78 0,1815 0,0605 0,38 0,009 0,000183676 
78 82 2,0570 0,6655 0,38 0,103 0,000165243 
79 81 0,6171 0,2057 0,38 0,031 0,000104008 
80 74 0,7139 0,2420 0,38 0,036 0,000194298 
80 75 0,4477 0,1573 0,38 0,023 0,000194903 
81 79 0,6171 0,2057 0,38 0,052 0,000104008 
82 89 1,0285 0,3509 1,10 0,009 0,000127533 
83 32 0,1452 0,1331 0,38 0,057 0,000212027 
83 98 1,1253 0,3751 1,10 0,016 0,000123164 
83 103 0,2420 0,2299 0,38 0,028 0,000184633 
83 106 0,5566 0,1936 1,10 0,010 0,000112437 
83 108 0,1573 0,1452 0,38 0,019 0,000117125 
83 109 0,3751 0,1210 1,10 0,009 0,000078978 
83 117 0,1331 0,1331 0,38 0,042 0,000157455 
85 90 0,8349 0,2904 1,10 0,030 0,000190659 
87 9 0,4598 0,4356 0,38 0,034 0,000049262 
87 88 0,6897 0,2299 0,38 0,046 0,000170887 
88 66 0,9196 0,3146 0,38 0,034 0,000213883 
88 87 0,6897 0,2299 1,10 0,075 0,000170887 
91 1 1,1495 1,0769 1,10 0,004 0,000209594 
91 86 0,0605 0,0484 0,38 0,017 0,000086960 
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93 97 0,3388 0,1210 0,38 0,028 0,000164978 
93 110 0,5566 0,1936 0,38 0,014 0,000133702 
93 112 0,2783 0,0968 1,10 0,023 0,000139656 
93 118 0,3630 0,3388 0,38 0,036 0,000153155 
94 105 0,7139 0,2420 0,38 0,014 0,000099471 
94 111 0,2783 0,0968 0,38 0,045 0,000181368 
95 100 0,9075 0,3025 0,38 0,034 0,000100187 
95 116 0,6655 0,2299 0,38 0,019 0,000159051 
96 115 0,3751 0,1210 0,38 0,017 0,000116922 
96 116 0,3388 0,1210 0,38 0,017 0,000117961 
97 93 0,3388 0,1210 0,38 0,027 0,000164978 
97 115 0,5324 0,1815 0,38 0,057 0,000173698 
98 83 1,1253 0,3751 0,38 0,022 0,000123164 
98 101 0,4356 0,1452 0,38 0,025 0,000105489 
99 100 0,4961 0,1694 0,38 0,024 0,000133657 
99 101 0,4719 0,1573 0,38 0,045 0,000141155 
100 95 0,9075 0,3025 0,38 0,025 0,000100187 
100 99 0,4961 0,1694 0,38 0,022 0,000133657 
101 98 0,4356 0,1452 0,38 0,024 0,000105489 
101 99 0,4719 0,1573 0,38 0,024 0,000141155 
102 106 0,4719 0,1573 0,38 0,016 0,000127437 
102 109 0,6534 0,2178 1,10 0,016 0,000233347 
103 83 0,2420 0,2299 1,10 0,014 0,000184633 
103 104 0,2057 0,1936 1,10 0,014 0,000063440 
104 103 0,2057 0,1936 0,38 0,028 0,000063440 
104 107 0,5566 0,1936 0,38 0,036 0,000175911 
105 94 0,7139 0,2420 0,38 0,028 0,000099471 
105 110 0,5566 0,1936 0,38 0,028 0,000116548 
106 83 0,5566 0,1936 0,38 0,024 0,000112437 
106 102 0,4719 0,1573 0,38 0,028 0,000127437 
107 104 0,5566 0,1936 1,10 0,014 0,000175911 
107 108 0,2057 0,1936 1,10 0,010 0,000112360 
108 83 0,1573 0,1452 1,10 0,014 0,000117125 
108 107 0,2057 0,1936 0,38 0,019 0,000112360 
109 83 0,3751 0,1210 0,38 0,016 0,000078978 
109 102 0,6534 0,2178 0,38 0,028 0,000233347 
110 93 0,5566 0,1936 0,38 0,028 0,000133702 
110 105 0,5566 0,1936 0,38 0,014 0,000116548 
111 94 0,2783 0,0968 0,38 0,017 0,000181368 
111 114 0,3388 0,1210 0,38 0,014 0,000117660 
112 93 0,2783 0,0968 0,38 0,033 0,000139656 
112 113 0,6534 0,2178 0,38 0,033 0,000123048 
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113 112 0,6534 0,2178 0,38 0,020 0,000123048 
113 114 0,3993 0,1331 0,38 0,017 0,000125278 
114 111 0,3388 0,1210 0,38 0,020 0,000117660 
114 113 0,3993 0,1331 0,38 0,019 0,000125278 
115 96 0,3751 0,1210 0,38 0,027 0,000116922 
115 97 0,5324 0,1815 0,38 0,034 0,000173698 
116 95 0,6655 0,2299 0,38 0,017 0,000159051 
116 96 0,3388 0,1210 1,10 0,009 0,000117961 
117 83 0,1331 0,1331 1,10 0,044 0,000157455 
117 121 0,6776 0,6292 1,10 0,023 0,000138313 
118 93 0,3630 0,3388 1,10 0,003 0,000153155 
118 120 0,0484 0,0363 1,10 0,011 0,000130695 
118 121 0,1694 0,1573 0,38 0,033 0,000159923 
118 199 0,6534 0,2178 2,21 0,032 0,000128263 
119 93 0,6655 0,0605 1,10 0,044 0,000207084 
121 117 0,6776 0,6292 1,10 0,011 0,000138313 
121 118 0,1694 0,1573 2,21 0,037 0,000159923 
122 119 0,7744 0,0726 0,38 0,013 0,000081820 
123 125 0,2541 0,0847 0,38 0,013 0,000128398 
123 126 0,2541 0,0847 0,38 0,044 0,000125221 
123 157 0,8712 0,2904 0,38 0,039 0,000145349 
124 56 0,7744 0,2662 0,38 0,009 0,000115728 
124 127 0,1815 0,0605 0,38 0,013 0,000136290 
126 123 0,2541 0,0847 0,38 0,116 0,000125221 
126 127 2,2990 0,7744 0,38 0,009 0,000088096 
127 124 0,1815 0,0605 0,38 0,116 0,000136290 
127 126 2,2990 0,7744 1,10 0,009 0,000088096 
128 140 0,1331 0,1331 0,38 0,014 0,000102008 
128 150 0,2783 0,0968 1,10 0,010 0,000103212 
128 153 0,1452 0,1331 1,10 0,063 0,000195773 
128 159 0,9680 0,8954 0,38 0,024 0,000172015 
129 130 0,4719 0,1573 1,10 0,013 0,000190431 
129 140 0,1936 0,1815 0,38 0,024 0,000120787 
130 129 0,4719 0,1573 0,38 0,016 0,000190431 
130 156 0,3146 0,1089 0,38 0,064 0,000085335 
131 135 1,2705 0,4356 0,38 0,038 0,000075180 
131 152 0,7502 0,2541 0,38 0,045 0,000146331 
132 139 0,9075 0,3025 0,38 0,049 0,000135438 
132 156 0,9680 0,3267 1,10 0,033 0,000116307 
133 138 0,5082 0,4719 1,10 0,022 0,000124585 
133 153 0,3388 0,3146 1,10 0,061 0,000124712 
134 144 1,2100 0,4114 0,38 0,032 0,000122950 
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134 151 0,6534 0,1573 0,38 0,004 0,000166830 
134 194 0,0726 0,0242 0,38 0,064 0,000131833 
135 131 1,2705 0,4356 0,38 0,034 0,000075180 
135 141 0,6897 0,2299 0,38 0,041 0,000109728 
136 143 0,8107 0,2783 0,38 0,036 0,000212100 
136 155 0,7139 0,2420 0,38 0,054 0,000134997 
137 148 1,0769 0,3630 0,38 0,045 0,000093248 
137 154 0,9075 0,3025 0,38 0,005 0,000072963 
137 193 0,1089 0,0363 1,10 0,033 0,000148394 
138 133 0,5082 0,4719 0,38 0,027 0,000124585 
138 142 0,5324 0,1815 0,38 0,045 0,000107249 
139 132 0,9075 0,3025 0,38 0,066 0,000135438 
139 146 1,3068 0,4477 1,10 0,009 0,000169140 
140 128 0,1331 0,1331 1,10 0,013 0,000102008 
140 129 0,1936 0,1815 1,10 0,020 0,000120787 
140 152 0,3146 0,2904 0,38 0,034 0,000119100 
141 135 0,6897 0,2299 0,38 0,045 0,000109728 
141 146 0,9075 0,3025 0,38 0,027 0,000122624 
142 138 0,5324 0,1815 0,38 0,042 0,000107249 
142 149 0,8349 0,2783 0,38 0,041 0,000105063 
143 136 0,8107 0,2783 0,38 0,041 0,000212100 
143 147 0,8107 0,2783 1,10 0,061 0,000070719 
144 134 1,2100 0,4114 0,38 0,014 0,000122950 
144 145 0,2783 0,0968 0,38 0,014 0,000094604 
145 144 0,2783 0,0968 0,38 0,024 0,000094604 
145 148 0,4719 0,1573 0,38 0,067 0,000141385 
146 56 1,3310 0,4477 0,38 0,066 0,000204048 
146 139 1,3068 0,4477 0,38 0,045 0,000169140 
146 141 0,9075 0,3025 0,38 0,062 0,000122624 
147 56 1,2342 0,4235 0,38 0,041 0,000123959 
147 143 0,8107 0,2783 0,38 0,009 0,000070719 
147 149 0,1815 0,0605 0,38 0,030 0,000076103 
148 56 0,5929 0,2057 0,38 0,054 0,000159126 
148 137 1,0769 0,3630 0,38 0,024 0,000093248 
148 145 0,4719 0,1573 0,38 0,042 0,000141385 
149 142 0,8349 0,2783 0,38 0,009 0,000105063 
149 147 0,1815 0,0605 0,38 0,014 0,000076103 
150 128 0,2783 0,0968 0,38 0,024 0,000103212 
150 151 0,4719 0,1573 0,38 0,030 0,000101166 
150 154 0,5929 0,2057 0,38 0,032 0,000180101 
151 134 0,6534 0,1573 0,38 0,024 0,000166830 
151 150 0,4719 0,1573 0,38 0,038 0,000101166 
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152 131 0,7502 0,2541 1,10 0,020 0,000146331 
152 140 0,3146 0,2904 1,10 0,010 0,000119100 
153 128 0,1452 0,1331 1,10 0,022 0,000195773 
153 133 0,3388 0,3146 1,10 0,009 0,000124712 
153 155 0,1331 0,1331 0,38 0,045 0,000120735 
154 137 0,9075 0,3025 0,38 0,030 0,000072963 
154 150 0,5929 0,2057 0,38 0,036 0,000180101 
155 136 0,7139 0,2420 1,10 0,009 0,000134997 
155 153 0,1331 0,1331 0,38 0,016 0,000120735 
156 130 0,3146 0,1089 0,38 0,049 0,000085335 
156 132 0,9680 0,3267 0,38 0,044 0,000116307 
157 123 0,8712 0,2904 0,38 0,009 0,000145349 
157 199 0,1815 0,0605 0,38 0,036 0,000120384 
158 160 0,7139 0,2420 0,38 0,044 0,000129010 
158 181 0,8712 0,2904 1,10 0,050 0,000133458 
158 183 0,7623 0,7139 1,10 0,030 0,000165712 
158 189 0,6171 0,0605 0,38 0,116 0,000059829 
158 198 2,2990 0,7744 1,10 0,063 0,000150529 
159 128 0,9680 0,8954 0,38 0,030 0,000172015 
159 178 0,5929 0,2057 0,38 0,019 0,000075932 
159 179 0,3751 0,1210 1,10 0,020 0,000186980 
159 180 0,3146 0,2904 0,38 0,036 0,000097887 
160 158 0,7139 0,2420 0,38 0,038 0,000129010 
160 171 0,7502 0,2541 0,38 0,056 0,000126381 
160 184 1,1253 0,3751 0,38 0,033 0,000069132 
161 168 0,6534 0,2178 1,10 0,018 0,000141193 
162 170 0,2662 0,2541 0,38 0,014 0,000130482 
163 164 0,2783 0,0968 0,38 0,039 0,000081382 
163 184 0,7744 0,2662 0,38 0,014 0,000106774 
164 163 0,2783 0,0968 0,38 0,060 0,000081382 
164 172 1,1858 0,3993 0,38 0,025 0,000088709 
165 169 0,4961 0,1694 0,38 0,025 0,000112652 
165 185 0,4961 0,1694 1,10 0,025 0,000094882 
166 174 0,3872 0,3630 1,10 0,023 0,000123208 
166 186 0,3630 0,3388 0,38 0,048 0,000129656 
167 175 0,9559 0,3267 0,38 0,039 0,000131462 
167 187 0,7744 0,2662 0,38 0,025 0,000179047 
169 165 0,4961 0,1694 0,38 0,016 0,000112652 
169 173 0,3146 0,1089 0,38 0,038 0,000222207 
171 160 0,7502 0,2541 0,38 0,039 0,000126381 
171 187 0,7744 0,2662 0,38 0,060 0,000131635 
172 164 1,1858 0,3993 0,38 0,049 0,000088709 
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172 178 0,9680 0,3267 0,38 0,016 0,000113132 
173 169 0,3146 0,1089 0,38 0,042 0,000222207 
173 179 0,8349 0,2783 1,10 0,025 0,000190471 
174 166 0,3872 0,3630 1,10 0,160 0,000123208 
174 180 0,3630 3,3396 0,38 0,048 0,000171058 
175 167 0,9559 0,3267 0,38 0,028 0,000131462 
175 178 0,5566 0,1936 0,38 0,030 0,000127919 
178 159 0,5929 0,2057 0,38 0,049 0,000075932 
178 172 0,9680 0,3267 0,38 0,028 0,000113132 
178 175 0,5566 0,1936 0,38 0,019 0,000127919 
179 159 0,3751 0,1210 0,38 0,042 0,000186980 
179 173 0,8349 0,2783 0,38 0,024 0,000190471 
179 176 0,4719 0,1573 1,10 0,020 0,000151530 
180 159 0,3146 0,2904 1,10 0,160 0,000097887 
180 174 0,3630 3,3396 0,38 0,025 0,000171058 
180 177 0,4961 0,1694 0,38 0,044 0,000089956 
181 158 0,8712 0,2904 0,38 0,014 0,000133458 
181 182 0,2783 0,0968 0,38 0,039 0,000145690 
181 185 0,7744 0,2662 0,38 0,036 0,000112785 
182 161 0,7139 0,2420 1,10 0,050 0,000158808 
183 158 0,7623 0,7139 1,10 0,021 0,000165712 
183 162 0,3267 0,3025 1,10 0,010 0,000120068 
183 186 0,1452 0,1331 0,38 0,056 0,000090331 
184 160 1,1253 0,3751 0,38 0,039 0,000069132 
184 163 0,7744 0,2662 0,38 0,025 0,000106774 
185 165 0,4961 0,1694 0,38 0,039 0,000094882 
185 181 0,7744 0,2662 1,10 0,023 0,000112785 
186 166 0,3630 0,3388 1,10 0,010 0,000129656 
186 183 0,1452 0,1331 0,38 0,039 0,000090331 
187 167 0,7744 0,2662 0,38 0,039 0,000179047 
187 171 0,7744 0,2662 0,38 0,010 0,000131635 
188 192 0,1936 0,0726 0,38 0,047 0,000174059 
188 197 0,9317 0,3146 1,10 0,030 0,000106880 
189 158 0,6171 0,0605 0,38 0,031 0,000059829 
189 188 0,6171 0,2057 0,38 0,004 0,000148088 
196 190 0,0847 0,0363 0,38 0,016 0,000177610 
197 195 0,3146 0,1089 0,38 0,006 0,000099452 
198 191 0,1210 0,0484 0,38 0,030 0,000225694 
198 196 0,5929 0,2057 0,38 0,033 0,000145058 
199 118 0,6534 0,2178 0,38 0,009 0,000128263 
199 157 0,1815 0,0605 0,38 0,003 0,000120384 
199 200 0,0605 0,0242 2,21 0,086 0,000116519 
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201 91 1,3189 1,22210 2,21 0,002 0,000172357 
201 122 0,0484 0,00484 2,21 0,018 0,000057996 
201 189 0,3751 0,03630 0,51442 0,018 0,000119211 
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Anexo J – Conjunto de “pesos” considerados – Rede real 
 

Plano Wa Wb Wc Plano Wa Wb Wc 

1 0,3130 0,1458 0,5412 9 0,0773 0,3295 0,5932 
2 0,0922 0,1730 0,7348 10 0,2694 0,5471 0,1835 
3 0,3851 0,2290 0,3859 11 0,1950 0,4611 0,3439 
4 0,5476 0,3944 0,0580 12 0,1029 0,4763 0,4208 
5 0,2194 0,3594 0,4212 13 0,1290 0,6019 0,2691 
6 0,3486 0,5198 0,1316 14 0,1498 0,3923 0,4579 
7 0,3813 0,5162 0,1025 15 0,0458 0,6439 0,3103 
8 0,2468 0,6109 0,1423     
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Anexo K – Resultados das soluções não dominadas – Rede 

real 
 

Plano 
Custo 
ENF 
($) 

Custo 
Perdas 

($) 

Custo 
Condensadores 

($) 
Plano 

Custo 
ENF 
($) 

Custo 
Perdas 

($) 

Custo 
Condensadores 

($) 
1 330976 382183 94517 9 389322 457618 34486 
2 342334 413573 77323 10 392201 431324 32423 
3 351166 404571 70838 11 392755 433291 25840 
4 355960 398448 58164 12 399399 494502 21615 
5 364757 396197 49616 13 412465 556862 10808 
6 374639 416326 42739 14 434006 573632 08646 
7 377174 425009 38612 15 441396 585665 0 
8 385692 411201 36746     
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Anexo L – Dados para a criação dos modelos fuzzy dos 

componentes da rede de distribuição – Rede de teste 
 

Linha 
Tempo de 
reparação 

(h) 

Desvio 
padrão 

Nº 
avarias 

Período 
(anos) FOR Defuzificação 

FOR 

Defuzificação 
FOR 

(h/ano) 

1-2 14,3 4,2 4 10 0,000655 0,000752 6,584474795 
1-16 14,9 4,9 5 10 0,000852 0,000955 8,369773219 
2-3 4,3 1,6 6 10 0,000295 0,000325 2,849097068 
3-4 4,0 3,0 3 10 0,000137 0,000189 1,651618883 
4-5 4,0 3,5 7 10 0,000323 0,000370 3,238367431 
4-10 4,0 1,6 6 10 0,000272 0,000301 2,637429438 
5-6 5,5 2,7 12 10 0,000757 0,000800 7,003710814 
6-7 5,7 2,4 11 10 0,000712 0,000754 6,602125525 
7-8 4,9 4,0 6 10 0,000334 0,000390 3,415664068 
7-68 5,1 2,9 12 10 0,000697 0,000741 6,490613717 
8-9 5,0 3,1 10 10 0,000571 0,000616 5,399686588 
9-15 4,3 2,0 3 10 0,000149 0,000189 1,655042151 
9-50 4,9 4,0 11 10 0,000611 0,000663 5,806201394 
10-11 5,1 3,4 6 10 0,000353 0,000404 3,537977230 
11-12 6,2 1,4 4 10 0,000284 0,000321 2,814284861 
12-13 5,5 2,7 7 10 0,000438 0,000483 4,234643775 
13-14 4,8 3,4 6 10 0,000332 0,000382 3,344083336 
14-15 4,7 2,9 11 10 0,000586 0,000628 5,502754421 
15-67 3,9 1,3 4 10 0,000180 0,000208 1,819614958 
16-17 5,2 2,8 11 10 0,000648 0,000691 6,053293591 
17-18 4,4 2,3 5 10 0,000253 0,000292 2,558785421 
17-23 5,2 4,2 2 10 0,000119 0,000205 1,799501318 
18-19 4,9 1,3 3 10 0,000168 0,000201 1,762507294 
19-20 4,5 2,3 3 10 0,000152 0,000196 1,720802967 
20-21 3,9 0,6 4 10 0,000180 0,000200 1,753360053 
21-22 5,2 3,3 4 10 0,000237 0,000292 2,553612409 
21-27 5,2 3,3 3 10 0,000179 0,000238 2,080539566 
22-67 5,0 2,2 7 10 0,000401 0,000439 3,848552331 
23-24 5,0 1,6 3 10 0,000172 0,000209 1,831249835 
24-25 4,3 0,8 3 10 0,000148 0,000173 1,519068379 
25-26 5,2 2,7 8 10 0,000472 0,000515 4,514604508 
26-27 4,6 4,2 2 10 0,000105 0,000189 1,653844177 
27-28 5,1 1,1 3 10 0,000173 0,000205 1,795288010 
28-29 4,9 1,9 12 10 0,000675 0,000709 6,210591921 
29-64 5,8 2,9 11 10 0,000728 0,000774 6,783732391 
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30-31 3,9 2,3 4 10 0,000177 0,000216 1,894189897 
31-32 3,8 1,2 3 10 0,000129 0,000157 1,376860164 
32-33 3,4 2,2 4 10 0,000153 0,000189 1,654240942 
32-39 3,6 1,6 11 10 0,000446 0,000473 4,142886525 
33-34 5,4 2,1 4 10 0,000247 0,000289 2,532096324 
34-35 4,9 3,9 3 10 0,000168 0,000233 2,039757398 
35-36 5,1 1,8 4 10 0,000231 0,000268 2,345678033 
35-47 5,4 2,6 8 10 0,000498 0,000541 4,736083341 
36-37 5,3 3,4 8 10 0,000480 0,000530 4,644962217 
37-38 4,0 2,0 2 10 0,000090 0,000136 1,192106369 
38-43 5,5 3,0 8 10 0,000502 0,000549 4,812090347 
39-40 4,8 3,6 5 10 0,000271 0,000324 2,841145239 
40-41 4,7 3,5 4 10 0,000215 0,000270 2,362348865 
40-44 4,8 1,6 4 10 0,000219 0,000254 2,223592948 
41-42 5,1 3,9 3 10 0,000174 0,000239 2,093508042 
42-43 5,0 3,5 11 10 0,000633 0,000681 5,962858478 
42-46 5,1 3,8 8 10 0,000467 0,000520 4,553655656 
44-45 4,7 3,3 3 10 0,000160 0,000217 1,903417705 
45-60 5,7 1,3 4 10 0,000262 0,000296 2,593335565 
47-48 4,5 2,0 4 10 0,000207 0,000244 2,137085352 
48-49 4,0 1,9 7 10 0,000322 0,000354 3,104132666 
49-50 3,9 0,3 3 10 0,000134 0,000152 1,328763075 
51-52 3,7 2,1 8 10 0,000342 0,000374 3,280286578 
52-53 4,4 0,5 3 10 0,000151 0,000173 1,514260278 
52-57 3,8 2,3 5 10 0,000218 0,000255 2,235834048 
53-54 5,5 3,9 2 10 0,000127 0,000209 1,831632391 
54-55 5,0 3,9 4 10 0,000228 0,000288 2,519773163 
55-56 5,0 1,9 8 10 0,000458 0,000493 4,321203631 
55-61 5,2 3,8 4 10 0,000237 0,000297 2,603414427 
57-58 6,0 1,2 6 10 0,000414 0,000447 3,919600439 
58-59 5,6 2,2 3 10 0,000191 0,000238 2,084011200 
59-60 5,9 2,0 3 10 0,000201 0,000245 2,148544507 
61-62 5,1 2,5 7 10 0,000411 0,000452 3,961145486 
62-63 5,0 1,0 4 10 0,000228 0,000257 2,247114182 
62-65 4,8 2,7 5 10 0,000273 0,000317 2,774744675 
63-64 4,3 2,3 8 10 0,000388 0,000425 3,720512206 
65-66 4,7 3,3 3 10 0,000162 0,000219 1,919452329 
66-67 4,9 2,9 11 10 0,000610 0,000653 5,720026977 
68-69 5,4 2,3 8 10 0,000495 0,000535 4,690843346 
70-30 16,0 3,7 5 10 0,000915 0,001010 8,848993265 
70-51 15,8 5,3 3 10 0,000542 0,000664 5,818930393 
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Anexo M – Relação entre o número do componente e a linha 

correspondente – Rede de teste 
 

Número 
Componente Linha 

Número 
Componente Linha 

Número 
Componente Linha 

1 1-2 27 21-27 53 44-45 
2 1-16 28 22-67 54 45-60 
3 2-3 29 23-24 55 47-48 
4 3-4 30 24-25 56 48-49 
5 4-5 31 25-26 57 49-50 
6 4-10 32 26-27 58 51-52 
7 5-6 33 27-28 59 52-53 
8 6-7 34 28-29 60 52-57 
9 7-8 35 29-64 61 53-54 
10 7.68 36 30-31 62 54-55 
11 8-9 37 31-32 63 55-56 
12 9-15 38 32-33 64 55-61 
13 9-50 39 32-39 65 57-58 
14 10-11 40 33-34 66 58-59 
15 11-12 41 34-35 67 59-60 
16 12-13 42 35-36 68 61-62 
17 13-14 43 35-47 69 62-63 
18 14-15 44 36-37 70 62-65 
19 15-67 45 37-38 71 63-64 
20 16-17 46 38-43 72 65-66 
21 17-18 47 39-40 73 66-67 
22 17-23 48 40-41 74 68-69 
23 18-19 49 40-44 75 70-30 
24 19-20 50 41-42 76 70-51 
25 20-21 51 42-43   
26 21-22 52 42-46   
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Anexo M.1 – Resultados da simulação Monte Carlo – Rede 

de teste 
 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

0 - 485 342 97,0690 1 47 160 0,0320 
1 75 511 0,1022 1 15 152 0,0304 
1 2 462 0,0924 1 54 150 0,0300 
1 7 388 0,0776 1 40 149 0,0298 
1 35 380 0,0760 1 21 146 0,0292 
1 1 374 0,0748 1 6 146 0,0292 
1 34 357 0,0714 1 48 143 0,0286 
1 8 352 0,0704 1 70 139 0,0278 
1 76 348 0,0696 1 67 139 0,0278 
1 10 348 0,0696 1 42 139 0,0278 
1 20 343 0,0686 1 62 134 0,0268 
1 51 338 0,0676 1 26 133 0,0266 
1 13 336 0,0672 1 41 128 0,0256 
1 73 316 0,0632 1 49 125 0,0250 
1 18 306 0,0612 1 69 120 0,0240 
1 11 287 0,0574 1 60 119 0,0238 
1 74 259 0,0518 1 66 118 0,0236 
1 43 259 0,0518 1 55 116 0,0232 
1 52 255 0,0510 1 32 113 0,0226 
1 46 250 0,0500 1 4 113 0,0226 
1 31 242 0,0484 1 53 110 0,0220 
1 39 236 0,0472 1 29 110 0,0220 
1 44 234 0,0468 1 24 110 0,0220 
1 63 233 0,0466 1 50 109 0,0218 
1 65 231 0,0462 1 36 109 0,0218 
1 16 223 0,0446 1 33 109 0,0218 
1 68 208 0,0416 1 23 108 0,0216 
1 28 208 0,0416 1 72 107 0,0214 
1 71 198 0,0396 1 27 105 0,0210 
1 5 193 0,0386 1 22 97 0,0194 
1 56 180 0,0360 1 12 96 0,0192 
1 58 177 0,0354 1 61 94 0,0188 
1 17 176 0,0352 1 19 92 0,0184 
1 64 171 0,0342 1 37 87 0,0174 
1 9 169 0,0338 1 25 87 0,0174 
1 3 167 0,0334 1 38 86 0,0172 
1 14 166 0,0332 1 30 76 0,0152 
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(continuação) 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

1 57 75 0,0150 2 44+64 1 0,0002 
1 59 68 0,0136 2 43+75 1 0,0002 
1 45 51 0,0102 2 43+64 1 0,0002 
2 61+75 2 0,0004 2 43+49 1 0,0002 
2 54+72 2 0,0004 2 43+48 1 0,0002 
2 40+48 2 0,0004 2 43+44 1 0,0002 
2 35+71 2 0,0004 2 41+74 1 0,0002 
2 34+43 2 0,0004 2 41+51 1 0,0002 
2 31+36 2 0,0004 2 41+43 1 0,0002 
2 22+24 2 0,0004 2 40+65 1 0,0002 
2 11+13 2 0,0004 2 40+51 1 0,0002 
2 8+19 2 0,0004 2 39+74 1 0,0002 
2 2+76 2 0,0004 2 39+55 1 0,0002 
2 2+75 2 0,0004 2 38+55 1 0,0002 
2 72+75 1 0,0002 2 38+43 1 0,0002 
2 68+76 1 0,0002 2 36+76 1 0,0002 
2 68+74 1 0,0002 2 36+40 1 0,0002 
2 68+71 1 0,0002 2 35+76 1 0,0002 
2 64+72 1 0,0002 2 35+64 1 0,0002 
2 64+70 1 0,0002 2 35+63 1 0,0002 
2 64+68 1 0,0002 2 35+53 1 0,0002 
2 63+72 1 0,0002 2 35+39 1 0,0002 
2 63+65 1 0,0002 2 34+69 1 0,0002 
2 62+76 1 0,0002 2 34+46 1 0,0002 
2 62+72 1 0,0002 3 34+35+46 1 0,0002 
2 61+74 1 0,0002 2 33+75 1 0,0002 
2 60+73 1 0,0002 2 33+71 1 0,0002 
2 58+71 1 0,0002 2 33+70 1 0,0002 
2 56+61 1 0,0002 2 33+63 1 0,0002 
2 55+69 1 0,0002 2 33+39 1 0,0002 
2 53+76 1 0,0002 2 32+74 1 0,0002 
2 53+63 1 0,0002 2 32+73 1 0,0002 
2 52+75 1 0,0002 2 31+75 1 0,0002 
2 52+68 1 0,0002 2 31+66 1 0,0002 
2 52+61 1 0,0002 2 31+51 1 0,0002 
2 51+73 1 0,0002 2 31+42 1 0,0002 
2 51+56 1 0,0002 2 30+73 1 0,0002 
2 50+63 1 0,0002 2 30+50 1 0,0002 
2 47+67 1 0,0002 2 30+44 1 0,0002 
2 46+76 1 0,0002 2 30+31 1 0,0002 
2 46+47 1 0,0002 2 28+74 1 0,0002 
2 45+74 1 0,0002 2 28+72 1 0,0002 
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(continuação) 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

2 28+60 1 0,0002 2 13+61 1 0,0002 
2 28+56 1 0,0002 2 13+29 1 0,0002 
2 28+43 1 0,0002 2 13+24 1 0,0002 
2 28+33 1 0,0002 2 11+68 1 0,0002 
2 28+32 1 0,0002 2 11+51 1 0,0002 
2 27+46 1 0,0002 2 11+37 1 0,0002 
2 27+40 1 0,0002 2 11+17 1 0,0002 
2 27+33 1 0,0002 2 11+16 1 0,0002 
2 26+75 1 0,0002 2 10+73 1 0,0002 
2 26+72 1 0,0002 2 10+71 1 0,0002 
2 24+74 1 0,0002 2 10+62 1 0,0002 
2 24+73 1 0,0002 2 10+40 1 0,0002 
2 23+34 1 0,0002 2 10+39 1 0,0002 
2 22+75 1 0,0002 2 10+36 1 0,0002 
2 22+61 1 0,0002 2 10+29 1 0,0002 
2 22+43 1 0,0002 2 10+16 1 0,0002 
2 22+35 1 0,0002 2 9+57 1 0,0002 
2 22+31 1 0,0002 2 9+52 1 0,0002 
2 21+35 1 0,0002 2 9+48 1 0,0002 
2 20+70 1 0,0002 2 9+38 1 0,0002 
2 20+69 1 0,0002 2 9+26 1 0,0002 
2 20+50 1 0,0002 2 9+17 1 0,0002 
2 20+43 1 0,0002 2 8+43 1 0,0002 
2 19+35 1 0,0002 3 34+52 1 0,0002 
2 18+75 1 0,0002 2 8+31 1 0,0002 
2 18+69 1 0,0002 2 8+10 1 0,0002 
2 18+67 1 0,0002 2 8+9 1 0,0002 
2 18+60 1 0,0002 2 7+74 1 0,0002 
2 18+58 1 0,0002 2 7+73 1 0,0002 
2 17+74 1 0,0002 2 7+49 1 0,0002 
2 17+68 1 0,0002 2 7+47 1 0,0002 
2 17+39 1 0,0002 2 7+44 1 0,0002 
2 17+21 1 0,0002 2 7+32 1 0,0002 
2 16+73 1 0,0002 2 7+29 1 0,0002 
2 16+62 1 0,0002 2 7+28 1 0,0002 
2 16+60 1 0,0002 2 7+8 1 0,0002 
2 16+35 1 0,0002 2 6+51 1 0,0002 
2 15+72 1 0,0002 2 6+39 1 0,0002 
2 15+56 1 0,0002 2 6+20 1 0,0002 
2 14+46 1 0,0002 2 6+18 1 0,0002 
2 14+36 1 0,0002 2 6+7 1 0,0002 
2 13+64 1 0,0002 2 5+71 1 0,0002 
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(continuação) 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados 

Nº 
Ciclos 

% 
Ocorrência 

2 5+69 1 0,0002 2 2+10 1 0,0002 
2 5+44 1 0,0002 2 1+69 1 0,0002 
2 5+38 1 0,0002 2 1+68 1 0,0002 
2 5+27 1 0,0002 2 1+67 1 0,0002 
2 4+74 1 0,0002 2 1+55 1 0,0002 
2 4+58 1 0,0002 2 1+53 1 0,0002 
2 4+32 1 0,0002 2 1+46 1 0,0002 
2 4+8 1 0,0002 2 1+38 1 0,0002 
2 3+50 1 0,0002 2 1+34 1 0,0002 
2 3+37 1 0,0002 2 1+32 1 0,0002 
2 3+22 1 0,0002 2 1+25 1 0,0002 
2 3+7 1 0,0002 2 1+17 1 0,0002 
2 2+59 1 0,0002 2 1+10 1 0,0002 
2 2+52 1 0,0002 2 1+7 1 0,0002 
2 2+25 1 0,0002 2 1+2 1 0,0002 
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Anexo N – Dados para a criação dos modelos fuzzy dos 

componentes da rede de distribuição – Rede real 
 

Linha 
Tempo de 
reparação 

(h) 

Desvio 
padrão 

Nº 
avarias 

Período 
(anos) FOR Defuzificação 

FOR 

Defuzificação 
FOR 

(h/ano) 

1-12 3,40 0,84 4 10 0,000155338 0,00017658 1,546878473 
1-13 3,69 0,94 5 10 0,000210625 0,00023322 2,043006292 
1-16 3,91 0,87 3 10 0,000134061 0,00015863 1,389609648 
1-91 3,67 1,01 5 10 0,000209594 0,00023289 2,040104813 
2-6 3,96 0,59 4 10 0,000180910 0,00020143 1,764538184 
2-8 3,81 0,86 4 10 0,000173944 0,00019678 1,723811927 
2-9 3,69 0,72 4 10 0,000168703 0,00018968 1,661579942 
2-19 3,04 0,71 5 10 0,000173325 0,00019138 1,676487197 
3-11 3,33 0,97 4 10 0,000152235 0,00017460 1,529466630 
3-12 3,45 0,55 4 10 0,000157485 0,00017575 1,539579679 
4-5 4,11 0,46 6 10 0,000281694 0,00030093 2,636189092 
4-17 3,80 1,10 5 10 0,000217091 0,00024176 2,117827559 
5-6 2,95 0,70 2 10 0,000281694 0,00008907 0,780211533 
7-8 2,33 0,29 3 10 0,000067386 0,00009152 0,801711287 
7-18 2,78 0,87 4 10 0,000180910 0,00014635 1,281999046 
9-10 3,90 0,39 2 10 0,000067386 0,00010916 0,956211495 
9-88 4,31 0,00 1 10 0,000079697 0,00006365 0,557609829 
10-14 3,24 1,07 3 10 0,000127088 0,00013567 1,188436214 
10-85 3,05 0,84 5 10 0,000173944 0,00019378 1,697488974 
11-14 3,26 0,80 3 10 0,000079697 0,00013318 1,166620641 
13-15 3,16 1,01 3 10 0,000168703 0,00013188 1,155226406 
15-18 3,06 0,76 6 10 0,000089049 0,00022774 1,994961004 
16-17 3,41 1,23 3 10 0,000049262 0,00014387 1,260340125 
19-32 3,30 1,23 2 10 0,000089049 0,00010711 0,938264460 
19-43 3,89 1,14 2 10 0,000111054 0,00012106 1,060445411 
19-50 2,80 0,86 3 10 0,000174394 0,00011652 1,020737295 
19-57 3,60 1,02 2 10 0,000152235 0,00011152 0,976915957 
20-46 3,01 0,68 4 10 0,000111772 0,00015567 1,363652247 
20-48 3,90 0,83 5 10 0,000155338 0,00024532 2,148987800 
20-49 2,93 1,38 4 10 0,000157485 0,00015918 1,394426861 
20-56 4,35 0,95 3 10 0,000210625 0,00017597 1,541534128 
20-71 2,86 1,00 2 10 0,000108287 0,00009157 0,802195455 
21-32 4,04 1,19 4 10 0,000111054 0,00021195 1,856719736 
21-52 3,74 1,07 3 10 0,000111772 0,00015440 1,352573779 
22-27 3,96 0,49 3 10 0,000108287 0,00015570 1,363907407 
22-54 3,93 0,95 5 10 0,000209451 0,00024804 2,172820235 
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(continuação) 

Linha 
Tempo de 
reparação 

(h) 

Desvio 
padrão 

Nº 
avarias 

Período 
(anos) FOR Defuzificação 

FOR 

Defuzificação 
FOR 

(h/ano) 

23-28 3,53 0,63 3 10 0,000120880 0,00014117 1,236676396 
23-53 4,28 0,13 2 10 0,000097855 0,00011505 1,007831564 
24-34 3,52 1,29 3 10 0,000120619 0,00014884 1,303801116 
24-43 4,58 0,43 2 10 0,000104690 0,00012786 1,120094364 
25-29 2,93 0,96 5 10 0,000167548 0,00018765 1,643848710 
25-52 3,31 1,26 3 10 0,000113384 0,00014048 1,230569192 
26-30 2,94 0,35 4 10 0,000134133 0,00014841 1,300060366 
26-55 3,35 1,03 3 10 0,000114631 0,00013917 1,219097057 
27-35 3,61 1,13 4 10 0,000164710 0,00018975 1,662208968 
28-33 3,75 1,00 4 10 0,000171120 0,00019523 1,710223122 
29-38 3,19 0,71 4 10 0,000145684 0,00016479 1,443519232 
30-39 4,34 0,50 3 10 0,000148750 0,00017038 1,492486487 
31-36 3,50 0,77 4 10 0,000159981 0,00018086 1,584311405 
31-43 3,34 1,20 4 10 0,000152571 0,00017739 1,553958670 
32-54 3,53 1,16 3 10 0,000120976 0,00014764 1,293329044 
32-83 3,09 0,68 6 10 0,000212027 0,00022969 2,012121806 
33-46 4,07 0,70 2 10 0,000093032 0,00011872 1,039947496 
34-37 3,25 0,80 6 10 0,000222412 0,00024174 2,117625157 
35-44 4,15 0,32 3 10 0,000142199 0,00016090 1,409522437 
36-41 2,97 0,14 2 10 0,000067808 0,00008051 0,705227946 
37-40 2,73 0,41 3 10 0,000093397 0,00010815 0,947415611 
38-48 3,47 1,89 2 10 0,000079279 0,00012216 1,070113633 
39-46 2,93 1,04 4 10 0,000133893 0,00015552 1,362354868 
40-42 3,43 0,30 3 10 0,000117365 0,00013330 1,167701316 
41-45 3,46 0,99 3 10 0,000118644 0,00014307 1,253249778 
42-47 3,86 1,00 4 10 0,000176425 0,00020102 1,760897398 
44-48 4,55 0,02 2 10 0,000103900 0,00012025 1,053410289 
45-49 2,85 0,98 2 10 0,000065201 0,00009118 0,798745041 
47-49 3,04 0,56 5 10 0,000173782 0,00019038 1,667709672 
50-51 4,73 0,26 2 10 0,000108003 0,00012890 1,129170308 
50-53 3,49 0,71 4 10 0,000159253 0,00017934 1,571036643 
51-55 3,71 1,11 3 10 0,000127195 0,00015394 1,348501734 
56-124 3,38 1,06 3 10 0,000115728 0,00014072 1,232693890 
56-146 3,57 0,83 5 10 0,000204048 0,00022520 1,972768456 
56-147 3,62 1,04 3 10 0,000123959 0,00014949 1,309494226 
56-148 3,48 0,83 4 10 0,000159126 0,00018050 1,581176257 
57-59 4,14 0,98 2 10 0,000094599 0,00012512 1,096084214 
57-61 2,84 0,70 5 10 0,000161881 0,00017904 1,568353932 
58-68 3,06 0,82 3 10 0,000104764 0,00012562 1,100410934 
58-69 3,08 0,66 4 10 0,000140709 0,00015887 1,391663744 
58-76 3,91 0,88 4 10 0,000178527 0,00020201 1,769591420 
59-60 3,37 0,21 4 10 0,000153905 0,00016827 1,474048707 
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(continuação) 

Linha 
Tempo de 
reparação 

(h) 

Desvio 
padrão 

Nº 
avarias 

Período 
(anos) FOR Defuzificação 

FOR 

Defuzificação 
FOR 

(h/ano) 

60-62 3,20 0,51 2 10 0,000073139 0,00009263 0,811433443 
61-63 4,29 0,17 2 10 0,000161881 0,00011595 1,015745113 
62-70 4,31 0,25 3 10 0,000098085 0,00016606 1,454660940 
63-66 3,72 0,82 2 10 0,000073139 0,00011150 0,976737308 
64-68 3,42 0,52 3 10 0,000147657 0,00013596 1,190998272 
64-70 3,27 0,89 5 10 0,000098085 0,00020721 1,815156298 
65-67 2,20 0,16 3 10 0,000085009 0,00008532 0,747443101 
65-69 4,14 0,45 5 10 0,000117340 0,00025594 2,241993235 
66-67 4,22 0,80 4 10 0,000186534 0,00021637 1,895440773 
66-88 3,75 0,58 5 10 0,000075502 0,00023316 2,042522368 
67-84 2,90 0,59 3 10 0,000236557 0,00011686 1,023695289 
67-92 2,96 0,69 3 10 0,000085009 0,00012029 1,053705658 
71-72 3,72 0,50 4 10 0,000192631 0,00018881 1,653994821 
71-73 3,64 1,06 3 10 0,000213883 0,00015046 1,318030869 
71-75 4,13 0,69 5 10 0,000075502 0,00025763 2,256815907 
72-76 3,30 1,14 3 10 0,000192631 0,00013861 1,214195442 
72-79 2,99 0,65 4 10 0,000099321 0,00015413 1,350216134 
73-74 3,10 1,06 4 10 0,000101341 0,00016398 1,436465499 
74-80 3,40 0,92 5 10 0,000104764 0,00021571 1,889601764 
75-80 4,27 0,85 4 10 0,000117340 0,00021933 1,921322960 
76-77 3,56 1,22 4 10 0,000140709 0,00018854 1,651593878 
77-78 3,22 0,90 5 10 0,000236557 0,00020423 1,789067956 
78-82 3,62 1,13 4 10 0,000147657 0,00019033 1,667280615 
79-81 3,04 0,81 3 10 0,000186534 0,00012467 1,092094779 
82-89 2,79 0,66 4 10 0,000065275 0,00014469 1,267469481 
83-98 3,59 0,29 3 10 0,000170036 0,00013957 1,222627296 
83-103 4,04 0,87 4 10 0,000124540 0,00020842 1,825752862 
83-106 3,28 0,86 3 10 0,000235842 0,00013465 1,179560451 
83-108 3,42 0,68 3 10 0,000170036 0,00013763 1,205618452 
83-109 2,31 0,31 3 10 0,000112917 0,00009097 0,796940409 
83-117 4,60 0,28 3 10 0,000136419 0,00017730 1,553155248 
85-90 3,34 0,95 5 10 0,000124540 0,00021217 1,858614378 
87-88 3,74 0,56 4 10 0,000141540 0,00019031 1,667096659 
91-86 3,81 0,73 2 10 0,000141540 0,00011215 0,982397957 
93-97 3,61 0,80 4 10 0,000194298 0,00018650 1,633767850 
93-110 2,93 0,88 4 10 0,000235842 0,00015366 1,346039851 
93-112 4,08 1,28 3 10 0,000194903 0,00016981 1,487565086 
93-118 3,35 0,90 4 10 0,000178527 0,00017484 1,531586990 
94-105 2,90 0,48 3 10 0,000112917 0,00011566 1,013184110 
94-111 3,97 0,65 4 10 0,000162691 0,00020257 1,774518466 
95-100 2,92 1,09 3 10 0,000183676 0,00012389 1,085248486 
95-116 3,48 1,45 4 10 0,000165243 0,00018710 1,638962631 
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FOR 
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96-115 2,56 0,36 4 10 0,000073139 0,00012999 1,138697484 
96-116 3,44 1,02 3 10 0,000098085 0,00014262 1,249375301 
97-115 3,80 0,72 4 10 0,000147657 0,00019510 1,709047667 
98-101 3,08 0,53 3 10 0,000085009 0,00012300 1,077483852 
99-100 3,90 0,82 3 10 0,000117340 0,00015763 1,380865028 
99-101 3,09 1,15 4 10 0,000186534 0,00016453 1,441308884 
102-106 3,72 1,48 3 10 0,000075502 0,00015874 1,390545742 
102-109 3,41 1,20 6 10 0,000236557 0,00025706 2,251841497 
103-104 2,78 1,04 2 10 0,000192631 0,00009013 0,789570427 
104-107 3,85 0,69 4 10 0,000213883 0,00019710 1,726582675 
105-110 3,40 0,94 3 10 0,000099321 0,00014011 1,227347975 
107-108 3,28 0,22 3 10 0,000101341 0,00012682 1,110935706 
111-114 3,43 1,18 3 10 0,000170036 0,00014426 1,263739445 
112-113 3,59 1,03 3 10 0,000124540 0,00014838 1,299791047 
113-114 3,66 1,03 3 10 0,000235842 0,00015084 1,321317281 
117-121 3,03 0,27 4 10 0,000112917 0,00015206 1,332052025 
118-120 3,81 1,06 3 10 0,000136419 0,00015722 1,377257366 
118-121 3,50 0,73 4 10 0,000141540 0,00018029 1,579318288 
118-199 3,74 0,63 3 10 0,000194298 0,00014935 1,308323115 
119-93 3,63 1,03 5 10 0,000194903 0,00023040 2,018298832 
122-119 3,58 0,09 2 10 0,000162691 0,00009584 0,839592702 
123-125 3,75 0,80 3 10 0,000183676 0,00015148 1,326964987 
123-126 3,65 0,43 3 10 0,000165243 0,00014354 1,257395622 
123-157 4,24 0,20 3 10 0,000104008 0,00016296 1,427555416 
124-127 3,98 0,98 3 10 0,000127533 0,00016236 1,422312117 
126-127 2,57 0,55 3 10 0,000123164 0,00010393 0,910464459 
128-140 4,47 0,22 2 10 0,000184633 0,00012126 1,062236120 
128-150 4,52 0,39 2 10 0,000112437 0,00012546 1,099031350 
128-153 4,29 0,60 4 10 0,000117125 0,00021764 1,906519837 
128-159 3,77 0,77 4 10 0,000078978 0,00019376 1,697375087 
129-130 3,34 1,07 5 10 0,000157455 0,00021310 1,866784625 
129-140 3,53 0,60 3 10 0,000190659 0,00014072 1,232719437 
130-156 3,74 0,17 2 10 0,000170887 0,00010126 0,887077623 
131-135 3,29 1,47 2 10 0,000086960 0,00011068 0,969587388 
131-152 3,20 0,50 4 10 0,000164978 0,00016321 1,429748569 
132-139 3,95 0,74 3 10 0,000133702 0,00015852 1,388625853 
132-156 3,39 1,17 3 10 0,000139656 0,00014263 1,249411995 
133-138 3,64 0,80 3 10 0,000153155 0,00014727 1,290051941 
133-153 2,73 0,31 4 10 0,000099471 0,00013783 1,207359885 
134-144 3,59 1,29 3 10 0,000181368 0,00015149 1,327044738 
134-151 3,65 0,89 4 10 0,000100187 0,00018949 1,659895557 
134-194 3,85 0,94 3 10 0,000159051 0,00015696 1,374929243 
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135141 3,20 0,47 3 10 0,000116922 0,00012685 1,111171725 
136-143 3,10 0,73 6 10 0,000117961 0,00023023 2,016795417 
136-155 3,94 0,73 3 10 0,000173698 0,00015800 1,384091965 
137-148 2,72 0,16 3 10 0,000105489 0,00010492 0,919076832 
137-154 3,19 1,27 2 10 0,000133657 0,00010475 0,917626403 
137-193 3,25 1,12 4 10 0,000141155 0,00017199 1,506627327 
138-142 3,13 1,52 3 10 0,000127437 0,00013685 1,198846232 
139-146 2,96 0,37 5 10 0,000233347 0,00018356 1,607965182 
140-152 2,61 0,65 4 10 0,000063440 0,00013545 1,186570905 
141-146 3,58 1,10 3 10 0,000175911 0,00014874 1,302954251 
142-149 3,07 1,02 3 10 0,000116548 0,00012837 1,124512436 
143-147 3,10 0,47 2 10 0,000112360 0,00008921 0,781516985 
144-145 2,76 0,65 3 10 0,000117660 0,00011241 0,984702251 
145-148 4,13 0,73 3 10 0,000123048 0,00016507 1,446003884 
147-149 3,33 1,26 2 10 0,000125278 0,00010829 0,948599718 
150-151 2,95 0,29 3 10 0,000138313 0,00011522 1,009360079 
150-154 3,94 0,63 4 10 0,000130695 0,00020104 1,761143275 
153-155 3,52 0,87 3 10 0,000159923 0,00014386 1,260173639 
157-199 3,51 1,08 3 10 0,000128263 0,00014613 1,280132617 
158-160 3,77 1,46 3 10 0,000207084 0,00016024 1,403718287 
158-181 3,90 0,80 3 10 0,000081820 0,00015706 1,375825320 
158-183 3,63 0,53 4 10 0,000128398 0,00018444 1,615675938 
158-189 2,62 0,62 2 10 0,000125221 0,00007909 0,692849352 
158-198 3,30 1,24 4 10 0,000145349 0,00017562 1,538428474 
159-178 3,32 1,77 2 10 0,000136290 0,00011637 1,019411555 
159-179 3,27 0,72 5 10 0,000088096 0,00020594 1,804015551 
159-180 4,29 0,06 2 10 0,000102008 0,00011390 0,997792043 
160-171 2,77 0,72 4 10 0,000103212 0,00014405 1,261888963 
160-184 3,03 1,06 2 10 0,000195773 0,00009692 0,849028158 
161-168 3,09 0,43 4 10 0,000172015 0,00015694 1,374824716 
162-170 2,86 0,80 4 10 0,000190431 0,00014933 1,308158369 
163-164 3,56 0,60 2 10 0,000120787 0,00010372 0,908559022 
163-184 3,12 0,73 3 10 0,000085335 0,00012677 1,110536571 
164-172 3,88 1,33 2 10 0,000075180 0,00012402 1,086398407 
165-169 3,29 0,33 3 10 0,000146331 0,00012845 1,125260170 
165-185 2,77 0,30 3 10 0,000135438 0,00010845 0,949999908 
166-174 3,60 0,51 3 10 0,000116307 0,00014228 1,246410805 
166-186 2,84 1,12 4 10 0,000124585 0,00015182 1,329950507 
167-175 3,84 1,35 3 10 0,000124712 0,00016154 1,415083936 
167-187 3,14 0,66 5 10 0,000122950 0,00019691 1,724964377 
169-173 3,89 0,85 5 10 0,000166830 0,00024473 2,143839115 
171-187 3,84 0,67 3 10 0,000131833 0,00015346 1,344353021 
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172-178 3,30 0,91 3 10 0,000113132 0,00013599 1,191255778 
173-179 3,34 0,79 5 10 0,000190471 0,00021040 1,843097498 
174-180 3,00 0,29 5 10 0,000171058 0,00018478 1,618648063 
175-178 3,73 1,23 3 10 0,000127919 0,00015623 1,368588125 
179-176 3,32 0,98 4 10 0,000151530 0,00017390 1,523332170 
180-177 3,94 1,09 2 10 0,000089956 0,00012159 1,065166987 
181-182 4,25 0,96 3 10 0,000145690 0,00017253 1,511340470 
181-185 3,29 1,19 3 10 0,000112785 0,00013903 1,217859919 
182-161 2,78 0,82 5 10 0,000158808 0,00017702 1,550651768 
183-162 3,50 0,83 3 10 0,000120068 0,00014264 1,249542683 
183-186 2,64 0,35 3 10 0,000090331 0,00010406 0,911552712 
188-192 3,05 0,99 5 10 0,000174059 0,00019486 1,706994323 
188-197 3,12 1,30 3 10 0,000106880 0,00013384 1,172477527 
189-188 4,32 0,48 3 10 0,000148088 0,00016942 1,484125805 
196-190 3,89 0,76 4 10 0,000177610 0,00019967 1,749108626 
197-195 4,35 0,10 2 10 0,000099452 0,00011649 1,020413934 
198-191 3,95 0,62 5 10 0,000225694 0,00024611 2,155909086 
198-196 3,18 1,17 4 10 0,000145058 0,00016899 1,480321063 
199-200 3,40 0,50 3 10 0,000116519 0,00013477 1,180601376 
201-91 2,52 0,23 6 10 0,000172357 0,00018371 1,609259902 
201-122 2,54 0,51 2 10 0,000057996 0,00007523 0,659056636 
201-189 2,61 0,28 4 10 0,000119211 0,00013159 1,152760354 
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Anexo O – Relação entre o número do componente e a linha 

correspondente – Rede real 
 

Número 
Componente Linha 

Número 
Componente Linha 

Número 
Componente Linha 

1 1-12 38 23-53 75 58-68 
2 1-13 39 24-34 76 58-69 
3 1-16 40 24-43 77 58-76 
4 1-91 41 25-29 78 59-60 
5 2-6 42 25-52 79 60-62 
6 2-8 43 26-30 80 61-63 
7 2-9 44 26-55 81 62-70 
8 2-19 45 27-35 82 63-66 
9 3-11 46 28-33 83 64-68 
10 3-12 47 29-38 84 64-70 
11 4-5 48 30-39 85 65-67 
12 4-17 49 31-36 86 65-69 
13 5-6 50 31-43 87 66-67 
14 7-8 51 32-54 88 66-88 
15 7-18 52 32-83 89 67-84 
16 9-10 53 33-46 90 67-92 
17 9-88 54 34-37 91 71-72 
18 10-14 55 35-44 92 71-73 
19 10-85 56 36-41 93 71-75 
20 11-14 57 37-40 94 72-76 
21 13-15 58 38-48 95 72-79 
22 15-18 59 39-46 96 73-74 
23 16-17 60 40-42 97 74-80 
24 19-32 61 41-45 98 75-80 
25 19-43 62 42-47 99 76-77 
26 19-50 63 44-48 100 77-78 
27 19-57 64 45-49 101 78-82 
28 20-46 65 47-49 102 79-81 
29 20-48 66 50-51 103 82-89 
30 20-49 67 50-53 104 83-98 
31 20-56 68 51-55 105 83-103 
32 20-71 69 56-124 106 83-106 
33 21-32 70 56-146 107 83-108 
34 21-52 71 56-147 108 83-109 
35 22-27 72 56-148 109 83-117 
36 22-54 73 57-59 110 85-90 
37 23-28 74 57-61 111 87-88 

  



Otimização de redes elétricas de distribuição – Planeamento e operação 
 

 

206 

F. Maurício Dias 

(continuação) 

Número 
Componente Linha 

Número 
Componente Linha 

Número 
Componente Linha 

112 91-86 151 129-130 190 160-171 
113 93-97 152 129-140 191 160-184 
114 93-110 153 130-156 192 161-168 
115 93-112 154 131-135 193 162-170 
116 93-118 155 131-152 194 163-164 
117 94-105 156 132-139 195 163-184 
118 94-111 157 132-156 196 164-172 
119 95-100 158 133-138 197 165-169 
120 95-116 159 133-153 198 165-185 
121 96-115 160 134-144 199 166-174 
122 96-116 161 134-151 200 166-186 
123 97-115 162 134-194 201 167-175 
124 98-101 163 135141 202 167-187 
125 99-100 164 136-143 203 169-173 
126 99-101 165 136-155 204 171-187 
127 102-106 166 137-148 205 172-178 
128 102-109 167 137-154 206 173-179 
129 103-104 168 137-193 207 174-180 
130 104-107 169 138-142 208 175-178 
131 105-110 170 139-146 209 179-176 
132 107-108 171 140-152 210 180-177 
133 111-114 172 141-146 211 181-182 
134 112-113 173 142-149 212 181-185 
135 113-114 174 143-147 213 182-161 
136 117-121 175 144-145 214 183-162 
137 118-120 176 145-148 215 183-186 
138 118-121 177 147-149 216 188-192 
139 118-199 178 150-151 217 188-197 
140 119-93 179 150-154 218 189-188 
141 122-119 180 153-155 219 196-190 
142 123-125 181 157-199 220 197-195 
143 123-126 182 158-160 221 198-191 
144 123-157 183 158-181 222 198-196 
145 124-127 184 158-183 223 199-200 
146 126-127 185 158-189 224 201-91 
147 128-140 186 158-198 225 201-122 
148 128-150 187 159-178 226 201-189 
149 128-153 188 159-179   
150 128-159 189 159-180   
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Anexo O.1 – Resultados da simulação Monte Carlo – Rede 

real 
 

Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 
Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 

0 - 482424 96,4848 1 54 97 0,0194 
1 11 147 0,0294 1 65 96 0,0192 
1 203 131 0,0262 1 120 95 0,0190 
1 93 130 0,0260 1 207 94 0,0188 
1 4 128 0,0256 1 164 94 0,0188 
1 140 126 0,0252 1 110 94 0,0188 
1 87 126 0,0252 1 105 94 0,0188 
1 86 126 0,0252 1 62 94 0,0188 
1 5 126 0,0252 1 46 94 0,0188 
1 2 126 0,0252 1 1 93 0,0186 
1 98 124 0,0248 1 97 92 0,0184 
1 88 124 0,0248 1 74 92 0,0184 
1 128 123 0,0246 1 219 91 0,0182 
1 22 121 0,0242 1 183 91 0,0182 
1 52 117 0,0234 1 151 91 0,0182 
1 19 116 0,0232 1 29 91 0,0182 
1 77 115 0,0230 1 6 91 0,0182 
1 36 111 0,0222 1 165 90 0,0180 
1 221 108 0,0216 1 118 90 0,0180 
1 100 108 0,0216 1 10 90 0,0180 
1 84 107 0,0214 1 123 89 0,0178 
1 12 107 0,0214 1 81 89 0,0178 
1 130 106 0,0212 1 47 89 0,0178 
1 224 105 0,0210 1 181 88 0,0176 
1 33 105 0,0210 1 113 88 0,0176 
1 188 103 0,0206 1 34 88 0,0176 
1 179 103 0,0206 1 209 87 0,0174 
1 101 102 0,0204 1 176 87 0,0174 
1 99 102 0,0204 1 92 87 0,0174 
1 149 101 0,0202 1 67 87 0,0174 
1 206 100 0,0200 1 193 86 0,0172 
1 45 100 0,0200 1 78 86 0,0172 
1 150 99 0,0198 1 142 85 0,0170 
1 161 98 0,0196 1 138 85 0,0170 
1 155 97 0,0194 1 72 85 0,0170 
1 70 97 0,0194 1 49 85 0,0170 
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Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 
Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 

1 54 97 0,0194 1 156 83 0,0166 
1 65 96 0,0192 1 126 83 0,0166 
1 120 95 0,0190 1 111 83 0,0166 
1 207 94 0,0188 1 7 83 0,0166 
1 164 94 0,0188 1 192 82 0,0164 
1 110 94 0,0188 1 182 82 0,0164 
1 105 94 0,0188 1 137 82 0,0164 
1 62 94 0,0188 1 55 82 0,0164 
1 46 94 0,0188 1 125 81 0,0162 
1 1 93 0,0186 1 96 81 0,0162 
1 97 92 0,0184 1 50 81 0,0162 
1 74 92 0,0184 1 48 81 0,0162 
1 219 91 0,0182 1 8 81 0,0162 
1 183 91 0,0182 1 218 80 0,0160 
1 151 91 0,0182 1 170 80 0,0160 
1 29 91 0,0182 1 21 80 0,0160 
1 6 91 0,0182 1 222 79 0,0158 
1 165 90 0,0180 1 216 79 0,0158 
1 118 90 0,0180 1 202 79 0,0158 
1 10 90 0,0180 1 184 79 0,0158 
1 123 89 0,0178 1 127 79 0,0158 
1 81 89 0,0178 1 116 79 0,0158 
1 47 89 0,0178 1 51 79 0,0158 
1 181 88 0,0176 1 23 79 0,0158 
1 113 88 0,0176 1 157 78 0,0156 
1 34 88 0,0176 1 136 78 0,0156 
1 209 87 0,0174 1 135 78 0,0156 
1 176 87 0,0174 1 135 78 0,0156 
1 92 87 0,0174 1 76 78 0,0156 
1 67 87 0,0174 1 69 78 0,0156 
1 193 86 0,0172 1 30 78 0,0156 
1 78 86 0,0172 1 201 77 0,0154 
1 142 85 0,0170 1 171 77 0,0154 
1 138 85 0,0170 1 171 77 0,0154 
1 72 85 0,0170 1 144 77 0,0154 
1 49 85 0,0170 1 41 77 0,0154 
1 109 84 0,0168 1 60 76 0,0152 
1 103 84 0,0168 1 43 76 0,0152 
1 91 84 0,0168 1 37 76 0,0152 
1 31 84 0,0168 1 28 76 0,0152 
1 213 83 0,0166 1 28 76 0,0152 
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Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 
Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 

1 159 75 0,0150 1 58 63 0,0126 
1 139 75 0,0150 1 83 62 0,0124 
1 71 75 0,0150 1 75 62 0,0124 
1 172 74 0,0148 1 59 62 0,0124 
1 145 74 0,0148 1 3 62 0,0124 
1 68 73 0,0146 1 217 61 0,0122 
1 9 73 0,0146 1 143 61 0,0122 
1 204 72 0,0144 1 61 61 0,0122 
1 95 72 0,0144 1 53 61 0,0122 
1 66 72 0,0144 1 226 60 0,0120 
1 208 71 0,0142 1 210 60 0,0120 
1 163 71 0,0142 1 152 60 0,0120 
1 42 71 0,0142 1 104 60 0,0120 
1 39 71 0,0142 1 212 59 0,0118 
1 187 71 0,0142 1 200 59 0,0118 
1 187 70 0,0140 1 154 59 0,0118 
1 133 70 0,0140 1 197 58 0,0116 
1 122 70 0,0140 1 189 58 0,0116 
1 35 70 0,0140 1 175 58 0,0116 
1 107 69 0,0138 1 146 58 0,0116 
1 134 68 0,0136 1 94 58 0,0116 
1 124 68 0,0136 1 44 58 0,0116 
1 15 68 0,0136 1 25 58 0,0116 
1 15 68 0,0136 1 102 57 0,0114 
1 119 67 0,0134 1 73 57 0,0114 
1 40 67 0,0134 1 26 57 0,0114 
1 199 66 0,0132 1 24 57 0,0114 
1 168 66 0,0132 1 214 56 0,0112 
1 160 66 0,0132 1 131 56 0,0112 
1 115 66 0,0132 1 82 56 0,0112 
1 205 65 0,0130 1 38 56 0,0112 
1 173 65 0,0130 1 132 55 0,0110 
1 121 65 0,0130 1 117 55 0,0110 
1 114 65 0,0130 1 148 55 0,0110 
1 190 64 0,0128 1 16 54 0,0108 
1 162 64 0,0128 1 147 54 0,0108 
1 106 64 0,0128 1 32 54 0,0108 
1 90 64 0,0128 1 20 53 0,0106 
1 18 64 0,0128 1 196 52 0,0104 
1 195 63 0,0126 1 220 52 0,0104 
1 89 63 0,0126 1 177 51 0,0102 
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Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 
Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 

1 174 50 0,0100 2 176+188 1 0,0002 
1 85 50 0,0100 2 173+210 1 0,0002 
1 64 50 0,0100 2 173+197 1 0,0002 
1 14 50 0,0100 2 170+202 1 0,0002 
1 191 50 0,0100 2 169+203 1 0,0002 
1 80 50 0,0100 2 168+226 1 0,0002 
1 191 49 0,0098 2 168+199 1 0,0002 
1 80 49 0,0098 2 165+171 1 0,0002 
1 112 48 0,0096 2 164+209 1 0,0002 
1 57 48 0,0096 2 163+168 1 0,0002 
1 129 47 0,0094 2 161+168 1 0,0002 
1 166 47 0,0094 2 155+223 1 0,0002 
1 167 46 0,0092 2 155+169 1 0,0002 
1 225 45 0,0090 2 151+219 1 0,0002 
1 141 45 0,0090 2 151+188 1 0,0002 
1 27 44 0,0088 2 145+202 1 0,0002 
1 215 42 0,0084 2 144+218 1 0,0002 
1 194 40 0,0080 2 144+164 1 0,0002 
1 185 39 0,0078 2 144+159 1 0,0002 
1 108 37 0,0074 2 141+178 1 0,0002 
1 56 37 0,0074 2 138+168 1 0,0002 
1 198 36 0,0072 2 138+153 1 0,0002 
1 153 36 0,0072 2 137+225 1 0,0002 
1 79 34 0,0068 2 137+184 1 0,0002 
1 13 34 0,0068 2 137+152 1 0,0002 
1 17 21 0,0042 2 136+163 1 0,0002 
2 219+81 2 0,0004 2 135+210 1 0,0002 
2 13+98 2 0,0004 2 134+184 1 0,0002 
2 219+226 1 0,0002 2 133+189 1 0,0002 
2 214+215 1 0,0002 2 133+151 1 0,0002 
2 212+214 1 0,0002 2 132+213 1 0,0002 
2 207+221 1 0,0002 2 131+218 1 0,0002 
2 206+220 1 0,0002 2 128+186 1 0,0002 
2 195+226 1 0,0002 2 129+186 1 0,0002 
2 192+204 1 0,0002 2 129+151 1 0,0002 
2 191+219 1 0,0002 2 129+139 1 0,0002 
2 184+206 1 0,0002 2 126+181 1 0,0002 
2 182+190 1 0,0002 2 126+127 1 0,0002 
2 179+184 1 0,0002 2 125+200 1 0,0002 
2 177+203 1 0,0002 2 125+181 1 0,0002 
2 176+190 1 0,0002 2 125+126 1 0,0002 
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Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 
Nº Comp. 
Avariados 

Comp. 
Avariados Nº Ciclos % 

Ocorrência 

2 123+185 1 0,0002 2 101+203 1 0,0002 
2 123+135 1 0,0002 2 100+197 1 0,0002 
2 122+146 1 0,0002 2 99+183 1 0,0002 
2 122+126 1 0,0002 2 99+145 1 0,0002 
2 120+181 1 0,0002 2 99+121 1 0,0002 
2 120+168 1 0,0002 2 97+173 1 0,0002 
2 118+177 1 0,0002 2 96+191 1 0,0002 
2 118+134 1 0,0002 2 94+179 1 0,0002 
2 117+214 1 0,0002 2 93+198 1 0,0002 
2 116+221 1 0,0002 2 92+201 1 0,0002 
2 116+141 1 0,0002 2 91+163 1 0,0002 
2 116+119 1 0,0002 2 90+226 1 0,0002 
2 115+130 1 0,0002 2 90+127 1 0,0002 
2 114+137 1 0,0002 2 89+104 1 0,0002 
2 113+219 1 0,0002 2 88+159 1 0,0002 
2 112+212 1 0,0002 2 87+204 1 0,0002 
2 112+182 1 0,0002 2 87+117 1 0,0002 
2 112+125 1 0,0002 2 86+179 1 0,0002 
2 111+197 1 0,0002 2 85+138 1 0,0002 
2 111+178 1 0,0002 2 84+207 1 0,0002 
2 111+140 1 0,0002 2 84+196 1 0,0002 
2 110+166 1 0,0002 2 83+117 1 0,0002 
2 110+143 1 0,0002 2 81+206 1 0,0002 
2 110+139 1 0,0002 2 80+226 1 0,0002 
2 110+128 1 0,0002 2 79+184 1 0,0002 
2 108+221 1 0,0002 2 79+131 1 0,0002 
2 108+171 1 0,0002 2 78+202 1 0,0002 
2 108+155 1 0,0002 2 78+133 1 0,0002 
2 108+113 1 0,0002 2 78+97 1 0,0002 
2 107+184 1 0,0002 2 77+226 1 0,0002 
2 107+148 1 0,0002 2 77+154 1 0,0002 
2 107+129 1 0,0002 2 76+152 1 0,0002 
2 106+155 1 0,0002 2 76+146 1 0,0002 
2 106+153 1 0,0002 2 73+202 1 0,0002 
2 105+150 1 0,0002 2 73+150 1 0,0002 
2 103+219 1 0,0002 2 72+183 1 0,0002 
2 103+164 1 0,0002 2 72+81 1 0,0002 
2 103+108 1 0,0002 2 71+152 1 0,0002 
2 103+105 1 0,0002 2 70+76 1 0,0002 
2 102+217 1 0,0002 2 69+182 1 0,0002 
2 101+222 1 0,0002 2 69+161 1 0,0002 
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2 67+223 1 0,0002 2 46+168 1 0,0002 
2 67+165 1 0,0002 2 46+161 1 0,0002 
2 66+224 1 0,0002 2 46+142 1 0,0002 
2 66+76 1 0,0002 2 46+73 1 0,0002 
2 65+172 1 0,0002 2 46+52 1 0,0002 
2 65+79 1 0,0002 2 45+197 1 0,0002 
2 64+206 1 0,0002 2 45+131 1 0,0002 
2 63+204 1 0,0002 2 44+110 1 0,0002 
2 63+179 1 0,0002 2 44+72 1 0,0002 
2 63+106 1 0,0002 2 42+114 1 0,0002 
2 62+182 1 0,0002 2 41+138 1 0,0002 
2 62+172 1 0,0002 2 41+77 1 0,0002 
2 62+150 1 0,0002 2 40+75 1 0,0002 
2 60+136 1 0,0002 2 38+151 1 0,0002 
2 59+213 1 0,0002 2 38+84 1 0,0002 
2 59+196 1 0,0002 2 37+195 1 0,0002 
2 59+195 1 0,0002 2 37+149 1 0,0002 
2 57+224 1 0,0002 2 37+90 1 0,0002 
2 57+105 1 0,0002 2 37+65 1 0,0002 
2 57+103 1 0,0002 2 36+148 1 0,0002 
2 55+61 1 0,0002 2 36+112 1 0,0002 
2 54+223 1 0,0002 2 36+95 1 0,0002 
2 54+204 1 0,0002 2 35+163 1 0,0002 
2 54+88 1 0,0002 2 34+82 1 0,0002 
2 53+172 1 0,0002 2 33+221 1 0,0002 
2 53+140 1 0,0002 2 33+65 1 0,0002 
2 53+110 1 0,0002 2 33+44 1 0,0002 
2 52+207 1 0,0002 2 33+42 1 0,0002 
2 52+206 1 0,0002 2 32+218 1 0,0002 
2 52+155 1 0,0002 2 32+144 1 0,0002 
2 52+143 1 0,0002 2 32+122 1 0,0002 
2 52+60 1 0,0002 2 32+54 1 0,0002 
2 50+156 1 0,0002 2 31+199 1 0,0002 
2 49+212 1 0,0002 2 30+123 1 0,0002 
2 49+152 1 0,0002 2 30+155 1 0,0002 
2 48+63 1 0,0002 2 29+168 1 0,0002 
2 47+201 1 0,0002 2 29+117 1 0,0002 
2 47+177 1 0,0002 2 29+95 1 0,0002 
2 47+172 1 0,0002 2 29+78 1 0,0002 
2 46+218 1 0,0002 2 28+124 1 0,0002 
2 46+179 1 0,0002 2 28+93 1 0,0002 
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2 27+193 1 0,0002 2 10+122 1 0,0002 
2 26+52 1 0,0002 2 10+122 1 0,0002 
2 25+210 1 0,0002 2 10+93 1 0,0002 
2 25+86 1 0,0002 2 10+22 1 0,0002 
2 24+221 1 0,0002 2 10+11 1 0,0002 
2 24+201 1 0,0002 2 9+216 1 0,0002 
2 24+142 1 0,0002 2 9+139 1 0,0002 
2 24+114 1 0,0002 2 8+215 1 0,0002 
2 24+52 1 0,0002 2 8+170 1 0,0002 
2 23+200 1 0,0002 2 8+113 1 0,0002 
2 22+179 1 0,0002 2 8+88 1 0,0002 
2 22+171 1 0,0002 2 8+82 1 0,0002 
2 22+114 1 0,0002 2 8+46 1 0,0002 
2 22+57 1 0,0002 2 8+38 1 0,0002 
2 22+55 1 0,0002 2 7+179 1 0,0002 
2 21+43 1 0,0002 3 7+140+165 1 0,0002 
2 20+218 1 0,0002 2 7+90 1 0,0002 
2 20+57 1 0,0002 2 6+138 1 0,0002 
2 19+149 1 0,0002 2 6+14 1 0,0002 
2 19+89 1 0,0002 2 5+218 1 0,0002 
2 19+59 1 0,0002 2 5+205 1 0,0002 
2 19+25 1 0,0002 2 5+99 1 0,0002 
2 18+162 1 0,0002 2 5+87 1 0,0002 
2 18+56 1 0,0002 2 5+41 1 0,0002 
2 16+98 1 0,0002 2 5+26 1 0,0002 
2 16+31 1 0,0002 2 4+199 1 0,0002 
2 16+22 1 0,0002 2 4+164 1 0,0002 
2 15+31 1 0,0002 2 4+163 1 0,0002 
2 13+80 1 0,0002 2 4+48 1 0,0002 
2 13+21 1 0,0002 2 4+26 1 0,0002 
2 12+223 1 0,0002 2 3+165 1 0,0002 
2 12+181 1 0,0002 2 3+100 1 0,0002 
2 12+132 1 0,0002 2 3+22 1 0,0002 
2 12+68 1 0,0002 2 2+169 1 0,0002 
2 12+40 1 0,0002 2 2+116 1 0,0002 
2 11+133 1 0,0002 2 2+113 1 0,0002 
2 11+109 1 0,0002 2 2+64 1 0,0002 
2 11+58 1 0,0002 2 2+54 1 0,0002 
2 11+37 1 0,0002 2 2+52 1 0,0002 
2 11+19 1 0,0002 2 1+36 1 0,0002 

 


