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RESUMO 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão que regulamenta e 

fiscaliza as atividades das concessionárias de energia elétrica e, para quantificar a 

qualidade dos serviços prestados, foram criados os indicadores de continuidade das 

redes de distribuição para medir a frequência e o tempo de interrupção, tanto da 

área de concessão quanto de unidades consumidores. As concessionárias de 

distribuição devem acompanhar as interrupções ocorridas, pois a ANEEL estabelece 

limites e metas para estes indicadores de continuidade, em períodos mensais, 

trimestrais e anuais. Uma violação destes limites, pode levar a distribuidora, por 

exemplo, a realizar compensações financeiras às unidades consumidoras e em 

último caso, até a perda da concessão. Esta dissertação propõe uma metodologia 

que utiliza algoritmos genéticos na alocação ótima de chaves religadoras, buscando 

a minimização da duração equivalente por unidade consumidora (DEC), da 

frequência equivalente por unidade consumidora (FEC), melhorando a qualidade do 

fornecimento de energia elétrica em área rural. Cerca de 80% das falhas em redes 

de distribuição rurais são transitórias e, com o uso dos religadores automáticos, ao 

longo das linhas (no tronco e nos ramais), é possível remover estas falhas em 

apenas uma ou duas manobras.  A metodologia proposta é aplicada em um 

alimentador radial rural com tensão de 34 kV que atende 2.459 consumidores. Este 

alimentador possui acessibilidade prejudicada por atipicidades geográficas, pois 

localiza-se em área de preservação ambiental e insular, impondo dificuldade de 

deslocamento para as equipes técnicas e restrições de podas e roçadas relativas ao 

cuidado e respeito a mata atlântica. Este trabalho demonstra que a automatização 

através dos religadores específicos nas redes de distribuição rurais torna possível 

atingir as metas com custos acessíveis e melhorias significativas nos indicadores de 

qualidade. Os resultados obtidos gerados na simulação com o uso da metodologia 

desenvolvida, apresenta os seguintes valores: redução de 28,14% no DEC e 22,82% 

no FEC com a instalação de 16 religadores e o retorno de investimento de 3,1 anos. 

 

 

 

Palavras-chave: DEC. FEC. Redes de Distribuição Rurais. Religador Automático. 
Algoritmos Genéticos. 

  



ABSTRACT 

The National Electric Energy Agency (ANEEL) is the body that regulates and 

supervises the activities of electric energy concessionaires and, in order to quantify 

the quality of services provided, indicators of the continuity of distribution networks 

were created to measure frequency and time of interruption, both in the concession 

area and in consumer units. The distribution concessionaires must follow the 

interruptions, since ANEEL establishes limits and targets for these continuity 

indicators, in monthly, quarterly and annual periods. A violation of these limits may 

lead the distributor, for example, to make financial compensation to the consumer 

units and, in the last case, to the loss of the concession. This dissertation proposes a 

methodology that uses genetic algorithms in the optimal allocation of reclosing keys, 

seeking to minimize the equivalent duration per consumer unit (DEC), of the 

equivalent frequency per consumer unit (FEC), improving the quality of electric power 

supply in rural areas. About 80% of faults in rural distribution networks are transient 

and, with the use of automatic reclosers, along with the lines (trunk and branches), it 

is possible to remove these faults in only one or two maneuvers. The proposed 

methodology is applied to a rural radial feeder with a voltage of 34 kV that serves 

2,459 consumers. This feeder has accessibility impaired by geographical atypicality, 

as it is located in an area of environmental and insular preservation, imposing 

difficulty of movement for technical teams and restrictions of pruning and brushing 

relative to the care and respect the Atlantic forest. This work demonstrates that 

automation through specific reclosers in rural distribution networks makes it possible 

to achieve the goals with affordable costs and significant improvements in quality 

indicators. The obtained results generated in the simulation using the methodology 

developed, have the following values: reduction of 28.14% in DEC and 22.82% in 

FEC with the installation of 16 reclosers and return of investment of 3.1 years. 

 

 

 

 

 

Key-words:  DEC. FEC. Rural Distribution Networks. Automatic Recloser. Genetic 

Algorithms. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Este trabalho foi motivado devido a necessidade de encontrar soluções 

técnicas e econômicas viáveis buscando atender a legislação que trata da qualidade 

de fornecimento de energia elétrica na área rural. A dificuldade do cumprimento da 

legislação não se restringe a companhia local, podendo ser aplicado nas demais 

concessionárias do Brasil.  

Devido à escassez de mão de obra no setor rural, houve a necessidade da 

otimização dos processos produtivos, ocorrendo o crescimento do emprego de 

equipamentos para a automação da produção agropecuária. As faltas de energia 

elétrica na áreas rurais causam prejuízos devido a interrupção da produtividade e 

perdas de matéria prima. Os criadores de aves e os produtores de fumo são os mais 

prejudicados, os aviários utilizam equipamentos automáticos na climatização em 

criadores hermeticamente fechados e os fumicultores com equipamentos elétricos 

para manter a temperatura constante em estufas para a secagem das folhas. As 

concessionárias judicialmente ressarcem os danos causados a estes produtores 

rurais, são valores consideráveis comparados aos outros consumidores. No ano de 

2014 a concessionária do estado de Santa Catarina somou um prejuízo de cerca de 

R$ 6 milhões (Canal Rural, 2014) 

Os dados do último Censo de 2010 (IBGE 2010) mostram que o serviço de 

energia elétrica foi o que apresentou a maior cobertura, atingindo 97,8% dos 

domicílios brasileiros. Nas áreas urbanas este percentual chega a 99,1% e na área 

rural atinge 89,7%. Segundo o Censo 2010, havia 1,3% de domicílios brasileiros 

sem energia elétrica, com maior incidência nas áreas rurais do País (7,4%). A 

situação extrema era a da região Norte, onde 24,1% dos domicílios rurais não 

possuíam energia elétrica, seguida das áreas rurais do Nordeste (7,4%) e do Centro-

Oeste (6,8%). Com exceção das áreas rurais da região Norte, onde apenas 61,5% 

dos domicílios tinham energia elétrica fornecida por companhias de distribuição. 

As outras regiões apresentaram uma cobertura acima de 90%, variando de 

90,5% no Centro-Oeste rural a 99,5% nas áreas urbanas da região Sul. 

O Decreto nº 7.520/2011, instituiu o Programa Nacional de Universalização 

do Acesso e Uso da Energia Elétrica Para Todos (PLPT) para o período de 2011 a 
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2014. Estabeleceu que no atendimento de domicílios rurais com ligações 

monofásicas ou bifásicas, não contemplados pelo Programa Luz para Todos, a 

instalação do ramal de conexão, do kit de instalação interna e do padrão de entrada 

é realizada pela distribuidora, sem ônus ao interessado, com recursos da Conta de 

Desenvolvimento Energético (CDE) a título de subvenção econômica. 

A resolução estabelece ainda, entre outros pontos, o prazo de até 30 dias 

para que todas as distribuidoras manifestassem sua condição de universalização na 

área rural, utilizando os dados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) ou o cadastro de solicitações não atendidas na área rural.  

A Companhia Paranaense de Energia - Distribuição (COPEL- DIS) de 

acordo com Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no Despacho nº 2344, de 

17 de julho de 2012 e Despacho nº 3.296, 23 de outubro de 2012 possuem o prazo 

para a universalização, o atendimento urbano em 2006 e o rural em 2010. 

A ANEEL em relatório parcial até o mês de abril de 2017, informou que 

atualmente o Brasil possui 4.623.784 unidades consumidoras na área rural, e o 

consumo acumulado anual até o mesmo período de 2017, foi de 8.078.759,34 MWh. 

  A COPEL-DIS possui 358.193 unidades consumidoras rurais, em relação 

ao Brasil ela é responsável pelo atendimento de 7% das unidades consumidoras e 

9% do consumo de energia elétrica na área rural.   
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1.2 OBJETIVOS 

 Objetivo geral   1.2.1

O objetivo principal deste trabalho é a alocação ótima de religadores 

automáticos (RAs) através de algoritmos genéticos (AG), visando a melhoria da 

qualidade do fornecimento de energia elétrica na área rural. 

 

 Objetivos específicos 1.2.2

Os objetivos específicos desta dissertação são os seguintes: 

 Estudar os métodos utilizados para alocação de chaves e dispositivos de 

proteção em redes de distribuição; 

 Utilizar a simulação de processos estocásticos e heurísticos na alocação 

ótima de RAs via algoritmos genéticos; 

 Aplicar o método proposto em um alimentador radial localizado na região 

insular do estado do Paraná; 

 Analisar os resultados e propor soluções para a redução dos indicadores 

de qualidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O crescimento do consumo de energia elétrica exige das empresas 

distribuidoras grandes investimentos, seja para manutenção do sistema atual ou 

para a ampliação da rede elétrica. Estes investimentos nem sempre conseguem 

acompanhar as necessidades causadas pelo aumento da demanda de consumo, o 

que impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados, mais especificamente 

nos indicadores de qualidade do fornecimento de energia, sendo as principais a 

duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC) e a frequência 

equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC). 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com o objetivo de definir 

regras e fiscalizar o seu cumprimento pelos prestadores de serviços, determinou 

índices de qualidade para cada companhia, em um determinado período; o não 

cumprimento destas exigências implica em uma possível aplicação de 



 
 

16 

compensações financeiras aos clientes, podendo levar até mesmo à perda da 

concessão de fornecimento. 

Este projeto faz o estudo em um alimentador rural da empresa Copel 

Distribuição que renovou seu contrato de concessão para a distribuição de energia 

elétrica no estado do Paraná com prazo de trinta anos. O novo contrato impõe as 

seguintes condições: qualidade do serviço e sustentabilidade econômico-financeira. 

O descumprimento destas condições por dois anos consecutivos ou quaisquer dos 

limites no final de um período dos primeiros cinco anos acarretará na extinção da 

concessão. Devido às condições impostas, a partir de 01/01/2016, pelo órgão 

regulador ANEEL para manutenção da concessão da Copel Distribuição, é 

necessário uma melhoria expressiva nos indicadores de qualidade de energia DEC e 

FEC.  

Neste aspecto, o papel dos religadores automáticos são importantes porque 

atuam sobre a causa transitória das interrupções. Ressalte-se que este trabalho não 

aborda a questão da parametrização dos equipamentos, e sim apenas na alocação 

ótima dos mesmos para reduzir o tempo e a frequências das interrupções, levando a 

uma redução nos indicadores e, consequentemente, a uma melhoria na qualidade 

do fornecimento. 

Inicialmente foram criadas planilhas para o cálculo das possíveis alocações 

dos RAs, mas devido à grande quantidade dos dados coletados este processo torna-

se exaustivo, desta forma optou-se em utilizar simulações através de algoritmos 

genéticos. O problema de alocação ótimas de RAs apresenta características não 

lineares e com variações estocásticas justificando o uso do AG.  
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1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

O conteúdo do trabalho é organizado em 6 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta a introdução ao tema proposto da pesquisa, bem como a definição do 

problema que é tratado nesta dissertação. Em seguida, os objetivos, geral e 

específicos, são elencados com as justificativas para a elaboração do trabalho. 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica necessária para o 

desenvolvimento da pesquisa, são apresentados os conceitos para o estudo da 

redução dos indicadores de continuidade do sistema de distribuição de energia 

elétrica. 

O capítulo 3 aborda a revisão da literatura, expondo o levantamento de 

trabalhos existentes referente a alocação ótima de chaves e equipamentos de 

proteção em redes de distribuição de energia elétrica. 

O capítulo 4 remete aos materiais e métodos utilizados para a realização da 

dissertação. São mencionadas as principais ferramentas, bem como a metodologia 

aplicada utilizando algoritmos genéticos na alocação ótima das chaves religadoras.  

O capítulo 5 apresenta o estudo de caso tendo como base os dados de um 

alimentador rural da Copel Distribuição e os resultados obtidos pela aplicação do 

método.  

Por fim o capítulo 6 discorre sobre as conclusões e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 A energia distribuída, portanto, é a energia efetivamente entregue aos 

consumidores conectados à rede elétrica de uma determinada empresa de 

distribuição, podendo ser rede de tipo aérea (suportada por postes) ou de tipo 

subterrânea (com cabos ou fios localizados sob o solo, dentro de dutos 

subterrâneos). Do total da energia distribuída no Brasil, dentre as Distribuidoras 

filiadas à Associação Brasileira de Distribuidores de Energia (ABRADEE), o setor 

privado é responsável pela distribuição de, aproximadamente, 60% da energia, 

enquanto as empresas públicas se responsabilizam por, aproximadamente, 40%.  

De acordo com Anbalagan; Ramachandran (2011) os parâmetros para 

descrever as características de um sistema de distribuição de energia são divididos 

em três:  

 Os parâmetros topológicos que identificam a localização dos 

componentes no sistema; 

 Os parâmetros de confiabilidade que fornecem os dados de taxa de falha 

e tempo de reparo dos componentes;  

 Os parâmetros relacionados à modelagem operativa dos componentes 

de proteção e seccionamento que define o comportamento do sistema 

frente a interrupções. 

Segundo ANEEL a conexão e atendimento ao consumidor, qualquer que 

seja o seu porte, são realizados pelas distribuidoras de energia elétrica. Além delas, 

as cooperativas de eletrificação rural, entidades de pequeno porte, transmitem e 

distribuem energia elétrica exclusivamente para os associados.  

Em 2017 o mercado brasileiro de distribuição de energia elétrica, estava 

formado por 99 agentes de distribuição (concessionárias e cooperativas), 

responsáveis pelo atendimento de mais de 81 milhões de unidades consumidoras. O 

controle acionário dessas companhias pode ser estatal ou privado. No primeiro caso, 

os acionistas majoritários são o governo federal, estaduais e/ou municipais. Nos 

grupos de controle de várias empresas privadas verifica-se a presença de 

investidores nacionais, norte-americanos, espanhóis e portugueses. As 

distribuidoras são empresas de grande porte que funcionam como elo entre o setor 
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de energia elétrica e a sociedade, visto que suas instalações recebem das 

companhias de transmissão todo o suprimento destinado ao abastecimento no país.  

Nas redes de transmissão, após deixar a usina, a energia elétrica trafega em 

tensão que varia de 88 kV a 750 kV. Ao chegar às subestações das distribuidoras, a 

tensão é rebaixada e, por meio de um sistema composto por fios, postes e 

transformadores, chega à unidade final em 127 volts ou 220 volts. Exceção a essa 

regra são algumas unidades industriais que operam com tensões mais elevadas (de 

2,3 kV a 88 kV) em suas linhas de produção e recebem energia elétrica diretamente 

da subestação da distribuidora (pela chamada rede de subtransmissão). A relação 

entre os agentes operadores do setor elétrico e os consumidores pode ser 

observada na FIGURA 1 abaixo: 

 
FIGURA 1 – SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 

 
FONTE: ANEEL ATLAS (2012). 

 

Pode-se dizer, por fim, que o setor de distribuição é um dos mais regulados 

e fiscalizados do setor elétrico, além de prestar serviço público sob contrato com o 

órgão regulador do setor, a ANEEL edita as Resoluções, Portarias e outras normas 

para o funcionamento adequado do setor de Distribuição, sendo muito rigorosa com 

sua fiscalização. Um exemplo são os Procedimentos de Distribuição (PRODIST), o 

qual dispõe disciplinas, condições, responsabilidades e penalidades relativas à 

conexão, planejamento da expansão, operação e medição da energia elétrica. O 

PRODIST, ainda, estabelece critérios e indicadores de qualidade para consumidores 

e produtores, distribuidores e agentes importadores e exportadores de energia. 

Outro referencial para o setor de distribuição é a Resolução 414 de 2010, a qual 

elucida, tanto para consumidores quanto para os demais agentes do setor, o que é a 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf
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distribuição, conceitos-chave e normas de funcionamento, cobrança, atendimento, 

etc. (ABRADEE,2016). 

Os procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico 

nacional-módulo 8 (PRODIST-8), estabelece os procedimentos referentes a 

qualidade da energia elétrica (QEE), abordando a qualidade do produto e a 

qualidade do serviço. Para a qualidade do produto, este módulo define a 

terminologia e os indicadores, caracteriza os fenômenos, estabelece os limites ou 

valores de referência, a metodologia de medição, a gestão das reclamações 

relativas à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na 

forma de onda de tensão e os estudos específicos de qualidade da energia elétrica 

para fins de acesso aos sistemas de distribuição. Para a qualidade do fornecimento 

de energia elétrica, este módulo estabelece a metodologia para apuração dos 

indicadores de continuidade e do tempo de atendimento a ocorrências emergenciais, 

definindo padrões e responsabilidades. 

Os procedimentos de qualidade da energia elétrica definidos no PRODIST-8 

devem ser observados por: 

 Consumidores com instalações conectadas em qualquer classe de 

tensão de distribuição; 

 Centrais geradoras; 

 Distribuidoras; 

 Agentes importadores ou exportadores de energia elétrica; 

 Transmissoras detentoras de demais instalações de transmissão (DIT); 

 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Os procedimentos de qualidade da energia elétrica definidos no PRODIST-8 

se aplicam aos atendimentos realizados por microssistema isolado de geração e 

distribuição de energia elétrica (MIGDI) e sistemas individuais de geração de energia 

elétrica com fontes intermitentes (SIGFI), exceto o que estiver disposto em 

Resolução específica. As centrais geradoras que se conectam às demais 

instalações de transmissão (DIT) ou às instalações sob responsabilidade de 

distribuidora em nível de tensão superior a 69 kV ou celebram contrato de uso do 

sistema de transmissão (CUST) devem também observar o disposto nos 

Procedimentos de Rede. 
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Na qualidade do produto são tratados os seguintes fenômenos em regime 

permanente ou transitório: 

 Permanente 

o Tensão em regime permanente; 

o Fator de potência; 

o Harmônicos; 

o Desequilíbrio de tensão; 

o Flutuação de tensão; 

o Variação de frequência. 

 Transitório 

o Variações de tensão de curta duração. 

 

Na qualidade do serviços são tratados os seguintes indicadores: 

 Indicadores de Continuidade 

o Individuais; 

o Coletivos. 

 Tempo de atendimento às ocorrências emergenciais 

o Tempo médio de preparação; 

o Tempo médio de deslocamento; 

o Tempo médio de execução; 

o Tempo médio de atendimento a emergências; 

o Percentual do número de ocorrências emergenciais com interrupção 

de energia. 

 

Em 2015, a COPEL-DIS concluiu o maior volume de obras em distribuição já 

executado em um ano. A companhia fez 22 mil obras de expansão e modernização 

da rede elétrica, uma média de 60 por dia. Ao final do ano, foram adicionados ao 

sistema elétrico dez novas subestações, 500 km de novas linhas de transmissão e 

2000 km de redes de distribuição. Nos quatro anos que antecedem 2016 houve um 

investimento de R$ 8 bilhões em todos os segmentos em que atua. Mais de R$ 3 

bilhões foram aplicados somente em obras para modernizar o sistema elétrico do 

Paraná. “São obras de complexidade variada, da instalação de equipamentos para 

automatizar a rede a grandes subestações. Todas são importantes para mantermos 
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uma política de investimentos sólida, que contribua para o desenvolvimento do 

Estado”, ressalta o ex-presidente da COPEL, Luiz Fernando Leone Vianna. “Com 

essas obras, temos melhorado muito a qualidade do fornecimento de energia em 

todas as regiões, provendo infraestrutura para o crescimento de indústrias, 

empreendimentos comerciais e para a atividade agrícola, além de diminuir o risco de 

interrupções do fornecimento”, esclarece.  

Em 2016, a COPEL intensificou a modernização do sistema, com novas 

subestações, linhas de transmissão, redes de distribuição e equipamentos de 

automação, que aumentam a confiabilidade do sistema. Para beneficiar 

especificamente o consumidor rural, a companhia lançou o Programa Mais Clic 

Rural, investindo mais R$ 500 milhões para levar o conceito de redes inteligentes ao 

campo. 

 O objetivo é utilizar a automação para melhorar a qualidade do fornecimento 

de energia da área rural. PRODUTIVIDADE - De acordo com o presidente da 

COPEL, Antônio Guetter, a combinação entre os investimentos em tecnologia e o 

aumento na produtividade das equipes foi determinante para realizar o maior volume 

de obras da história da COPEL-DIS, com competência e comprometimento dos 

funcionários.  “Tivemos um aumento de cerca de 30% no trabalho feito pelas 

equipes. Com essa produtividade, podemos executar as obras de programas 

futuros, como o Mais Clic Rural, de modo muito mais eficiente”, conclui Guetter 

(AENPR,2016). 

 

 

 Tipos de redes de distribuição de energia elétrica 2.1.1

 

As redes de distribuição de energia elétrica surgem a partir das subestações. 

Elas podem ser tanto aéreas como subterrâneas, sendo as primeiras de uso mais 

difundido, pelo seu menor custo, e as segundas, encontrando grande aplicação em 

áreas de maior densidade de carga. As redes aéreas são construídas utilizando-se 

postes de concreto ou de madeira tratada, situadas em zonas urbanas ou rurais. Os 

postes suportam em seu topo a cruzeta que pode ser de concreto ou madeira, na 

qual são fixados os isoladores que servem de sustentação para os cabos 

condutores. Utilizam-se condutores nus de cobre ou de alumínio, este último pode 

ser constituído com alma de aço (CAA) ou sem alma de aço (CA). Os condutores 
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mais atuais são conhecidos como protegidos, na qual a cobertura é feita com 

polietileno reticulado (XLPE). 

 

Com relação a configuração, as redes de distribuição são divididas em: 

 Sistema em malha: possuem a alternativa de interligação através de 

outra fonte de alimentação operando em paralelo, são comumente 

usadas nas áreas urbanas.  

 Sistema radial: possuem apenas uma fonte, não possibilita a interligação 

com outro sistema, são comumente utilizados nas áreas rurais e 

normalmente possuem baixa qualidade no fornecimento. 

 Sistema reticulado: utilizado em redes subterrâneas, consiste de dois ou 

mais circuitos primários radiais, partindo de uma mesma SE. Quando o 

paralelismo se faz no lado do secundário do transformador, na baixa 

tensão, diz-se que o sistema é reticulado secundário, e quando na média 

tensão, reticulado no primário. 

 Sistema spot-network: utilizado em redes subterrâneas, nada mais é do 

que um pequeno reticulado em que as unidades transformadoras 

alimentam um ou mais barramentos de um prédio ou um conjunto de 

prédios. 

 

Em relação aos tipos de condutores e arranjos, as redes de distribuição de 

energia são classificadas em 4 tipos. São eles: 

 Rede de distribuição aérea convencional: É o tipo de rede elétrica mais 

comum encontrada no Brasil, seus condutores não possuem isolamento 

e são mais susceptíveis a faltas, principalmente quando objetos ou 

galhos de árvores encostam nos condutores.   

 Rede de distribuição aérea compacta: Surgiram no Brasil na década de 

1990, possuem cabos protegidos com isolação de XLPE, a sustentação 

dos cabos é feita através de espaçadores losangulares ocupando menor 

espaço. A principal vantagem é permitir eventuais contatos de galhos e 

folhas de árvores nos condutores sem desligar a rede e diminuir o 

espaço entre podas. 
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 Rede de distribuição aérea isolada: São utilizados condutores isolados 

multiplexados conhecidos como pré-reunidos. Devido ao alto custo dos 

condutores são utilizados em condições especiais. 

 Rede de distribuição subterrânea: Neste tipo de sistema os condutores 

são isolados com blindagem aterrada, proporciona maior nível de 

confiabilidade e melhor aparência estética em vias públicas, também são 

utilizados em locais que existam obstáculos aéreos. No entanto seu custo 

é o mais elevado de todos os tipos das redes de distribuição (AES,2004). 

 

2.2 LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE 

A ANEEL é o órgão que regulamenta e fiscaliza as atividades das 

concessionárias elétricas e para quantificar a qualidade dos serviços prestados 

foram criados os indicadores de continuidade das redes de distribuição.  

O desempenho das distribuidoras quanto à continuidade do serviço prestado 

é avaliado pela ANEEL com base em indicadores coletivos e individuais, cuja 

regulamentação está descrita no módulo 8 do PRODIST Revisão 8 (Procedimento 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional).  

A Lei nº 8987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 

dos serviços públicos, em seu Art. 6º define que “toda a concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, 

conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”.  

Define, ainda, no § 1º, deste mesmo Art., serviço adequado como sendo “o que 

satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 

A Lei nº 9.074/1995, que estabelece normas para outorga e prorrogação das 

concessões e permissões de serviços públicos, estabelece no § 1º, do Art.25: "Os 

contratos de concessão e permissão contem, além do estabelecido na legislação em 

vigor, cláusulas relativas a requisitos mínimos de desempenho técnico da 

concessionária ou permissionária, bem assim, sua aferição pela fiscalização através 

de índices apropriados. O § 2º do mesmo artigo cita: "No contrato de concessão ou 

permissão, as cláusulas relativas à qualidade técnica, referidas no parágrafo 
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anterior, são vinculadas a penalidades progressivas, que guardam proporcionalidade 

com o prejuízo efetivo ou potencial causado ao mercado." 

A Lei 10.496/2002 versa sobre a regulamentação do setor elétrico brasileiro. 

Um dos pontos é a questão da universalização do atendimento. Por esta lei, cabe a 

ANEEL, através de Resolução específica, fixar metas de atendimento para cada 

concessionária ou permissionária, considerando as seguintes condições: 

 A ANEEL fixará áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes 

de distribuição, nas quais o atendimento de novas ligações, ou aumento 

de carga, deve ser totalmente custeado pelas concessionárias e 

permissionárias de energia elétrica; 

 Fixar áreas progressivamente decrescentes, nas quais o atendimento de 

novas ligações pode ser postergado para um horizonte temporal definido 

pela ANEEL, sendo que, após vencido o prazo, os custos do atendimento 

são de responsabilidade exclusiva das concessionárias e permissionárias 

de energia elétrica. 

 

O Decreto nº4.873/2003, institui o programa nacional de universalização do 

acesso e uso da energia elétrica - "LUZ PARA TODOS", destinado a propiciar, até o 

ano de 2010, o atendimento em energia elétrica à parcela da população do meio 

rural brasileiro que ainda não possui acesso a esse serviço público. 

Resolução normativa nº 175/2005 estabelece as condições para a revisão 

dos planos de universalização de energia elétrica, visando à prorrogação dos prazos 

de execução do programa “LUZ PARA TODOS”, biênio 2009 - 2010, mediante o 

disposto nos termos de compromisso firmados entre as concessionárias e 

permissionárias de distribuição e o Ministério de Minas e Energia (MME); e revoga 

os artigos 8º, 13º e o inciso III, do parágrafo. 1º do art. 6º, da resolução ANEEL 

223/2003. 

Nota técnica nº 0023/2017-SRD/ANEEL, visa apresentar o resultado da 

apuração do desempenho global de continuidade do ano de 2016 (Ranking), 

conforme estabelece o item 5.8.5 da seção 8.2 do Módulo 8 dos procedimentos de 

distribuição - PRODIST. 
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2.3 INDICADORES DE CONTINUIDADE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

Por meio do controle das interrupções, do cálculo e da divulgação dos 

indicadores de continuidade de serviço, as distribuidoras, os consumidores e a 

ANEEL podem avaliar a qualidade do serviço prestado e o desempenho do sistema 

elétrico. 

 São estabelecidos os indicadores de continuidade do serviço de distribuição 

de energia elétrica quanto à duração e frequência de interrupção. Os indicadores 

devem ser calculados para períodos de apuração mensais, trimestrais e anuais 

(PRODIST-8,2017). 

A ANEEL apresenta seus indicadores de continuidade em: 

 Individuais; 

 Coletivos. 

Na sequência é apresentado os indicadores conforme a sua descrição e 

expressões de cálculo.  

 

 

 Indicadores de continuidade individuais  2.3.1

 

Conforme o PRODIST-8,2017 devem ser apurados para todas as unidades 

consumidoras, os indicadores de continuidade a seguir discriminados: 

 

𝐷𝐼𝐶 = ∑ 𝑡(𝑖)[ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠]

𝑛

𝑖=1

 (1) 

onde: 

 

𝐷𝐼𝐶 = Duração de interrupção individual por unidade consumidora ou por ponto 

de conexão, expressa em horas e centésimos de hora; 

𝑡(i)= Tempo de duração da interrupção (i) da unidade consumidora considerada 

ou ponto de conexão, no período de apuração, expressa em horas e 

centésimos de hora; 

𝑖= Índice de interrupções da unidade consumidora no período de apuração, 
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variando de 1 a n; 

𝑛= Número de interrupções da unidade consumidora considerada, no período 

de apuração. 

 

 

 

 

𝐹𝐼𝐶 = 𝑛 [𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠]  (2) 

  onde: 

 

𝐹𝐼𝐶 = Frequência de interrupção individual por unidade consumidora por ponto 

de conexão (adimensional). 

 

 

 

𝐷𝑀𝐼𝐶 = 𝑡(𝑖)max [ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠] 

 
(3) 

  onde: 

 

𝐷𝑀𝐼𝐶 = Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou 

por ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora; 

𝑡(𝑖)𝑚𝑎𝑥 = Tempo da máxima duração de interrupção(i), no período de apuração, 

verificada na unidade consumidora ou no ponto de conexão 

considerado, expresso em horas e centésimos de horas. 

 

𝐷𝐼𝐶𝑅𝐼 = 𝑡 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜[ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠] 
(4) 

 

 onde: 

 

𝐷𝐶𝑅𝐼 Duração da Interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de 

hora; 

𝑡 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜= Duração da interrupção ocorrida em dia crítico, expressa em horas e 
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centésimos de hora. 

 

 Indicadores de continuidade de conjunto de unidades consumidoras 2.3.2

 

O conjunto de unidades consumidoras é definido por subestação de 

distribuição (SED). A abrangência do conjunto deve ser as redes de média tensão 

(MT) à jusante da SED e de propriedade da distribuidora. A SED que possuir 

número de unidades consumidoras igual ou inferior a 1.000 deve ser agregada a 

outras, formando um único conjunto. A SED com número de unidades consumidoras 

superior a 1.000 e igual ou inferior a 10.000 pode ser agregada a outras, formando 

um único conjunto. É vedada a agregação de duas ou mais SED cujos números de 

unidades consumidoras sejam superiores a 10.000. Mediante aprovação da ANEEL, 

podem formar diferentes conjuntos as SEDs que atendam áreas não contíguas, ou 

que atendam a subestações MT/MT cujas características de atendimento sejam 

muito distintas da subestação supridora, desde que nenhum dos conjuntos 

resultantes possua número de unidades consumidoras igual ou inferior a 1.000                     

(PRODIST-8,2017). 

Devem ser apurados para cada conjunto de unidades consumidoras os 

indicadores de continuidade a seguir discriminados: 

 

 

𝐷𝐸𝐶 =
∑ DIC(i)Cc

i=1

Cc
[ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠] 

(5) 

 

onde: 

 

𝐷𝐸𝐶= Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa 

em horas e centésimos de hora;  

Cc= Número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no 

período de apuração, atendidas em BT ou MT. 

  

  

𝐹𝐸𝐶 =
∑ FIC(i) Cc

i=1

Cc
[𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠] 

 

(6) 
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onde: 

 

𝐹𝐸𝐶= Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora 

(adimensional). 

  

 

                               

 Evolução dos indicadores de continuidade no Brasil 2.3.3

 

A qualidade do fornecimento de energia é representada através dos 

indicadores de continuidade dos sistemas de distribuição. Podemos notar no 

GRÁFICO 1 a evolução do indicador DEC no Brasil entre os anos de 2008 e 2016. O 

limite calculado pela ANEEL está representado pela linha vermelha e as barras com 

a cor azul representam o valor apurado pelas concessionárias.  

Caso o limite seja extrapolado, ocasiona o pagamento de multas. Percebe-

se que a partir de 2009 o indicador apresentou piora, onde o limite era 18,67 horas e 

foi registrado 18,77 horas e sucessivamente para os próximos anos, no ano de 2016 

o limite era 13,31 horas e foi registrado 15,82 horas (ANEEL,2017). 

 

 
GRÁFICO 1 – DEC NO BRASIL ANUAL 
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FONTE: Adaptado da ANEEL(2017).  

 

De acordo com a Confederação Nacional da Industria (CNI) em 2016 cerca 

de 2/3 das industrias tiveram prejuízos com as falhas no fornecimento de energia 

elétrica, devido a paralização da produção, perdas de matérias primas, perdas de 

dados. Estima-se que 20% dos custos da produção está atrelado ao uso da energia 

elétrica e as pequenas falhas podem ocasionar grandes prejuízos. 

Conforme o GRÁFICO 2, pode-se observar que o indicador FEC apresentou 

melhora entre os anos de 2007 a 2016, porém é possível observar que no ano de 

2015 foi registrado o maior valor próximo do limite estipulado pela ANEEL de 9,86 de 

frequência para o limite de 11,03 de frequência concluindo que o país teve 

interrupções mais longas com menos frequência.  

 

 

GRÁFICO 2 – FEC NO BRASIL ANUAL 
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FONTE: Adaptado da ANEEL(2017).  

 

O GRÁFICO 3 mostra a comparação do indicador DEC entre o Brasil e 

alguns países da Europa. Nota-se que alguns países registraram menos de uma 

hora de interrupções ao ano. Em contraparte tradicionalmente o DEC baixo 

apresentado pelos países europeus, deve-se ao potencial de investimento das 

empresas distribuidoras. No entanto, essa comparação é injusta, pois o Brasil possui 

dimensão continental e complexidade na operação do sistema elétrico interligado, 

tornando difícil reduzir o indicador DEC a um nível de pais europeu. Embora o Brasil 

precisa melhorar consideravelmente seu desempenho a fim de se aproximar do 

valor estabelecido como meta pela ANEEL, que em 2016 foi de 13,31 horas 

(CEER,2014). 
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FONTE: Adaptado da CEER(2014).  

 

  Apuração dos indicadores de continuidade  2.3.4

 

Conforme item 5.6 do PRODIST-8 os indicadores de continuidade de 

conjunto de unidades consumidoras e individuais devem o ser apurados 

considerando as interrupções de longa duração. 

 Apuração do DEC e FEC 2.3.4.1

Para apuração dos indicadores DEC e FEC devem ser consideradas as 

interrupções de longa duração, devendo ser segredadas nos seguintes indicadores: 

 𝐷𝐸𝐶𝑥𝑝 e 𝐹𝐸𝐶𝑥𝑝 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem externa ao 

sistema de distribuição e programada, não ocorrida em dia crítico; 

 𝐷𝐸𝐶𝑥𝑛 e 𝐹𝐸𝐶𝑥𝑛 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem externa ao 

sistema de distribuição e não programada, não ocorrida em dia crítico; 

 𝐷𝐸𝐶𝑖𝑝 e 𝐹𝐸𝐶𝑖𝑝 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem interna ao 

sistema de distribuição e programada, não ocorrida em dia crítico 

 𝐷𝐸𝐶𝑖𝑛𝑑 e 𝐹𝐸𝐶𝑖𝑛𝑑 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem interna ao 

sistema de distribuição, não programada e não expurgável. 
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 Admissão de exceções na apuração do DEC e FEC  2.3.4.2

Na apuração dos indicadores DEC e FEC devem ser consideradas todas as 

interrupções, admitidas apenas as seguintes exceções:  

i) Falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque 

interrupção em instalações de terceiros; 

ii)  Interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do consumidor e 

que afete somente a unidade consumidora do mesmo;  

iii)  Interrupção em situação de emergência;  

iv)  Suspensão por inadimplemento do consumidor ou por deficiência técnica 

e/ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não 

provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em 

regulamentação; 

v)  Vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União; 

vi) Ocorridas em dia crítico - dia em que a quantidade de ocorrências 

emergenciais, em um determinado conjunto de unidades consumidoras, 

superar a média acrescida de três desvios padrões dos valores diários. A 

média e o desvio padrão a serem usados são os relativos aos 24 (vinte e 

quatro) meses anteriores ao ano em curso, incluindo os dias críticos já 

identificados; 

vii) Oriundas de atuação de esquema regional de alívio de carga 

estabelecido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

 

A distribuidora deve registrar em formulários próprios as interrupções 

relacionadas no item 2.3.4.2, para fins de fiscalização da ANEEL. 

Não são consideradas as interrupções provenientes da transmissora ou 

distribuidora acessada como Interrupção em Situação de Emergência. 

Das interrupções descritas no item 2.3.4.2, devem ser apurados os 

seguintes indicadores:  

 𝐷𝐸𝐶𝑖𝑛𝑒 e  𝐹𝐸𝐶𝑖𝑛𝑒 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem interna 

ao sistema de distribuição, não programada e ocorrida em situação de 

emergência; 
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 𝐷𝐸𝐶𝑖𝑛𝑐 e  𝐹𝐸𝐶𝑖𝑛𝑐 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem interna 

ao sistema de distribuição, não programada, ocorrida em dia crítico e não 

ocorrida nas situações descritas nos incisos iii, v e vii do item 2.3.4.2;  

  𝐷𝐸𝐶𝑖𝑛𝑜 e  𝐹𝐸𝐶𝑖𝑛𝑜 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem interna 

ao sistema de distribuição, não programada e ocorrida nas situações 

descritas no item 2.3.4.2;  

 𝐷𝐸𝐶𝑖𝑝𝑐 e  𝐹𝐸𝐶𝑖𝑝𝑐 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem interna 

ao sistema de distribuição, programada, ocorrida em dia crítico; 

 𝐷𝐸𝐶𝑥𝑝𝑐 e  𝐹𝐸𝐶𝑥𝑝𝑐 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem externa 

ao sistema de distribuição, programada, ocorrida em dia crítico; 

 𝐷𝐸𝐶𝑥𝑛𝑐 e  𝐹𝐸𝐶𝑥𝑛𝑐 – 𝐷𝐸𝐶 ou 𝐹𝐸𝐶 devido a interrupção de origem externa 

ao sistema de distribuição, não programada, ocorrida em dia crítico 

(PRODIST-8,2017). 

 Estratificação das interrupções de DEC e FEC 2.3.4.3

 A estratificação das interrupções de longa duração nos indicadores 

apresentados anteriormente pode ser visualizada na FIGURA 2. Os indicadores de 

cor cinza não compõem os indicadores DEC e FEC. 

 

FIGURA 2 – ESTRATIFICAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES DE LONGA DURAÇÃO 

 
FONTE: Adaptado de PRODIST-8(2017). 
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 i=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição; 

 xn=Interrupção de origem externa ao sistema de distribuição, não 

programada; 

 xp=Interrupção de origem externa ao sistema de distribuição, 

programada; 

 xnc=Interrupção de origem externa ao sistema de distribuição, não 

programada, ocorrida em dia crítico; 

 xpc=Interrupção de origem externa ao sistema de distribuição, 

programada, ocorrida em dia crítico; 

 inc=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não 

programada, ocorrida em dia crítico e não ocorrida nas situações 

descritas nos incisos iii, v e vii do item 2.3.4.2; 

 ipc=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, 

programada, ocorrida em dia crítico; 

 ip=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, programada; 

 ind=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não 

programada e não expurgável; 

 ino=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não 

programada e ocorrida nas situações descritas nos incisos v e vii do item 

2.3.4.2;   

 ine=Interrupção de origem interna ao sistema de distribuição, não 

programada e ocorrida em situação de emergência. 

 

Os eventos que ensejarem interrupções de situação de emergência devem 

ser descritos em detalhes, com no mínimo, as informações conforme seguem: 

 Os dados das interrupções de longa duração e os indicadores deles 

provenientes devem ser mantidos na distribuidora por período mínimo de 

5 (cinco) anos, para uso da ANEEL e dos consumidores; 

 Para cada conjunto afetado por interrupções de longa duração devem ser 

registradas as seguintes informações: 

o Número de unidades consumidoras do conjunto em cada mês da 

apuração; 

o Código de identificação do conjunto; 



 
 

36 

o Para cada interrupção de longa duração ocorrida no conjunto devem 

ser registradas as seguintes informações: 

 Código único da interrupção, estabelecido pela distribuidora; 

 Fator gerador; 

 Data, hora e minutos do início e restabelecimento da interrupção; 

 Número de unidades consumidoras atingidas pela interrupção; 

 Código de identificação de cada unidade consumidora; 

 Nível de tensão onde o fato gerador foi verificado. 

 O fator gerador deve ser classificado para fins de coleta e 

armazenamento de acordo com o ANEXO A; 

 Esses dados devem estar disponíveis em meio digital e relacionados ao 

código de identificação de cada unidade consumidora; 

 As exceções tratadas no item 2.3.4.2 devem ter seus devidos registros 

comprobatórios armazenados na distribuidora por período de 5 (cinco) 

anos, para uso da ANEEL e dos acessantes. 

 

Para cada evento que tenha gerado interrupções em situação de 

emergência devem ser registradas, no mínimo, as seguintes informações em meio 

digital: 

 Código único do evento, definido pela distribuidora; 

 Decorrência do evento, de acordo com a Codificação Brasileira de 

Desastres (COBRADE) conforme ANEXO B; 

 Código único das interrupções de longa duração decorrentes do evento, 

definido pela distribuidora; 

 Código único do decreto (quando houver), definido pela distribuidora; 

 Código único do relatório com as evidências do evento, definido pela 

distribuidora. 

 

As evidências do evento que tenha gerado interrupções em situação de 

emergência também devem ser armazenadas por meio de relatório digital, que deve 

ser disponibilizado no sítio eletrônico da distribuidora em local de livre e fácil acesso, 

devendo conter as informações mínimas a seguir: 

 Código único do relatório; 
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 Informações sobre o decreto de calamidade pública ou situação de 

emergência (se houver); 

 Descrição detalhada do evento, incluindo mapa geoelétrico e diagrama 

unifilar da região afetada; 

 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico, incluindo a relação 

dos equipamentos danificados e sua importância para o sistema; 

 Relato técnico sobre a intervenção realizada com as ações da 

distribuidora para restabelecimento do sistema, incluindo o contingente 

de técnicos utilizados nos serviços; 

 Tempo médio de preparação, de deslocamento e de execução das 

equipes; 

 Número de unidades consumidoras atingidas; 

 Município(s) atingido(s); 

 Subestação(ões) atingida(s); 

 Quantidade de interrupções associadas ao evento; 

 Data e hora do início da primeira interrupção; 

 Data e hora do término da última interrupção; 

 Média da duração das interrupções; 

 Duração da interrupção mais longa; 

 Soma do consumidor hora interrompido (CHI) das interrupções 

associadas ao evento; 

 Registros diversos que evidenciem a classificação das interrupções de 

emergência, permitindo identificar a causa, a abrangência e os danos 

causados pelo evento à rede e às áreas atingidas, como imagens 

fotográficas, boletins meteorológicos e matérias jornalísticas que devem 

estar disponíveis em até 2 meses após o período de apuração das 

interrupções. 

 

A distribuidora deve possuir procedimentos específicos para atuação em 

contingência devido a eventos que acarretem interrupções significativas, mesmo que 

essas interrupções não se enquadrem nos incisos iii e vi do item 2.3.4.2. O 

enquadramento das interrupções em um dos incisos que trata o item 2.3.4.2 não 
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exime a distribuidora em atuar de forma eficiente para o restabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica (PRODIST-8,2017). 

 

 Apuração dos indicadores individuais 2.3.4.4

Na apuração dos indicadores DIC e FIC não são consideradas as 

interrupções previstas no item 2.3.4.2.  

Na apuração do indicador DMIC, além das interrupções referidas no item 

2.3.4.2, também não devem ser consideradas aquelas oriundas de desligamentos 

programados, desde que sejam atendidas as seguintes condições:  

 Os consumidores sejam devidamente avisados;  

 O início e o fim da interrupção estejam compreendidos no intervalo 

programado.  

 

Na apuração do indicador DICRI de unidade consumidora atendida em AT, 

deve-se considerar os dias críticos apurados para o conjunto de unidades 

consumidoras de sua localização geográfica, desconsiderando as interrupções 

previstas no item 2.3.4.2, com exceção do inciso vi. 

A apuração das interrupções de curta e de longa duração é realizada por 

meio dos sistemas de medição permanente de que trata a Resolução Normativa nº 

502/2012 ou de qualidade da energia elétrica, conforme Seção 8.1, quando esses 

forem disponíveis. Considera-se que há interrupção sempre que a tensão de 

fornecimento for igual ou inferior a 70% (setenta por cento) da tensão nominal. 

A apuração dos indicadores de continuidade individuais deve considerar, 

obrigatoriamente, as interrupções de longa duração registradas pelo sistema de 

medição permanente. Admite-se diferença entre os valores registrados pela medição 

permanente e os valores dos indicadores efetivamente apurados se ocorrer uma das 

situações previstas no item 2.3.4.2. 

Nas unidades consumidoras em que não houver sistema de medição 

permanente, os registros de início e término da interrupção devem corresponder às 

informações mais precisas dentre todas aquelas disponíveis na distribuidora, 

considerando, inclusive, as medições permanentes de outras unidades 
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consumidoras. A razão da divergência deve ser justificada ao consumidor no 

momento da apresentação da apuração (PRODIST-8,2017). 

 Aviso de interrupções 2.3.4.5

 A distribuidora devem avisar a todos os consumidores da respectiva área de 

concessão ou permissão sobre as interrupções programadas, informando a data da 

interrupção e o horário de início e término, observando os seguintes procedimentos: 

 Unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 1 kV e inferior a 

230 kV, com demanda contratada igual ou superior a 500 kW: os 

consumidores devem receber o aviso por meio de documento escrito e 

personalizado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em 

relação à data da interrupção; 

  Unidades consumidoras atendidas em tensão inferior a 69 kV que 

prestem serviço essencial: os consumidores devem receber o aviso por 

meio de documento escrito e personalizado, com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias úteis em relação à data da interrupção;  

 Unidades consumidoras atendidas em tensão superior a 1 kV e inferior a 

230 kV com demanda contratada inferior a 500 kW e unidades 

consumidoras atendidas em tensão igual ou inferior a 1 kV e que 

exerçam atividade comercial ou industrial: os consumidores devem 

receber o aviso por meio de documento escrito e personalizado, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis em relação à data da 

interrupção, desde que providenciem o cadastro da unidade consumidora 

na distribuidora para receberem esse tipo de serviço;  

 Outras unidades consumidoras: os consumidores devem ser avisados 

por meios eficazes de comunicação de massa, informando a abrangência 

geográfica ou, a critério da distribuidora, por meio de documento escrito e 

personalizado, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas 

em relação ao horário de início da interrupção. 

 As unidades consumidoras não listadas no módulo 1 do PRODIST – que 

prestam serviço essencial ou as que por alterações de suas características vierem a 

prestar serviços essenciais podem solicitar à distribuidora esta condição, para 

recebimento dos avisos de interrupções. Nas unidades consumidoras onde existam 
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pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da 

vida humana e dependentes de energia elétrica, os consumidores devem ser 

avisados da interrupção de forma preferencial e obrigatória, por meio de documento 

escrito e personalizado, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis em relação 

à data da interrupção, desde que efetuem o cadastro da unidade consumidora na 

distribuidora para receberem esse tipo de serviço. A distribuidora pode utilizar outros 

meios de comunicação para a divulgação das interrupções programadas, desde que 

pactuados com o consumidor, devendo nesses casos manter registro ou cópia das 

divulgações para fins de fiscalização da ANEEL. 

A distribuidora deve manter e disponibilizar, por no mínimo 5 (cinco) anos, os 

registros das interrupções emergenciais e das programadas, discriminando-as em 

formulário próprio (PRODIST-8,2017). 

 Qualidade do fornecimento 2.3.4.6

Na sistemática de supervisão da qualidade são contemplados enfoques 

sobre: a continuidade do fornecimento, a qualidade do atendimento comercial 

(aspectos do relacionamento do consumidor com a área comercial da 

permissionária), conformidade (aspectos relacionados à tensão de fornecimento), a 

satisfação do consumidor e a segurança dos serviços prestados. Os critérios, 

indicadores, padrões e fórmulas definidores da qualidade da prestação dos serviços 

e penalidades pelo seu descumprimento, podem ser objeto de alteração, a qualquer 

tempo, a critério da ANEEL. 

A qualidade dos serviços de energia elétrica, deve ser supervisionada por 

meio de indicadores de continuidade que a expressem em termos de valores 

associados a grupos de consumidores, bem como por valores individuais, que 

representem a qualidade oferecida a determinado consumidor (PRODIST-8,2017). 

 

 Conjunto de consumidores 2.3.4.7

O conjunto de consumidores é definido pela permissionária e aprovado pela 

ANEEL, de forma a abranger toda a zona atendida, respeitadas as seguintes 

determinações: 
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 Não podem ser reunidos em um mesmo conjunto consumidores situados 

em áreas urbanas não contíguas; 

 A qualquer tempo a ANEEL pode solicitar a formação de novos 

conjuntos, devendo a permissionária providenciar sua implementação 

num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 

A denominação para o conjunto deve permitir a perfeita identificação do local 

onde se encontram os consumidores (ex: nome da localidade, nome do bairro, etc) 

(PRODIST-8,2017). 

 

2.4 CONFIABILIDADE DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

A energia elétrica tornou-se nas últimas décadas um fator essencial e 

considerável para o desenvolvimento socioeconômico de um país. O aumento do 

número de consumidores aliado às melhorias nas diferentes formas de fornecimento 

gera benefícios como: melhor qualidade de vida, mais conforto, as indústrias 

aumentam suas produções gerando mais empregos e renda ao país.  

Sendo assim, as concessionárias buscam continuamente melhorias nas 

formas de fornecimento, que precisa estar cada vez mais adequado às 

necessidades da população, garantindo qualidade e confiabilidade do sistema de 

distribuição de energia elétrica. 

O resultado da apuração do desempenho global de continuidade (DGC) do 

ano de 2016 (Ranking), conforme estabelece o PRODIST-8, divide as distribuidoras 

em grande porte e pequeno porte (menores ou maiores que 400.000 unidades 

consumidoras respectivamente), assegurando uma uniformização entre os grupos 

das empresas. 

O Indicador DGC consiste na média aritmética simples das razões entre os 

valores apurados e limites anuais dos indicadores DEC e FEC (ANEEL,2016). 

A Copel Distribuição ocupa no ranking o 18º lugar, apresentando um DGC 

de 0,90 por unidade conforme GRÁFICO 4. 
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GRÁFICO 4 – DESEMPENHO GLOBAL DE CONTINUIDADE – DGC 

 
FONTE: Adaptado da ANEEL(2016).  

 

Segundo a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição 

(SRD) além dos indicadores DEC e FEC, as distribuidoras devem acompanhar as 

interrupções ocorridas em cada unidade consumidora. Para isso, são apurados os 

indicadores: duração de interrupção por unidade consumidora (DIC) e a frequência 

de interrupção por unidade consumidora (FIC), os quais indicam por quanto tempo e 

o número de vezes, respectivamente que uma unidade consumidora ficou sem 

energia elétrica durante um período considerado. A duração máxima de interrupção 

por unidade consumidora (DMIC) é um indicador que limita o tempo máximo de cada 

interrupção, impedindo que a concessionária deixe o consumidor sem energia 

elétrica durante um período muito longo. Em 2012 a ANEEL criou o mais novo 

indicador, a interrupção por unidade consumidora ocorrida em dia crítico (DICRI).  O 

dia crítico é definido quando a quantidade de ocorrências emergenciais, em um 

determinado conjunto de unidades consumidoras, superar a média acrescida de três 

desvios padrões dos valores diários. A média e o desvio padrão a serem usados são 

os relativos aos 24 (vinte e quatro) meses anteriores ao ano em curso, incluindo os 

dias críticos já identificados. 
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A ANEEL estabelece limites para os indicadores de continuidade individuais, 

que são definidos para períodos mensais, trimestrais e anuais, exceto o DICRI que é 

apurado por interrupção. Quando há violação desses limites, a distribuidora deve 

compensar financeiramente a unidade consumidora. A compensação é automática, 

e deve ser paga em até 2 meses após o mês de apuração do indicador (mês em que 

houve a interrupção). As informações referentes aos indicadores de continuidade 

estão disponíveis na fatura de energia elétrica. 

No Brasil até o mês de agosto de 2017, as concessionárias realizaram 

compensação aos seus consumidores em mais de 157 milhões de reais, conforme 

GRÁFICO 5. 

GRÁFICO 5 – COMPENSAÇÃO BRASIL – DIC E FIC 

 
FONTE: ANEEL (2017).  

 

A COPEL-DIS (QUADRO 1) até agosto de 2017 realizou mais de 1,2 milhão 

de compensações aos seus consumidores, o que totaliza o montante de mais de 5,5 

milhões de reais. 
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QUADRO 1 – COMPENSAÇÕES DA COPEL DISTRBUIDORA 2017 

 
FONTE: ANEEL (2017). 

 

2.5 PROTEÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 

Segundo Gilvanejad et al.(2012) os dispositivos de proteção de um sistema 

elétrico apresentam fundamental importância na manutenção da integridade física 

dos equipamentos e na segurança da população. A função de um sistema de 

proteção é garantir a interrupção da continuidade de energia elétrica, quando 

submetido a qualquer anormalidade que faça operar fora dos limites previstos ou 

parte dele.  

Para MAMEDE (2011) a eficiência de um sistema de proteção é determinada 

pela: 

 Seletividade e coordenação: a proteção deve somente isolar a parte do 

sistema atingido pelo defeito, mantendo a continuidade do serviço das 

demais partes do sistema; 

 Velocidade: as sobrecorrentes geradas pelo curto-circuito ou sobrecargas 

devem ser extintas no menor tempo possível, reduzindo a probabilidade 

de propagação dos defeitos; 

 Sensibilidade: a proteção deve ser suficientemente sensível a defeitos 

que possam ocorrer durante a operação do sistema; 

 Segurança: o sistema de proteção não deve realizar uma falsa operação 

sob condições normais de operação, ou falhar no caso de faltas no 

sistema. 
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 Falhas do sistema de distribuição 2.5.1

 

De acordo com Abdi et al. (2014) cerca de 80% das falhas em linhas de 

distribuição de energia elétrica são provenientes de causas transitórias. Utilizando 

RAs ao longo da linha, estas falhas transitórias são removidas com uma ou duas 

manobras, melhorando a confiabilidade e continuidade do sistema. Se a falha for 

permanente, a chave religadora faz o seccionamento após um número predefinido 

de operações (geralmente três ou quatro), isolando o trecho com defeito da parte 

principal do sistema. 

Segundo Tardón et al.(2013) no Chile as empresas que atuam na 

distribuição de energia rural, enfrentam problemas na localização das falhas do 

sistema elétrico. Há casos que levam até 3 dias para que o sistema seja 

reestabelecido devido as condições geográficas e climáticas, como exemplo a 

Cordilheira dos Andes e a Montanha de Nahuelbuta. Para encontrar as falhas, as 

equipes de emergência utilizam os seguintes recursos: protocolos operacionais de 

rede, a experiência e o conhecimento do território, com o objetivo de restaurar o 

fornecimento de energia aos seus clientes em menor tempo possível, priorizando a 

segurança das instalações e pessoas. Para auxiliar na localização de falhas foram 

desenvolvidos métodos utilizando os sistemas de aquisição das informações 

fornecidas pelos dispositivos de proteção da rede. O método consiste em combinar 

as correntes de curto-circuito dos RAs com as taxas de falhas históricas das linhas e 

chaves e a experiência de reparos anteriores, criando um caminho de pesquisa, 

juntamente com o centro de operações da distribuição. 

 A TABELA 1 descreve a composição probabilísticas dos tipos das faltas em 

sistemas de distribuição de energia, estas são divididas em permanentes ou 

transitórias e classificadas de acordo com o número de fases. 

 

TABELA 1 – PROBALIDADES DAS FALTAS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO. 

Tipo de rede             Total Permanentes Transitórias 

Trifásicos 2% 5% 95% 

Bifásicos 11% 70% 30% 

Fase/Terra 79% 20% 80% 

Outros 8%     

FONTE: Adaptado de MAMEDE (2011).  
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 Faltas transitórias 2.5.1.1

 

As faltas transitórias são aquelas que afetam o circuito temporariamente e 

após a operação de um equipamento de proteção ocorre o religamento do circuito e 

a falta é eliminada. As causas mais comuns são (COPEL, 2016): 

 Árvores e ventos 46%; 

 Descargas atmosféricas 19%; 

 Falhas de equipamentos 11%; 

 Erro humano 9%; 

 Falhas de isoladores 6%; 

 Objetos estranhos 2%; 

 Outras causas 6%.  

 

 Faltas permanentes 2.5.1.2

As faltas permanentes são aqueles defeitos no sistema elétrico que 

necessitam da intervenção de equipes de manutenção para a correção, antes do 

religamento do circuito. Algumas causas das faltas permanentes são (COPEL, 

2016): 

 Queda de árvores sobre a rede; 

 Abalroamento de postes; 

 Vandalismo; 

 Cabos rompidos.  

 

 

 Equipamentos de proteção 2.5.2

 

Para a proteção de sistemas de distribuição é necessário a instalação de 

equipamentos com a função de desligar automaticamente o circuito com defeito, 

minimizando os danos materiais e garantindo a segurança dos consumidores. 
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 Chaves fusíveis 2.5.2.1

São os equipamentos de proteção mais utilizados, tanto em redes urbanas 

quanto rurais, devido ao preço ser reduzido e possuir desempenho satisfatório para 

o nível de proteção desejada. São utilizados basicamente na proteção de ramais e 

transformadores de distribuição. A chave fusível como mostra a FIGURA 3, é 

dividida em: base fusível que pode ser de cerâmica ou polimérica e o porta fusível 

atualmente constituída basicamente de fibra de vidro. No interior do porta fusível 

está instalado o elo fusível, que é o elemento de proteção. O elo fusível vai se 

romper no caso de sobrecorrente fazendo com que o cartucho desarme 

automaticamente desligando o circuito.  

 

FIGURA 3 – CHAVE FUSÍVEL 

 

FONTE: ATSELÉTRICA (2017). 

 Religadores automáticos 2.5.2.2

Conforme a AES (2004) o religador automático é um equipamento utilizado na 

proteção em redes de distribuição. Sua atuação ocorre no caso de sobrecorrente, 

semelhente ao funcionamento do disjuntor. O objetivo do religador é detectar e 

interromper as falhas temporárias, melhorando os índices de continuidade pelo 

religamento automático do sistema.  

Quando um religador detecta uma condição anormal de sobrecorrente, o 

mesmo interrompe tal corrente através da abertura de seus contatos. Os contatos 
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são mantidos abertos durante um determinado tempo, chamado de tempo de 

religamento, após o qual se fecham automaticamente para a reenergização do 

circuito. Se no instante do fechamento dos contatos para o religamento, a condição 

anormal de sobrecorrente persistir, a sequência abertura/fechamento é repetida até 

quatro vezes consecutivas. Após a quarta abertura, os contatos do religador ficam 

abertos e travados, sendo que o novo fechamento só pode ser manual.  

Os religadores trifásicos conforme a FIGURA 4, possuem seis buchas de AT 

e são ligadas em série com a carga. A tensão é medida em todas as buchas e a 

corrente nas três fases. O mecanismo do religador é operado por três atuadores 

magnéticos, separados por fase e que são interligados mecanicamente para garantir 

a operação trifásica correta.   

  
FIGURA 4 – RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO 

 
FONTE: NOJAPOWER(2017). 

 

O religador monofásico (FIGURA 5) é o modelo S&C TripSaver® II, este é 

utilizado no estudo deste trabalho, para alocação das chaves, por ser o modelo 

implementado pela COPEL- DIS nos ramais de MT nas áreas rurais. 

Ele é autoalimentado, controlado eletronicamente e utiliza a tecnologia de 

interruptor de carga a vácuo no interior de seu invólucro. Este equipamento é 

recomendado para circuitos que frequentemente sofrem interrupções por faltas 

momentâneas, mantendo o circuito religado. Porém em casos de faltas permanentes 

este equipamento executará a sua abertura definitiva, desligando a rede.  
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O funcionamento pode ser configurado para executar até 3 (três) tentativas 

de religamento automático para casos em que o curto-circuito esteja a jusante do 

ramal onde este equipamento está instalado.  

Por se tratar de um religador monopolar, cada equipamento só sente a falta 

da fase à qual está conectado, atuando, portanto, de forma individual.  

Após realizar os ciclos de tentativas de religamento o S&C TripSaver® II 

executa a operação de abertura permanente e também visual, semelhante a uma 

chave fusível. Neste caso, é necessário a intervenção de um eletricista para realizar 

a inspeção do circuito com defeito, a manutenção necessária e posteriormente o 

rearme do dispositivo (COPEL,2017). 

 

FIGURA 5 – RELIGADOR AUTOMÁTICO MONOFÁSICO 

 
FONTE: SANDC(2017). 

 
 

 Seccionalizadores 2.5.2.3

O seccionalizador é um dispositivo de proteção automático, utilizado em 

sistemas de distribuição sempre em conjunto com outro equipamento de proteção, 

normalmente um religador. A FIGURA 6 mostra um seccionalizador trifásico. Seu 

funcionamento é baseado na interação entre as fases através de radiofrequência 

para abertura integral do circuito. Verificada a passagem de corrente de falta, o 

equipamento monitora o número de aberturas do RA a montante, se identificada 

uma falta permanente o equipamento abre no tempo morto do RA, isolando o trecho 
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defeituoso e permitindo que o RA, ao fechar, restabeleça o trecho a montante do 

seccionalizador. Caso o defeito seja transitório e não ocorram religamentos 

sucessivos, conforme ajustes realizados, o equipamento iniciará uma nova 

contagem iniciando o ciclo. 

  FIGURA 6 – SECCIONALIZADOR TRIFÁSICO 

 
FONTE: NOJAPOWER(2017). 

 

O seccionalizador monofásico (FIGURA 7) é utilizado nos ramais e 

derivações, em substituição às chaves-fusíveis permitindo melhor coordenação em 

falhas transitórias e permanentes. O princípio de funcionamento desse equipamento 

não inclui curvas tempo x corrente e envolve apenas a contagem da quantidade de 

operações de um religador na retaguarda, permitindo agir em perfeita coordenação 

com aquele equipamento (COPEL,2017). 

 

  FIGURA 7 – SECCIONALIZADOR MONOFÁSICO 

 
FONTE: ABB (2010). 
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2.6 TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Inteligência artificial (IA) é um ramo de pesquisa da ciência da computação 

que se propõe elaborar sistemas para a simulação da capacidade humana de 

raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. O estudo da IA iniciou-se 

nos anos 50 com os cientistas Hebert Simon e Allen Newell, esses foram os 

pioneiros criando o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de 

Carnegie Mellon (SANTOS,2010). 

Algumas técnicas de IA são apresentadas abaixo: 

 

 Redes neurais são técnicas computacionais que apresentam modelo 

matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes, são 

capazes de realizar aprendizado e reconhecimento de padrões através 

da experiência; 

 Lógica fuzzy difere-se dos sistemas lógicos tradicionais em suas 

características e seus detalhes. Nesta lógica, o raciocínio exato 

corresponde a um caso limite do raciocínio aproximado, sendo 

interpretado como um processo de composição de relações nebulosas. 

Na lógica fuzzy, o valor verdade de uma proposição pode ser um 

subconjunto fuzzy de qualquer conjunto parcialmente ordenado, ao 

contrário dos sistemas lógicos binários, onde o valor verdade só pode 

assumir dois valores: verdadeiro (1) ou falso (0). Nos sistemas lógicos 

multi-valores, o valor verdade de uma proposição pode ser ou um 

elemento de um conjunto finito, num intervalo, ou uma álgebra booleana;  

 Algoritmos genéticos é uma técnica de busca, inspirada na evolução 

genética, gerando soluções potenciais para os problemas de otimização 

complexos. A seguir é detalhado as características para a criação dos 

algoritmos genéticos. 
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 Algoritmos genéticos 2.6.1

 

O primeiro trabalho conhecido que envolvia os Algoritmos Genéticos (AG) foi 

desenvolvido na década de 70 pelo americano John Henry Holland [Holland (1975)]. 

Holland propôs um modelo heurístico que considerava a evolução das espécies, 

podendo ser expresso através de linguagem computacional. Esta técnica é baseada 

na biologia evolutiva como: hereditariedade, mutação, seleção natural e 

recombinação 

A FIGURA 8 mostra o esquema da simulação de otimização apoiada pelo AG. 

No início do processo são enviados dados de entrada para a geração da população 

inicial. Na sequência é realizada a avaliação destes dados. Após esta avaliação, são 

selecionados os melhores candidatos para posteriormente criar uma nova 

população. Este processo necessita de uma função objetivo com critério de parada 

para que se apresente valores otimizados como solução do problema. Caso estes 

valores não sejam satisfatórios o simulador repete este processo até encontrar a 

melhor resposta.  

 

FIGURA 8 – SIMULAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO 

 
FONTE: CAMPOS (2007). 

 

Na sequência da FIGURA 8 é descrito os passos da simulação do AG.  
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 População inicial  2.6.1.1

A população inicial é criada a partir da seleção dos indivíduos, cada 

indivíduo é chamado de “cromossomo” que representa um candidato potencial do 

problema. 

 

 Os indivíduos são codificados de forma que podem ser: estrutura de dados 

imagináveis, números reais, lista de regras e strings de números binários, cada 

número binário é um “gene”, conforme a FIGURA 9. 

 

FIGURA 9 – CODIFICAÇÃO DE UM INDIVÍDUO / GENE NO ALGORITMO GENÉTICO 

 
FONTE: Adaptado de CAMPOS(2007). 

 

O conjunto completo de material genético (todos os cromossomos) é 

chamado de genoma. Um conjunto específico de genes no genoma é chamado de 

genótipo. O genótipo é a base do fenótipo, que é a expressão das características 

físicas e mentais codificadas pelos genes e modificadas pelo ambiente. 

A população inicial (FIGURA 10) também chamado de “strings” é o conjunto 

de indivíduos gerados aleatoriamente, eles são gerados de acordo com os critérios 

desejados conforme o domínio do problema (CAMPOS, 2010). 

 

FIGURA 10 – POPULAÇÃO INICIAL NO ALGORTMO GENÉTICO 

 
FONTE: Adaptado de CAMPOS(2007). 
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 Avaliação de função de aptidão  2.6.1.2

Também é chamada de “fitness” conforme a FIGURA 11, este componente é 

o mais importante de qualquer algoritmo genético, neste é aplicado a função objetivo 

determinando a aptidão de cada indivíduo da população gerada. Esta função mede a 

proximidade que o indivíduo está da solução ótima desejada (CAMPOS, 2007). 

 

 
 

FIGURA 11 – FITNESS NO ALGORITMO GENÉTICO 

 
FONTE: Adaptado de CAMPOS(2007). 

 Seleção 2.6.1.3

Conforme Osvaldo; Rodrigues (2010) os cromossomos são selecionados de 

uma população para serem pais de um cruzamento, esta seleção é feita de tal forma 

que os melhores sobrevivem para criar a sua descendência, respeitando a teoria da 

evolução de Darwin. Existem diversas formas de seleção dos indivíduos 

reprodutores, entre eles os mais utilizados são:  

 Roleta: todos os indivíduos são colocados simbolicamente, sobre uma 

roda de roleta. Gira-se a roleta n vezes até obter uma quantidade de n 

indivíduos selecionados, após verifica-se se existe indivíduos repetidos, 

caso exista é girada novamente a roleta até conseguir a quantidade de n 

indivíduos sem repetição; 

 Torneio: o algoritmo de torneio é uma amostragem estocástica definida 

por uma roleta com frações angulares iguais para cada indivíduo, neste 

torneio são selecionados os indivíduos que possuem maior aptidão. No 

processo de seleção não pode haver nenhum repetido, se houver faz-se 

novamente o processo de torneio até completar a lista de n indivíduos 

selecionados e distintos.  
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FIGURA 12 – SELEÇÃO POR TORNEIO NO ALGORITMO GENÉTICO 

 
FONTE: Adaptado de CAMPOS(2007). 

 Reprodução 2.6.1.4

De acordo com Osvaldo; Rodrigues (2010) é chamado de reprodução ou 

“crossover”, através do cruzamento são criados novos indivíduos misturando 

características de dois indivíduos pais. O resultado desta operação é um indivíduo 

potencialmente combinado com as melhores características dos usados como base. 

Existem vários tipos de crossover, os mais utilizados estão listados a seguir:   

 Crossover de real: Simples troca de genes entre genitores, tendo como 

referência um ou mais pontos de corte; 

 Crossover uniforme: Simples troca de genes entre genitores, tendo como 

referência uma máscara identificando os genes que devem ser trocados; 

 Crossover aritmético: É uma combinação linear dos genes dos dois 

genitores, segundo uma constante aleatória; 

 Crossover heurístico: A função objetivo é utilizada para determinar, a 

partir dos genitores, quais os descendentes. Porém pode não produzir 

descendentes. O objetivo é buscar na direção mais promissora e fazer 

um ajuste fino nas soluções. 

 

FIGURA 13 – REPRODUÇÃO NO ALGORITMO GENÉTICO 
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FONTE: Adaptado de CAMPOS(2007). 

 

 Geração de nova população 2.6.1.5

A função do operador de mutação é modificar aleatoriamente alguma 

característica do indivíduo sobre o qual é aplicada. Esta modificação é importante na 

criação de novos valores de características que não existiam ou apareciam em 

pequena quantidade, mantendo a diversidade genética da população em análise. O 

operador de mutação é aplicado aos indivíduos através de uma taxa de mutação 

geralmente pequena. Existem vários tipos de operadores de mutação, abaixo segue 

os mais utilizados (JUAN,2010): 

 

 Mutação de real: Alteração de um valor de um determinado gene no 

cromossomo, para um valor aleatório no domínio da variável; 

 Mutação não uniforme: É a variação de um gene segundo um fator que 

se torna menor com o número de iterações. Perfeito para um ajuste fino 

da solução; 

 Mutação cauchy: Produz uma variação pequena em um gene na maior 

parte do tempo, mas pode, ocasionalmente, produzir grandes alterações; 

 Mutação boundary: É um operador criado especialmente para identificar 

variáveis com comportamento monotônico em relação à busca do ponto 

ótimo, rapidamente colocando seus valores nos extremos da faixa 

permitida, de modo a acelerar a evolução. 

 

FIGURA 14 – MUTAÇÃO NO ALGORITMO GENÉTICO 
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FONTE: Adaptado de CAMPOS(2007). 

 

 Critério de parada 2.6.1.6

Uma das formas de definir o critério de parada é estabelecer a quantidade de 

gerações que devem ser geradas até que encontre uma população onde os 

indivíduos tenham a função de avaliação que se deseja alcançar, formando uma 

cadeia de realimentação até chegar à última geração que é a solução ótima do 

algoritmo (JUAN,2010). 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

São apresentados neste tópico resumos de alguns artigos que relacionam o 

tema de alocações de chaves e dispositivos de manobras utilizados em redes de 

distribuição. 

 

3.1 ALOCAÇÕES DE CHAVES UTILIZANDO METODOLOGIAS DIVERSAS 

Billinton, R. and Jounnavithula (1991) apresentam uma formulação para o 

problema de alocação de chaves seccionadoras considerando as interrupções, 

manutenções e os custos de investimento. A metodologia é baseada na técnica de 

otimização simulated annealing para a solução de otimização de alocações das 

chaves. A função objetivo utilizada busca minimizar a energia não distribuída (END) 

através da minimização dos custos de interrupções, de instalação de chaves e de 

manutenções em uma rede de distribuição radial. 

Segundo o trabalho apresentado por Celli; Pilo (1999) para determinar a  

quantidade e a posição ideal para alocação de dispositivos de seccionamento 
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automatizados em redes radiais ou malha é utilizado o princípio ótimo de Bellmann 

combinado com formulação heurística. O algoritmo possui a função objetivo de 

aprimorar economicamente a confiabilidade das redes primárias de distribuição, 

quanto a duração e a frequência das interrupções, além da END em função do custo 

da instalação das chaves.   

Olguín; Coelho (2001) apresenta um trabalho sobre o desenvolvimento de um 

algoritmo de otimização analítico para alocação de pontos de instalação de RAs ao 

longo de um alimentador. A metodologia é baseada na modelagem do FEC, para 

encontrar a posição ideal dos equipamentos de proteção no alimentador e seus 

ramais. Na formulação do algoritmo a influência da quantidade de RAs sobre o FEC, 

considerando espaçamento igual entre os dispositivos e a distribuição acumulada de 

cargas e taxa de falhas ao longo da linha. O estudo é feito em um alimentador com 

47,3 km de extensão e carga de 3000 kVA. O resultado demonstra a diferença do 

indicador FEC calculado, para alocação de dois e três religadores. 

Em outro trabalho Falaghi et al. (2009) baseado na metodologia de colônia de 

formigas utilizando a lógica fuzzy com duas funções de pertinência: uma 

considerando a END e a outra o custo das chaves. O método da ponderação dos 

objetivos é utilizado, agrupando as duas funções em uma única função objetivo. Foi 

utilizada para a otimização de chaves seccionadoras em redes de distribuição com 

geração distribuída (GD). A função objetivo é baseada na melhoria da confiabilidade 

do sistema e na minimização da END considerando os aspectos econômicos na 

alocação de novas chaves e relocação de chaves existentes na rede. 

Em um estudo Abdi et al. (2014) criaram uma metodologia baseada na 

análise do custo/benefício para a alocação ideal de RAs em sistemas de 

distribuição. Um método híbrido baseado no algoritmo melhorado de otimização de 

exames de partículas e a simulação de monte carlo (SMC) é proposto em um 

sistema real de 50 barras. A função objetivo consiste em minimizar os custos da 

END, considerando o investimento e os custos de manutenção. O resultado foi a 

inserção de 3 RAs diminuindo em 62,5% a END. 

De acordo com Assis (2014) o problema de alocação de chaves tem um 

subproblema embutido que é denominado problema de restauração de serviço 

(PRS). Esse problema consiste em escolher quais chaves devem ser abertas e 

fechadas, após a ocorrência de uma falha na rede, a fim de minimizar a região que 

ficou sem energia. Existem algumas restrições elétricas que devem ser consideradas 
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ao buscar uma solução para esse subproblema, tais como: a radialidade da rede 

restaurada, as capacidades dos cabos e das subestações e a queda de tensão 

máxima permitida. A solução proposta considera que a rede restaurada deve 

permanecer radial, assim como as capacidades dos cabos e das subestações e 

manter a queda de tensão máxima permitida. Considerando uma única subestação, 

o PRS é modelado para encontrar uma árvore geradora que minimiza a energia não 

distribuída sujeito a restrições elétricas. É importante ressaltar que os índices DEC, 

FEC e END são expressos em modelos de funções não-lineares, o impacto na 

confiabilidade ao se alocar uma nova chave na rede, depende das chaves que já 

foram instaladas. 

3.2 ALOCAÇÕES DE CHAVES UTILIZANDO ALGORITMOS GENÉTICOS  

Levitin et al. (1995) propõe uma metodologia para a alocação ótima de 

chaves em uma rede radial de distribuição. Este método é baseado na minimização 

da END causadas pelas interrupções da rede. É considerada a possibilidade de 

reconfiguração através de interligações com outras fontes. Para a solução deste 

problema foi proposto a utilização de algoritmo genético. A função objetivo foi 

baseada nos tempos de localização dos defeitos, manutenção, taxas de faltas e nas 

cargas instaladas. A alocação de chaves foram limitadas levando em consideração a 

taxa de retorno do investimento.  

 Haghifam (2004) elaborou um trabalho para determinar o número de chaves 

normalmente abertas (NAs) e suas posições em uma rede radial. Neste estudo foi 

utilizado a simulação de AG para determinar os pontos ótimos para a alocação das 

chaves. A função objetivo envolve o custo ponderado da END e os custos das 

chaves. São considerados os parâmetros do índice DEC, taxa de falhas, tempo 

médio de manutenção e importância da carga em cada barra. O resultado mostra 

que os melhores pontos de alocações estão: no final dos alimentadores e próximos 

das cargas com maior grau de importância.  

Ferreira (2009) criou uma metodologia para a otimização de alocações de 

dispositivos de proteção e manobras em redes de distribuição. Neste trabalho foi 

retratado dois problemas. O primeiro denominado otimização com objetivo único que 

consiste na alocação otimizada e integrada dos dispositivos de proteção e 

manobras, visando à minimização do índice DEC associado à ocorrência de 
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interrupções permanentes no fornecimento de energia. O segundo propõe a 

caracterização da confiabilidade de forma mais ampla, considerando a ocorrência 

tanto de interrupções permanentes, quanto de interrupções temporárias. Ambos os 

modelos resultam em programação não-linear com funções descontinuas sujeitas a 

restrições. Estas restrições estão relacionadas a: topologia da rede, número de 

chaves, indicadores de qualidade, carga, proteção entre outras. Devido a ser um 

problema com variações estocásticas foi proposto a utilização do AG na busca da 

melhor solução de otimização.   

De acordo com Dezaki et al. (2010) foi proposto um método para realizar a 

alocação ótima de dispositivos de proteção visando a melhoria do indicador FEC, 

utilizando a simulação através de AG na otimização da função objetivo. A vantagem 

do método é a minimização dos custos, através da mudança na localização dos 

dispositivos de proteção da rede elétrica melhorando a confiabilidade. O processo de 

otimização através de AG compara as posições atuais dos dispositivos de proteção 

com a posição proposta no alimentador. A função objetivo mensura os possíveis 

dispositivos que devem ser adicionados para obter a solução ótima na diminuição do 

FEC. A simulação proposta neste trabalho foi em um alimentador de 20 kV em um 

sistema estrela aterrado com delta no transformador da subestação.    

Dehghani (2011) apresentou uma metodologia utilizando AG em uma rede 

radial de distribuição para a alocação de RAs. Para melhorar a qualidade do 

fornecimento de energia é necessário diminuir os eventos de interrupções que 

afetam os clientes, neste estudo a função objetivo é a otimização dos indicadores 

DEC e FEC e da meta. Foi utilizada em rede de 70 barras simulando a inserção de 

1, 2 ou 3 religadores, Comparando os valores de referência com a inserção de 3 

religadores chegou a redução de aproximadamente 37% nos indicadores, 

considerando o método de otimização através da simulação com algoritmo genético 

é notável.    

Kondo et al. (2013) apresentou uma metodologia de alocação de chaves 

dividida em duas etapas, a primeira consiste na enumeração de configurações para 

a instalação de RAs em cada alimentador da rede de distribuição em avaliação. As 

configurações são determinadas em função da quantidade de RAs considerados. A 

segunda consiste na seleção da melhor configuração a ser aplicada em cada 

alimentador, de modo a maximizar a melhoria global nos indicadores de 

continuidade e respeitando a quantidade total de RAs disponíveis. O processo de 
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otimização correspondente a essa etapa foi desenvolvido utilizando técnica baseada 

em AG. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES 

Vários trabalhos científicos sobre o assunto de alocações de dispositivos de 

manobras e proteção já foram desenvolvidos, com o objetivo de melhorar a 

qualidade do fornecimento de energia. Nestes trabalhos inicialmente, são propostas 

posições candidatas a alocação dos dispositivos e após é feito o processo de 

otimização buscando a melhor solução para a instalação dos mesmos. Normalmente 

estes trabalhos abordam sistemas de teste com poucos alimentadores e 

equipamentos. Quanto mais alimentadores e posições candidatas envolvidas, maior 

é a complexidade para a solução do problema. Percebe-se que as chaves NAs são 

as mais utilizadas para alocação tanto manuais quanto automatizadas nos trabalhos 

pesquisados. Em alguns artigos são sugeridos apenas a relocação das chaves 

existentes do sistema atingindo a meta da qualidade do fornecimento, reduzindo os 

custos, sem a aquisição de novas chaves. Na análise dos trabalhos nota-se que os 

autores que utilizaram a simulação através de AG tiveram a solução dos problemas 

mais complexos e obtiveram resultados mais satisfatórios. Finalmente, destaca-se 

que pesquisas direcionadas especificamente às redes rurais são escassas. 

Recentemente, devido ao endurecimento das metas regulatórias pela ANEEL para 

esses alimentadores, esperam-se que mais trabalhos sejam desenvolvidos para 

melhor aproveitamento dos investimentos.  
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4 MATERIAIS E METÓDOS 

 

A finalidade deste capítulo é apresentar os materiais e os métodos utilizados 

na elaboração deste trabalho.  

 

4.1 MATERIAIS 

Para a aplicação do método proposto nesta dissertação são necessários os 

seguintes materiais: 

 Softwares: IQS, ArcGIS, SPSS, Matlab; 

 Relatórios da distribuidora de energia elétrica; 

 Topologia da rede; 

 Método do payoff da COPEL. 
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  Softwares 4.1.1

 Indicadores de qualidade de serviço da distribuição (IQS) 4.1.1.1

Em 2012 a Copel Distribuição desenvolveu um programa para controle da 

qualidade do fornecimento de energia. O software indicadores de qualidade de 

serviço da distribuição (IQS) ampliou a precisão e tornou mais confiável o 

processamento de dados de índices como DIC e FIC, que medem a duração e a 

frequência de interrupção por unidade consumidora, e DEC e FEC, que medem a 

média de duração e frequência de interrupção em um determinado conjunto de 

unidade consumidora (UC), uma cidade, uma região ou um alimentador. A grande 

vantagem do programa IQS é a possibilidade de apurar, em um mesmo sistema, os 

indicadores de continuidade individuais (DIC/FIC, DMIC e DICRI) e, a partir deles, os 

indicadores de continuidade coletivos (DEC/FEC).  

A precisão dos resultados apresentados pela Copel Distribuição à Agência 

Nacional de Energia Elétrica é referência entre as concessionárias de distribuição de 

energia. Os números que a Copel Distribuição apresenta são considerados bastante 

confiáveis por parte da ANEEL, o que comprova também a qualidade dos sistemas 

usados para esse processamento de dados. Os relatórios que podem ser gerados 

são mais completos e atendem a todos os requisitos, inclusive em relação às novas 

exigências determinadas pelo órgão em 2011. Com maior precisão das informações, 

o IQS auxilia também na operação e manutenção de rede, aumentando a eficiência 

operacional. Mais eficiência resulta em menos multas regulatórias, compensações 

financeiras e garante a qualidade do serviço prestado aos consumidores (COPEL, 

2012).  

O IQS é utilizado neste trabalho para a geração dos relatórios das 

interrupções por chaves no alimentador estudado.  

 

 Statistical package for social science for windows (SPSS) 4.1.1.2

O statistical package for social science for windows (SPSS) é um software 

para análise estatística de dados em um ambiente amigável, utilizando-se de menus 

e janelas de diálogos, que permitem realizar cálculos complexos e visualizar os 

resultados de forma simples e autoexplicativos. O SPSS teve a sua primeira versão 
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em 1968 e é um dos programas de análise estatísticos mais utilizados em ciências 

sociais e por pesquisadores de mercado. É um aplicativo científico com pacote 

estatístico, utilizado na transformação de dados em informações importantes para o 

apoio na tomada de decisões (BRUNI,2012). 

O SPSS é utilizado nesta dissertação para a análise estatística dos dados 

das causas e componentes das interrupções. 

 

  Architecture geographic information system (ArcGIS) 4.1.1.3

Geoprocessamento é um conjunto de tecnologias voltadas à coleta e 

tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. Essas atividades 

são executadas por sistemas chamados de GIS (geographic information system), 

também conhecido como SIG (sistema de informação geográfica), que são 

destinados ao processamento de dados georeferenciados desde a sua coleta até a 

geração de produtos como mapas, relatórios e arquivos digitais, oferecendo 

recursos para armazenamento, gerenciamento, manipulação e análise dos dados. 

Em outras palavras, SIG são sistemas automatizados usados para armazenar, 

analisar e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e 

fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente a 

informação e indispensável para analisá-la (CÂMARA,1996). 

O software ArcGIS foi desenvolvido pela empresa americana ESRI no fim da 

década de 1990 e constitui uma plataforma primária de última geração para realizar 

as análises em ambiente de SIG. Com o surgimento dos computadores pessoais de 

baixo custo e com capacidade de processamento de dados gráficos foi desenvolvida 

uma nova geração de softwares para sistemas de informação geográfica (SIG). 

Estes softwares ficaram conhecidos como desktop mapping (DM), com a 

função de tornar acessível as informações geográficas que antes eram restritas a 

organizações de geoprocessamento e com custo elevado. Através do DM os 

usuários começaram a acessar os bancos de dados geográficos podendo gerar 

consultas, mapas, rotas e relatórios ESRI(2017). 

Neste trabalho o ArcGIS é aplicado na análise da topologia da rede do 

alimentador escolhido. 
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 MAtrix LABoratory (Matlab) 4.1.1.4

O MATrix LABoratory (Matlab) é um software interativo cujo o elemento 

básico de informação é fazer cálculos através de matrizes, desenvolvido pela 

matworks, hoje se encontra na versão (R2017b) atualizado em 2017. Foi criado no 

fim dos anos 1970 por Cleve Moler, então presidente do departamento de ciências 

da computação da Universidade do Novo México. É um software voltado para o 

cálculo numérico, construção de algoritmos e gráficos, cálculo de matrizes, enfim 

possui muitas aplicações. Sua linguagem de programação é mais simples que 

outros programas, pois seus comandos são próximos da forma que escrevemos as 

expressões algébricas. O Matlab é muito utilizado na Engenharia para a solução de 

modelos matemáticos de sinais, histerese, algoritmos, processamento e 

transformação de imagens. Já na área de educação é vastamente aplicado no 

ensino da álgebra linear e cálculo numérico (MARCHETTO,2016). 

Nesta dissertação o Matlab é utilizado para fazer a simulação da alocação 

ótima dos RAs através dos algoritmos genéticos. Este se encontra no pacote global 

optimization tollbox, representado pela função “gaoptimset”. 

 

 Relatórios da distribuidora 4.1.2

 

Para o desenvolvimento deste trabalho houve a necessidade de coletar vários 

dados do alimentador, entre eles: a quantidade de consumidores, duração e 

frequência das interrupções, número operacional das chaves, causas e componente 

das faltas. Estes dados foram estratificados através do software IQS no período de 

2014 a 2016. Para a geração do relatório foi realizada uma pesquisa na tela de 

“Consulta de Interrupções” (FIGURA 15), onde foram selecionados os seguintes 

itens: 

 Região; 

 Data inicial; 

 Data Final; 

 Subestação; 

 Alimentador operacional; 

 Tipo de interrupção, todos os itens; 

 Área Elétrica, o item MT 34,5kV; 
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 Grupo de causas, todos os itens; 

 Grupo componentes, todos os itens. 

 

FIGURA 15 – CONSULTA DAS INTERRUPÇÕES 

 
FONTE: IQS(2017). 

Os dados extraídos foram exportados para uma planilha eletrônica, a fim de 

calcular os indicadores DEC e FEC por chave, pois o IQS fornece a duração das 

interrupções das chaves em minutos e por data.  

Desta forma é possível calcular os indicadores de acordo com o grupo de 

causa e componentes, tornando a análise mais confiável. Após tabulado os dados e 

calculados os indicadores DEC e FEC por chave, a planilha eletrônica foi exportada 

para o software SPSS (FIGURA 16), responsável pela análise estatística dos dados. 

 

FIGURA 16 – SPSS COM OS INDICADORES DEC E FEC 
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FONTE: O autor (2017). 

 
 

Os dados e as características do alimentador para a aplicação da 

metodologia desta dissertação é apresentado no capítulo 5. Através do SPSS foram 

criados gráficos das faltas do alimentador estudado. O GRÁFICO 6 mostra os tipos 

das interrupções, indicam que 65% são acidentais, 31% são voluntárias e somente 

4% são programadas.  

 
 
 
 
 

GRÁFICO 6 – TIPOS DE INTERRUPÇÕES 
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FONTE: O autor (2017). 

 

O GRÁFICO 7 apresenta que as interrupções nesse alimentador estudado 

ocorreram 56% em dias normais, sem ocorrências de intempéries. Esse fato chama 

atenção pois normalmente as condições climáticas adversas são as principais 

causas das interrupções. Os dias chuvosos foram responsáveis em 27% das 

interrupções, os dias que apresentaram chuva com vento corresponderam a 14% e 

apenas 3% quando houve vento/vendaval. 

GRÁFICO 7 – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DAS FALHAS 

 
FONTE: O autor (2017). 

65% 

4% 

31% 

Tipos de Interrupções 

Acidental Programada Voluntária

27% 

14% 56% 

3% 

Clima 

Chuvoso Chuvoso com vento Normal Vento / vendaval
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 Topologia da rede 4.1.3

 

Na análise da topologia da rede (FIGURA 17) é aplicado o software ArcGIS 

através deste, é verificada a posição geográfica/elétrica, das chaves, 

transformadores, consumidores, trechos das redes de MT e BT, cargas, distâncias, 

etc. 

 

FIGURA 17 – ArcGIS COM A TOPOLOGIA DA REDE 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

 Neste trabalho foram gerados relatórios através do ArcGIS dos seguintes 

dados: 

 Coordenadas das chaves; 

 Tipos de consumidores (residencial, comercial, industrial); 

 Carga instalada das chaves; 

 Taxa de falha do alimentador; 

 Fator de carga do alimentador. 

 

Os dados acima foram utilizados para o cálculo do payback através da 

metodologia do payoff descrita no próximo item. 
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 Método do payoff 4.1.4

 

Para o cálculo do tempo de retorno do investimento com a instalação dos 

religadores, utilizou-se um método já definido como critério de priorização de obras 

desde 1995 pela COPEL-DIS. Este método é conhecido como payoff, sendo 

aplicado na análise técnico-econômica a longo prazo na solução de problemas no 

Sistema de Distribuição.  

A função custo global do serviço, inclui todos os custos envolvidos e 

expressos em unidades monetárias: 

 

CUSTO GLOBAL= CUSTO CONCESSIONÁRIA + CUSTO CONSUMIDOR 

 

     CUSTO GLOBAL= [INV+CPER+CcOM+CPEN+LUC] + [CEND+CDT+CQE] (7) 

 

 

Onde: 

 Custo concessionária: 

o INV: investimentos (R$/ano); 

o CPER: custo das perdas (R$/ano, não foi utilizado); 

o CcOM: custo de operação e manutenção (R$/ano); 

o CPEN: penalidade resultante da violação do indicador de qualidade 

(R$/ano, não foi utilizado); 

o LUC: lucro devido à melhoria do nível geral de tensão numa 

determinada área, que provoca aumento de consumo (R$/ano, não foi 

utilizado). 

  

 

 Custo consumidor:  

o CEND: custo da energia não distribuída (R$/ano);  

o CDT: custo de desvios de tensão (R$/ano, não foi utilizado); 

o CQE: custo de deficiências na qualidade da energia (harmônicas, flicker, 

afundamentos de tensão, etc.) (R$/ano, não foi utilizado). 
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 Cálculo do investimento 4.1.4.1

Para o estudo de instalação de religadores a fórmula simplificada do 

investimento é dada pela expressão abaixo: 

 

INV= CRA + COB (8) 

onde: 

 CRA= custo do RA (R$); 

 COB = custo da obra de instalação(R$). 

 

Os valores dos investimentos são apresentados no capítulo 5.5 deste 

trabalho. 

 Cálculo do benefício 4.1.4.2

Os cálculos das parcelas para a obtenção do benefício com a instalação dos 

religadores estão definidas no ANEXO D, o módulo de classificação é o de número 

11 “Instalação de religadores automáticos e pinçamentos”.   

 

 BENEFICIO= [CPER+CcOM+CPEN+LUC+CEND+CDT] 

 
(9) 

O cálculo do benefício é resumido de acordo com a ANEXO D, neste 

trabalho é utilizado as parcelas referentes ao CCOM e CEND, definido conforme a 

fórmula abaixo:  

 

BEN= CCOM + CEND (10) 

 

Cálculo do benefício de economia dos custos da operação e manutenção, 

devido à redução de eventos após a instalação do RA durante 1 ano, conforme a 

expressão abaixo: 

 

CcOM= FPE.Km.( 1-KF).(COP+KC.CMN) (11) 

 

onde: 
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 FPE: frequência de interrupções antes da instalação do RA; 

 Km: fator de correção para efeito de manutenção corretiva; 

o KM= 1,0 se KF≥ 1,0; 

o KM=KF se 0,4≤KF<1,0; 

o KM= 0,1 se KF< 0,4. 

 Kc: fator de correção para considerar o número de vezes que foi 

necessário o deslocamento de uma equipe de manutenção até o local da 

falha, utilizar KC=0,1; 

 KF: índice de redução do número de interrupções com a inserção do RA e 

expressa pela relação entre a taxa de falha média e a taxa de falha do 

alimentador (INT/km). 

 

KF = 
taxa de falha média

taxa de falha do alimentador
 (12) 

 

Para o alimentador em estudo o valor de KF= 0,82, foi obtido através de 

relatórios do ArcGIS. 

 COP: custo unitário de operação, para a substituição de elo fusível falhado 

e localização de defeitos, utilizar: 

o COP= US$ 20,78/operação em área urbana; 

o COP= US$ 40,25/operação em área rural; 

 CMN: custo de manutenção igual a US$ 592,33 por intervenção de 

manutenção, utilizada a cotação do dia 10/06/2017 que fechou com o 

valor de R$ 3,30. 

 

Cálculo do benefício através da redução da energia não distribuída devido a 

redução das interrupções durante 1 ano, com melhoria do desempenho do 

alimentador após a instalação do RA. 

 

Cend = (∑Pins. Dpei). FU . COSφ . FC . Ft . Kce . Km. Q. Ci (13) 

 

onde: 

 Pins: potência instalada a jusante em kVA; 
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 COSφ: fator de potência, utilizar 0,92; 

 Dpei: duração das interrupções em horas, por ano; 

 FU: fator de utilização, utilizar FU= 0,2; 

 Ft: índice que exprime a relação defeitos transitórios/defeitos 

permanentes, utilizar Ft=0,7; 

 FC: fator de carga do alimentador, para o alimentador estudado é 

utilizado FC= 0,42; 

 Kce: fator de correção em função dos consumidores especiais que são 

beneficiados com a instalação do RA (ANEXO C); 

 Km: fator de correção para considerar o efeito da manutenção preventiva, 

neste caso o Km=KF, utilizar Km=0,82; 

 Q: taxa de crescimento da potência instalada, utilizar Q=1,03; 

 Ci: custo unitário da energia não distribuída, o valor adotado é                      

Ci= US$ 2,12/kWh. 

 

 Cálculo do payback 4.1.4.3

Payback (PB) é um método utilizado para análise do tempo decorrido entre o 

investimento e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao valor 

desse investimento, ou seja, prazo de retorno do investimento em um determinado 

projeto. Este prazo normalmente é medido em anos ou meses.  

Neste projeto é utilizado o cálculo do PB simples que representa o 

investimento inicial dividido pelo lucro no período, neste caso o lucro é o benefício 

com a instalação do RA na redução das faltas de energia durante 1 ano.  

 

PB = 
INV

BEN
 (14) 

 

onde: 

 PB: payback (anos); 

 INV: investimento de material e mão de obra de instalação do RA (R$); 

 BEN: valor do benefício calculado para o período de 1 ano (R$/ano).   
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4.2 MÉTODOS 

 

O fluxograma da FIGURA 18 mostra as etapas de aplicação da metodologia 

proposta para a solução ótima do problema de alocação dos religadores em redes 

rurais. 

 
FIGURA 18 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA APLICADA 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

A seguir, são detalhadas as Etapas do Método descrito no fluxograma da 

FIGURA 18. 

 

Etapa 1 – Coleta e tratamento de dados 

Esta etapa é composta de dois grandes passos: (1) Coleta de dados e (2) 

Tratamento dos dados, conforme a FIGURA 19. 

 Passo 1: Coletar os dados: 
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o Topologia: configuração do alimentador, posição das chaves, 

distâncias entre os trechos, equipamentos, consumidores;   

o Indicadores de continuidade: através de relatórios das interrupções de 

períodos de tempo para o cálculo do DEC e FEC; 

o Causas das falhas: relatórios de quantidade e as causas das faltas de 

energia ocorridas no período em estudo. 

São gerados relatórios e transformados em planilhas em excel utilizados no 

próximo passo. 

 Passo 2: Análise e tratamento dos dados: 

Através das planilhas dos relatórios anteriores, fazer análise estatística do 

alimentador, através da verificação de: chaves, consumidores, carga, índice de 

continuidade e as causas das faltas de energia. Neste passo são gerados planilhas 

e gráficos através do SPSS fornecendo dados para o Matlab.  

 

FIGURA 19 – FLUXOGRAMA DA ETAPA 1 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Etapa 2 – Seleção dos pontos candidatos a alocação de RAs 

De posse dos relatórios estatísticos e da análise da topologia do alimentador 

são selecionados os pontos candidatos a instalação dos RAs.  

Neste trabalho foram seguidas as seguintes regras: 

 Seleção do RA após cargas de grande importância, cuja atividade 

necessite que a continuidade de energia seja elevada, neste caso é 

isolado o trecho defeituoso da carga importante; 

 Seleção do RA no início de ramais derivados do tronco do alimentador; 
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 Seleção do RA no início de ramais que suprem cargas importantes 

localizadas em áreas sujeitas à alta incidência de faltas temporárias. 

A FIGURA 20 apresenta um exemplo de como é feito a seleção dos pontos 

candidatos a instalação dos RAs em um alimentador, conforme as regras descritas 

acima.  

 
FIGURA 20 – SELEÇÃO DE PONTOS CANDITADOS A INSTALAÇÃO DE RELIGADORES 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Etapa 3 – Método do payoff  empregando algoritmos genéticos 

Após a seleção dos pontos candidatos, aplica-se a metodologia do payoff 

em conjunto com o AG. Através do Matlab é criado algoritmos para os seguintes 

cálculos:  

 Cálculo do investimento com a instalação dos RAs, ver item 4.1.4.1; 

 Cálculo do benefício com a instalação dos RAs, ver item 4.1.4.2; 

 Cálculo do payback por RA ver item 4.1.4.3; 

 Numeração sequencial dos RAs alocados através do AG; 

 Cálculo do paypack final através do AG. 

 

Para justificar a utilização do AG na solução da alocação ótima dos RAs é 

necessário gerar variações estocásticas das falhas das chaves para os próximos 

anos. No caso deste trabalho, o objetivo é minimizar o payback em cada chave e, 
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consequentemente, a maior redução dos indicadores de continuidade do 

alimentador em estudo. 

A função objetivo para este estudo é modelada para minimizar a média de 

cada  payback dos RAs alocados, pois se fosse minimizada simplesmente a soma 

dos paybacks de cada religador alocado, o algoritmo poderia convergir deixando de 

alocar, ao invés de minimizar os paybacks dos RAs, o que não ocorre com a 

minimização da média, que leva o algoritmo a aumentar naturalmente o número de 

alocações, ao mesmo tempo que minimiza o payback de cada alocação. Como a 

função objetivo proposta não é continuamente diferenciável, métodos clássicos de 

programação não-linear não podem ser utilizados para resolver este problema, 

sendo um caso para a aplicação do AG. 

Para resolver o problema de minimização do payback de cada RA instalado, 

foi implementado um AG com a seguinte função objetivo: 

 

min 𝑓 = (
1

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑁𝐴
∑ 𝑥𝑖 . 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖(𝐹𝑃𝐸𝑖)

𝑁𝐴

𝑖=1

) (15) 

 

s.a. 

 

{∑ 𝐶𝑖

𝑁𝐴

𝑖=1

𝑥𝑖 ≤ 𝑅} 

0 ≤ 𝐹𝑃𝐸𝑖 ≤ 𝐹𝑃𝐸𝑖𝑚𝑎𝑥 

0 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑋 

 

(16) 

onde: 

 𝑖: local candidato a receber RA; 

 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖: Tempo de retorno do investimento calculado pelo método do 

payoff para a alocação de um RA em 𝑖; 

 𝑥𝑖: Variável de decisão, modelada como um número binário que assume 

dois valores (0 → não faz a alocação ou 1 → faz a alocação) nas 

seguintes situações: 𝑥𝑖 = {1 𝑠𝑒 pa𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖 ≤ 5 𝑒 0 𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖 >5}; 

 𝐹𝑃𝐸𝑖: Variável de controle, modelada como a frequência de atuação do 

RA alocado em 𝑖; 
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 𝐶𝑖: Valor do investimento no local candidato 𝑖 a receber RA; 

 𝑁𝐴: Número de alocações propostas (48 no caso deste trabalho); 

 𝑅: Orçamento total disponível para realizar as alocações; 

 X: limite superior da variável de decisão.  

O programa recalcula o payback com base nos novos valores de FPE e 

toma a decisão de alocar ou não a chave com base no seguinte critério: 

 Se  𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖  ≤ 5 → 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎 𝑅𝐴; 

 Se  𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘𝑖  > 5→ 𝑛ã𝑜 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎 𝑅𝐴. 

 

O vetor binário é apenas um flag que indica se há ou não um RA alocado 

naquela posição, ou seja, se a posição estiver preenchida com 1, há RA alocado; se 

estiver preenchida com 0, não há RA alocado. 

Conforme a FIGURA 21 o cromossomo-solução para o alimentador 

estudado é modelado num vetor de 96 posições, sendo que: 

 48 posições (𝑥𝑖) destinadas às variáveis de decisão de alocação dos 

RAs, modelada como um número binário;  

 48 posições (𝐹𝑃𝐸𝑖) destinadas às variáveis de controle, modelada com a 

frequência de atuação do RA alocado em 𝑖. 

FIGURA 21 – CODIFICAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO 

 
FONTE: O autor (2017). 

 
Após gerada a simulação através do AG o programa seleciona as chaves 

ótimas para o estudo de alocação. No capítulo 5.3 é demonstrado a parametrização 

do AG para a aplicação do método. 

 
 

Etapa 4 – Alocação das chaves ótimas no unifilar 
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Após a escolha das chaves com os melhores desempenhos através do 

Matlab, é feito a atualização da nova configuração no diagrama unifilar. No capítulo 

5.4 é demonstrado o método desta etapa. 

 

Etapa 5 – Análise dos resultados 

De posse da seleção das chaves ótimas, calcula-se a redução do 

indicadores de continuidade DEC e FEC após a inserção da chaves. A simulação 

desta redução é feita de acordo com as seguintes regras: 

 Redução de 30% escolhido este valor como o mínimo para a simulação; 

 Redução de 60% de acordo com COPEL(2017) no Sudoeste do Estado, 

em Salto do Lontra, a instalação de religadores proporcionou a redução 

de 70% nos indicadores. No estudo estatístico das falhas do alimentador 

escolhido neste trabalho conforme o GRÁFICO 6 mostra que as causas 

transitórias são de 65%. Desta maneira é escolhido o valor de 60% como 

um parâmetro médio;  

 Redução de 80%, conforme com Abdi et al. (2014) cerca de 80% das 

falhas em linhas de distribuição de energia elétrica são provenientes de 

causas transitórias. Utilizando RAs ao longo da linha, estas falhas são 

removidas com uma ou duas manobras. Segundo MAMEDE(2011) as 

falhas transitórias em sistemas monofásico fase/terra também 

correspondem a 80%, este tipo de rede é o objeto deste estudo. Nesta 

simulação é escolhido o valor de 80% como o valor máximo de redução.    

Os cálculos dos redutores dos indicadores e a análise comparativa dos 

resultados é apresentado no capítulo 5.5. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

A metodologia aplicada, pretende analisar as chaves e ramais rurais com 

baixa qualidade de fornecimento de energia elétrica, que por suas características 

requer um tratamento diferenciado na obtenção de resultados satisfatórios à 

empresa. 

5.1 ALIMENTADOR PARA O ESTUDO DE CASO 

Para o estudo proposto escolheu-se um Alimentador do sistema de 

distribuição situado em uma região insular rural, cujo índices de continuidade estão 

abaixo do esperado. O Alimentador da FIGURA 21 está localizado no litoral do 

estado do Paraná, ao pé da Serra do Mar e envolto em Mata Atlântica, cuja rede de 

distribuição encontra-se quase que inteiramente dentro de área de preservação 

ambiental e também insular. O acesso é feito por via sem pavimentação, que fica 

intransitável, inclusive para veículos com tração nas 4 rodas, durante as frequentes 

intempéries de primavera e verão. Além disso, destacamos todas as restrições 

possíveis ao serviço de poda e roçada ao longo da rede, necessitando de um 

burocrático e custoso processo de autorização junto aos órgãos ambientais. 

 
FIGURA 22 – ALIMENTADOR ESTUDADO 



 
 

81 

 
FONTE: COPEL (2017). 

 

A classificação dos consumidores e seus respectivos consumos de energia 

estão distribuídos da seguinte forma: 

 Residencial: 1.975 consumidores – 223.664 kWh; 

 Comercial: 482 consumidores – 77.445 kWh. 

 Industrial: 2 consumidores – 2.942 kWh; 

 Iluminação pública: 52.226 kWh. 

 

O Alimentador apresenta as seguintes características elétricas: 

 46,33 km de troco trifásico utilizando cabo com bitola de 70 mm2 com 

alma de aço; 

 123,53 km de ramais monofásicos utilizando cabo com bitola de 20 

mm2 com alma de aço; 

 38 A de carga média por fase; 

 34,5 kV de tensão de operação; 

 8,88% de queda de tensão máxima; 

 4,74% de perdas; 

 776 transformadores instalados; 
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 283 chaves. 

 

Este Alimentador pertence a um Conjunto formado por nove Alimentadores, 

conforme os dados retirados do IQS para o ano de 2016, os indicadores para este 

Conjunto são: 

 DEC= 96,22 horas (limite ANEEL  53,00); 

 FEC= 38,54 frequência (limite ANEEL 32,00). 

 

Os índices de continuidade do Alimentador escolhido com base no ano de 

2016, referenciando os percentuais em relação ao Conjunto e a concessionária, são 

descritos abaixo: 

 DEC= 142,54 horas, contribuindo com 57,58% do DEC do Conjunto e 

1,1% do total do DEC da concessionária; 

 FEC= 54,08 de frequência, contribuindo com 43,32 % do FEC do 

Conjunto e 0,9% do total do FEC da concessionária. 

5.2 SELEÇÃO DOS PONTOS CANDIDATOS A ALOCAÇÃO DE RELIGADORES 

Conforme a FIGURA 22 são selecionados 48 pontos candidatos a alocação 

de chaves religadoras para o alimentador em estudo, o qual utiliza as regras 

descritas na etapa 2. 

 

 

FIGURA 23 – SELEÇÃO DE PONTOS NO ALIMENTADOR EM ESTUDO 
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FONTE: O autor (2017). 

 
 
 

5.3 PARAMETRIZAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO 

Neste trabalho é simulado o FPE (quantidade de atuações das chaves 

durante 1 ano). O período analisado através dos relatórios das falhas, compreende 

entre os anos de 2014 a 2016, observa-se que a taxa média de variação das 

atuações no período escolhido das chaves é de 15%. Utilizando-se a variação do 

FPE é possível simular o BEN (benefício com a instalação do RA) e desta forma é 

calculado os paybacks ao longo dos anos. De acordo com a CPFL(2011) a vida útil 

de religadores de sistemas de distribuição é estimada em 15 anos, pois possuem 

peças móveis, que resultam em maior desgaste. Além disso possuem eletrônica 

embarcada com nível de obsolescência superior ao do próprio equipamento. Já a 

Receita Federal utiliza para equipamentos eletromecânicos a taxa de depreciação 

de 20% com expectativa de vida útil 5 anos. A ANEEL conforme a Resolução n˚ 

44/1999 informa que a taxa anual de depreciação de reguladores é de 4,3 % com 

vida útil de 23 anos. Nesta dissertação optou-se utilizar a taxa de retorno de 

investimento da instalação dos religadores no máximo de 5 anos, tornando o retorno 

de investimento mais rápido que a vida útil estimada pela concessionária CPFL e a 

ANEEL. 
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Após várias execuções experimentais do AG implementado para a resolução 

do problema de alocação ótima dos RAs, foram definidos os seguintes parâmetros 

de execução: 

 Tamanho da população: 960 indivíduos; 

 Número de gerações: 200; 

 Operador de classificação: Ranking; 

 Operador de seleção: Roleta; 

 Operador de cruzamento: Aritmético; 

 Probabilidade de cruzamento: 90%; 

 Operador de mutação: Codificação real; 

 Probabilidade de mutação: 10%; 

 Critério de parada: Esgotamento do número máximo de gerações. 

A FIGURA 24 mostra o resultado do AG. Observa-se que é utilizado 200 

iterações, na sequência é apresentado os valores gerados dos FPEs para cada um 

dos RAs. Após a execução do programa é calculado os paybacks para cada RA. 

Concluída esta etapa é calculado o payback final apresentando o valor de 3,1 anos e 

no resultado é exibido os números dos 16 RAs selecionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 – RESULTADO DO ALGORITMO GENÉTICO 
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FONTE: O autor (2017). 

 

 

Para o critério de parada das iterações definiu-se 200 gerações, pois nota-se 

que a partir da 30˚ iteração o sistema estabiliza a função objetivo, conforme a 

FIGURA 25. 

 

 

 

 

FIGURA 25 – EVOLUÇÃO DAS RESPOSTAS DA FUNÇÃO OBJETIVO 
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FONTE: O autor (2017). 

 

 

 

5.4 ALOCAÇÃO DOS RELIGADORES NO UNIFILAR   

De posse dos resultados da seleção dos religadores, segue na FIGURA 26 a 

alocação definitiva dos RAs no diagrama unifilar do alimentador.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

FIGURA 26 – ALOCAÇÃO DOS RELIGADORES 
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FONTE: O autor (2017). 

 

Os religadores selecionados são respectivamente: 

 [ 4, 9, 11, 17, 22, 23, 29, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 48 ] 

 

5.5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

Na TABELA 2 são exibidos os valores dos benefícios calculados com a 

instalação dos RAs. Estes resultados são apresentados através do programa 

desenvolvido no Matlab para os cálculos dos paybacks dos RAs. 

 
TABELA 2 – CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS NA SOLUÇÃO ÓTIMA  

RAs  ∑ Pins*Dpei CEND COM BEN. INV. 

4 43237 12413,34 945,44 13358,78 13485,00 

9 8547 2453,84 295,45 2749,29 13485,00 

11 43345 12444,35 177,27 12621,62 13485,00 

17 61643 17697,71 1240,89 18938,64 13485,00 

22 8774 2519,02 590,96 3109,92 13485,00 

23 43194 12401,28 354,54 12755,54 13485,00 

29 16730 4803,18 768,17 5571,35 13485,00 

31 11569 3321,46 649,99 3971,45 13485,00 

32 21789 6255,62 295,45 6551,07 45785,00 

36 18452 5171,12 972,72 6243,84 13485,00 



 
 

88 

41 10091 2897,13 531,81 3428,94 13485,00 

42 21821 6264,81 709,08 6973,89 45785,00 

43 6532 1875,34 886,35 2761,69 13485,00 

45 23783 6828,13 2127,24 8955,34 13485,00 

46 22977 6596,70 590,92 7187,69 13485,00 

48 8392 2409,34 177,27 2586,61 13485,00 

FONTE: O autor (2017). 

 

Os parâmetros da tabela acima são os seguintes: 

 RAs: número do Ra instalado; 

 ∑ Pins*Dpei: potência instalada a jusante em kVA do RA multiplicado 

pela duração das interrupções em horas, por ano; 

 CEND: Cálculo do benefício através da redução da energia não 

distribuída devido a redução das interrupções durante 1 ano; 

 COM: Cálculo do benefício de economia dos custos da operação e 

manutenção, devido à redução de eventos após a instalação do RA 

durante 1 ano; 

 BEN: Valor do benefício da economia com a instalação do RA, calculado 

para o período de 1 ano; 

 INV: O custo total da obra de instalação do RA.  

 

Os valores iniciais dos indicadores DEC e FEC referentes ao Alimentador 

em estudo, são respectivamente 142,54 horas e 54,08 de frequência, porém após 

instalação das chaves religadoras estes valores diminuem. 

Os indicadores DEC e FEC para os 16 RAs selecionados através da 

simulação do AG estão dispostos na TABELA 3, os valores de DEC* e FEC* estão 

calculados com os redutores de 30, 60 e 80% respectivamente, devido a instalação 

dos RAs conforme as regras descritas na etapa 5 do capítulo 4.2.  

 

 

 

 

 
TABELA 3 – CÁLCULOS DOS INDICADORES APÓS A INSTALAÇÃO DOS RELIGADORES 
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RAs DEC FEC DEC*30 FEC*30 DEC*60 FEC*60 DEC*80 FEC*80 

4 6,43 0,60 4,50 0,42 2,57 0,24 1,29 0,12 

9 6,76 0,76 4,73 0,53 2,70 0,30 1,35 0,15 

11 2,15 0,71 1,51 0,50 0,86 0,28 0,43 0,14 

17 9,53 3,56 6,67 2,49 3,81 1,42 1,91 0,71 

22 22,16 7,01 15,51 4,91 8,86 2,80 4,43 1,40 

23 4,21 1,98 2,95 1,39 1,68 0,79 0,84 0,40 

29 3,33 1,63 2,33 1,14 1,33 0,65 0,67 0,33 

31 1,04 0,55 0,73 0,39 0,42 0,22 0,21 0,11 

32 0,98 0,63 0,69 0,44 0,39 0,25 0,20 0,13 

36 1,27 0,94 0,89 0,66 0,51 0,38 0,25 0,19 

41 0,22 0,04 0,15 0,03 0,09 0,02 0,04 0,01 

42 4,24 1,29 2,97 0,90 1,70 0,52 0,85 0,26 

43 0,44 0,17 0,31 0,12 0,18 0,07 0,09 0,03 

45 1,66 0,26 1,16 0,18 0,66 0,10 0,33 0,05 

46 1,58 0,26 1,11 0,18 0,63 0,10 0,32 0,05 

48 0,85 0,18 0,60 0,13 0,34 0,07 0,17 0,04 

SOMA 66,85 20,57 46,80 14,40 26,74 8,23 13,37 4,11 
FONTE: O autor (2017). 

 
 

A simulação dos cálculos para os novos indicadores para o alimentador 

estudado, estão dispostos na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – CÁLCULO DOS NOVOS INDICADORES DO ALIMENTADOR 

DEC 
 Atual 

FEC  
Atual 

DEC  
RAs 

FEC  
RAs 

Redutor 
DEC  
 Novo 

FEC  
Novo 

DEC 
Percentual 

FEC 
Percentual 

142,54 54,08 66,85 20,57 30 122,49 47,91 14,07 11,41 

142,54 54,08 66,85 20,57 60 102,43 41,74 28,14 22,82 

142,54 54,08 66,85 20,57 80 89,06 37,62 37,52 30,43 

FONTE: O autor (2017). 

 
 

Através da metodologia aplicada, obteve-se os seguintes valores: DEC de 

122,49 horas, que representa redução de 14,07 % e FEC de 47,91 de frequência, 

que representa redução de 11,41% para o redutor mínimo de 30%.  

Já para o redutor de 60% que é o valor mais próximo dos índices das falhas 

reais do alimentador e dos estudos desenvolvidos pela Copel, valor do DEC é de 

102,43 horas, que representa redução de 28,14%, o valor do FEC é de 41,74 de 

frequência, que representa redução de 22,82%. 
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Na condição mais favorável com redutor de 80%, valor do DEC é de 89,06 

horas, que representa redução de 37,52%, o valor do FEC é de 37,62 de frequência, 

que representa redução de 30,43%. 

A redução é considerável nos indicadores do Alimentador estudado 

comparando com os indicadores do Conjunto, os quais são: DEC de 96,22 horas e 

FEC de 38,54 de frequência. Os novos valores calculados através da metodologia, 

considerando o redutor médio de 60%, são DEC de 79,32 horas que representa 

redução de 17,56% e FEC de 34,41 de frequência que representa redução de 

10,75%. Isto faz com que o indicador FEC fique próximo da meta estipulada pela 

ANEEL que é 32 de frequência.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho foram pesquisadas diversas metodologias, as quais, 

buscam de forma considerável a solução ótima para o problema de alocações de 

chaves religadoras em redes de distribuição. No entanto, é possível identificar a 

baixa produção de pesquisas científicas a respeito deste problema em 

alimentadores rurais.    

Foram levantados os dados e geração de relatórios do alimentador estudado, 

tais como: chaves, carga instalada, número de consumidores, indicadores de 

qualidade de fornecimento, número de falhas do sistema, grupo de causas e 

componentes das falhas, grau de importância dos consumidores, linhas troncos, 

linhas ramais, distâncias entre os trechos de MT e topologia da rede.  

Para justificar o uso da metodologia através de algoritmo genético, se faz 

necessário gerar variações estocásticas das falhas das chaves para os próximos 

anos. Com base nos dados obtidos, é criado um algoritmo para a simulação de 

alocações de religadores utilizando o Matlab. Para encontrar a solução ótima entre 

as chaves é utilizado o AG , cuja a função é encontrar a maior quantidade de chaves 

com o menor payback possível, desta forma atingindo a maior redução dos 

indicadores de continuidade no alimentador. 

Em simulação observa-se redução significativa nos indicadores pertencentes 

ao alimentador estudado neste trabalho, cujo valor inicial referente ao DEC é de 

142,54 horas sendo minimizado para 102,43 horas que representa decréscimo de 

28,14%, já o FEC inicial com o valor de 54,08 de frequência é minimizado para 

41,74 de frequência que representa decréscimo de 22,82%.  

Levando em consideração o benefício com a economia da energia não 

distribuída e os custos de manutenção e operação devido a instalação dos RAs, é 

simulado o tempo do retorno do investimento de 3,1 anos. Este é calculado apartir 

do método do payback simplificado. 

Para o estudo de instalação de novos religadores, considerando a taxa de 

retorno de investimento, torna-se o projeto viável pelo ponto de vista técnico e 

financeiro, principalmente se utilizarmos o parâmetro de depreciação de 5 anos.    

A aplicação desenvolvida pela metodologia de algoritmos genéticos não se 

restringe apenas a alimentadores localizados em áreas rurais, podem também ser 
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geradas simulações em redes urbanas, tornando esta metodologia satisfatória e 

eficiente. 

 

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Com aprofundamento e pesquisa tendo como base este trabalho, sugere-se 

ramificações que podem ser objeto de estudo para trabalhos futuros, tais como: 

  

 Mensuração de benefícios gerados aos consumidores e a 

concessionária através da melhoria no desempenho dos indicadores 

DEC e FEC com a aplicação da metodologia estudada; 

 Implementação do algoritmo genético desenvolvido no estudo de 

alocação de RAs para outros alimentadores, em uma plataforma 

amigável e integrada aos sistemas existentes das companhias de 

distribuição; 

 Estudar a viabilidade técnica para a implantação de geração distribuída 

na região atendida pelo alimentador. 
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ANEXO A – LISTA DOS FATORES GERADORES 
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ANEXO B – CLASSIFICAÇÃO E CODIFICAÇÃO BRASILEIRA DE DESATRES 
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ANEXO C – FATOR DE CORREÇÃO EM FUNÇÃO DE CONSUMIDORES 

ESPECIAS  
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ANEXO D – PARCELAS A SEREM CALCULADAS PARA A OBTENÇÃO DO 

BENEFICIO EM FUNÇÃO DO MÓDULO 

 

FONTE: COPEL DISTRIBUIÇÃO. Priorização de Obras de Distribuição – Método do Playoff- 

Curitiba, COPEL, 2002, Revisão: 03/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


