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Abstract—This paper proposes a fluent recovery strategy for 

distribution power systems (15 and 25kV categories) in urban 

networks. The proposal is guided by state analysis steps of the 

electrical network, obtained from a power flow algorithm. To 

validate the proposed strategy, recovery scenery was solved by 

linear programming (PL), considering the impedance magnitudes 

and minimization of loss in the branches. The analysis model 

employs fixed impedance values for the branches and, loads, 

thereby optimizing the injection current necessary to supply the 

system. 
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I. INTRODUÇÃO 

O setor elétrico é de extrema importância para o País, uma 
vez que um volume grande de atividades nacionais depende 
direta ou indiretamente de energia elétrica, desde agronegócios 
até atividade industriais. 

Trata-se, assim, de um sistema dinâmico do qual é necessária 
disponibilidade de energia tanto quanto sua demanda, em níveis 
e qualidade adequados. Ou seja, os extremos, dados pela falta de 
energia, representam gargalo em setores produtivos, bem como 
sua produção em excesso, indicam falta de planejamento em 
alocação de recursos [1], [2]. 

Deve-se acrescer ao entendimento que, diferentemente de 
outros recursos, energia elétrica tem um comportamento 
complexo [2] e sua operação exige delineamento criterioso, uma 
vez que, dada a estrutura de interligação do sistema elétrico 
nacional, suas falhas podem ser refletidas em todo cenário 
energético, em situações de blecautes (interrupção total de 
fornecimento de energia). 

No que se referem às questões operativas, deve-se, ainda, 
considerar a característica de que em ambientes urbanos, devido 
ao alto adensamento humano e de ambientes construídos, 
quaisquer manobras no sistema elétrico requerem cuidadoso 
planejamento pois interferem na dinâmica social do ambiente. 

O Sistema Elétrico de Potência possui subsistemas 
componentes: geração, transmissão e distribuição (GTD) [3], 
como pode ser visto na Fig. 1. Tendo em vista que a etapa de 
Geração compreende a conversão de diferentes fontes 
energéticas em energia elétrica, seguida da Transmissão, em que 
ocorre o encaminhamento dessa energia produzida na geração 
aos seus locais de consumo, e finalmente a Distribuição, etapa 
que   efetua   uma   interface com a   energia   proveniente em

diferentes níveis para aqueles adequados aos diversos clientes 
finais atendidos por esse sistema. 

Fig. 1 – Sistema Elétrico de Potência: GTD [3] 
 

 

Competências de planejamento estratégico envolvem 
constantes pesquisas e buscas por novas tecnologias para que o 
setor opere de forma equilibrada, com ações operacionais 
preventivas a possíveis falhas, de forma a garantir que o setor 
forneça energia a toda sociedade, em níveis adequados segundo 
regulamentação, e de forma ininterrupta. Em relação aos casos 
de falta, são necessárias medidas capazes de tornar possível a 
recomposição das redes em ordem de que possíveis danos 
possam ser minimizados. 

A recomposição de um sistema elétrico pode ter diferentes 
definições em literaturas, dentre elas: “A recomposição de 
sistemas de energia elétrica consiste, portanto, nas atividades 
relacionadas ao estado restaurativo do sistema, uma vez que 
trata do restabelecimento de energia a áreas isoladas, após a 
ocorrência de uma grande perturbação que tenha resultado na 
interrupção do serviço de maneira parcial ou total, ou seja, em 
blecaute” [4]. 

Neste contexto, este trabalho apresenta uma estratégia para 
recomposição fluente aplicada a redes de distribuição radial de 
energia elétrica em ambientes urbanos, baseada na determinação 
do fluxo de corrente, que pode servir de apoio às decisões, 
mediante interrupções permanentes no sistema de distribuição 
primário. O problema foi resolvido pela aplicação de ferramenta 
de Programação Linear (PL) para a tomada de decisão de melhor 
cenário de recomposição, segundo critério de minimização de 
perdas de potência. 
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II. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A. Apresentação 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL[5], a etapa de distribuição de energia elétrica 
compreende ao rebaixamento da tensão obtida a partir de um 
sistema de transmissão, nível hierárquico logo superior a ele, o 
qual permite conexão entre centrais geradoras com rede de 
fornecimento de energia elétrica ao consumidor. A distribuição 
possui um conjunto de atribuições a serem seguidas tanto para 
questões operacionais quanto para questões de regulamentação. 

Os Procedimentos de Distribuição - PRODIST - são 
documentos elaborados pela ANEEL para normatizar e 
padronizar as atividades técnicas relacionadas à etapa de 
distribuição de energia elétrica [5]. 

Às questões técnicas, aspectos sociais como crescente 
adensamento urbano e as topologias necessárias para atender a 
todos os consumidores resultam em trechos mais alongados 
radialmente, tornando cada vez mais complexas as operações e 
manobras. 

A radialidade de um sistema elétrico é caracterizada pela sua 
capacidade de distribuir energia a diversos pontos do sistema por 
meio de mesma capilaridade. Ou seja, todo o fornecimento de 
energia é realizado por apenas um caminho, e em caso de algum 
problema em parte do trecho, toda a área posterior a falha ficará 
afetada até que ocorra manutenção e reestabelecimento de 
energia. Em casos onde não seja possível isolar o problema, todo 
o circuito radial ficará desenergizado até a normalização do 
trecho. 

Existem elementos de proteção na rede de distribuição, como 
relés, disjuntores e chaves seccionadoras, que atuam, 
manualmente ou remotamente, em casos de eventos 
inesperados. Dessa forma, de acordo com a alocação desses 
componentes, é possível isolar o problema o mais próximo 
possível de sua ocorrência, diminuindo a área afetada e, 
consequentemente, reduzindo impacto aos seus usuários. 

Em relação a extensão, apesar de as redes primárias de 
distribuição poder apresentar diferentes composições quanto aos 
elementos nos circuitos radiais, frente a análise de situação de 
falha, pode-se estudar de forma reduzida as áreas de interesse e 
assim trabalhar com regiões que estão afetadas por interrupções 
e tratar de atender somente esses núcleos, reduzindo impactar 
outras áreas adjuntas. 

Uma vez que eventos possam levar o sistema a uma 
interrupção permanente, são necessárias ações de recomposição 
para aplicá-las às redes buscando reestabelecer o seu estado 
normal de operação, com níveis seguros [4]. 

 

B. Recomposição 

Uma estratégia ou plano de recomposição para os eventos de 
interrupção permanente torna-se uma contingencia de difícil 
operação, tanto pela falta de convivência com problemas de que 
o operacional pode se deparar, bem como a pressão decorrida do 
passar do tempo [6]. 

A fim de contornar essas ocorrências, os planos servem para 
que se possa prever ou elencar o maior número possível de 
prováveis falhas que venham a acometer o sistema e buscar 
melhor soluções para elas. Apesar disso, todo o trabalho para 
anteverem-se os cenários e tratá-los por meio de ferramentas de 
software, ainda assim, não se pode assegurar que serão atendidas 
conformes modelos. 

Mediante a cenários de interrupção, áreas elétricas podem 
ser isoladas devido a problemas nas linhas que transferem 
energia. Uma medida passível é a transferência de carga por 
linhas previamente disponibilizados ao sistema, que em 
situações normais de operação estão desligadas. 

A alteração do estado dessas linhas é feita por componentes 
na rede como chaves e que permite o recurso de transferência de 
carga de uma área para outra, uma vez que atendidos critérios de 
operação, como limites de componentes transformadores e 
proteção, além de linhas e cargas, e também aqueles 
regulamentares, estipulados pela ANEEL. 

Entre os diversos parâmetros aos quais as distribuidoras de 
energia atendem, um item a ser avaliado são as perdas de 
potência que ocorrem ao longo do sistema de distribuição, pois 
determinam o volume necessário de energia que deve ser 
disposto pelo alimentador do sistema a fim de garantir as 
entregas nas cargas. 

Essas perdas podem ser calculadas de acordo com as 
características físicas de rede e dadas pelos valores de 
impedância dos trechos em que a corrente do sistema de potência 
para chegar ao seu destino. Quanto maior for a perda ao logo do 
percurso do sistema radial (ramos), maior proporcionalmente 
será a exigência de injeção de corrente pelo alimentador a fim 
de manter as cargas suportadas pelo trecho de modo estável. 

Sendo assim, um grande desafio está em buscar alternativas 
de recomposição do sistema elétrico em caso de contingências, 
ou interrupções, com foco em não onerar ainda mais o sistema 
no que se referem aos níveis de fluxo de potência, uma vez que 
o sistema se encontra em situação de anormalidade. Podem-se 
associar outros parâmetros como número de usuários, tipos de 
cargas, entre outros, no entanto não estão sendo tratados neste 
trabalho. 

 
III. METODOLOGIA 

Existem diferentes maneiras ou estratégias para 
solucionarem-se problemas de perdas em redes de distribuição 
de energia elétrica. Uma abordagem empregada é a alteração dos 
estados dos ramos de uma rede, os quais permitem a passagem 
de fluxo de potência para atendimento das demandas ou 
isolamento de áreas que precisam ser removidas permanente ou 
provisoriamente [7]. 

 

A. Fluxo de Potência 

A determinação de Fluxo de Potência (ou Fluxo de Carga) 

na rede elétrica equivale as atividades de especificação do 

estado em que a rede se encontra, distribuição de fluxos ao 

longo do circuito e de outras grandezas que se deseja [8]. 
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As equações de fluxo de potência para esse sistema 

proposto, devido a sua característica radial, são analisadas pela 

Lei de Kirchhoff das correntes, onde a somatória de correntes 

que incidem em um nó é nula, ou zero, Equação (1). A barra, 

onde as correntes incidem, contém a corrente necessária para 

abastecer sua própria demanda e para as demais demandas que 

se encontram a jusante. 

∑ 𝑖 = 0 (1) 
 

Onde i indica a somatória de correntes que incidem em um 
dado nó. 

Quanto às perdas nas linhas, a determinação é feita pela 
Equação (2): 

𝑃𝑘𝑚 = 𝑅𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝑘𝑚
2                               (2) 

Sendo𝑃𝑘𝑚 a potência ativa de um ramo ligado entre as barras 

k e m, 𝑅𝑘𝑚 sua resistência equivalente, e 𝐼𝑘𝑚 a sua corrente. 
 

B. Dados do Sistema 

A Fig. 2 representa um sistema radial, composto por 16 
barras e 21 ramos em uma representação unifilar de um sistema 
trifásico de distribuição primária que estão ligados a uma 
subestação e seus alimentadores principais, barras em preto. 

Sendo que há 3 barras denominadas alimentadores (feeder) 
que indicam os pontos de fornecimento de energia ao circuito a 
sua jusante, 13 barras ou nós representando centros de consumo 
ou cargas que demandam energia do sistema, e as linhas de 
distribuição, ou ramos, para a passagem do fluxo de potência até 
as barras de carga. 

As linhas contínuas indicam quais estão em operação no 
caso base, indicando operação normal, e as linhas tracejadas, as 
linhas disponíveis para uso em recomposição, denominadas 
recursos. A linha em negrito representa a linha que terá seu 
estado alterado, indicando uma interrupção no fornecimento de 
energia para as barras 11, 12 e 13. 

Fig.2- Sistema elétrico de 16 barras radial com recurso 

Adaptado pelo autor. Fonte: [7] 
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Os dados do sistema estão apresentados na Tab. 1 

TABELA 1 

DADOS DE RAMOS E SUAS RESISTÊNCIAS, E BARRAS DO SISTEMA 

DE 16 BARRAS [6] 

 
 

Ramos 
Barras  

R (p.u.)  
Origem Destino 

1 1 2 0,0083  Barras P (p.u.) 
2 2 3 0,0098 Feeder1 1 2,320 
3 3 4 0,0012 

 2 0,330 
4 4 5 0,0025  3 0,410 
5 5 6 0,0030 

6 3 11 0,0020  4 0,200 
7 11 12 0,0039  5 0,130 
8 12 13 0,0099 

 6 0,050 
9 7 8 0,0069 

Feeder2 7 0,760 10 8 9 0,0058 

11 9 10 0,0048  8 0,500 
12 14 15 0,0081  9 0,210 
13 15 16 0,0032 

 10 0,050 
14 3 8 0,0069 

 11 0,250 15 5 12 0,0078 

16 6 13 0,0054  12 0,770 

17 10 12 0,0038  13 0,180 
18 8 14 0,0062 Feeder3 14 0,650 
19 9 15 0,0002 

 15 0,220 20 10 16 0,0071 

21 1 8 0,0024  16 0,430 

 

C. O Problema 

Este trabalho trata da proposição de uma estratégia para 
suporte as decisões de recomposição, aplicada à situação em que 
ocorre interrupção de passagem do fluxo de carga no ramo 6, 
que interliga as barras 3-11. Há três possibilidades de 
recomposição, realizadas pelo ligamento de apenas uma linha 
disponível para a transferência de carga e são os ramos 15, 16 
ou 17. Busca-se, dessa forma, definir a melhor estratégia de 
recomposição segundo o critério de minimização de perdas. 

No problema de interrupção apresentado, as barras 
alimentadoras estão conectadas a uma mesma subestação, e 
perante a ocorrência de um evento, analisa-se somente a parcela 
do circuito afetado para fins de cálculos. 

 

D. Programação Linear - PL 

A determinação do fluxo de potência pode ser obtida por 
diferentes metodologias, entre elas Programação Linear. É 
possível, por meio dela, abordar um modelo para análise de 
decisão com objetivo de otimizar um problema [9]. 

Assim, o problema de determinação do caminho de 
recomposição (tendo como recursos as linhas 15, 16 e 17), 
visando a minimização das perdas no sistema, é formulado com 
a atribuição de restrições e variáveis de decisão. 

Para este trabalho, emprega-se um modelo matemático 
prescritivo, no qual tem-se um objetivo definido, variáveis 
conhecidas e também que serão determinadas na decisão, de 
acordo com a Equação (3), [9]. 

MIN: f (R ∗ I) (3) 
Sujeito a. 𝑓1,7,14 (𝐼1 + 𝐼2   + ⋯ + 𝐼21   ≤ 𝑑1, 𝑑7, 𝑑14) 

𝑓2,3,4,5,6,8,…16 (𝐼1 + 𝐼2   + ⋯ + 𝐼21   = 𝑑2, 𝑑2, 𝑑3,  … , 𝑑16) 

Onde R são valores de resistência fixa, e I é uma variável de 
decisão.  Os valores 𝑓1,7,14 indicam os fluxos das   barras 

alimentadoras 1, 7 e 14 e 𝑓2,3,4,5,6,8,...16 são valores de fluxo
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para atender o restante das 16 barras. As variáveis 𝐼𝑖 são as 
correntes. 

A matriz incidência para representar as ligações de barras e 
ramos é dada pela Equação (4), [10]: 

 

[A] × [f] = [d] (4) 
 

Sendo A, a matriz incidência, f é o fluxo de potência 
incidentes em cada barra presente no sistema, e d é propriamente 
as demandas das barras de carga. 

Todas as grandezas empregadas apresentam-se em unidades 
p.u., representação de grandezas elétricas de forma normalizada. 
A potência está representada de forma simplificada para efeitos 
de cálculo, com a propósito de validar uma metodologia onde 
fosse possível a otimização segundo restrições de sistema. 

Os limites operacionais das linhas foram estabelecidos em 
±5𝑝. 𝑢., conforme Equação (5). O que se propôs com essa 
tratativa é que todas as rotas propostas à recomposição sejam 
atendidas, uma vez que a somatória de todos os alimentadores 
não fosse superior ao valor de limite máximo. 

 

𝑃𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑖𝑐𝑎𝑙𝑐 ≤ 𝑃𝑖𝑚𝑎𝑥 (5) 
 

Onde 𝑃𝑖 representa a Potência Ativa em um dado ramo, entre 

seus valores máximo e mínimo. A especificação de limite 
positivo e negativo, para sistemas elétricos é importante pois o 
sistema permite inversão de sentido de fluxo de potência nas 
linhas. 

A PL foi implementada em ferramenta Solver, com 

limitação de atribuição de variáveis e, por essa razão, a potência 

ativa foi simplificada utilizando a relação  𝑃 = 𝑟 ∗ 𝑖. 

IV. RESULTADOS 

A partir das simulações do cenário, foram obtidos os 

seguintes resultados para a situação de interrupção do ramo 6, e 

as respectivas otimizações para a simulação de mudança de 

estado dos ramos 14, 15 e 16. 

A Tab. 2 apresenta o resultado obtido a partir da decisão de 

otimização no caso de energização individual de cada ramo. As 

variáveis de corrente são determinadas pela ferramenta de PL. 

 
TABELA 2 

SIMULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO DE CARGA – RAMO 6 

OFF 

O sinal negativo nos valores de fluxo nos ramos, Tab. 2, 

indicam inversão de sentido do fluxo de corrente, em relação ao 

adotado na matriz de incidência A. 

V. DISCUSSÃO 

Os valores obtidos apresentam a distribuição de fluxo de 

carga nos ramos 15, 16 e 17 quando removido o ramo 6, e seus 

respectivos valores de ótimo, ou seja, a melhor recomposição 

dentro das possibilidades dadas. A melhor otimização foi o 

religamento do ramo 17, pois apresentou menor perda de 

potência. Esse ramo pertence ao alimentador 7, e como atendeu 

as restrições de fornecimento, o resultado se mostrou 

satisfatório. 

O modelo usado para indicar a perda de potência nos ramos 

foi aplicado a essa proposta como ferramenta preliminar de 

validação de um modelo de análise de decisão e precisa de ser 

mais aprofundado para que se possa validar os dados 

encontrados, ou comparados a outras metodologias. 

Acrescenta-se, como trabalho futuro, o uso de outras 

metodologias de otimização e elenco de restrições diferentes. 
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Ramo 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Ramo 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Ramo 17 18 19 20 21  Ótimo  
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,061  

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,068  
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,057  17 -1,20 0,00 0,00 0,00 0,00  0,049  
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