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RESUMO 

Nesta dissertação de mestrado é proposta uma técnica de simulação da 
confiabilidade de redes primárias de distribuição operadas radialmente. 
A técnica foi desenvolvida com base na Matriz Lógico-Estrutural 
(MLE), sendo convenientemente denominada MLE Expandida. Com a 
técnica proposta é possível modelar um amplo conjunto de fatores que 
afetam a confiabilidade. Entre estes fatores são contemplados: a 
topologia da rede; a distribuição espacial, as frequências, e os tempos de 
reparo típicos das faltas que ocorrem ao longo de um alimentador; e 
também a localização dos equipamentos de manobra e de proteção. A 
confiabilidade é estimada por meio de indicadores anuais de frequência 
e duração das interrupções imputadas aos consumidores. São destacadas 
as seguintes vantagens da MLE Expandida: a incidência de faltas 
temporárias é explicitamente considerada nos modelos; é possível 
considerar as zonas de atuação dos equipamentos religadores; são 
considerados os efeitos das manobras de restauração a jusante com 
transferência interna ao alimentador; e são estimadas as frequências de 
eventos de interrupção momentânea. É apresentada também uma 
sequência de análise, que compreende a preparação do modelo, a 
execução da técnica de simulação proposta, e a utilização de recursos 
gráficos adaptados à apresentação dos resultados. A representação 
gráfica dos indicadores de confiabilidade estimados, com mapas de 
dados e histogramas, permite identificar rapidamente as regiões de um 
alimentador nas quais incidem as maiores frequências de interrupção e 
indisponibilidades anuais, bem como o número de consumidores 
afetados. São apresentados estudos de caso, que têm como objeto dois 
alimentadores de distribuição cujos modelos foram baseados em dados 
reais. Estes estudos visam demonstrar as qualidades dos resultados 
obtidos com a técnica, bem como exemplificar as possibilidades de 
aplicação da MLE Expandida. 
 
Palavras-chave: Sistemas de distribuição. Planejamento. 
Confiabilidade. Indicadores de confiabilidade. Simulação. 
 





ABSTRACT 

In this dissertation is proposed a simulation technique to estimate the 
reliability of radially operated primary distribution systems. The 
technique was developed taking as a reference the Matriz Lógico-
Estrutural (MLE - Logically-Structured Matrix), being conveniently 
denominated MLE Expandida (Expanded MLE). This technique allows 
modeling a large set of factors which affect the reliability. Among these 
factors are: the network topology; the spatial distribution, the frequency, 
and the typical time to repair of failures and contingencies that occurs 
along any primary feeder; and also the allocation of sectionalizing and 
protection devices. The simulation estimates indices of expected 
interruptions frequency and duration, experienced by supplied 
costumers within a predefined condition. The following advantages of 
the MLE Expandida technique are highlighted: the incidence of 
temporary faults can be explicitly accounted in the models; the same 
apply to the primary protection zones of devices with reclosing 
capabilities; the effects of upstream restoration operations in which 
loads are relocated within its own feeder are also considered; finally, 
this technique can estimate frequencies of momentary interruption 
events. It is also presented an analysis sequence, which comprehends the 
model construction, the simulation technique execution, and the 
presentation of estimated indices using graphical resources. The 
graphical representation of the estimated reliability indices, using data 
maps and histograms, contributes to the fast identification of the 
geographical zones where interruptions are more frequent and 
prolonged, and also make it easier to approximate the number of 
customers under these conditions. This work presents analyses which 
take as object two primary distribution feeders, considering models 
based on real data, to demonstrate possible applications for the proposed 
simulation technique. 
 
Keywords: Power distribution systems. Distribution systems planning. 
Reliability. Reliability indices. Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O planejamento de sistemas de distribuição, por parte das 
empresas que os administram, é essencial ao provimento de um 
adequado suprimento de energia aos seus clientes. Em ambientes de 
genuína competição, estas empresas haverão de incorrer em uma 
contínua busca por formas de atender ao crescimento da demanda, às 
variações frequentes no nível de carregamento da rede, e às exigências 
em termos de qualidade cada vez mais severas por parte dos 
consumidores supridos, cujas atividades se tornam continuamente mais 
dependentes da energia elétrica. 

Quanto à necessidade do desenvolvimento de ferramentas para o 
planejamento, Gönen (1986) afirma que: 

Cada vez mais as empresas do setor elétrico 
necessitarão de ferramentas de planejamento 
rápidas e econômicas para avaliar as 
consequências de diferentes alternativas 
propostas, e seus impactos sobre o resto do 
sistema, para fornecer energia elétrica aos 
consumidores de forma econômica, confiável e 
segura (GÖNEN, 1986, p. 3, tradução nossa). 

Técnicas de simulação são ferramentas úteis no planejamento de 
sistemas em diversos contextos. A simulação é um processo que envolve 
projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir 
experimentos com este modelo, com o propósito de entender seu 
comportamento e/ou avaliar estratégias para sua operação (PEGDEN; 
SHANNON; SADOWSKI, 1990). A simulação pode ser aplicada, por 
exemplo, na estimação do desempenho de um conjunto de alternativas 
concorrentes para a resolução de algum problema de engenharia. Deste 
modo são obtidos resultados objetivos, que podem subsidiar um 
processo de decisão destinado a apontar as alternativas mais adequadas à 
situação, desde que sejam estabelecidos critérios pertinentes para 
orientar tal busca. 

Os sistemas de distribuição desempenham a função de receber 
grandes blocos de energia, e de entregar esta energia aos consumidores 
finais, em níveis de tensão reajustados e nas quantidades demandadas. 
Para atingir este objetivo com eficiência, tais sistemas são atualmente 
projetados e operados como um conjunto de quatro subsistemas: 
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subestações, redes primárias, transformadores de distribuição, e redes 
secundárias (GÖNEN, 1986). Uma grande parte dos consumidores de 
energia elétrica está conectada às redes secundárias; alguns 
consumidores, com maior demanda, são conectados diretamente às redes 
primárias, gerenciando por conta própria seus transformadores de 
distribuição e suas redes secundárias; há ainda aqueles que demandam 
elevados níveis de tensão ou que consomem grandes quantidades de 
energia, que convenientemente se conectam diretamente ao sistema de 
transmissão. Cabe observar que a maior parcela de todo o tempo de 
interrupção no fornecimento que enfrentam os dois primeiros grupos 
está relacionada com as indisponibilidades no sistema de distribuição. 

A confiabilidade é um dos mais importantes tópicos a serem 
tratados pelas empresas de distribuição, pois como afirma Brown 
(2002), possui alto impacto sobre o custo da eletricidade e está 
altamente correlacionada com a satisfação do consumidor. Conforme 
exposto adiante na seção 2.1, a confiabilidade é associada com as 
interrupções no suprimento de eletricidade aos consumidores. Este é um 
aspecto relevante de uma problemática ainda maior: a qualidade da 
energia. 

Uma possibilidade de mensuração da confiabilidade é o cálculo 
de indicadores de confiabilidade. Tais indicadores são formas de métrica 
que sintetizam agregados estatísticos, calculados a partir do histórico de 
interrupções para certo conjunto de consumidores (BROWN, 2002). 
Este conjunto pode ser determinado com respeito a qualquer critério que 
se considere razoável, como o pertencimento a uma região geográfica 
específica, ou o suprimento a partir de uma subestação na qual se tem 
interesse. Há também indicadores que podem ser avaliados de forma 
individual para cada consumidor. 

De posse de modelos que descrevam características físicas e de 
operação de um sistema de distribuição, torna-se viável a utilização de 
técnicas de simulação para estimar diversos parâmetros de 
confiabilidade, como os indicadores mencionados no parágrafo anterior. 
A estimação pode ser executada tanto para a condição atual da rede, 
como também para avaliar cenários alternativos diversos, que envolvam 
alterações topológicas ou das práticas de operação do sistema 
(MCCARTHY; LIU, 1999; TRUSSELL, 2001; BROWN et al., 2001). 

Uma destas técnicas de simulação é conhecida entre os 
pesquisadores brasileiros como Matriz Lógico-Estrutural – MLE 
(ABAIDE, 2005). No presente trabalho, esta técnica é brevemente 
apresentada na sua forma clássica; na sequência desta exposição, 
propõe-se um conjunto revisado de procedimentos visando ampliar o 
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potencial de aplicação da mesma. Ambas as formulações são voltadas à 
simulação de redes radiais, predominantes no Brasil. 

1.1 METODOLOGIA E OBJETIVOS 

Com respeito à classificação, esta pesquisa é exploratória, de 
natureza aplicada, havendo sido adotada uma abordagem quantitativa de 
tratamento ao problema. Para a realização da pesquisa, buscou-se de 
início construir um referencial teórico acerca da confiabilidade: foram 
levantados conceitos, fatores que a influenciam, e uma visão básica das 
técnicas utilizadas para estimá-la. A aplicação da Matriz Lógico-
Estrutural em trabalhos recentes também foi tema desta revisão. 

Nos trabalhos pesquisados (ABAIDE (2005), SPERANDIO 
(2008), DAZA (2010), TENFEN (2011)) foram utilizadas formulações 
da Matriz Lógico-Estrutural em que majoritariamente as seguintes 
condições são observadas: 

• No que diz respeito aos equipamentos, considera-se a 
presença de fusíveis, chaves manuais e chaves 
telecomandadas, enquanto outros tipos de equipamentos, tais 
como religadores e seccionalizadores, são modelados de 
forma equivalente aos três primeiros; 

• Com respeito à incidência de falhas, considera-se a 
distribuição espacial, as frequências e os tempos de reparo 
somente para falhas permanentes ao longo da rede de 
distribuição; 

• Com relação às ações para reduzir o tempo de interrupção 
enfrentado pelos consumidores, consideram-se as manobras 
de restauração a montante, e de restauração a jusante com 
transferência de carga para um alimentador vizinho com o 
qual exista interligação. 

Apesar de os equipamentos religadores serem mencionados, estes 
são modelados exatamente como chaves fusíveis nos trabalhos de Daza 
(2010) e Tenfen (2011). No trabalho de Abaide (2005) os religadores 
foram considerados indiretamente, com o artifício de somar, com as 
taxas de falha dos ramos não protegidos por religador, uma parcela 
complementar referente às faltas temporárias. Tal estratégia conduz a 
estimativas mais precisas, uma vez que as faltas temporárias provocam 
interrupções sustentadas predominantemente quando ocorrem em locais 
da rede sem chance de religamento, como em ramais laterais. Dias 
(2002) sugere que, para as condições em que se dispõe da proteção com 
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equipamento religador, a taxa de falha resultante seja dada pelo produto 
entre a taxa de falhas total (que se supõe incluir falhas permanentes e 
temporárias) e o fator de falhas permanentes FP (que é a relação 
esperada entre a quantidade de defeitos permanentes e a quantidade total 
de defeitos; 0 < FP ≤ 1). Esta prática é análoga àquela utilizada por 
Abaide (2005). 

Tendo em vista este referencial teórico, notou-se que há espaço 
para novas contribuições, que constituem o principal objetivo desta 
pesquisa. Trata-se de complementações à formulação clássica da MLE, 
as quais permitem que: 

• No que diz respeito à incidência de falhas, sejam modelados 
explicitamente a distribuição espacial, as frequências e os 
tempos de reparo para faltas temporárias ao longo de toda a 
extensão da rede primária de distribuição; 

• Com respeito aos equipamentos, seja considerada também a 
presença de equipamentos com função de religamento para a 
eliminação imediata de faltas temporárias, além da 
coordenação destes com os demais equipamentos de proteção 
presentes na rede; 

• Sejam consideradas também as manobras de restauração a 
jusante com transferência interna ao próprio alimentador; 

• Quanto aos indicadores de confiabilidade, sejam estimadas 
também as frequências de eventos de interrupção 
momentânea. 

A segunda parte do trabalho foi dedicada à proposição de tais 
complementações, por meio da revisão dos procedimentos e algoritmos 
associados com a técnica, resultando em uma formulação expandida da 
MLE. No quadro 1.1 são destacados os recursos contemplados na 
formulação clássica da MLE, e os recursos adicionados para a 
composição da MLE expandida. 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta seção expõe a forma de organização adotada na redação do 
presente trabalho, cujo capítulo 1 apresenta uma introdução ao tema, os 
objetivos e a metodologia empregada no estudo. O capítulo 2 consiste 
de uma revisão bibliográfica, acerca de diversos temas que 
fundamentam a concepção de toda a sequência de avaliação proposta 
com esta pesquisa: 

• A confiabilidade de sistemas de distribuição; 
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• A modelagem de ciclos de operação e falha de equipamentos 
e dos ramos da rede; 

• A caracterização dos equipamentos de proteção e de 
manobra; 

• A coordenação entre equipamentos de proteção; 
• A descrição analítica de redes de distribuição radiais para 

utilização em programas computacionais; 
• A formulação da Matriz Lógico-Estrutural como proposta 

atualmente; 
• E os recursos que facilitam a realização de análises sobre 

extensos conjuntos de dados de confiabilidade, típicos em tal 
contexto. 

O capítulo 3 trata da formulação expandida da Matriz Lógico-
Estrutural. Com respeito à técnica proposta para estimação da 
confiabilidade, os seguintes tópicos são abordados com maior 
detalhamento: 

• A modelagem de equipamentos de comutação (contempla 
equipamentos de manobra e de proteção); 

• A definição de zonas de proteção e de religamento; 
• A enumeração de manobras para restauração de cargas; 
• A montagem das tabelas da MLE expandida; 
• E o cálculo dos indicadores de confiabilidade. 
Para que fosse possível demonstrar a aplicação da técnica de 

simulação proposta, estabeleceu-se uma sequência para a avaliação da 
confiabilidade de redes radiais primárias, dividida em três macro-etapas: 
1) a preparação do modelo, 2) a execução da simulação com a MLE 
expandida, e 3) a apresentação dos resultados. Esta sequência também é 
detalhada ao longo do capítulo 3. 
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Quadro 1.1 - Provisões da MLE clássica e complementações propostas com a 
MLE expandida. 

Incidência de falhas 
Formulação clássica Complementação 

• Distribuição espacial, frequências 
e tempos de reparo para faltas 
permanentes ao longo da rede de 
distribuição. 

• Distribuição espacial, frequências 
e tempos de reparo para faltas 
temporárias ao longo da rede de 
distribuição. 

Equipamentos de comutação considerados 
Formulação clássica Complementação 

• Chaves fusíveis; 
• Chaves manuais; 
• Chaves telecomandadas. 

• Chaves com função de 
religamento; 

• Coordenação entre equipamentos 
de proteção e de religamento. 

Ações consideradas para a restauração de cargas 
Formulação clássica Complementação 

• Rearme do equipamento de 
proteção após o reparo da falha; 

• Restauração a montante; 
• Restauração a jusante com 

transferência para alimentador 
vizinho. 

• Restauração a jusante com 
transferência interna ao 
alimentador. 

Indicadores de confiabilidade estimados 
Formulação clássica Complementação 

• Frequências esperadas de 
interrupção sustentada; 

• Durações médias das interrupções 
sustentadas; 

• Outros indicadores derivados 
destes. 

• Frequências e durações esperadas 
incluem explicitamente o impacto 
das faltas temporárias; 

• Frequências de eventos de 
interrupção momentânea, que são 
causados pela atuação de 
equipamentos religadores, pelas 
manobras para restauração de 
cargas, e pelas manobras para 
retorno à configuração original do 
alimentador. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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No capítulo 4 são expostos resultados de avaliações realizadas 
com a formulação expandida da MLE, proposta neste trabalho. O 
capítulo está dividido em três estudos, dentre os quais, o primeiro dá 
destaque aos impactos decorrentes das alterações na formulação da 
MLE, em complementação aos desenvolvimentos anteriores a este 
trabalho. No segundo estudo, avaliam-se diferentes configurações de 
uma rede de 40 km, com enfoque no sistema de proteção e religamento. 
No terceiro estudo, são analisadas distintas configurações de uma rede 
mais extensa, de 200 km, tratando-se da automação de redes e das 
práticas de operação. O segundo e o terceiro estudo foram baseados, 
parcialmente, em dados reais de redes primárias de distribuição. 

Por fim, o capítulo 5 resume as principais conclusões e 
contribuições desta pesquisa, bem como os objetivos alcançados. Nele 
também constam sugestões para a continuidade e a complementação do 
presente estudo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta uma base teórica a respeito de diversos 
assuntos que fundamentam o desenvolvimento da técnica proposta para 
a simulação da confiabilidade de redes de distribuição: a MLE 
expandida. 

As seções 2.1 e 2.2 tratam da avaliação da confiabilidade de 
sistemas de distribuição por meio de indicadores de continuidade, e das 
formas de modelagem do ciclo de operação e falha dos componentes de 
um sistema. 

Na seção 2.3 são descritos aspectos diversos relativos aos 
equipamentos de comutação, que compõem o sistema de proteção e 
viabilizam a realização de manobras. Já a seção 2.4, aborda a 
coordenação entre equipamentos de proteção. 

Na seção 2.5 são tratados os fundamentos da descrição analítica 
de redes de distribuição, em uma forma ideal para utilização em 
programas computacionais. 

Na seção 2.6 são citadas algumas técnicas para a estimação da 
confiabilidade de redes radiais, com destaque para a Matriz Lógico-
Estrutural, apresentada na sua formulação clássica. 

Por fim, a seção 2.7 expõe a aplicação de mapas de dados e 
histogramas na análise de grandes conjuntos de dados de confiabilidade. 

2.1 AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE EM REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO 

Para elucidar a questão da avaliação da confiabilidade na 
distribuição, é adequado esclarecer inicialmente o conceito de 
confiabilidade, e na sequência tratar da apresentação de métricas que 
viabilizam sua avaliação. 

2.1.1 Confiabilidade 

Conceituando este termo de uma maneira abrangente, Blischke e 
Murthy (2000) afirmam que a confiabilidade de um sistema remete ao 
conceito de confiança, à operação correta e com pleno desempenho, e à 
ausência de falhas. 
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Para Brown (2002), a confiabilidade da distribuição é um 
problema particular da qualidade da energia. O autor sugere que a 
qualidade da energia seja diretamente relacionada com a qualidade da 
tensão. Tal qualidade é reduzida quando há presença de perturbações 
como: variações temporárias de amplitude da tensão (sag e swell), 
ruídos, transitórios, variações em torno da frequência nominal de 
suprimento, variações em baixa frequência na tensão eficaz (flicker), 
distorções harmônicas, e interrupções, que podem ser interpretadas 
como a redução da magnitude da tensão a zero. 

Em tal contexto, a confiabilidade estaria diretamente relacionada 
com as interrupções no suprimento de energia elétrica. As interrupções 
podem ainda ser classificadas como sustentadas (de considerável 
duração) ou momentâneas (quando duram poucos minutos). O tempo 
máximo para que se considere uma interrupção momentânea varia entre 
uma norma e outra, adotando-se tipicamente limites de 1 a 5 minutos. 
No módulo 8 dos procedimentos de distribuição da ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica, 2011), as interrupções com duração 
inferior a 3 minutos são classificadas como variações de tensão de curta 
duração (VTCD), ao que equivalem as já citadas interrupções 
momentâneas. 

Um evento de interrupção momentânea é definido por uma ou 
mais interrupções momentâneas que ocorrem em um curto espaço de 
tempo, e relacionadas com a mesma falta. Exemplifica-se este conceito 
com uma situação em que, frente a uma falta, um equipamento religador 
executa 4 tentativas de religamento com sucesso na última: esta 
operação resulta em 4 interrupções momentâneas, que compõem 1 
evento de interrupção momentânea. Em acordo com ANEEL (2011), os 
eventos de variação de tensão consecutivos em um período de 3 minutos 
podem ser agregados de modo a compor um único evento de VTCD. 

Nem sempre a questão das interrupções momentâneas foi tratada 
como um problema de confiabilidade. No entanto, visto que atualmente 
os consumidores são mais sensíveis a estas interrupções, Brown (2002) 
sugere que tal distúrbio também seja considerado nos estudos de 
confiabilidade. 

A disponibilidade, por sua vez, é definida como a porcentagem de 
tempo em que a tensão não é interrompida. Uma vez que trata apenas de 
interrupções, a disponibilidade pode ser considerada um aspecto 
particular da confiabilidade. O arranjo de definições e conceitos 
apresentado por Brown (2002), que envolve a qualidade da energia, a 
confiabilidade e a disponibilidade, é ilustrado na figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Perturbações relacionadas à qualidade da energia. 
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Fonte: Adaptado de Brown (2002), p. 40. 

2.1.2 Indicadores de confiabilidade 

O cálculo de índices ou indicadores de confiabilidade constitui 
uma forma de mensuração da confiabilidade de sistemas. Tais 
indicadores são métricas que sintetizam agregados estatísticos, 
calculados a partir do histórico de interrupções para certo conjunto de 
consumidores. Este conjunto pode ser determinado com respeito a 
qualquer critério considerado razoável, como por exemplo, o 
pertencimento a uma região geográfica específica, ou o suprimento a 
partir de uma subestação na qual existe interesse. 

Em sua formulação, os indicadores podem ser de ponderação 
baseada em consumidores ou baseada em carregamento. Segundo 
Brown (2002), a primeira forma, na qual uma unidade consumidora 
residencial tem a mesma importância que um grande consumidor 
industrial, é mais popular entre as entidades reguladoras. Entretanto, do 
ponto de vista dos investimentos, as maiores cargas implicam maior 
receita e utilização da rede: por esta razão deveriam receber pesos 
diferenciados no cálculo dos índices, que ao fim balizam a tomada de 
decisão. 

O guia IEEE Std 1366-2003 (2004) define uma série de 
indicadores de confiabilidade com suas formulações. Com relação aos 
indicadores com ponderação baseada em consumidores, no presente 
trabalho são destacados os seguintes: 
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• SAIFI: System Average Interruption Frequency Index – 
índice de frequência média de interrupções por consumidor; 

• SAIDI: System Average Interruption Duration Index – índice 
de indisponibilidade média por consumidor; 

• MAIFIE: Momentary Average Interruption Event Frequency 
Index – índice de frequência média de eventos de interrupção 
momentânea por consumidor. 

As fórmulas para cálculo dos indicadores SAIFI e SAIDI são 
disponibilizadas nas equações 2.1 e 2.2. 
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Para as equações 2.1 e 2.2 considera-se que: Ni é o número de 
unidades consumidoras afetadas em cada interrupção; NT é o número 
total de unidades consumidoras servidas no conjunto; e ri é a duração de 
cada interrupção. Apenas as interrupções sustentadas são consideradas 
para estes cálculos, e são sugeridas janelas de observação anuais. Os 
somatórios incluem todos os eventos de interrupção considerados no 
período e no espaço determinado. 

O índice SAIFI é uma medida de quantas interrupções, em média, 
um consumidor do conjunto enfrenta durante um ano. Já o SAIDI é uma 
medida de quantas horas, em média, tal consumidor tem seu suprimento 
de energia interrompido ao longo do mesmo período. Como explica 
Brown (2002), o indicador SAIDI reduz quando há diminuições tanto na 
duração quanto na frequência das interrupções, indicando de forma 
consistente evoluções na confiabilidade. 

Para contemplar a estimação da frequência de eventos de 
interrupção momentânea, é utilizado o índice MAIFIE, cuja fórmula é 
apresentada na equação 2.3. 
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Nesta equação, Nmi é o número de unidades consumidoras 
afetadas em cada evento de interrupção momentânea, e NT é o número 
total de unidades consumidoras servidas no conjunto. Apenas os eventos 
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de interrupção momentânea são considerados para este cálculo, e são 
sugeridas janelas de observação anuais. O somatório inclui todos os 
eventos de interrupção considerados no período e no espaço 
determinado. 

No grupo dos indicadores com ponderação baseada em 
carregamento, são destacados: 

• ASIFI: Average System Interruption Frequency Index – 
índice de frequência média de interrupções por unidade de 
carga; 

• ASIDI: Average System Interruption Duration Index – índice 
de indisponibilidade média por unidade de carga. 

As fórmulas para cálculo destes dois indicadores são 
disponibilizadas nas equações 2.4 e 2.5. 
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Para as equações 2.4 e 2.5 considera-se que: Li é a carga não 
suprida a cada interrupção; LT é a carga total das unidades consumidoras 
servidas no conjunto; e ri é a duração de cada interrupção. Apenas as 
interrupções sustentadas são consideradas para estes cálculos, e são 
sugeridas janelas de observação anuais. Os somatórios incluem todos os 
eventos de interrupção considerados no período e espaço determinado. 
Fica evidente, ao analisar as equações 2.4 e 2.5, que interrupções em 
consumidores de grande porte serão mais impactantes nos valores dos 
indicadores do que aquelas que atingirem consumidores de baixo 
consumo. 

O indicador ENS (Energy Not Supplied – energia não suprida) 
também é utilizado na estimação da confiabilidade (BILLINTON; 
ALLAN, 1984). Este indicador fornece uma estimativa da energia que 
deixa de ser consumida e faturada em decorrência das interrupções 
ocorridas ao longo de um ano. Entre os profissionais da distribuição no 
Brasil, este indicador também é conhecido como END: energia não 
distribuída (ARANHA NETO et al., 2011). A fórmula para cálculo da 
ENS é disponibilizada na equação 2.6. 
 ( )i i
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Nesta equação, ri e Li estão em acordo com a definição já 
apresentada. Apenas as interrupções sustentadas são consideradas para 
este cálculo, e são sugeridas janelas de observação anuais. O somatório 
inclui todos os eventos de interrupção considerados no período e espaço 
determinado. 

Há também os indicadores básicos, avaliados individualmente 
para cada ponto de carga, de modo a refletir as condições específicas 
enfrentadas por cada consumidor (BILLINTON; ALLAN, 1987). 
Destacam-se quatro indicadores individuais neste trabalho: 

• fs
pc: frequência de interrupção por ponto de carga 

(interrupções/ano); 
• ts

pc: tempo médio de interrupção por ponto de carga 
(horas/interrupção); 

• Us
pc: indisponibilidade por ponto de carga (horas/ano); 

• fme
pc: frequência de evento de interrupção momentânea por 

ponto de carga (eventos/ano). 
Para calcular os indicadores fs

pc, ts
pc, e Us

pc, apenas as 
interrupções sustentadas são consideradas. No caso do indicador fme

pc, 
são contabilizados os eventos de interrupção momentânea. Em todos os 
casos, são sugeridas janelas de observação anuais. 

No Brasil, a agência reguladora ANEEL estabeleceu no módulo 8 
dos procedimentos de distribuição (ANEEL, 2011) os indicadores de 
continuidade de conjunto de unidades consumidoras: DEC (duração 
equivalente de interrupção por unidade consumidora), e FEC 
(frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora). DEC 
e FEC são definidos de maneira análoga aos indicadores SAIDI e 
SAIFI. No documento (ANEEL, 2011) também são definidos os 
indicadores FIC (frequência de interrupção individual por unidade 
consumidora ou ponto de conexão) e DIC (duração de interrupção 
individual por unidade consumidora ou por ponto de conexão) que 
equivalem, respectivamente, à frequência de interrupção por ponto de 
carga (fs

pc) e à indisponibilidade por ponto de carga (Us
pc). 

2.1.3 Comparação de indicadores de confiabilidade 

É adequado ter cautela ao realizar comparações entre os 
indicadores de confiabilidade entre diferentes empresas ou sistemas. 
Segundo o guia IEEE Std 1366-2003 (2004), esta necessidade decorre 
de variações em fatores como: o nível de automação na coleta de dados, 
a geografia da região analisada (fatores ambientais e climáticos) e a 
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classificação dos eventos selecionados para o cálculo. Quanto ao último 
fator, em particular, cabe observar que é influenciado por aspectos como 
a definição de eventos críticos (aqueles que são considerados exceções, 
associados a condições catastróficas), a definição de interrupções 
momentâneas, e a consideração ou não destas duas classes de evento nos 
cálculos. 

Estas são apenas algumas das diversas fontes de variação. Como 
afirma Brown (2002), quando existem diferenças nos valores calculados 
dos indicadores de duas ou mais empresas, parte desta diferença é sem 
dúvida decorrente do projeto e da manutenção dos sistemas. Entretanto, 
estes fatores podem não responder por toda a diferença observada, de 
forma que não é possível assumir que o sistema com melhores 
indicadores necessariamente possua a melhor confiabilidade. 

Para casos como o do presente estudo, em que se propõe a 
modelagem de diversos cenários para um mesmo alimentador e em 
seguida a avaliação destes cenários com a simulação, considera-se que a 
comparação seja válida. Em tal contexto, as diferenças entre os cenários 
são controladas, de modo que os resultados correspondem à predição do 
desempenho de cada cenário, e as razões de variações nos indicadores 
entre dois ou mais cenários são conhecidas. 

2.2 MODELAGEM DE CONFIABILIDADE DA REDE DE 
DISTRIBUIÇÃO 

Esta seção visa apresentar fundamentos que permitem modelar a 
transição entre os estados de operação e de falha dos elementos da rede 
de distribuição suscetíveis a falhas. 

2.2.1 Tipo e abrangência das falhas 

Ao considerar a forma com que são fisicamente constituídos os 
sistemas de distribuição, nota-se que os consumidores supridos estarão 
sujeitos a interrupções causadas por falhas que ocorram: no suprimento 
externo (geração, transmissão ou subtransmissão), na subestação de 
distribuição, na rede primária do alimentador, no transformador de 
distribuição, na rede secundária do transformador, ou na rede particular 
do consumidor. Cada uma destas partes de um sistema de potência 
corresponde a uma área de abrangência bem definida, tal que todos os 
consumidores por ela atendidos podem ser afetados por falhas que a 
atinjam. 
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Ao citar os principais eventos que provocam falhas na 
distribuição, Brown (2002) aponta a abertura de circuitos e os curtos-
circuitos. Aberturas de circuitos podem ocorrer em função de operação 
indevida de disjuntores, ou rompimento de condutores, por exemplo. Já 
os curtos-circuitos ocorrem pela ruptura de meios dielétricos entre os 
condutores, e podem ser ainda classificados em auto-extinguíveis, 
temporários e permanentes. Faltas auto-extinguíveis se encerram sem 
qualquer intervenção; faltas temporárias são extintas ao desenergizar o 
componente sob falha por um tempo suficiente para que o meio 
dielétrico se reestabeleça, e reenergizá-lo em seguida; por fim, as faltas 
permanentes exigem que o equipamento sob falha permaneça 
desenergizado até que seja reparado ou substituído. 

Segundo Gers e Holmes (1998), entre as principais causas de 
faltas estão: descargas atmosféricas, deterioração da isolação, 
vandalismo, e galhos de árvores ou animais em contato com os circuitos 
da rede. Os autores também observam que a maioria das faltas é de 
natureza transitória, as quais podem ser eliminadas sem quaisquer 
interrupções no suprimento, ou com ações de religamento que resultam 
em eventos de interrupção momentânea. 

2.2.2 Modelagem da confiabilidade dos componentes do sistema 

Como afirmam Billinton e Allan (1987), os índices de 
confiabilidade calculados para uma rede de distribuição são resultantes 
de ocorrências de falha em equipamentos, de tempos para reparo dos 
mesmos, e de tempos para restabelecimento do suprimento aos 
consumidores. Para estes eventos, as frequências e durações associadas 
são variáveis aleatórias. Neste sentido, a confiabilidade dos 
equipamentos é descrita a partir da modelagem destas variáveis 
aleatórias, que se cumpre com a definição de distribuições de 
probabilidades e parâmetros pertinentes que se ajustem bem aos dados 
típicos observados em campo. 

Segundo Barbetta, Reis e Bornia (2008), a distribuição 
exponencial pode ser usada quando estiverem satisfeitas as suposições: 
1) de independência entre as ocorrências, e 2) de taxa média de 
ocorrências constante ao longo do tempo. Para as taxas de falha, é 
amplamente aceita a consideração de tempos de falha exponencialmente 
distribuídos. Geralmente os tempos de restabelecimento e de reparo não 
seguem precisamente esta distribuição (COELHO et al., 2010), mas há 
estudos indicando que adotar a exponencial implica apenas em um 
pequeno sacrifício em termos de exatidão (BILLINTON; LIAN, 1993 
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apud BROWN, 2002). Ao assumir a aderência à distribuição 
exponencial, os tempos médios para falha são equivalentes ao recíproco 
das taxas de falha de um componente (o mesmo vale para tempos 
médios para reparo ou para restabelecimento, se exponencialmente 
distribuídos). 

Tendo em vista que um dos objetivos deste trabalho é descrever 
uma técnica para simulação da confiabilidade, capaz de considerar a 
ocorrência de falhas permanentes e temporárias ao longo da rede 
primária, faz-se necessário modelar os trechos da rede como 
componentes a três estados: (1) em operação, (2) em falha temporária, e 
(3) em falha permanente. Colocado sob a forma de um diagrama de 
estados, tal componente assume a representação ilustrada na figura 2.2. 
As taxas de transição que constam no diagrama representam as seguintes 
grandezas: λT – taxa de falha temporária; μT – taxa de reparo para falha 
temporária; λP – taxa de falha permanente; μP – taxa de reparo para falha 
permanente. Neste modelo, o estado de falha temporária está 
relacionado com as falhas por curtos-circuitos temporários. Já o estado 
de falha permanente abrange tanto os curtos-circuitos permanentes 
quanto as aberturas de circuitos. Os restabelecimentos posteriores às 
faltas temporárias, a rigor, não envolvem reparos propriamente ditos; 
contudo, por questão de simplificação, o termo reparo será utilizado 
nestes contextos ao longo do presente trabalho. 

Este modelo a três estados pode ser aplicado também na 
representação da confiabilidade do suprimento externo, da subestação de 
distribuição, e da rede secundária, quando houver interesse em 
representar estas seções do sistema elétrico. Para os transformadores de 
distribuição, pode ser utilizado um modelo a dois estados: (1) em 
operação, e (2) em falha permanente, tal qual descreve a figura 2.3. 
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Figura 2.2 - Diagrama a três estados para a confiabilidade de um componente. 

(1) Em
Operação

(2) Em Falha
Temporária

(3) Em Falha
Permanente

λT

μT

μP

λP

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Figura 2.3 - Diagrama a dois estados para a confiabilidade de um componente. 

(1) Em
Operação

(2) Em Falha
Permanente

μP

λP

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

2.2.3 Modelo e composição dos tempos de reparo e de interrupção 

Os tempos de interrupção típicos são modelados em Silva et al. 
(1992 apud DIAS, 2002) como composições de tempos associados com 
diversas etapas envolvidas no processo de restabelecimento: 

• Tempo de Conhecimento: período entre a ocorrência da 
interrupção e a tomada de conhecimento pela empresa; 

• Tempo de Preparo: período de mobilização da equipe de 
atendimento à ocorrência; 

• Tempo de Localização: período iniciado com o deslocamento 
da equipe, considerando a localização do defeito, a abertura 
da chave a montante do defeito, e a realização da manobra de 
restauração a montante; 
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• Tempo de Transferência: período para realização de 
manobras de restauração a jusante da falha, com transferência 
para um alimentador vizinho, ou transferência interna ao 
alimentador; 

• Tempo de Reparo: período que inclui a execução de serviços 
de reparo e de restabelecimento do fornecimento; 

• Tempo de Manobra para Retorno à Configuração Original: 
período de realização de manobras, visando o retorno da rede 
a sua configuração normal. 

Dependendo da localização da falha e dos recursos disponíveis 
para restabelecimento de um consumidor em específico, o tempo de 
interrupção resultante pode não incluir uma ou várias destas parcelas. 
Em Silva et al. (1992 apud DIAS, 2002) e em Dias (2002) é utilizada 
esta abordagem, que resulta em diversas possibilidades de tempo de 
restabelecimento para diferentes consumidores, em função da proteção 
da rede e do local da falha. 

Nos modelos utilizados nos trabalhos de Abaide (2005), 
Sperandio (2008), Daza (2010) e Tenfen (2011), observa-se que o tempo 
de interrupção para um determinado consumidor, em função da proteção 
da rede e do local da falha, sempre corresponde a alguma das seguintes 
possibilidades: 

• Tempo de Reparo: período compreendido desde a ocorrência 
da interrupção incluindo a execução de serviços de reparo, 
até a realização de manobras visando o retorno da rede a sua 
configuração normal; 

• Tempo de Seccionamento: período compreendido desde a 
ocorrência da interrupção até a realização da manobra de 
restauração a montante; 

• Tempo de Transferência: período compreendido desde a 
ocorrência da interrupção até a realização de manobras de 
restauração a jusante, com transferência para alimentador 
vizinho. 

Cabe observar que, quando as manobras envolvem chaves 
telecomandadas, são considerados valores reduzidos para os tempos de 
seccionamento e de transferência. 

No presente trabalho é adotada uma convenção derivada desta 
última descrita. Dado que são considerados dois tipos de falhas – 
permanentes e temporárias – é razoável diferenciar o tempo de reparo já 
definido, que se aplica a falhas permanentes, do tempo de reparo para 
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falhas temporárias. Apesar de não se tratar rigorosamente de um reparo, 
este termo será utilizado por conveniência. Entende-se que tempo de 
reparo para falhas temporárias incorpora o tempo para conhecimento, o 
tempo de preparo, e um período adicional que consiste: da mobilização 
da equipe de atendimento às proximidades da ocorrência, da localização 
do equipamento atuado (chave de proteção ou elo fusível), e do rearme 
da chave de proteção (incluindo a substituição do elo fusível, caso 
necessário). Esta última parte do procedimento – substituição do elo 
fusível ou rearme da chave de proteção – é mais rápida que um reparo 
propriamente dito na rede de distribuição, de modo que o tempo de 
reparo para falhas temporárias tende a ser menor que o tempo de reparo 
para falhas permanentes. 

Para os tempos associados com as manobras de restauração a 
jusante e a montante, é permitida a definição de um tempo médio de 
operação para cada equipamento de manobra, dispondo-se assim de uma 
maior versatilidade na modelagem da operação da rede. 

2.2.4 Definição de valores para taxas de falha e parâmetros de 
duração 

Com a informatização de processos nas empresas de distribuição, 
é comum que sejam mantidos registros do histórico de falhas e 
interrupções ocorridas na rede (RODIGHERI et al., 2011; SPERANDIO 
et al., 2007; COELHO et al., 2010). Estes registros incluem horários 
relacionados a diversos eventos que compõem a interrupção, com 
destaque para os instantes do início da interrupção e do restabelecimento 
completo. Detalhes acerca do processo de restabelecimento do 
suprimento, como manobras realizadas, localização dos defeitos, e 
soluções adotadas para o reparo, são geralmente registrados. A 
construção deste histórico visa subsidiar análises e melhorias de 
processos na empresa, além de atender a demandas regulatórias. 

Para o registro da localização de ocorrências com falha na rede 
primária, utiliza-se com frequência o conceito de blocos (RODIGHERI 
et al., 2011; TENFEN, 2011; DIAS, 2002). Neste contexto, entende-se 
por bloco cada conjunto contínuo de trechos que resta após a abertura de 
todos os equipamentos de comutação da rede: os blocos são delimitados 
por estes equipamentos. Ao ser percorrido em direção à fonte de 
energia, qualquer bloco está delimitado por um equipamento em 
específico, distinto dos demais blocos, de modo que este equipamento 
serve como identificador do bloco. De outra maneira, pode-se entender 
que cada equipamento de proteção ou de manobra inicia e identifica um 
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bloco próprio. Com respeito à prática de registro de ocorrências, o local 
da falha é frequentemente associado com o equipamento que inicia o 
bloco onde o defeito foi encontrado, ou com o equipamento de proteção 
que atuou para isolar a falha. A segunda possibilidade é natural em caso 
de faltas temporárias, quando o defeito se extingue após a 
desenergização do circuito. A indicação do bloco é, portanto, uma 
aproximação da localização real da falha. 

A partir dos registros de ocorrências e de manobras é possível 
estimar valores típicos para parâmetros como taxas de falha, tempos de 
reparo, e tempos de operação dos equipamentos de manobra. As 
seguintes subseções foram dedicadas a breves discussões sobre estas 
estimativas. Este estudo não tem, porém, o objetivo de indicar métodos 
ótimos para estimá-los, nem valores ideais a serem adotados nas 
simulações. 

2.2.4.1 Taxas de falha e tempos de reparo para falhas permanentes 

Há uma série de trabalhos dedicados à discussão de métodos para 
a definição de taxas de falha e de tempos de reparo de componentes de 
sistemas de distribuição, com base em históricos de interrupções 
registradas.  Como afirmam Rodigheri et al. (2011), o objetivo deste 
processo é permitir que tais parâmetros venham a refletir com maior 
fidelidade a incidência de falhas em regiões distintas de uma rede, dado 
que a distribuição e a resolução de contingências não ocorrem de 
maneira uniforme ao longo de todo um alimentador. 

Sperandio et al. (2007) comparam três métodos para estimar taxas 
de falha para os trechos da rede primária de um alimentador: 1) cálculo 
de uma taxa única, dividida igualmente entre os trechos do alimentador 
independentemente de suas extensões; 2) cálculo de uma taxa única, 
dividida entre os trechos do alimentador com ponderação em função de 
suas extensões; e 3) cálculo de taxas para cada bloco, com base na 
localização aproximada das falhas, com a divisão das taxas entre os 
trechos de cada bloco. Foi observado que as três abordagens levam a 
conclusões distintas quando utilizadas no problema de alocação de 
chaves telecomandadas, justificando assim a recomendação de que seja 
utilizado o método mais apurado (método 3), sempre que houver 
disponibilidade de dados para tal. 

São apontados por Rodigheri et al. (2011) dois fatores que 
inserem distorções no cálculo de parâmetros a partir de registros de 
ocorrências. Também são apresentados resultados obtidos com uma 
abordagem que contornaria parcialmente estes problemas. 
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O primeiro fator diz respeito ao fato de que as redes de 
distribuição passam frequentemente por mudanças topológicas, como a 
reconfiguração de redes, ampliações, e adição ou substituição de 
equipamentos. O registro de interrupções se baseia na topologia 
existente no momento de cada ocorrência. Se houveram mudanças 
topológicas, podem ser obtidos resultados equivocados quando uma 
análise envolver ocorrências antigas em combinação com a topologia 
atual. 

O segundo fator está relacionado com as falhas que ficam 
associadas com o equipamento de proteção que atuou para isolá-las. Um 
religador, por exemplo, pode atuar para faltas situadas muito além de 
seu próprio bloco. Se todas estas falhas forem posteriormente atribuídas 
apenas para o bloco de tal religador, será imputado ao seu parâmetro de 
taxa de falha um valor excessivamente elevado; os outros blocos 
envolvidos, em contrapartida, apresentarão taxas de falha artificialmente 
reduzidas. Com isto em vista, entende-se que não é razoável atribuir os 
desligamentos relacionados com uma chave de proteção apenas aos 
trechos do seu bloco, mas sim para todo o grupo de blocos que têm esta 
chave como recurso de proteção primária. 

Após expor estes fatores, Rodigheri et al. (2011) sugerem um 
algoritmo de cálculo adaptado que visa retratar com mais fidelidade a 
incidência de falhas ao longo da rede primária de distribuição. Em 
resposta às mudanças topológicas ocorridas, é indicado que os 
parâmetros sejam calculados para cada período delimitado entre uma 
mudança topológica e outra, com o cálculo de parâmetros resultantes 
para cada bloco ao final deste processo. 

Com relação às falhas associadas com equipamentos de proteção, 
sugere-se que o cálculo de parâmetros seja realizado em duas parcelas: a 
primeira envolve as falhas ligadas ao verdadeiro bloco onde ocorreram, 
e são calculados parâmetros próprios para cada bloco; a segunda parcela 
envolve as falhas ligadas aos equipamentos de proteção, e é assumido 
que estas falhas distribuem-se igualmente ao longo de toda a zona de 
proteção daquele equipamento, ou seja, são calculados parâmetros 
próprios para cada zona de proteção. Por fim, para cada bloco da rede, 
são calculados parâmetros resultantes destas duas parcelas (a parcela 
própria do bloco e a parcela da zona de proteção a que pertence). 

Por fim, resultados experimentais foram apresentados por 
Rodigheri et al. (2011), que confirmaram quantitativamente tanto a 
presença dos fatores complicadores apontados, quanto a possibilidade de 
se obter perfis de taxas de falha mais realistas ao longo de todo o 
alimentador com a utilização dos algoritmos de cálculo propostos. 
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Do ponto de vista estatístico, estas abordagens apresentam uma 
fraqueza: é possível que existam blocos com poucas ou até mesmo 
nenhuma ocorrência relacionada dentro do período avaliado. Isto leva a 
três consequências: 1) blocos com taxas de falha iguais a zero, que por 
isto são interpretados como infalíveis; 2) elevado intervalo de confiança 
no caso de taxas de falha e de tempos de reparo calculados com base em 
uma ou em poucas ocorrências (grande incerteza); e 3) eventos extremos 
(outliers) impactam fortemente os parâmetros calculados, como os 
tempos médios de reparo. Ao utilizar tais abordagens é importante que 
se tenha conhecimento destes fatos. 

Uma alternativa aos parâmetros calculados a partir de um 
histórico de registros é a utilização de parâmetros típicos. A título de 
ilustração, são apresentados dados de uma tabela elaborada por Brown 
(2002) com base na consulta de diversas fontes, incluindo artigos 
científicos, e relatórios do IEEE (The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) e do Cigré (International Council on Large 
Electric Systems). 

O quadro 2.1 apresenta valores médios de taxas de falha 
permanente (λP) e de tempos de reparo (TMR), determinados a partir de 
dados de instalações de distribuição americanas. Parâmetros na 
categoria “Baixa” são baseados em instalações de alta confiabilidade; a 
categoria “Típica” esta relacionada com a confiabilidade média; já a 
categoria “Alta” corresponde a instalações de baixa confiabilidade, 
conforme frisa Brown (2002). 

Quadro 2.1 - Confiabilidade de redes aéreas de distribuição. 
Seções da rede aérea λP (falhas.km−1.ano−1) TMR (horas) 
 Baixa Típica Alta Baixo Típico Alto 
Tronco primário 0,012 0,062 0,186 2,0 4,0 8,0 
Ramais primários 0,012 0,099 0,186 2,0 4,0 8,0 
Rede secundária 0,012 0,055 0,186 1,5 2,5 8,0 

Fonte: Adaptado de Brown (2002), p. 135. 

Ao avaliar o sistema apresentado por Sperandio (2008, p. 69), 
que se baseia em dados reais de um alimentador brasileiro, e ao 
considerar os resultados obtidos com o método de cálculo de taxas de 
falha por quilômetro, são observadas taxas de falha próximas de 2,3 
falhas.km−1.ano−1. Não há qualquer menção ou distinção com respeito à 
falhas permanentes e temporárias, do que se conclui que ambas 
contribuem para tal estatística. Com base nas evidências de que as faltas 
temporárias correspondem a algo entre 50 e 90% do total de faltas que 
ocorrem em uma rede aérea (como discutido na seção 2.2.4.2, a seguir), 
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conclui-se que a taxa de falha permanente no sistema analisado tenderia 
a estar situada em um intervalo entre 0,2 e 1,2 falhas.km−1.ano−1. 

2.2.4.2 Taxas de falha e tempos de reparo para falhas temporárias 

O levantamento de dados relacionados com falhas temporárias 
apresenta mais dificuldades, sendo necessário identificar interrupções 
sustentadas que tenham sido originadas por faltas temporárias, e 
consultar registros de operação de religadores, raramente disponíveis em 
plenitude. Na distribuição, as faltas temporárias ocorrem 
predominantemente em redes aéreas, sendo pouco prováveis em outras 
partes do sistema. Com a escassez de dados reais ou de valores típicos, é 
razoável adotar, para os tempos médios de reparo para faltas 
temporárias, alguma fração do tempo médio de reparo para falhas 
permanentes, visto o exposto na seção 2.2.3. 

De acordo com Short (2004), em redes constituídas de cabos nus 
estima-se que algo entre 50 e 90% das faltas são causadas por curtos-
circuitos transitórios. No guia IEEE Std C37.104-2002 (2002) é 
mencionado que, quando equipamentos religadores ainda não eram 
utilizados, as equipes de manutenção não encontravam defeitos 
permanentes ao longo da rede em 85 a 90% dos casos de atuação de 
disjuntores. Já para Brown (2002), seria razoável assumir que algo entre 
50 e 80% de todas as faltas ocorridas são de natureza temporária: neste 
sentido, uma aproximação da taxa de falhas temporárias (λT) seria obtida 
com a multiplicação da taxa de falhas permanentes (λP) por um fator de 
faltas temporárias, de valor situado entre 1 e 4. As proporções entre 
falhas permanentes e temporárias citadas nas três referências diferem 
entre si, uma vez que decorrem de observações distintas no tempo e no 
espaço. Contudo, ambas trazem em comum o entendimento de que, nas 
redes aéreas, as faltas temporárias são mais frequentes que as falhas 
permanentes. 

2.2.4.3 Tempos de operação dos equipamentos de manobra 

Seguindo a orientação relacionada com os outros parâmetros já 
discutidos, os tempos médios para operação dos equipamentos de 
manobra podem ser obtidos com análises estatísticas de registros reais 
da operação da distribuição, quando houver disponibilidade destes 
dados. Na ausência destas informações, tais valores precisam ser 
definidos com base em algum modelo estratégico, ou então arbitrados de 
maneira consciente. Neste caso, em acordo com o exposto na seção 
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2.2.3, é razoável considerar que tais tempos são inferiores aos tempos de 
reparo para falhas permanentes, e semelhantes aos tempos de reparo 
para falhas temporárias. Uma estratégia plausível consiste de compor os 
tempos de operação destes equipamentos como uma soma de 3 parcelas: 
a primeira tende a ser igual para todas as chaves, e contempla o período 
típico entre a ocorrência da interrupção e a mobilização da equipe de 
manutenção; a segunda, a ser relacionada com o tempo de deslocamento 
típico das equipes de manutenção até o local de instalação do 
equipamento; uma terceira parcela poderia ser adicionada para aqueles 
equipamentos relacionados com manobras que exigem maior atenção, 
como a transferência de cargas para outro alimentador. 

Em caso de redes com elevado nível de automação, que 
disponham de chaves telecomandadas e de sinalizadores que indicam, 
remotamente, o caminho percorrido pela corrente de curto-circuito, é 
possível comutar estas chaves em tempo inferior àquele que define uma 
interrupção sustentada. Nestas situações, pode-se definir um tempo de 
operação típico próximo de zero para as chaves telecomandadas. 
Observa-se que, contudo, uma interrupção momentânea ainda deve ser 
contabilizada para os consumidores afetados desta maneira. 

Para as manobras de restauração a jusante, que envolvem a 
operação de dois equipamentos de comutação, uma solução de 
compromisso entre complexidade e precisão para definir o tempo de 
interrupção resultante consiste em adotar o maior dentre os tempos de 
operação dos dois equipamentos. 

2.3 EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO 

Convencionou-se neste trabalho utilizar o termo “equipamento de 
comutação” para se referir aos equipamentos de proteção e de manobra. 
Há um amplo conjunto de equipamentos que podem ser usados na 
proteção de redes de distribuição, dentre os quais, segundo Gers e 
Holmes (1998), os mais utilizados são disjuntores com relés de 
sobrecorrente, religadores, seccionalizadores e chaves fusíveis. 

As manobras são realizadas para reconfigurar a rede primária de 
distribuição. Estas ações visam alterar a conectividade da rede, obtendo-
se assim distribuições de carga e de correntes mais vantajosas ao longo 
do alimentador. A reconfiguração pode ser utilizada para minimizar o 
impacto de falhas sobre os consumidores por elas afetados, provendo a 
estes um caminho alternativo para o suprimento de energia elétrica: 
estas são as manobras de restauração a montante e a jusante da falha. 
Conforme Brown (2002), a reconfiguração de redes também permite 
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alterar de forma permanente a confiabilidade de alimentadores, de forma 
a garantir uma maior continuidade aos consumidores que a demandam. 

2.3.1 Equipamentos de proteção 

De acordo com o guia IEEE Std 242-2001 (2001), os objetivos da 
proteção e da coordenação de sistemas elétricos são: limitar a extensão e 
a duração das interrupções no suprimento, em caso de ocorrer falha em 
equipamento, erro humano, ou condições adversas em alguma parte do 
sistema; e também minimizar os danos aos componentes atingidos pela 
falha. Nesta seção serão apresentados os principais equipamentos de 
proteção utilizados em redes de distribuição. Na seção 2.4 são 
apresentados conceitos relativos à coordenação da proteção. 

2.3.1.1 Chaves Fusíveis 

Chaves fusíveis são equipamentos de proteção contra 
sobrecorrentes. Como afirmam Gers e Holmes (1998), elas possuem um 
elemento metálico que se aquece com a passagem de corrente elétrica, e 
que é destruído quando esta corrente excede um valor pré-determinado. 
As chaves fusíveis são constituídas por um receptáculo e um elo fusível. 
O receptáculo é ligado diretamente aos condutores da linha de 
distribuição, e possui um mecanismo que permite manualmente 
acondicionar, armar e desarmar o elo fusível. Este elo é constituído de 
um tubo construído com materiais específicos, e de um elemento fusível 
que permanece contido em tal tubo. Esta construção permite confinar o 
arco elétrico após o derretimento do elemento fusível, gerando 
aquecimento. Este aquecimento provoca a criação e a expansão de gases 
deionizantes, que por sua vez eliminam o arco elétrico. Após a operação, 
o circuito protegido permanece aberto até a substituição e rearme de um 
novo elo fusível. 

Existe uma série de padronizações visando classificar chaves 
fusíveis com base em suas principais características, como tensões e 
correntes nominais de operação, e características de tempo de atuação 
vs. corrente de falta. Fusíveis têm característica de tempo de operação 
inverso à intensidade da corrente passante. O conhecimento desta 
característica é importante no processo de coordenação da proteção, 
visto que permite compatibilizar a operação de dois ou mais 
equipamentos em série em uma mesma rede. 

A chave fusível religadora é uma variação deste tipo de 
equipamento de proteção. Trata-se de um dispositivo formado por dois 
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ou três receptáculos para elos fusíveis montados em uma mesma 
estrutura, dotado de um mecanismo de transferência de carga, de modo 
que a qualquer momento apenas um elo fusível fique conectado a ambos 
os terminais da chave (CELG, 2005). Esta construção capacita a chave a 
realizar operações de religamento, constituindo uma alternativa de custo 
reduzido aos religadores convencionais. 

2.3.1.2 Religadores 

Segundo Gers e Holmes (1998), religadores são equipamentos 
que detectam condições de curto-circuito. Eles interrompem o circuito 
caso a falta persista além de um tempo pré-determinado, e em seguida 
reenergizam automaticamente o circuito protegido. Se a falta persistir, o 
religador repete a operação de interromper e reenergizar o circuito por 
algumas vezes, conforme a configuração definida. Caso todas estas 
tentativas falhem, a abertura do circuito é executada em caráter 
definitivo. Neste sentido, Gönen (1986) conclui que os religadores 
executam a mesma função que a combinação de um disjuntor, um relé 
de sobrecorrente, e um relé de religamento (esta combinação é descrita 
na seção 2.3.1.4); no entanto, Short (2004) observa que os religadores 
tendem a ser mais rápidos que os disjuntores. 

A prática de reenergizar a rede logo após a abertura do circuito é 
geralmente recomendada, porque permite eliminar as faltas de natureza 
temporária. Em redes aéreas de distribuição, entre 80 e 95% das faltas 
podem ser temporárias, como afirmam Gers e Holmes (1998). Há, 
porém, situações nas quais o religamento pode oferecer riscos maiores 
que as possíveis vantagens, sendo a sua realização não recomendada. 
Gers e Holmes (1998) indicam que religadores são instalados em: 
subestações, para prover proteção primária para um alimentador; ao 
longo do tronco de alimentadores, para seccionar grandes caminhos e 
assim evitar o desligamento de todo um alimentador por faltas em 
regiões terminais da rede; e em derivações da rede, para evitar o 
desligamento do tronco do alimentador por faltas nestas derivações. 

É comum que os religadores sejam configurados para executar de 
2 a 4 tentativas de restabelecimento. Frequentemente, nas duas primeiras 
tentativas, a atuação do religador é “instantânea”: imediatamente após a 
falta ser detectada, o equipamento abre o circuito. Se a falta é temporária 
e este conjunto de tentativas tiver êxito em eliminá-la, o impacto sobre a 
rede é consideravelmente reduzido. As demais tentativas são 
temporizadas em acordo com alguma característica conveniente de 
tempo de atuação vs. corrente de falta – também denominada curva de 
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tempo inverso – de modo a permitir que um equipamento mais próximo 
do local da falha possa isolá-la, minimizando o conjunto de 
consumidores expostos à interrupção. Gers e Holmes (1998) afirmam 
que, em geral, a primeira operação de um religador tende a eliminar 
80% das faltas temporárias, e que na segunda operação há probabilidade 
de eliminar outros 10% (metade dos 20% restantes). A figura 2.4 
exemplifica um conjunto típico de curvas de tempo inverso, em que A, 
B, e C correspondem respectivamente às curvas que antecedem a 
primeira, a segunda, e a terceira tentativa de restabelecimento na 
configuração de um religador. 

Uma solução mais recente para a eliminação de faltas temporárias 
em ramais laterais são religadores de pequeno porte, que podem 
subtituir diretamente os elos fusíveis em seus receptáculos (cutout-
mounted reclosers). Murray e Jones (2010) descrevem uma experiência 
com a utilização destes dispositivos ao longo de um ano em 
alimentadores da Irlanda. 

Figura 2.4 - Características de operação típicas de um religador. 
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Fonte: Adaptado de Gönen (1986), p. 537, e de Gers e Holmes (1998), p. 108. 
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2.3.1.3 Seccionalizadores 

Seccionalizadores atuam em conjunto com religadores ou 
disjuntores instalados a montante (em direção à fonte de energia), para 
isolar partes da rede em condição de falha. Um seccionalizador 
contabiliza o número de vezes que a corrente de falta o percorre, e uma 
vez atingido um limite pré-configurado, realiza a abertura definitiva de 
seus contatos. 

Como explica Brown (2002), os seccionalizadores não possuem a 
capacidade de interromper correntes de falta: tal operação deve ser 
sempre executada por algum dispositivo de proteção a montante do 
mesmo. Por não ser capaz de interromper correntes de falta, a abertura 
completa dos contatos de um seccionalizador deve ser executada dentro 
da janela de tempo em que os contatos do equipamento a montante 
estejam também abertos. Após a abertura de um seccionalizador, a rede 
a jusante é isolada junto com o defeito, enquanto o suprimento é 
normalizado para os outros consumidores. Gers e Holmes (1998) 
indicam que, pelo fato de não possuírem nenhuma característica de 
tempo de atuação vs. corrente de falta, os seccionalizadores podem ser 
convenientemente instalados no caminho entre dois equipamentos de 
proteção que tenham curvas de operação muito próximas, e em outras 
condições em que não restem alternativas de coordenação entre 
equipamentos. 

2.3.1.4 Disjuntores com relés de sobrecorrente e de religamento 

Disjuntores são chaves robustas, dimensionadas de modo a 
interromper qualquer corrente de carga ou de falta a que estejam sujeitos 
na rede em que operam. A abertura e o fechamento dos contatos de um 
disjuntor podem ser comandados a partir de diversas fontes: 
manualmente em um painel próximo ao equipamento; remotamente a 
partir de um centro de controle; ou a partir de sinais disparados por relés 
de proteção. Disjuntores são normalmente instalados em subestações. 

Relés de sobrecorrente são, de acordo com Kindermann (2012), 
dispositivos que incorporam um sensor de corrente. Quando a corrente 
de um circuito monitorado ultrapassa o valor de ajuste, o relé comanda a 
operação de abertura de um disjuntor ao qual está associado. O disparo 
do comando pode ser instantâneo ou temporizado. Em conjunto, 
disjuntor e relé de sobrecorrente exercem função de proteção contra 
correntes excessivas ao longo da rede. Neste caso o relé identifica a 
condição adversa, e o disjuntor interrompe a corrente de falta. 
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O relé de religamento, quando presente, é armado pelo comando 
do relé de sobrecorrente. Uma vez que ocorra a abertura do disjuntor, 
disparada pelo relé de sobrecorrente, um temporizador é ativado no relé 
de religamento; quando decorrido o tempo ajustado, o relé de 
religamento envia um novo comando ao disjuntor, ordenando o 
fechamento de seus contatos. A operação de religamento tem como 
objetivo minimizar o impacto de faltas temporárias sobre os 
consumidores do alimentador, tal qual exposto na seção 2.3.1.2. 

2.3.2 Equipamentos de manobra 

Neste trabalho, são denominados como equipamentos de manobra 
aqueles equipamentos que permitem isolar trechos defeituosos, 
viabilizando a execução de manobras de restauração a montante e a 
jusante, ou que permitem a reconfiguração de redes de modo geral. 
Neste contexto, as comutações não são comandadas necessariamente por 
algum princípio ou sistema de proteção. Esta seção apresenta os 
principais equipamentos de manobra utilizados em redes de distribuição. 

2.3.2.1 Chaves seccionadoras do tipo faca 

As chaves seccionadoras do tipo faca correspondem à construção 
mais elementar de um equipamento para seccionar ou reconfigurar 
circuitos da rede de distribuição. A princípio, a operação destas chaves é 
manual. As mesmas não possuem mecanismos próprios para extinção do 
arco elétrico, e por esta razão, as aberturas não devem ser executadas 
sob carga. Neste tipo de chave é possível visualizar os contatos e a sua 
condição (se está aberta ou fechada), sendo este um fator que oferece 
maior segurança em situações de manutenção. 

A abertura de chaves faca sob carga é possível apenas quando são 
utilizados dispositivos loadbuster. Estes dispositivos são acoplados às 
varas de manobra utilizadas para abrir e fechar as chaves, e 
disponibilizam meios seguros para extinção de arcos elétricos durante a 
interrupção das correntes de carga. 

2.3.2.2 Chaves seccionadoras a óleo, SF6 ou vácuo 

Chaves seccionadoras mais robustas, que possuem câmaras de 
extinção de arco usando como meio dielétrico óleo mineral, gás SF6 
(hexafluoreto de enxofre) ou vácuo, também são utilizadas para 
seccionamento ou reconfiguração de circuitos na distribuição. Estas 
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chaves geralmente não possuem a característica visual própria das 
seccionadoras do tipo faca (embora possam ser dotadas de algum 
indicador visual), mas são dimensionadas para abertura sob carga, 
reduzindo a frequência e a duração das interrupções enfrentadas por 
parte dos consumidores em circunstâncias de reconfiguração da rede 
primária. 

2.3.2.3 Manobras realizadas com equipamentos de proteção 

Alguns equipamentos de proteção dispõem também de recursos 
que favorecem a realização de manobras, permitindo desta forma sua 
utilização na reconfiguração de redes. Esta disponibilidade depende do 
projeto da rede, e sua utilização pode estar condicionada a algum 
procedimento específico, ou ser restringida por certas condições 
operativas, como o nível de carregamento da rede. 

Chaves fusíveis e seccionalizadores podem ser usados para 
seccionar a rede em que estão instalados, desde que algum equipamento 
a montante seja aberto para interromper a corrente de carga antes do 
acionamento destas chaves. Assim como ocorre com as chaves faca, as 
chaves fusíveis também podem ser utilizadas para abertura sob corrente 
de carga, desde que tais operações tenham o suporte de um dispositivo 
loadbuster. 

2.3.2.4 Acionamento telecomandado 

Havendo sistemas de comunicação conjugados à rede de 
distribuição, bem como a necessária motorização dos acionamentos 
envolvidos, é possível comutar remotamente, a partir de um centro de 
operação, o estado de qualquer equipamento de comutação preparado 
para tal. Esta forma de automação é conveniente, pois permite a 
reconfiguração de redes de forma rápida frente às condições de falta, 
restaurando assim em menor tempo o suprimento para uma parcela do 
conjunto de consumidores inicialmente afetados. O recurso de 
acionamento por telecomando pode estar presente em equipamentos 
como religadores, seccionalizadores, disjuntores, e chaves de manobra 
diversas. 

2.4 COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO 

O guia IEEE Std 242-2001 (2001) define coordenação e 
seletividade da proteção da seguinte forma: 
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Um dos principais objetivos dos sistemas de 
proteção é obter seletividade, de modo a 
minimizar a extensão da indisponibilidade dos 
equipamentos em caso de falha. [...] A 
coordenação está relacionada com a seleção e/ou 
configuração dos equipamentos de proteção, de 
forma a isolar apenas as partes do sistema onde 
cada falha acontece (IEEE Std 242-2001, 2001, 
pp. 3 e 5, tradução nossa). 

Enfatizando aspectos como a segurança e a rapidez na atuação da 
proteção, Gers e Holmes (1998) afirmam que: 

Um sistema de proteção coordenado é vital para 
garantir a operação da rede de distribuição com o 
mínimo de segurança para os equipamentos, para 
as equipes de manutenção, para as pessoas e para 
a rede em geral. Operações automáticas são 
necessárias para isolar as faltas rapidamente e 
minimizar os danos por elas causados (GERS; 
HOLMES, 1998, p. 4, tradução nossa). 

É comum em sistemas de proteção que um mesmo equipamento 
seja capaz de atuar sobre diferentes zonas de proteção. Na zona 
principal, este equipamento desempenha a função de proteção primária: 
quando ocorrem faltas nesta zona, tal equipamento deve ser o primeiro a 
atuar. Nas demais zonas, adjacentes à primeira, o equipamento 
desempenha a função de proteção de retaguarda: estas zonas possuem 
equipamentos distintos que as servem como proteção primária, mas em 
caso de falha nestes equipamentos, entra em ação a proteção de 
retaguarda. 

A coordenação é necessária para que cada equipamento de 
proteção seguramente atue para faltas na zona em que exerce a função 
de proteção primária. Estas zonas são definidas de tal forma que 
minimizem convenientemente a extensão das interrupções para os 
consumidores servidos. No entanto, a definição física das zonas de 
proteção está sujeita a limitações técnicas, como a sensibilidade dos 
equipamentos, a variação dos níveis de curto-circuito ao longo da rede 
de distribuição, e a impossibilidade de coordenação entre equipamentos 
sob algumas circunstâncias desfavoráveis. 

Os equipamentos de retaguarda precisam estar ajustados de modo 
a operar com um atraso adequado em relação à proteção primária. Este 
atraso visa garantir que, em caso de falta, a proteção primária tenha 
tempo suficiente para atuar antes da proteção de retaguarda. Se com este 
tempo a proteção primária não atuar, fica evidente que houve falha em 
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algum de seus mecanismos: nesta condição é desejável que a proteção 
de retaguarda interrompa a corrente de curto-circuito, mesmo que à 
custa de uma maior abrangência da interrupção. 

Nas seguintes subseções discorre-se, de forma qualitativa, sobre 
alguns aspectos relacionados com a coordenação entre dois ou mais 
equipamentos instalados para proteger zonas adjacentes ao longo de um 
alimentador. 

2.4.1 Coordenação entre chaves fusíveis 

Quando duas chaves fusíveis estão instaladas em série ao longo 
da rede de distribuição, é possível estabelecer uma configuração em que 
o elo fusível mais próximo da fonte atue como proteção de retaguarda 
para a zona em que o outro elo fusível desempenha a função de proteção 
primária. 

Para garantir a coordenação da proteção neste caso, Gers e 
Holmes (1998) sugerem que o tempo máximo de atuação do fusível 
principal para faltas em sua zona de proteção não exceda 75% do tempo 
mínimo de atuação do fusível a montante. O atendimento a esta 
condição garante que o fusível principal isola completamente a falha 
antes que o fusível de retaguarda seja afetado; estabelece também uma 
margem de segurança que compensa variações no carregamento ou na 
temperatura ambiente, as quais podem alterar sensivelmente a 
velocidade da fusão dos elos metálicos. A figura 2.5 ilustra uma 
condição em que existe adequada coordenação entre duas chaves 
fusíveis, segundo este critério. As curvas (A) e (B) correspondem aos 
tempos mínimos e máximos para a ruptura do fusível de proteção 
primária, enquanto (C) e (D) dizem respeito aos tempos mínimos e 
máximos para a abertura do fusível responsável pela proteção de 
retaguarda. 

2.4.2 Coordenação entre religador e chave fusível 

Os critérios para coordenação entre um religador e uma chave 
fusível variam com a disposição relativa entre estes equipamentos. 

2.4.2.1 Chave fusível a montante 

Nas situações em que a chave fusível está a montante do 
religador (e portanto mais próxima da fonte), a devida coordenação é 
atingida se a exposição equivalente do elo fusível à corrente de falta, 
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para o período que compreende todas as operações do religador, for 
inferior à exposição mínima que leva à ruptura do fusível. Em outras 
palavras, o calor acumulado no elo metálico em função da corrente de 
curto-circuito que o percorre durante as sucessivas operações de 
religamento não deve ser suficiente para fundi-lo ou deformá-lo. 

Desta forma, em caso de falta na zona de proteção primária do 
religador, todas as tentativas de religamento serão esgotadas, e esta 
mesma chave isolará a falta permanentemente sem que haja ruptura ou 
deformação do elo fusível. Se, adicionalmente, o religador falhar em 
isolar a falta, a chave fusível deverá abrir de modo a interromper a 
corrente de falta, exercendo neste caso a função de proteção de 
retaguarda. 

Figura 2.5 - Critério típico para coordenação entre chaves fusíveis. 
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Fonte: Adaptado de Gers e Holmes (1998), p. 117. 

2.4.2.2 Chave fusível a jusante (fuse saving e fuse clearing) 

Quando o religador está a montante da chave fusível, podem ser 
adotados os esquemas fuse saving ou fuse clearing: 
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• Esquema fuse saving: Neste primeiro esquema, a curva 
rápida (ou instantânea) do religador é ajustada de modo que 
esta chave abra antes da chave fusível, possibilitando a 
eliminação rápida de falhas temporárias na zona de proteção 
primária da chave fusível; 

• Esquemas fuse clearing: No segundo esquema, a curva rápida 
do religador é desabilitada, e a coordenação é realizada de 
modo que quaisquer falhas (tanto permanentes quanto 
temporárias) que ocorram na zona de proteção primária da 
chave fusível sejam isoladas com a abertura desta última 
chave. 

Com a coordenação fuse saving, os consumidores protegidos pela 
chave fusível não enfrentarão interrupções sustentadas causadas por 
faltas temporárias na zona de proteção primária do fusível; outra 
vantagem está na menor mobilização de equipes de manutenção para a 
substituição de elos fusíveis. Em contrapartida, este esquema expõe 
todos os consumidores a jusante do religador a mais eventos de 
interrupção momentânea: o impacto na frequência de eventos de 
interrupção momentânea guarda proporção com a extensão da zona de 
atuação do religador, e pode ser tão significativo a ponto de inviabilizar 
a adoção deste esquema. Conforme Short (2004), até o fim dos anos 80 
o esquema fuse saving era utilizado de forma quase universal; na medida 
em que as demandas por qualidade da energia cresceram, este esquema 
tem sido progressivamente substituído pelo modo fuse clearing (também 
conhecido como fuse blowing), ou por algum esquema misto. 

Quanto ao esquema fuse clearing, percebe-se como resultado 
positivo a menor frequência de eventos de interrupções momentâneas, 
ao custo de um aumento na incidência de interrupções sustentadas. 
Contudo, como apontam Brown (2002) e Short (2004), os consumidores 
que são poupados das interrupções momentâneas ainda continuam 
sujeitos a afundamentos na tensão de suprimento durante as faltas 
(sags), que podem impactar negativamente a operação de equipamentos 
mais sensíveis, tal qual fazem as interrupções momentâneas. Destacam-
se neste trabalho duas condições nas quais o esquema fuse clearing 
costuma ser empregado: 1) presença de cargas sensíveis na região 
compreendida entre o religador e a chave fusível, que demandem maior 
continuidade no suprimento; e 2) impossibilidade de coordenação entre 
a curva rápida do religador e a curva de tempo inverso da chave fusível, 
para níveis elevados de corrente de curto-circuito. 
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Para realizar a coordenação em acordo com o esquema fuse 
saving, Gers e Holmes (1998) indicam que a exposição equivalente do 
elo fusível à corrente de falta, para o período que compreende todas as 
operações de curva rápida do religador, deve ser inferior à exposição 
mínima para deformação ou ruptura do fusível. Com uma configuração 
de dois religamentos rápidos, estima-se que um equipamento religador 
pode eliminar 90% das faltas temporárias em sua zona de atuação. Em 
complemento, o tempo máximo para a abertura do elo fusível deve ser 
menor que o tempo de exposição à corrente de falta proporcionado pela 
curva temporizada do religador. Isto visa garantir que a chave fusível 
isolará faltas permanentes em sua zona de proteção primária, sem 
aberturas relacionadas com as curvas temporizadas do religador. Se, 
contudo, a chave fusível falhar, o religador operará exercendo a função 
de proteção de retaguarda. 

Para configurar o esquema fuse clearing, basta desativar as 
operações de curva rápida no equipamento religador, e realizar a 
coordenação de tal modo que o tempo máximo para a abertura do elo 
fusível seja menor que o tempo de exposição à corrente de falta 
proporcionado pela curva temporizada do religador. Além das práticas 
acima descritas, Short (2004) sugere outras estratégias mais específicas 
que viabilizam ou melhoram a implementação dos esquemas fuse saving 
e fuse clearing. 

2.4.3 Coordenação entre religadores 

Para a coordenação entre dois religadores adjacentes, Gers e 
Holmes (1998) indicam que, para todas as operações de religamento, o 
tempo máximo para a abertura da chave mais próxima da carga deve ser 
menor que o tempo mínimo de abertura do religador a montante. Desta 
forma, o religador a montante sempre será mais lento que o religador a 
jusante, e somente este último equipamento atuará para faltas em sua 
zona de proteção, salvo condições de falha no próprio equipamento. 

2.4.4 Coordenação entre relés de sobrecorrente e religadores 

Para este tipo de coordenação, é necessário ter em vista que o 
tempo para reset de um relé de sobrecorrente é geralmente longo. 
Considerando que o relé esteja posicionado a montante do religador, é 
esperado que o relé não atue durante as tentativas de restabelecimento 
do religador para faltas na zona de proteção primária deste último 
equipamento. Deve-se então garantir que a exposição acumulada do relé 
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à corrente de falta seja sempre inferior à exposição mínima para disparo 
do relé. A exposição acumulada em questão é composta 
sequencialmente por momentos de exposição à corrente de falta (que 
movem o mecanismo positivamente, em direção ao disparo) e por 
intervalos entre as operações (que permitem ao mecanismo um reset 
parcial). 

2.4.5 Coordenação entre religador e seccionalizadores em cascata 

Seccionalizadores são configurados com base no número de 
eventos de corrente de falta passante após o qual devem abrir. Para 
atingir a devida coordenação com o religador situado a montante, os 
seccionalizadores que estão imediatamente a jusante do religador devem 
ser configurados com uma operação a menos que este equipamento. Por 
exemplo, em caso de um religador configurado para quatro aberturas, os 
seccionalizadores seriam ajustados para atuar após a terceira destas 
aberturas. 

Se ainda houver seccionalizadores a jusante dos primeiros, estes 
devem ser ajustados com uma abertura a menos (atuando após a segunda 
abertura no exemplo utilizado). Esta configuração alia a alta 
probabilidade de faltas temporárias serem eliminadas com religamento, 
com uma redução na área exposta a interrupções sustentadas em caso de 
faltas permanentes, pois disponibiliza mais pontos de seccionamento 
automático na rede. Em termos de impacto sobre a frequência de 
interrupções, é equivalente ao esquema fuse saving. Cabe reforçar que é 
imprescindível garantir que o tempo entre cada abertura do religador e a 
sucessiva tentativa de religamento seja maior que o tempo necessário 
para a abertura de qualquer chave seccionalizadora que atuar 
coordenada com o mesmo. 

2.5 REDES RADIAIS E REPRESENTAÇÃO COMPUTACIONAL 

As redes de distribuição mais simples, com menores custos 
construtivos, são as redes radiais. Na configuração mais primitiva, a 
rede primária é constituída de um tronco principal protegido por um 
disjuntor (ou religador). Do tronco partem diversos ramais laterais, às 
vezes protegidos por chaves fusíveis ou seccionalizadores, e estes 
ramais ainda podem ser continuamente divididos em novos sub-ramais. 
Ramais e sub-ramais alimentam os transformadores de distribuição, e 
cada transformador é protegido por uma chave fusível (GÖNEN, 1986; 
BROWN, 2002). 
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Conforme Brown (2002), um sistema de distribuição opera 
radialmente quando, para cada componente do sistema, existe apenas 
um caminho energizado em direção à fonte de energia. Desta forma, o 
sentido do fluxo de energia sempre parte desta fonte em direção às 
cargas. Kindermann (2012) observa que, em sistemas elétricos operados 
radialmente, o fluxo da corrente de falta segue predominantemente da 
fonte (subestação) em direção às cargas, e que, em razão disto, tal 
arranjo demanda recursos de proteção mais simples, além de que a 
coordenação entre os equipamentos é facilitada. Neste sentido, a 
operação radial é desejável. Em contrapartida, se comparado a outras 
configurações mais complexas, o arranjo radial oferece um menor grau 
de confiabilidade, bem como maiores quedas de tensão ao longo da 
rede. 

Alguns recursos são amplamente empregados no projeto de redes 
com melhor desempenho, sendo mantida a desejável característica de 
operação radial. A figura 2.6 traz ilustrações que evidenciam, para fins 
didáticos e em caráter qualitativo, a capacidade de restauração para 
cinco configurações radiais com diferentes características, discutidas 
nesta seção. A configuração (a) corresponde a um arranjo mais 
primitivo, como descrito por Gönen (1986) e Brown (2002). 

O primeiro destes expedientes para melhoria da confiabilidade é a 
instalação de chaves de manobra normalmente fechadas (NF) ao longo 
da rede primária. Por si só, estas chaves viabilizam a operação de 
restauração a montante da falta. A configuração (b) da figura 2.6 ilustra 
uma condição na qual esta manobra é utilizada para restaurar um ponto 
de carga. Ganhos adicionais são obtidos com interligações de pontos 
terminais do alimentador a outros alimentadores próximos do primeiro: 
as interconexões, nestes casos, são estabelecidas com chaves de 
manobra que operam normalmente abertas (NA). Em conjunto com as 
chaves NF, esta melhoria viabiliza operações de restauração a jusante da 
falta com transferência de carga para um alimentador vizinho. É comum 
expressar, quando da execução deste tipo de manobra, que parte do 
alimentador onde ocorreu a falta está sendo “socorrida pelo vizinho”. Na 
configuração (c) da figura 2.6, é apresentada uma situação na qual, 
diante de certa falta, são realizadas manobras de restauração a montante 
e de restauração a jusante com transferência para um alimentador 
vizinho. Esta última manobra tem como efeito a restauração antecipada 
do suprimento de dois pontos de carga. 
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Figura 2.6 - Restauração de cargas em redes radiais. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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A confiabilidade também pode ser aumentada ao dotar a rede de 
malhas abertas. Uma malha destas existe quando dois pontos terminais 
de um mesmo alimentador são interconectados por uma chave de 
manobra normalmente aberta (NA). Este recurso, em conjunto com as 
chaves NF, viabiliza a operação de restauração a jusante da falta com 
transferência interna ao alimentador. Na configuração (d) da figura 2.6 é 
observada uma condição de falta para a qual esta manobra é aplicada. 
Com ela, é antecipada a restauração do suprimento de um ponto de 
carga que, de outra forma, enfrentaria uma interrupção de maior 
duração. Em redes altamente malhadas, e com amplas possibilidades de 
socorro, a capacidade de restauração de cargas pode ser ainda maior. A 
configuração (e) da figura 2.6 ilustra uma condição em que, além das 
manobras realizadas no exemplo da configuração (c), uma terceira 
manobra é executada após as duas primeiras (execução encadeada de 
manobras), de modo a restaurar antecipadamente outros dois pontos de 
carga. 

Há outras propostas de arranjos, em que as redes de distribuição 
são operadas com malhas fechadas, ou nos quais são aplicados recursos 
de redundância no suprimento. Conforme Brown (2002), sistemas assim 
são mais comuns na Europa, enquanto os sistemas radiais são os mais 
aplicados nos Estados Unidos da América. No Brasil, observa-se que 
predominam as redes primárias operadas radialmente. O presente 
trabalho está voltado para este tipo de rede, que pode contar com 
interligações a alimentadores vizinhos e também ser dotado de malhas 
abertas, conforme já exposto, viabilizando a realização de diversas 
manobras de restauração que impactam positivamente a confiabilidade 
percebida pelos consumidores atendidos. 

2.5.1 Representação da rede com base na teoria de grafos 

A topologia de qualquer rede radial pode ser descrita em forma 
de árvore orientada, que corresponde a uma composição de nós x1, x2, ... 
xn (identificados pelo conjunto X), e de ramos devidamente orientados 
a1, a2, ... an (identificados pelo conjunto A). De acordo com Christofides 
(1975), uma árvore é um grafo conexo em que não existem malhas. No 
contexto de redes de distribuição, tal árvore tem como nó inicial a 
subestação (fonte de energia). Os demais nós correspondem a 
localizações pontuais do alimentador: as posições em que estão 
instalados equipamentos como transformadores de distribuição, 
capacitores, equipamentos de comutação, e também pontos que definem 
o traçado da rede, como os postes que sustentam os condutores. Por fim, 
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os ramos correspondem aos trechos de condutores que interligam pares 
de nós. 

Para um arranjo radial, valem as noções de elementos a montante 
e a jusante de um determinado nó xi: dado o caminho desde a fonte de 
energia até o nó xi, todos os nós contidos neste caminho estão 
localizados a montante de xi; cada nó cujo caminho até a fonte contenha 
o nó xi, está localizado a jusante de xi. 

Seguindo esta convenção, e considerando a teoria de grafos, o nó 
a montante mais próximo de um nó xi (imediatamente a montante) é 
considerado o nó pai de xi. Um nó qualquer pode ter apenas um pai, com 
exceção do nó raiz: ele inicia o grafo e, portanto, não possui pai. 
Conforme Christofides (1975), esta característica em uma rede a 
classifica como uma árvore orientada. Por sua vez, os nós 
imediatamente a jusante de xi podem ser identificados como os nós 
filhos de xi. Um nó pode não ter nenhum filho, sendo neste caso um nó 
terminal da rede; pode ter apenas um filho, o que implica em dois ramos 
em série; ou pode ainda ter dois ou mais filhos, originando ramificações 
da rede. O conhecimento de tais propriedades tem utilidade no 
desenvolvimento de algoritmos destinados a analisar condições das mais 
diversas em redes radiais. 

2.5.2 Matrizes de adjacência e de alcance 

De acordo com Christofides (1975), a matriz de adjacência é uma 
matriz A = [aij] de tamanho [n x n], em que n é o número de nós da rede. 
Cada elemento aij da matriz é igual a 1 (verdadeiro) se existe um ramo 
orientado de xi para xj; em caso contrário, é igual a 0 (falso). Esta matriz 
tem propriedades interessantes: a linha i identifica todos os nós filhos do 
nó xi; a coluna j, por sua vez, identifica os nós pais do nó xi (em uma 
rede radial, não haverá mais que um nó pai para cada nó). 

Christofides (1975) demonstra que ao elevar a matriz A à 
potência p (Ap), cada elemento aij

(p) é igual ao número de caminhos, 
compostos de p ramos, que partem de xi até xj. Para o caso particular de 
redes radiais, cabe observar que nunca existirá mais que um caminho 
entre dois nós, e portanto a matriz Ap será composta apenas de valores 1 
e 0. 

Ainda conforme Christofides (1975), a matriz de alcance é uma 
matriz R = [rij] de tamanho [n x n], em que n é o número de nós da rede. 
Cada elemento rij da matriz é igual a 1 (verdadeiro) se existe um 
caminho orientado de xi para xj; em caso contrário, é igual a 0 (falso). 
Para o caso particular de redes radiais, a matriz R pode ser determinada, 
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entre outras maneiras, a partir da expressão descrita na equação 2.7 
(nesta equação, I denota a matriz identidade de ordem n, e A 
corresponde à matriz de adjacência). 
 2 -1 =   +  +  + ... + nR I A A A  (2.7) 

Na matriz R, a linha i identifica todos os nós a jusante do nó xi. A 
coluna i, por sua vez, identifica os nós a montante do nó xi. Nos 
conjuntos de nós a montante e a jusante, o nó xi também está incluído. 
Contudo, se a matriz I for desconsiderada no cálculo apresentado na 
equação 2.7 e a rede for radial, o nó xi não estará mais contido nestes 
conjuntos (a diagonal principal de R terá apenas valores iguais a 0). 
Estas propriedades da matriz de alcance são exploradas na estimação da 
confiabilidade de redes de distribuição com a técnica da Matriz Lógico-
Estrutural, apresentada na seção 2.6. 

2.5.3 Dados de nós e de ramos 

Para fins de análise computacional de uma rede elétrica, adota-se 
amplamente uma descrição da estrutura da rede baseada em duas 
tabelas: a primeira agrupa dados de nós (ou de barras), e a segunda 
registra dados de ramos (ou de linhas). Nos programas de fluxo de 
potência, por exemplo, são utilizadas tabelas de nós e de ramos para a 
entrada de dados. Nas tabelas de nós são incluídos dados como: 
identificadores dos nós (xi), coordenadas georreferenciadas, tipo de 
estrutura física, e dados de equipamentos instalados (transformadores de 
distribuição, equipamentos de comutação, capacitores, reguladores de 
tensão, entre outros). As tabelas de ramos contêm dados como: 
identificadores dos ramos (ai), identificadores dos nós inicial e final (xi e 
xj), extensão dos trechos, descrição dos condutores, impedâncias, taxas 
de falha e tempos de reparo típicos para cada trecho, entre outros. 

A depender da aplicação, se farão necessárias outras tabelas 
complementares, que descrevem as características dos equipamentos 
instalados na rede. Como exemplo, citam-se as tabelas com 
características operativas dos equipamentos de comutação, e com dados 
de carregamento e de número de consumidores por ponto de carga (ou 
por transformador de distribuição). 

2.5.4 Princípios de navegação e de busca em redes radiais 

Brown (2002) descreve princípios de navegação e de busca ao 
longo de uma rede de distribuição radial, que se valem dos dados de nós 



  69 

e de ramos da rede, e também da representação da mesma em forma de 
árvore orientada. Neste sentido, são definidas a busca a montante e a 
busca a jusante. Tais princípios são úteis na avaliação da confiabilidade 
de sistemas de distribuição, e por esta razão são expostos na sequência. 

A busca a montante toma como ponto de partida um nó de 
interesse xi, para em seguida percorrer o conjunto de nós contidos no 
caminho desde xi até a fonte de energia (o nó raiz da árvore). Um 
procedimento para realizar esta busca, permitindo identificar a própria 
fonte de energia ou os equipamentos de comutação a montante de xi, é 
descrito por Brown (2002) tal qual exposto no algoritmo 2.1. 

A busca a jusante também toma como ponto de partida um nó de 
interesse xi, para em seguida determinar o conjunto completo de nós a 
jusante de xi, ou outro conjunto de nós que atenda a algum critério de 
busca especificado. Brown (2002) descreve dois algoritmos de busca a 
jusante: a busca em profundidade (Depth-First Downstream Search), e a 
busca em largura (Breadth-First Downstream Search). Com respeito à 
utilização de recursos computacionais, a busca em profundidade é 
intensiva em memória, enquanto a busca em largura é intensiva em 
processamento. Estes dois modos de busca são descritos nos algoritmos 
2.2 e 2.3, apresentados na sequência. 

Algoritmo 2.1 - Busca a Montante: 
1. Inicializar um vetor de busca com flags resetados, de 

comprimento igual ao número de nós. 
2. Marcar o nó xi como nó atual. 
3. No vetor de busca, setar o flag do nó atual (ou avaliar o critério 

de busca). 
4. Se há um critério de parada e este foi atingido, encerrar a 

busca. 
5. Se xi possui um nó pai, marcar este nó como nó atual e ir ao 

passo 2. 
6. Encerrar a busca. 
Nota: Observa-se que o conjunto de nós cujos flags são setados no 
vetor de busca correspondem ao resultado da busca, e que o 
algoritmo percorre os nós, em sequência, desde xi até o nó que tem 
relação com o critério de parada, de modo que esta sequência pode 
ser registrada. 

Algoritmo 2.2 - Busca a Jusante em Largura: 
1. Inicializar um vetor de profundidade com zeros, de 

comprimento igual ao número de nós. 
2. No vetor de profundidade, atribuir o valor 1 ao nó xi. 
3. Inicializar a variável de profundidade da busca, P = 1. 
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4. Buscar todos os nós com valor de profundidade igual a P. Se 
nenhum nó for encontrado, encerrar a busca. 

5. Incrementar a variável P. 
6. Para cada um destes nós, buscar todos os seus nós filhos; para 

estes, atribuir o valor P nas respectivas posições do vetor de 
profundidade (e/ou avaliar o critério de busca). 

7. Retornar ao passo 4. 
Nota: Observa-se que o conjunto de nós com valor diferente de 0 
no vetor de profundidade correspondem ao resultado da busca. 

Algoritmo 2.3 - Busca a Jusante em Profundidade: 
1. Inicializar um vetor de busca com flags resetados, de 

comprimento igual ao número de nós. 
2. Chamar a função Busca_Em_Profundidade( xi ). 

Função de Busca_Em_Profundidade( P ): 
F1. No vetor de busca, setar o flag do nó P (ou avaliar o critério de 

busca). 
F2. Buscar todos os nós filhos de P. 
F3. Para cada nó filho F, chamar a função 

Busca_Em_Profundidade( F ). 
Nota: Observa-se que o conjunto de nós cujos flags são setados no 
vetor de busca correspondem ao resultado da busca. 

2.6 ESTIMAÇÃO DA CONFIABILIDADE COM A MATRIZ 
LÓGICO-ESTRUTURAL (MLE) 

Billinton e Allan (1984) apresentam uma técnica para a predição 
da confiabilidade de sistemas de distribuição, com a qual são 
construídas tabelas em que cada linha representa um componente do 
sistema que está sujeito a falhas, e as colunas estão relacionadas com os 
indicadores de confiabilidade em pontos de carga distintos. Cada campo 
da tabela registra um valor de frequência ou de duração média, 
considerando as interrupções sustentadas que o componente da 
respectiva linha provoca sobre o ponto de carga da respectiva coluna. 

Nos demais trabalhos pesquisados, foram encontradas variações 
desta e de outras técnicas de estimação da confiabilidade de redes de 
distribuição radiais. Entende-se que tais variações decorrem de 
adaptações das técnicas anteriores, realizadas por cada autor, a fim de 
atender adequadamente aos objetivos de suas pesquisas. É possível, 
contudo, enquadrar as técnicas observadas em três classes: 

• Classificação de Blocos: Esta técnica é utilizada por Dias 
(2002), que se baseou em Silva et al. (1992 apud DIAS, 
2002). Inicialmente, a rede é dividida em blocos; e para 
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falhas em cada bloco, analisa-se o impacto de tais falhas 
sobre os demais blocos da rede. Em função dos recursos 
disponíveis (opções de proteção e de reconfiguração), cada 
bloco é classificado em alguma das quatro condições 
seguintes: Não atingido, Restabelecível, Transferível, ou 
Interrompido permanentemente. A cada condição destas está 
associado um impacto característico: com relação à 
frequência, pode haver ausência ou ocorrência de 
interrupção; no que diz respeito à duração, pode variar desde 
“momentânea”, até o equivalente ao “tempo total para 
retorno à configuração inicial”. 

• Simulação Analítica: Esta técnica é apresentada por Brown 
(2002). Com ela, propõe-se simular sequencialmente falhas 
em todos os componentes da rede. A simulação é dividida em 
duas etapas. Na primeira etapa, é simulada a resposta do 
sistema de proteção, que abrange aspectos como: o 
religamento; a coordenação de religadores com fusíveis a 
jusante; e a isolação definitiva de faltas por religadores, 
seccionalizadores ou fusíveis (lockout). A etapa seguinte trata 
da reconfiguração da rede, que inclui as manobras de 
restauração a montante e a jusante. Inicialmente são 
computadas as manobras com chaveamentos telecomandados 
ou automáticos, e na sequência são consideradas as operações 
que envolvem equipamentos de acionamento manual. 

• Matriz Lógico-Estrutural: Esta técnica é utilizada por 
diversos autores (Abaide, 2005; Sperandio, 2008; Daza, 
2010; Tenfen, 2011; e Rodigheri et al., 2011), com algumas 
variações entre si. Nela, analisa-se o impacto positivo devido 
à presença de cada equipamento de comutação instalado na 
rede, sobre diferentes grupos de consumidores. Ao serem 
comutados, os equipamentos podem isolar uma falha junto 
com os consumidores, ou restabelecê-los, com base nas 
manobras permitidas para isolação da falha e para 
reconfiguração da rede. 

Os produtos imediatos da simulação com todas estas técnicas são 
os valores esperados de indicadores como frequência, duração média e 
indisponibilidade anual, para distintos pontos de carga no período de um 
ano (fs

pc, ts
pc, Us

pc e fme
pc, conforme a seção 2.1.2). Estes valores são 

estimados em função da incidência de falhas ao longo da rede primária, 
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da resposta do sistema de proteção, e das manobras de reconfiguração 
permitidas pela topologia da rede. 

O presente trabalho está voltado à técnica da Matriz Lógico-
Estrutural, tendo em vista a experiência adquirida em trabalhos 
anteriores de pesquisadores do Laboratório de Planejamento de Sistemas 
de Energia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina (LabPlan 
– UFSC), descritos em Sperandio (2008), Tenfen (2011), e Rodigheri et 
al. (2011). Tal técnica é descrita com maior detalhamento ao longo desta 
seção, na sua formulação clássica. 

2.6.1 Introdução à Matriz Lógico-Estrutural clássica 

Semelhantemente à proposta de Billinton e Allan (1984), outros 
trabalhos pesquisados – Abaide (2005); Sperandio (2008); Daza (2010); 
Tenfen (2011); e Rodigheri et al. (2011) – utilizam uma técnica na qual 
são construídas uma ou mais matrizes (ou tabelas) com dados de 
frequências, durações médias e indisponibilidades esperadas para as 
interrupções sustentadas. Nestes trabalhos, a técnica utilizada é 
denominada Matriz Lógico-Estrutural (MLE). A figura 2.7 ilustra a 
composição básica destas matrizes. Como já mencionado, cada linha 
representa um componente do sistema que está sujeito a falhas, e as 
colunas estão relacionadas com os indicadores de confiabilidade em 
pontos de carga distintos. 

Figura 2.7 - Estrutura básica de uma matriz lógico-estrutural (ou tabela da 
MLE). 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

No entendimento do autor, a escolha da denominação Matriz 
Lógico-Estrutural teve base no fato de que, nas primeiras formulações 
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da técnica, apenas uma matriz (ou tabela) era construída ao longo do 
processo iterativo principal, e esta matriz continha valores de durações 
médias das interrupções. Após este processo os valores da matriz eram 
atualizados, multiplicando-os pelas respectivas taxas de falha dos 
componentes, de modo a obterem-se as indisponibilidades anuais nos 
pontos de carga (horas de interrupção por ano). Por fim, os valores não 
nulos da matriz eram substituídos pelas respectivas taxas de falha dos 
componentes, derivando-se em seguida as frequências de interrupção 
sustentada nos pontos de carga. 

Os procedimentos originais podem ser revisados de tal modo que 
sejam construídas simultaneamente duas matrizes: uma com valores de 
frequências, e outra com valores de durações médias; em seguida é 
derivada uma terceira matriz a partir das duas primeiras, com valores de 
indisponibilidades. Os resultados obtidos desta forma, com três 
matrizes, são idênticos àqueles obtidos com o procedimento que opera 
sobre uma matriz única. Esta revisão, porém, facilita a transição da 
formulação clássica da MLE para a formulação expandida da MLE, que 
é o objetivo deste trabalho, e que opera sobre um conjunto mais amplo 
de matrizes. Dado que se passa a operar com mais de uma matriz ou 
tabela, a noção original de “matriz lógico-estrutural” tem de ser 
abstraída. Na sequência do trabalho, as menções a estas matrizes usarão 
a expressão “tabela(s) da MLE”. 

O procedimento revisado para a montagem das tabelas de 
frequências e de durações da MLE clássica é apresentado na seção 2.6.2. 
Na seção 2.6.3 são expostas a determinação da tabela de 
indisponibilidades, e as equações para estimar diversos indicadores de 
confiabilidade a partir das tabelas construídas. 

2.6.2 Montagem das tabelas da MLE clássica 

A montagem é iniciada com a criação das tabelas de frequências 
e de durações da MLE clássica, relacionadas com interrupções 
sustentadas, e identificadas como MLEFS e MLEDS. Nas tabelas, para 
cada ramo da rede há uma linha correspondente, e para cada ponto de 
carga é associada uma coluna. A atualização destas tabelas é descrita a 
seguir como uma sequência de quatro etapas, a fim de facilitar o 
entendimento do procedimento. 
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2.6.2.1 Etapa 1 

Na primeira etapa, as tabelas são preenchidas com os valores de 
taxas de falha e de tempos de reparo dos ramos da rede. Neste estágio, 
as tabelas refletem a confiabilidade que a rede apresentaria caso não 
houvesse nenhum equipamento de comutação instalado. 

2.6.2.2 Etapa 2 

Na etapa seguinte, são avaliados e inseridos na MLE os impactos 
positivos associados com a função de proteção dos equipamentos 
instalados na rede. Neste contexto, observa-se que cada equipamento de 
proteção, quando da ocorrência de uma falta a jusante do mesmo, 
permite poupar da interrupção todos os pontos de carga (PCs) que não 
estão a jusante dele. O algoritmo 2.4, descrito na sequência, detalha a 
execução da etapa 2. 

Algoritmo 2.4 - Etapa 2 da montagem das tabelas da MLE clássica 
 Para cada equipamento com função de proteção instalado na rede: 

 Identificar, com a matriz de alcance, as linhas nas tabelas 
relacionadas com os ramos a jusante do equipamento; 

 Identificar, com a matriz de alcance, as colunas nas tabelas 
relacionadas com pontos de carga que não estão a jusante do 
equipamento; 

 Nas tabelas de frequências e de durações, atribuir o valor 0 
para todos os campos relacionados com estas linhas e 
colunas. 

2.6.2.3 Etapa 3 

Na etapa 3 as tabelas de frequências e de durações são atualizadas 
novamente, tendo em vista as possíveis manobras de restauração a 
montante realizadas na rede. Na ocorrência de uma falta a jusante de um 
equipamento de manobra NF, a abertura do mesmo pode reduzir o 
tempo de interrupção para o valor TM nos pontos de carga que não estão 
a jusante dele (TM é tempo para restauração a montante, denominado 
em outros trabalhos de tempo de seccionamento – TS). Se a operação for 
suficientemente rápida, não será contabilizada uma interrupção 
sustentada (esta é uma possibilidade no caso de chaves telecomandadas). 
Por fim, observa-se que não há sentido em aplicar este raciocínio aos 
equipamentos de proteção, pois os efeitos da abertura deles para uma 
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falta a jusante já foram estimados na etapa 2. O algoritmo 2.5 apresenta 
a sequência de execução da etapa 3. 

2.6.2.4 Etapa 4 

Na quarta etapa são avaliadas as manobras de restauração a 
jusante com transferência de blocos de carga para alimentadores 
vizinhos. Nesta manobra, ocorre a abertura de uma chave NF a jusante 
do local da falta, isolando um bloco de cargas da mesma, e o 
subsequente fechamento de uma chave NA, que interliga este bloco de 
cargas a um alimentador próximo: este alimentador passará a suprir o 
bloco de cargas inicialmente isolado. 

Considera-se que esta manobra venha a reduzir o tempo de 
interrupção enfrentado pelos consumidores restaurados para um tempo 
TJ (tempo para restauração a jusante, denominado em outros trabalhos 
de tempo de transferência TT). Contudo, se a operação das chaves for 
suficientemente rápida, não será contabilizada uma interrupção 
sustentada (esta é uma possibilidade no caso de duas chaves 
telecomandadas). O algoritmo 2.6 apresenta a sequência de execução da 
etapa 4. 

Algoritmo 2.5 - Etapa 3 da montagem das tabelas da MLE clássica 
 Para cada equipamento NF instalado na rede, com função de 

manobra e sem função de proteção: 
 Identificar, com a matriz de alcance, as linhas nas tabelas 

relacionadas com ramos a jusante do equipamento; 
 Identificar, com a matriz de alcance, as colunas nas tabelas 

relacionadas com pontos de carga que não estão a jusante do 
equipamento; 

 Se o tempo para manobra com o equipamento e o tempo para 
rearmar a proteção a jusante dele forem ambos reduzidos a 
ponto de não caracterizar uma interrupção sustentada nos 
pontos de carga restaurados: 
 Atribuir, nas tabelas de frequências e de durações, o 

valor 0 para todos os campos relacionados com estas 
linhas e colunas; 

 Em caso contrário: 
 Verificar, dentre os campos relacionados com estas 

linhas e colunas na tabela de durações, quais possuem 
tempo de interrupção superior à TM; 

 Para estes campos da tabela, atribuir o valor TM; 
 A tabela de frequência segue inalterada. 
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Algoritmo 2.6 - Etapa 4 da montagem das tabelas da MLE clássica 
 Para cada equipamento NA, com função de manobra, interligando a 

rede com um alimentador vizinho: 
 Identificar todos os equipamentos NF, com função de 

manobra, a montante do equipamento NA (entenda-se: no 
caminho entre este equipamento e a fonte); 

 Para cada um destes equipamentos NF: 
 Se a manobra de restauração a jusante, envolvendo a 

abertura do equipamento NF e o fechamento do 
equipamento NA, não violar restrições operativas de 
corrente e de tensão: 
 Identificar, com a matriz de alcance, as linhas 

nas tabelas relacionadas com ramos que não 
estão a jusante do equipamento NF; 

 Identificar, com a matriz de alcance, as 
colunas nas tabelas relacionadas com pontos 
de carga que estão a jusante do equipamento 
NF; 

 Se o tempo para realização da manobra com 
estes dois equipamentos for reduzido, a ponto 
de não caracterizar uma interrupção sustentada 
nos pontos de carga restaurados: 
 Atribuir, nas tabelas de frequências e 

de durações, o valor 0 para todos os 
campos relacionados com estas linhas 
e colunas; 

 Em caso contrário: 
 Verificar, dentre os campos 

relacionados com estas linhas e 
colunas na tabela de duração, quais 
possuem tempo de interrupção superior 
ao valor TJ; 

 Para estes campos da tabela de 
durações, atribuir o valor TJ; 

 A tabela de frequências segue 
inalterada; 

 Em caso de violação das restrições operativas: 
 Desconsiderar esta combinação de 

equipamentos NA e NF, e avaliar a próxima 
combinação. 
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2.6.3 Cálculo dos indicadores de confiabilidade estimados 

Uma vez finalizada a construção das tabelas de frequências e de 
durações da MLE clássica, é determinada uma terceira tabela com 
valores de indisponibilidades anuais, identificada como MLEIS. A tabela 
de indisponibilidades resulta da multiplicação, elemento a elemento, das 
tabelas de frequências e de durações. Em seguida, são calculados os 
indicadores básicos de frequência, duração média e indisponibilidade 
por ponto de carga, e também os indicadores agregados de 
confiabilidade. 

Para o cálculo das frequências de interrupção sustentada 
observadas em cada ponto de carga (fs

pc), são somados os valores da 
tabela de frequências, coluna por coluna. De maneira análoga, as 
indisponibilidades anuais para cada ponto de carga (Us

pc) equivalem à 
soma dos valores da respectiva coluna na tabela de indisponibilidades. 
As durações médias das interrupções sustentadas (ts

pc), por sua vez, 
correspondem às médias ponderadas das durações pelas respectivas 
frequências. Uma forma direta de obter estes valores consiste em, para 
cada ponto de carga, dividir o valor de indisponibilidade anual pelo 
valor de frequência de interrupção sustentada. Nas equações 2.8, 2.9 e 
2.10 são apresentadas fórmulas para o cálculo dos indicadores fs

pc, Us
pc e 

ts
pc. As equações 2.11 a 2.15 servem ao cálculo dos indicadores SAIFI, 

SAIDI, ASIFI, ASIDI, e ENS, com base em valores de indicadores 
individuais, em dados de número de consumidores por ponto de carga, e 
também de carregamento por ponto de carga. 
 ( ) ( )( )s FS

pc
i

f MLE ,=∑j i jL a L  (2.8) 
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2.7 RECURSOS VISUAIS PARA REPRESENTAÇÃO DA 
CONFIABILIDADE 

Trussell (2001) observa que uma enorme quantidade de dados é 
obtida com uma única simulação de confiabilidade, e que seus 
resultados devem ser apresentados em formatos simples, fáceis de 
compreender. Conforme Brown (2002), a visualização é um método 
eficaz para apresentar um extenso conjunto de dados de forma a 
propiciar um maior nível de entendimento. Neste sentido, ambos 
sugerem a utilização de mapas de dados e de histogramas, com o 
primeiro sendo útil para representar distribuições geográficas, e o 
último, mais adequado para expor distribuições quantitativas dos 
resultados. 

Para gerar um mapa aplicado à visualização de dados de uma 
rede de distribuição, ramos e nós da rede são desenhados em posições 
relacionadas com suas coordenadas georreferenciadas. Os valores que 
estão associados a cada elemento são traduzidos em cores ou larguras de 
contornos variados, com base em uma escala previamente definida para 
tal. Em um histograma, as frequências são contabilizadas para um 
conjunto de classes pré-definido, de forma a ilustrar a distribuição de 
ocorrências ao longo de uma faixa de valores. 

Além de viabilizar a representação concisa de grandes conjuntos 
de dados, estes recursos também facilitam a comparação de cenários 
distintos (diferentes estratégias, distintas distribuições de equipamentos 
de comutação instalados, entre outras possibilidades), com relação ao 
nível de confiabilidade que proporcionam para uma mesma rede de 
distribuição. Estes recursos visuais serão utilizados no presente trabalho 
para a apresentação dos resultados obtidos com a técnica da MLE 
expandida. A solução adotada é descrita com detalhes no capítulo 3. 
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3 FORMULAÇÃO EXPANDIDA DA MATRIZ LÓGICO-
ESTRUTURAL 

O objetivo principal deste trabalho é propor complementações à 
técnica da Matriz Lógico-Estrutural, utilizada para a realização de 
simulações nas quais são estimados os indicadores de confiabilidade de 
redes de distribuição. Com este intuito, foi desenvolvida uma 
formulação expandida da MLE. 

A técnica de simulação pode ser entendida como uma função ou 
processo que, com base em dados de entrada, calcula e fornece outros 
dados de saída. Os dados de entrada compõem um modelo da rede cuja 
confiabilidade deve ser estimada. Aquelas características da rede que 
são mais relevantes no contexto da confiabilidade precisam, 
naturalmente, estar representadas no modelo submetido à simulação. Os 
dados de saída, por sua vez, correspondem aos valores esperados dos 
indicadores de confiabilidade para a condição modelada. Por serem 
numerosos os pontos de carga para os quais os indicadores de 
confiabilidade são estimados, os dados de saída são organizados em 
extensas listas de valores. Se um planejador ou gestor pretende analisar 
diretamente estes resultados de simulação, é desejável que a 
apresentação dos mesmos assuma um formato amigável do que a 
simples disponibilização das citadas listas. Com base no exposto, a 
sequência de avaliação da confiabilidade foi definida e dividida em três 
macro-etapas, as quais envolvem: 

1) a preparação de um modelo adequado para a simulação; 
2) a execução da simulação, utilizando-se da técnica proposta; 
3) a apresentação dos resultados em formatos amigáveis. 
Esta é uma sequência básica para a obtenção de resultados, como 

aqueles apresentados no capítulo 4 para demonstrar a aplicação da 
técnica proposta. Para outras aplicações mais específicas, a sequência 
pode ser adaptada e expandida. 

O presente capítulo foi escrito com o intuito de descrever a 
sequência de avaliação, e também a técnica proposta para a simulação 
da confiabilidade. Na seção 3.1 são descritos aspectos básicos do 
levantamento de dados e da preparação de modelos. Já nas seções 3.2, 
3.3, e 3.4, são tratados aspectos mais específicos da composição dos 
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modelos, que são respectivamente: a modelagem dos equipamentos de 
comutação, a descrição das zonas de atuação dos equipamentos de 
proteção, e a identificação das manobras para restauração de cargas. Nas 
seções 3.5 e 3.6 é apresentada a formulação expandida da MLE. A seção 
3.5 trata da montagem das tabelas da MLE, considerando as 
complementações tidas como objetivo deste trabalho. A seção 3.6, por 
sua vez, descreve o cálculo dos indicadores de confiabilidade a partir de 
tais tabelas. Por fim, na seção 3.7 é abordada a apresentação dos 
resultados da simulação. Como alternativa à disponibilização de listas 
com valores dos indicadores individuais, propõe-se a utilização de 
ferramentas estatísticas e gráficas adequadas para a representação deste 
tipo de informação. Resta observar que o apêndice A ilustra a execução 
completa da sequência de análise proposta neste capítulo, com a 
simulação da confiabilidade de um sistema teste de pequeno porte. 

3.1 ASPECTOS BÁSICOS DA PREPARAÇÃO DE UM MODELO 
PARA SIMULAÇÃO 

A preparação de um modelo para simulação é iniciada com o 
levantamento de dados sobre a constituição do alimentador a ser 
avaliado. Tais dados podem ser agrupados nos seguintes conjuntos: 

• dados de topologia da rede primária; 
• dados de pontos de carga; 
• dados de equipamentos de comutação; 
• dados de confiabilidade; 
• dados para fluxo de potência. 
Após a obtenção destes dados, é determinada a matriz de alcance 

entre os nós do alimentador avaliado. O passo seguinte envolve a 
identificação das zonas de proteção e de religamento associadas com 
cada equipamento de proteção presente na rede. Na sequência, ainda são 
enumeradas e descritas as manobras para restauração de cargas passíveis 
de realização na rede primária do alimentador. Ao ser encerrado o 
levantamento de todas estas informações, está à disposição um modelo 
do sistema adequado à simulação com a MLE expandida. 

Para referência, as características que compõem os cinco 
conjuntos de dados citados são descritas nas seguintes subseções. Os 
procedimentos que permitem calcular a matriz de alcance podem ser 
consultados na seção 2.5.2. A definição de zonas de proteção e de 
religamento, e a enumeração de manobras de restauração, são aspectos 
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importantes da composição dos modelos para simulação com a MLE 
expandida, aos quais são dedicadas as seções 3.3 e 3.4. 

3.1.1 Dados de topologia da rede primária 

Estes são dados que descrevem a topologia da rede primária de 
distribuição do alimentador a ser analisado, na forma de um circuito 
unifilar equivalente. Os dados são concentrados em tabelas de nós e de 
ramos. Na tabela de nós é necessário listar, inicialmente, os 
identificadores (nomes ou números únicos) de todos os nós da rede. Na 
tabela de ramos devem ser listados os identificadores de todos os ramos, 
e também os nós que são interligados por cada ramo. Os dados de nós e 
de ramos devem configurar uma rede radial, sem malhas fechadas. 

Estes dados de topologia são elementares para o cálculo de 
indicadores de confiabilidade. Quando houver a intenção de gerar mapas 
de dados para complementar a análise dos resultados obtidos, é 
necessário incluir na tabela de nós as coordenadas georreferenciadas dos 
mesmos. 

3.1.2 Dados de pontos de carga 

Estes dados descrevem a distribuição espacial das cargas ao 
longo da rede primária. Compõem uma tabela em que são listados os 
transformadores de distribuição presentes na rede, com indicação de 
seus identificadores, e também dos nós da rede primária aos quais estão 
conectados. Para cada transformador, é necessário conhecer o valor de 
demanda média de potência ativa (a soma da demanda dos 
consumidores), e o número de consumidores supridos. Estes dados 
subsidiam o cálculo dos indicadores de confiabilidade com ponderação 
baseada em carregamento e também em número de consumidores. 

3.1.3 Dados de equipamentos de comutação 

São concentrados em uma tabela na qual são listados todos os 
equipamentos de comutação presentes na rede, com a indicação de seus 
identificadores e dos nós aos quais estão associados. É importante a 
indicação do estado típico de operação de cada equipamento, que pode 
ser descrito como Normalmente Fechado (NF) ou Normalmente Aberto 
(NA). Cada chave deve estar associada com dois nós: para 
equipamentos NF, os nós associados correspondem aos nós do ramo em 
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que a chave está instalada; para equipamentos NA, são indicados os nós 
interconectados quando a chave é fechada. 

Para simplificar a exposição da técnica, assume-se que os nós 
serão listados em acordo com a orientação do ramo na condição de 
operação inicial do alimentador (sem quaisquer reconfigurações). 
Assume-se também que cada equipamento de comutação sempre está 
instalado próximo ao segundo nó listado, separado deste por uma 
distância desprezível. 

Outras características operativas dos equipamentos de comutação 
precisam ser conhecidas para a análise de confiabilidade proposta. Do 
mesmo modo, é imprescindível conhecer a zona elétrica sobre a qual 
cada equipamento de proteção e de religamento atua. Tendo em vista a 
estreita relação entre estes dados e a técnica de simulação proposta, 
sugestões para a descrição e a modelagem destes dois aspectos são 
apresentadas com detalhes nas seções 3.2 e 3.3. 

3.1.4 Dados de confiabilidade 

A incidência de falhas ao longo do alimentador é representada 
neste trabalho com base em valores esperados de taxas de falha e de 
tempos médios de reparo, característicos de cada ramo que compõe a 
rede primária. Isto permite retratar com mais fidelidade a incidência 
geográfica de falhas no sistema analisado, bem como a intensidade com 
que os recursos de operação, inspeção e manutenção são solicitados para 
restabelecer o suprimento dos consumidores interrompidos. Por 
consideração da distinção entre falhas permanentes e temporárias, 
resultam quatro características a serem definidas: taxa de falha 
permanente (λP), tempo médio de reparo para falha permanente (TMRP), 
taxa de falha temporária (λT), e tempo médio de reparo para falha 
temporária (TMRT). Tais características podem ser anexadas como 
quatro colunas na tabela de ramos. 

As interrupções são classificadas, com base em suas durações, em 
momentâneas ou sustentadas. Deste modo, é necessária a definição de 
um parâmetro que estabeleça o valor limiar entre estas classes, aqui 
denominado “Tempo máximo para interrupção momentânea”. As 
interrupções cujas durações esperadas sejam menores ou iguais a este 
valor serão contabilizadas como interrupções momentâneas. 
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3.1.5 Dados para fluxo de potência 

A viabilidade técnica de qualquer possível manobra de 
restauração de cargas em condições de falha se baseia primeiramente em 
análises de fluxo de potência. O cálculo de fluxo de potência visa 
confirmar que, após a realização de uma manobra específica, todas as 
partes energizadas da rede de distribuição estarão expostas a níveis 
seguros de tensão e de corrente. 

Para subsidiar esta parte da análise, além dos conjuntos de dados 
já mencionados, faz-se necessária outra considerável quantidade de 
informações. As análises de fluxo de potência não são tratadas neste 
trabalho, porém, um conjunto básico de dados imprescindíveis para a 
sua realização é mencionado nas seguintes subseções, visando facilitar a 
aplicação da técnica. 

Outras restrições além destas podem se aplicar, exigindo análises 
ainda mais específicas. Este é o caso do sistema de proteção, que deve 
continuar provendo condições mínimas de segurança após a realização 
de qualquer manobra. 

3.1.5.1 Dados para cálculo de tensões e correntes 

Dentre os dados já citados e que são fundamentais para os 
cálculos de fluxo de potência, estão as informações de topologia, a 
localização dos pontos de carga na rede avaliada, e a demanda por 
potência ativa destes últimos. Adicionalmente, deve-se conhecer a 
demanda média de potência reativa (ou o fator de potência típico) de 
cada ponto de carga. Em complemento à tabela de ramos, são requeridas 
as características de impedância dos condutores da rede. 

Outras fontes de injeção de potência, além da própria subestação, 
precisam ser descritas de forma a identificar suas naturezas, magnitudes, 
e localizações. Estas fontes de injeções podem ser representadas, por 
exemplo, em tabelas que agrupam dados de capacitores e de unidades de 
geração distribuída instalados ao longo da rede. É necessário também ter 
conhecimento da tensão nominal de projeto do alimentador, e da tensão 
de operação na saída da subestação. Em caso de haver reguladores de 
tensão instalados na rede, são consideradas suas localizações e 
características de operação. 

Todos estes dados para fluxo de potência foram mencionados 
tendo como escopo o alimentador principal em análise. Para manobras 
que envolvem a transferência de cargas para alimentadores próximos, o 
mesmo conjunto de dados precisa ser obtido também para estes 
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alimentadores. A partir de todas estas informações, e com o 
conhecimento de uma manobra a ser realizada, a respectiva 
configuração pós-manobra pode ser construída. O cálculo de fluxo de 
potência é executado em seguida, para a avaliação desta configuração. 

3.1.5.2 Avaliação do perfil de tensões e correntes calculado 

Após o cálculo de fluxo de potência, avalia-se a conformidade 
dos níveis de tensão e de corrente que ocorreriam na rede para a 
condição pós-manobra. Com relação à tensão, esta avaliação requer o 
conhecimento de valores limiares que definem um intervalo tolerado: 
valores estes identificados como “nível de subtensão crítica” e “nível de 
sobretensão crítica”. Naturalmente, as tensões de todos os pontos de 
carga devem estar situadas no intervalo definido por estes dois limiares 
para que a manobra seja aprovada. 

Com respeito às correntes calculadas, é preciso certificar-se de 
que as mesmas se encontram em níveis que são suportados pelos 
equipamentos de comutação e pelos condutores da rede. Por esta razão, 
devem ser conhecidas as capacidades máximas de condução de corrente 
destes componentes. 

Uma vez que não tenha sido encontrada nenhuma restrição de 
corrente e de tensão para a condição pós-manobra, a manobra avaliada 
será considerada viável com respeito a estas restrições. 

3.1.6 Disposição lógica dos equipamentos 

Eventualmente os dados da rede podem configurar uma situação 
em que há mais de um equipamento associado com um mesmo nó. Para 
evitar dificuldades quanto ao entendimento desta situação e facilitar a 
exposição da técnica, será adotada uma convenção simplificadora. 
Contudo, a técnica pode ser adaptada de forma a suportar configurações 
que não estejam contidas nesta convenção. Primeiramente, convenciona-
se que os equipamentos que injetam potência estão conectados 
diretamente ao nó com que estão associados. Um equipamento de 
comutação, quando presente, estará conectado imediatamente antes do 
nó. Um regulador de tensão, quando presente no ramo que antecede o 
nó, estará instalado imediatamente antes do equipamento de comutação, 
se houver algum, ou imediatamente antes do nó, em caso contrário. A 
figura 3.1 ilustra a convenção descrita. Este sequenciamento é adotado 
para fins de construção lógica da simulação; as distâncias entre os 
equipamentos, porém, são consideradas infinitesimais. 
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Figura 3.1 - Convenção para a localização física dos equipamentos em relação 
ao nó com o qual estão associados. 

2 3 4

5
6

1 - Nó inicial do ramo
2 - Condutor do ramo
3 - Regulador de tensão
4 - Equipamento de comutação
5 - Ponto de carga
6 - Capacitor
7 - Geração Distribuída
8 - Nó final do ramo

1

7

8

GD

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

3.2 MODELAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO 

Diante do exposto ao longo das seções 2.3 e 2.4, nota-se que são 
várias as características dos equipamentos de comutação que 
determinam seus efeitos sobre a confiabilidade de uma rede de 
distribuição. Com respeito aos equipamentos que integram o sistema de 
proteção, destacam-se as características de: 

• capacidade de abertura imediata do circuito frente a 
condições de falta (função de proteção); 

• capacidade de realizar religamento (função de religamento); 
• tempo típico para conclusão do religamento, considerando as 

tentativas instantâneas e temporizadas de restabelecimento 
mais prováveis; 

• e condição de coordenação entre os equipamentos. 
Quanto aos equipamentos que viabilizam a realização de 

manobras, destacam-se as seguintes características: 
• habilitação da chave para ser usada, rotineiramente, na 

execução de manobras; 
• tempo estimado para execução da primeira comutação; 
• e capacidade de realizar abertura sob carga. 
Tais características tem influência sobre a definição de zonas de 

atuação dos equipamentos de proteção e de religamento, e sobre a 
determinação das manobras passíveis de realização para a restauração de 
cargas, que são aspectos importantes da composição dos modelos para 
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simulação com a MLE expandida. Com isto em vista, propõe-se que 
sejam adicionadas seis colunas à tabela de dados de equipamentos de 
comutação (seção 3.1.3), de modo que as características descritas no 
quadro 3.1 sejam especificadas para cada equipamento instalado na rede 
de distribuição. 

Quadro 3.1 - Características dos equipamentos de comutação. 

 Característica Informação esperada sobre o equipamento  

 Função de 
proteção 

Verdadeiro, se desempenha esta função (1) 
Falso, em caso contrário 

 

 Função de 
religamento 

Verdadeiro, se desempenha esta função (2) 
Falso, em caso contrário 

 

 Tempo para 
religamento 

Valor em unidade de tempo (3)  

 Habilitado para 
manobras 

Verdadeiro, se estiver habilitado 
Falso, em caso contrário 

 

 Tempo para 
comutação 

Valor em unidade de tempo (4)  

 Suportabilidade a 
aberturas sob carga 

Verdadeiro, se suportar as operações (5) 
Falso, em caso contrário 

 

 Notas: 
1)  Considera-se neste contexto que seccionalizadores, quando coordenados 

com um religador a montante, desempenham função de proteção. 
2)  Todo equipamento com função de religamento é um equipamento de 

proteção. 
3)  Para as condições em que ocorre eliminação de faltas temporárias, este 

valor de tempo servirá para classificar as interrupções resultantes em 
momentâneas ou sustentadas, em comparação ao limite pré-definido. 

4)  Este valor de tempo é dependente de diversos fatores; para cada manobra 
de restauração de cargas, o tempo da manobra será definido como uma 
função dos tempos de comutação dos equipamentos envolvidos na 
manobra. 

5)  Algumas manobras de restauração, quando executadas com chaves que 
não suportam abertura sob carga, resultarão em interrupções 
momentâneas adicionais durante a restauração da configuração original 
do alimentador. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Em conformidade com esta proposta, modelos genéricos para os 
principais equipamentos descritos na seção 2.3 são apresentados no 
quadro 3.2. Cabe observar que tais modelos podem ser customizados de 
modo a refletir com maior fidelidade as condições específicas de 
operação de cada chave instalada em uma rede. 
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Quadro 3.2 - Modelos básicos para os equipamentos de comutação. 

Carac- 
terísticas 

 
 
Equipa- 
mentos Fu

nç
ão

 d
e 

pr
ot

eç
ão

 

Fu
nç

ão
 d

e 
re

lig
am

en
to

 

Te
m

po
 p

ar
a 

re
lig

am
en

to
 (1

)  

H
ab

ili
ta

do
 p

ar
a 

m
an

ob
ra

s (2
)  

Te
m

po
 p

ar
a 

co
m

ut
aç

ão
 (3

)  

Su
po

rta
bi

lid
ad

e 
a 

ab
er

tu
ra

s 
so

b 
ca

rg
a 

(4
)   

Chave fusível V F - V TC F 

Religador V V TR V TC V 

Seccionalizador V F - V TC F 

Disjuntor (5) V V TR V TC V 

Chave faca F F - V TC F 

Chave a Óleo F F - V TC V 

Notas: 
1) Se o equipamento não tem função de religamento, não se aplica a definição de 

tempo para religamento. 
2) É conveniente considerar as chaves de by-pass, visuais, ou de isolação, como não 

habilitadas para manobras, reduzindo-se com isto o espaço de busca por 
possibilidades de manobra. 

3) O valor TC pode variar em função de diversos fatores, como a distância de 
deslocamento até o equipamento; para equipamentos telecomandados, TC estará 
próximo de zero; TC deve ser definido também para os equipamentos de proteção, já 
que eles são utilizados nas manobras de restauração a montante. 

4) Quando a operação de chaves fusíveis e chaves faca conta com o apoio de 
dispositivos loadbuster, pode-se considerar que tais equipamentos suportam 
aberturas sob carga. 

5) Assume-se, neste caso, que o disjuntor opera em conjunto com relés de 
sobrecorrente e de religamento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

3.3 ZONAS DE ATUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
E DE RELIGAMENTO 

Os sistemas de proteção são configurados de tal forma que os 
equipamentos de proteção e de religamento atuem para falhas 
localizadas em áreas bem delimitadas, conhecidas a priori. Estas zonas 
de atuação são definidas pela disposição física dos equipamentos, e pela 
coordenação da proteção, que consiste da seleção e do ajuste dos 
componentes que integram um sistema. 

Na construção de modelos de redes de distribuição para 
simulação com a MLE expandida, a definição de zonas de proteção visa 
associar, para cada ramo da rede, o equipamento de proteção que atuará 
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para isolar em caráter definitivo uma falta que ocorra em tal ramo. De 
forma análoga, a definição de zonas de religamento visa associar, para 
cada ramo da rede, o equipamento que realizará operações de 
religamento na tentativa de eliminar uma falta que ocorra em tal ramo. 
O conhecimento das zonas de proteção e de religamento permite 
representar nos modelos três condições sob as quais, em geral, qualquer 
ramo da rede pode ser enquadrado. Estas condições são descritas no 
quadro 3.3.  

Ambas as zonas (de proteção e de religamento) podem ser 
inseridas no modelo com o preenchimento de duas colunas, a serem 
adicionadas na tabela de ramos da rede. A primeira coluna indica, para 
cada ramo, o equipamento de proteção que deve atuar para isolar as 
faltas que ocorrem nele. Para os ramos em que as faltas temporárias são 
eliminadas por algum equipamento religador, a segunda coluna indicará 
qual é este equipamento; para os demais ramos, nenhum equipamento 
será indicado nesta coluna. De modo a orientar o processo de definição 
destas zonas de atuação, é proposto o algoritmo 3.1. Neste algoritmo é 
aplicado o processo de busca a jusante em profundidade, descrito na 
seção 2.5.4. As informações de zonas de proteção e de religamento, 
definidas desta forma, subsidiam os processos de busca por manobras de 
restauração, e também a execução da segunda etapa de montagem da 
MLE. 

3.4 ENUMERAÇÃO DAS MANOBRAS PARA RESTAURAÇÃO DE 
CARGAS 

Nesta seção são apresentados aspectos práticos e algoritmos 
envolvidos com a enumeração de manobras para restauração de cargas. 
Esta busca por manobras é realizada com algoritmos melhorados em 
comparação àqueles expostos na seção 2.6, em decorrência do objetivo 
de estimar as frequências de interrupções momentâneas imputadas aos 
consumidores. Para isto, é necessário definir com maior rigor os ramos 
da rede que, quando sujeitos a falhas, desencadearão a execução de cada 
manobra; convém também definir antecipadamente quais serão os 
consumidores afetados por cada operação de reconfiguração. 
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Quadro 3.3 - Possíveis condições de um ramo em função da definição de zonas 
de proteção e de religamento. 

 Condição do ramo Resposta frente a faltas 
temporárias no ramo 

Resposta frente a faltas 
permanentes no ramo 

 

 Condição 1: 
Para faltas no ramo, o 
mesmo equipamento ERP 
exerce função de 
religamento e de proteção 
(o ramo está na zona de 
proteção e também na zona 
de religamento de ERP). 
 

O equipamento ERP elimina 
a falta; todos os 
consumidores a jusante 
deste equipamento 
enfrentam uma interrupção 
de duração TR. 
 

O equipamento ERP tenta 
eliminar a falta, sem 
sucesso, e em seguida isola 
a mesma. Todos os 
consumidores a jusante 
deste equipamento 
enfrentam uma interrupção 
de longa duração (1). 
 

 

 Condição 2: 
Para faltas no ramo, um 
equipamento ER exerce 
função de religamento, e 
outro equipamento EP, a 
jusante do primeiro, exerce 
função de proteção (o ramo 
está na zona de proteção de 
EP, e na zona de 
religamento de ER) (2). 

O equipamento ER elimina a 
falta; todos os 
consumidores a jusante 
deste equipamento 
enfrentam uma interrupção 
de duração TR. 
 

O equipamento ER tenta 
eliminar a falta, sem 
sucesso; em seguida, o 
equipamento EP isola a 
falta. Todos os 
consumidores a jusante do 
equipamento EP enfrentam 
uma interrupção de longa 
duração (1); outros 
consumidores, a jusante de 
ER, são afetados pela 
tentativa de religamento, e 
enfrentam uma interrupção 
de duração TR. 
 

 

 Condição 3: 
Para faltas no ramo, 
nenhum equipamento 
exerce função de 
religamento, e um 
equipamento EP exerce 
função de proteção (o ramo 
está apenas na zona de 
proteção de EP) (3). 
 

O equipamento EP isola a 
falta (apesar de ela ser 
temporária, não ocorre 
religamento); todos os 
consumidores a jusante 
deste equipamento 
enfrentam uma interrupção 
de longa duração (1). 
 

O equipamento EP isola a 
falta; todos os 
consumidores a jusante 
deste equipamento 
enfrentam uma interrupção 
de longa duração (1). 
 

 

 Notas: 
1) O suprimento de parte destes consumidores pode ser restaurado em menor tempo, 

com alguma manobra realizada em sequência à falta. 
2) Esta condição se aplica às regiões protegidas por chaves fusíveis coordenadas em 

esquema fuse saving com religadores a montante; também se aplica às regiões 
protegidas por seccionalizadores. 

3) Esta condição se aplica às regiões protegidas por chaves fusíveis coordenadas em 
esquema fuse clearing com religadores a montante. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Algoritmo 3.1 - Definição de zonas de proteção e de religamento: 
1. Executar um processo de busca a jusante em profundidade, 

tendo como nó inicial o nó raiz do alimentador: 
o Deve-se buscar todos os equipamentos com função de 

proteção instalados na rede; 
o No decorrer da busca, os equipamentos devem ser 

registrados na mesma ordem em que forem 
encontrados. 

2. Inicializar dois vetores, para registrar zonas de proteção e de 
religamento, com uma entrada para cada ramo da rede. 

3. Executar o processo descrito na sequência, percorrendo a lista 
de equipamentos na ordem inversa: inicia-se pelo último 
equipamento registrado. 

o Esta ordenação facilita a definição de zonas, pois no 
momento de avaliar um equipamento qualquer, todos 
os outros equipamentos a jusante dele já terão sido 
verificados. 

4. Identificar os ramos para os quais o equipamento de proteção 
atual atuará isolando as faltas; para estes ramos, registrar o 
equipamento atual no vetor de zonas de proteção: 

o Para um equipamento de proteção, é razoável que 
todos os ramos a jusante da chave, com exceção 
daqueles que já estiverem associados com outro 
equipamento de proteção, sejam associados com a 
chave atual. 

5. Se o equipamento atual tem também função de religamento, 
identificar os ramos para os quais ele atuará tentando eliminar 
as faltas; para estes ramos, registrar o equipamento atual no 
vetor de zonas de religamento: 

o Para um equipamento de religamento, é preciso saber 
que tipo de coordenação foi estabelecido com as 
chaves a jusante do mesmo: com base nisto 
determina-se quais dos ramos a jusante devem ser 
associados com ele. 

6. Retornar ao passo 4, analisando o próximo equipamento 
registrado na lista. 

 
Enquanto a abordagem clássica identifica as manobras e 

imediatamente insere seus efeitos nas tabelas da MLE, optou-se por 
separar completamente as duas tarefas na proposta atual. Ocorre que os 
algoritmos utilizados podem propor duas ou mais manobras conflitantes, 
que não podem ser executadas simultaneamente. Sugere-se então um 
passo adicional na construção do modelo, que visa permitir que estes 



  91 

conflitos sejam identificados e resolvidos. As tabelas da MLE são 
construídas apenas após o encerramento desta verificação. 

Não existe a pretensão de enumerar, com os algoritmos propostos 
neste trabalho, todas as possíveis manobras de restauração de cargas 
para uma rede qualquer. Conforme observam Bernardon et al. (2009), 
dada a natureza combinatória do problema de reconfiguração, a 
identificação de todas as configurações de uma rede torna-se 
proibitivamente custosa à medida que crescem o número de chaves e a 
conectividade da mesma. Com isto em vista, optou-se por métodos de 
busca heurística. De início, foram identificadas quatro classes de 
manobras de restauração. A divisão adotada resulta em lógicas mais 
diretas e abrangentes para realizar a busca por manobras. As quatro 
classes elencadas são resumidamente descritas na sequência: 

• Restauração a montante: restaura-se o suprimento de parte 
das cargas a montante da falta, com a abertura de um 
equipamento NF e o rearme do equipamento de proteção que 
isolou a falta inicialmente. Ambos os equipamentos se situam 
a montante da falta, com o equipamento NF presente no 
caminho entre o equipamento de proteção e a falta. 

• Restauração a jusante com transferência para 
alimentador vizinho: restaura-se o suprimento de parte das 
cargas a jusante da falta, com a abertura de um equipamento 
NF, e o fechamento de um equipamento NA que interliga 
este conjunto de cargas a outro alimentador próximo. Ambos 
os equipamentos se situam a jusante da falta, com o 
equipamento NF presente no caminho entre a falta e o 
equipamento NA. 

• Restauração a jusante com transferência interna ao 
alimentador: restaura-se o suprimento de parte das cargas a 
jusante da falta, com a abertura de um equipamento NF, e o 
fechamento de um equipamento NA que interliga este 
conjunto de cargas a outra região do alimentador, não 
atingida pela falta. Ambos os equipamentos se situam a 
jusante da falta, com o equipamento NF presente no caminho 
entre a falta e o equipamento NA. 

• Restauração a jusante em cadeia: depende da execução 
prévia de alguma manobra de restauração, que viabiliza a 
restauração do suprimento de outro conjunto de cargas a 
jusante da falha, com a abertura de outro equipamento NF e o 
fechamento de algum equipamento NA, como na manobra de 
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restauração a jusante com transferência interna. Estes últimos 
equipamentos se situam a jusante da falta, com o 
equipamento NF presente no caminho entre a falta e o 
equipamento NA. 

É notável que as três primeiras classes citadas abrangem as 
principais manobras passíveis de realização em redes operadas 
radialmente. As manobras de restauração a jusante em cadeia tendem a 
ocorrer com menor frequência, e a afetar um menor número de 
consumidores (embora tais consumidores possam ser prioritários). A 
estas tendências soma-se o fato de que a determinação das manobras de 
restauração a jusante em cadeia é uma tarefa de maior complexidade, 
porque estas operações envolvem a comutação ordenada de, no mínimo, 
quatro equipamentos. Para equilibrar, por um lado, o objetivo de manter 
a dificuldade de aplicação da técnica em um nível moderado, e por 
outro, o compromisso de obter estimativas precisas dos indicadores de 
confiabilidade, são propostos na sequência desta seção três algoritmos 
para enumerar as manobras das três primeiras classes citadas. 

3.4.1 Restauração a montante 

Qualquer equipamento NF habilitado para manobras viabiliza a 
restauração a montante. Para identificar as zonas de influência da 
operação, considera-se um equipamento de manobra, identificado como 
EM, e o primeiro equipamento de proteção a montante de EM, 
identificado como EP. A manobra é realizada para faltas em ramos que 
estejam a jusante de EM, e que também estejam na zona de proteção de 
EP. Ocorre que, havendo a falta, EP atua para isolá-la. O equipamento 
EM pode em seguida ser aberto sem qualquer restrição, já que se 
encontra desenergizado. Em seguida, com a falta isolada por EM, o 
equipamento EP pode ser rearmado. 

Com esta manobra, o suprimento será restaurado para os 
consumidores situados a jusante do equipamento EP, mas que não 
estejam a jusante de EM. Considerando que os dois equipamentos (EM e 
EP) geralmente estão próximos, optou-se neste trabalho por definir o 
tempo para execução da manobra, TM, como o maior dos tempos de 
comutação TC dos dois equipamentos. Após o reparo do componente em 
falha (ou após a inspeção da rede sem que seja encontrado qualquer 
defeito) o equipamento EM pode ser fechado em condições normais de 
carregamento, para que a rede retorne à sua configuração original. Dado 
que esta manobra não inclui aberturas sob carga, não haverá 
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interrupções adicionais para nenhum ponto de carga da rede. O 
algoritmo 3.2 descreve um procedimento para enumeração e 
levantamento de informações das manobras de restauração a montante 
passíveis de execução em uma rede de distribuição. 

Algoritmo 3.2 - Enumeração e levantamento de informações das 
manobras de restauração a montante: 

1. Listar todos os equipamentos NF habilitados para manobra 
instalados na rede, que não exerçam função de proteção, e 
executar o processo descrito na sequência percorrendo esta 
lista. 

o Ao considerar um equipamento NF que exerce função 
de proteção, seria obtido um conjunto CRM vazio. 

2. Para o equipamento de manobra atual (EM) identificar, em um 
processo de busca a montante, o equipamento de proteção mais 
próximo (EP). 

3. Identificar o conjunto CRM de ramos que estão a jusante do 
equipamento EM, e que também estão contidos na zona de 
proteção do equipamento EP. 

o CRM indica os ramos que, se sujeitos a falhas, 
desencadearão a execução da manobra avaliada. 

4. Identificar o conjunto CPC de pontos de carga que estão a 
jusante de EP, mas que não estão a jusante do equipamento EM. 

o CPC indica os pontos de carga que serão 
restabelecidos com a manobra. 

5. Determinar o tempo para execução da manobra, TM. 
o Neste trabalho, TM equivale ao maior dos tempos de 

comutação TC dos equipamentos EM e EP. 
6. Registrar a manobra em uma lista de manobras de restauração 

a montante. 
o O registro consistirá das informações EM, EP, CRM, 

CPC e TM. 
7. Retornar ao passo 2, e avaliar o próximo equipamento de 

manobra da lista. 
Pode existir sobreposição nos conjuntos CRM para diferentes 

manobras de restauração a montante, ou seja, manobras concorrentes 
para uma mesma falha. Contudo, as verificações realizadas indicam que 
o aparente conflito entre estas manobras não causará nenhuma 
imprecisão ou erro no processo de montagem da MLE. 
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3.4.2 Restauração a jusante com transferência para alimentador 
vizinho 

Este tipo de manobra é passível de execução quando são 
satisfeitas as seguintes condições: 

• há um equipamento NA (ENA), que interliga o alimentador 
principal com algum alimentador vizinho; 

• há um equipamento NF (ENF) no caminho desde a fonte de 
suprimento até o equipamento ENA; 

• ambos os equipamentos, ENA e ENF, estão habilitados para a 
execução de manobras. 

Entende-se que esta manobra será útil em caso de faltas que 
ocorram ao longo das zonas de atuação dos equipamentos de proteção 
instalados a montante de ENF, desde que não estejam a jusante de ENF. 
Havendo uma falta nesta região, algum destes equipamentos de proteção 
atuará para isolá-la. O equipamento ENF pode em seguida ser aberto sem 
qualquer restrição, já que toda a rede a jusante do equipamento de 
proteção se encontra desenergizada. Com a falta agora isolada por ENF, o 
equipamento ENA pode ser fechado. Com esta manobra, o suprimento 
será restaurado para todos os pontos de carga situados a jusante do 
equipamento ENF. A título de simplificação, pode-se considerar que o 
tempo para execução da manobra, TM, seja igual ao maior dos tempos de 
comutação TC dos dois equipamentos envolvidos (ENF e ENA). 

O suprimento a montante de ENF será restabelecido após o reparo 
do componente em falha (ou após a inspeção da rede sem que seja 
encontrado qualquer defeito). É necessário neste momento retornar a 
rede à sua configuração inicial, numa operação que requer o fechamento 
de ENF e a abertura de ENA. Caso seja possível operar a rede de modo 
que os alimentadores fiquem interligados temporariamente (condição de 
paralelismo entre alimentadores, com operação não-radial), a operação 
de retorno será executada nesta ordem, e os consumidores a jusante de 
ENF não perceberão nenhuma interrupção adicional. Contudo, ocorre que 
por razões de segurança esta condição eventualmente não será aceita, e 
em tais casos exige-se que o equipamento ENF seja fechado apenas após 
a abertura do equipamento ENA. Desta forma o suprimento dos 
consumidores a jusante de ENF será certamente interrompido; quando 
possível, os operadores coordenam a manobra de retorno para que 
apenas uma interrupção momentânea seja sentida. Bernardon et al. 
(2008) apresentam estudos nos quais a condição de paralelismo na 
reconfiguração de redes de distribuição é avaliada. 
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O algoritmo 3.3 descreve um procedimento para enumeração e 
levantamento de informações das manobras de restauração a jusante, 
com transferência para alimentador vizinho, passíveis de execução em 
uma rede de distribuição. 

Algoritmo 3.3 - Enumeração e levantamento de informações das 
manobras de restauração a jusante com transferência para 
alimentador vizinho: 

1. Listar todos os equipamentos NA habilitados para manobra 
instalados na rede, que interliguem o alimentador analisado 
com algum alimentador vizinho, e executar o processo descrito 
na sequência percorrendo esta lista. 

2. Para o equipamento NA atual (ENA) identificar, com a matriz de 
alcance, os equipamentos NF habilitados para manobra 
instalados no caminho desde a subestação até ENA, e executar o 
processo descrito na sequência percorrendo esta lista. 

3. Para o equipamento NF atual (ENF) identificar, com a matriz de 
alcance, o conjunto CEP de equipamentos de proteção 
instalados no caminho desde a subestação até ENF. 

4. Identificar o conjunto CRM de ramos que estão contidos nas 
zonas de proteção dos equipamentos do conjunto CEP, e que 
não estão a jusante de ENF. 

o CRM indica os ramos que, se sujeitos a falhas, 
desencadearão a execução da manobra avaliada. 

5. Identificar o conjunto CPC de pontos de carga que estão a 
jusante do equipamento ENF. 

o CPC indica os pontos de carga que serão 
restabelecidos com a manobra. 

6. Determinar o tempo para execução da manobra, TM. 
o Neste trabalho, TM equivale ao maior dos tempos de 

comutação TC dos equipamentos ENA e ENF. 
7. Verificar se é permitido operar temporariamente em modo não-

radial para a manobra de retorno à configuração original: caso 
seja permitido, considerar o indicador INR igual a Verdadeiro; 
em caso contrário, fazer INR igual a Falso. 

o Quando INR é Verdadeiro, é possível fechar ENF antes 
de abrir ENA, evitando-se assim uma interrupção 
adicional aos pontos de carga restaurados. 

8. Registrar a manobra em uma lista de manobras de restauração 
a jusante com transferência para alimentador vizinho. 

o O registro consistirá das informações ENA, ENF, CRM, 
CPC, TM e INR.  

9. Retornar ao passo 3 para avaliar o próximo equipamento NF. 
10. Retornar ao passo 2 para avaliar o próximo equipamento NA. 
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3.4.3 Restauração a jusante com transferência interna ao 
alimentador 

Este tipo de manobra é semelhante, em termos de execução, à 
manobra já descrita de restauração a jusante com transferência para 
alimentador vizinho. A identificação das possibilidades de aplicação da 
mesma, porém, exige esforços adicionais. A operação sempre envolve 
um equipamento NA (ENA) que interliga dois nós do alimentador 
analisado. Esta manobra é realizada ao longo de uma malha aberta (ou 
anel aberto) da qual ENA faz parte. Haverá na rede um nó específico, em 
que se originam dois ramais que energizam os nós interligados por ENA 
(em outras palavras, cada um dos nós interligados por ENA é energizado 
por um destes ramais). Vistos em conjunto, este nó, os dois caminhos 
desde este nó até o equipamento ENA, e o próprio equipamento, 
compõem a citada malha aberta. O nó mencionado, por conveniência, 
será denominado como nó fonte da malha (xFM). As manobras podem 
ser realizadas em ambos os ramais ou lados da malha: para executar a 
busca, convém analisar um lado de cada vez. Estando esclarecidos todos 
estes aspectos, é possível enumerar as seguintes condições necessárias 
para a realização da manobra: 

• há um equipamento NA (ENA), habilitado para manobra, que 
interliga dois nós do alimentador analisado; 

• há um equipamento NF (ENF), habilitado para manobra, 
localizado no caminho desde o nó xFM até o equipamento 
ENA; 

• há um ou mais equipamentos com função de proteção 
(conjunto CEP), localizados no caminho desde o nó xFM até o 
equipamento ENF. 

Estas manobras podem ser realizadas para faltas em ramos que 
estejam contidos na zona de atuação de algum dos equipamentos do CEP, 
mas que não estejam a jusante de ENF. Ocorre que, havendo uma falta 
nesta região, algum equipamento de proteção do CEP atua para isolá-la. 
O equipamento ENF pode em seguida ser aberto sem qualquer restrição, 
já que toda a rede a jusante do equipamento de proteção se encontra 
desenergizada. Observa-se que, com a atuação do equipamento de 
proteção, continuam energizados o nó xFM e o outro ramal que compõe a 
malha aberta. Com a falta agora isolada por ENF, o equipamento ENA 
pode ser fechado. Esta manobra restaura o suprimento para todos os 
pontos de carga situados a jusante do equipamento ENF. A título de 
simplificação, pode-se considerar que o tempo para execução da 
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manobra, TM, seja igual ao maior dos tempos de comutação TC dos dois 
equipamentos envolvidos (ENF e ENA). 

O suprimento a montante de ENF será restabelecido após o reparo 
do componente em falha (ou após a inspeção da rede sem que seja 
encontrado qualquer defeito). É necessário neste momento retornar a 
rede à sua configuração inicial, numa operação que requer o fechamento 
de ENF e a abertura de ENA. Neste caso, cabe o raciocínio apresentado na 
seção anterior: se for permitido operar a rede temporariamente em modo 
não-radial (com a malha do equipamento ENA fechada por alguns 
instantes), os consumidores a jusante de ENF não perceberão nenhuma 
interrupção adicional; contudo, quando houver restrições a este modo de 
operação, os mesmos consumidores enfrentarão uma interrupção 
momentânea durante a manobra de retorno. 

O algoritmo 3.4 descreve um procedimento para enumeração e 
levantamento de informações das manobras de restauração a jusante, 
com transferência interna ao alimentador, passíveis de execução em uma 
rede de distribuição. 

Algoritmo 3.4 - Enumeração e levantamento de informações das 
manobras de restauração a jusante com transferência interna ao 
alimentador: 

1. Listar todos os equipamentos NA habilitados para manobra 
instalados na rede, que interliguem dois nós do alimentador 
analisado, e executar o processo descrito na sequência 
percorrendo esta lista. 

2. Para o equipamento NA atual (ENA) identificar, em um 
processo de busca a montante, o nó fonte da malha xFM. 

o Para isto, iniciar a busca em um dos nós de ENA, e 
prosseguir com a busca até chegar a um nó que 
alcance ambos os nós de ENA (a matriz de alcance 
serve para verificar esta condição): este é o nó xFM. 

3. Para o equipamento NA atual (ENA) executar o processo 
descrito na sequência uma vez para cada nó de ENA. 

4. Identificar, com a matriz de alcance, os equipamentos NF 
habilitados para manobra instalados no caminho desde o nó xFM 
até ENA, e executar o processo descrito na sequência 
percorrendo esta lista. 

5. Para o equipamento NF atual (ENF) identificar, com a matriz de 
alcance, o conjunto CEP de equipamentos de proteção 
instalados no caminho desde o nó xFM até ENF. 

6. Identificar o conjunto CRM de ramos que estão contidos nas 
zonas de proteção dos equipamentos do conjunto CEP, e que 
não estão a jusante de ENF. 



98 

o CRM indica os ramos que, se sujeitos a falhas, 
desencadearão a execução da manobra avaliada. 

7. Identificar o conjunto CPC de pontos de carga que estão a 
jusante do equipamento ENF. 

o CPC indica os pontos de carga que serão 
restabelecidos com a manobra. 

8. Determinar o tempo para execução da manobra, TM. 
o Neste trabalho, TM equivale ao maior dos tempos de 

comutação TC dos equipamentos ENA e ENF. 
9. Verificar se é permitido operar temporariamente em modo não-

radial para a manobra de retorno da rede à configuração 
original: caso seja permitido, considerar o indicador INR igual a 
Verdadeiro; em caso contrário, fazer INR igual a Falso. 

o Quando INR é Verdadeiro, é possível fechar ENF antes 
de abrir ENA, evitando-se assim uma interrupção 
adicional aos pontos de carga restaurados. 

10. Registrar a manobra em uma lista de manobras de restauração 
a jusante com transferência interna ao alimentador. 

o O registro consistirá das informações ENA, ENF, CRM, 
CPC, TM e INR. 

11. Retornar ao passo 5, e avaliar o próximo equipamento NF. 
12. Retornar ao passo 3, e avaliar o segundo nó de ENA. 
13. Retornar ao passo 2, e avaliar o próximo equipamento NA. 

3.4.4 Verificação da viabilidade técnica das manobras 

A enumeração de manobras apresentada nas seções anteriores 
considerou critérios lógicos, que estão baseados na conectividade entre 
ramos e no posicionamento dos equipamentos de comutação. Existe a 
necessidade de considerar também outros critérios voltados à operação 
segura da rede.  É preciso garantir que, após a realização de qualquer 
manobra, todas as partes energizadas da rede de distribuição estarão 
expostas a níveis seguros de tensão e de corrente. Além disto, o sistema 
de proteção deve continuar provendo condições de segurança mínimas 
após a reconfiguração da rede. Estas questões, que envolvem cálculos de 
fluxos de potência, foram comentadas na seção 3.1.5, porém não serão 
tratadas neste trabalho. 

Também é relevante a restrição de operação sempre radial. Para 
duas ou mais manobras pode haver sobreposição no conjunto CRM, 
indicando que para faltas em certa região, ambas as manobras poderiam 
restaurar cargas. Ocorre que, se também houver sobreposição no 
conjunto CPC, e se as manobras envolverem diferentes equipamentos 
ENA, a execução de ambas as manobras conectará os consumidores em 
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CPC a distintas fontes de suprimento (ou haverá caminhos redundantes 
até a fonte de suprimento). Isto resultaria em operação não-radial, que se 
assumiu não-permitida. Percebe-se então que há um conflito entre tais 
manobras. Estes precisam ser resolvidos, um a um, de modo que não 
restem condições de conflito entre as manobras no conjunto final de 
operações permitidas. A seleção entre manobras conflitantes tende a 
consistir em uma solução de compromisso, tendo em vista as 
características CPC (quais e quantos consumidores são reconectados), TM 
(tempo para restauração), e INR (capacidade de retornar à configuração 
inicial sem uma interrupção adicional), todas já descritas, e que variam 
de uma manobra para outra. Neste caso, há de se empregar alguma 
técnica de apoio à decisão, como aquela proposta por Bernardon et al. 
(2009), ou será necessária a revisão dos conflitos por um especialista 
com conhecimento dos critérios que orientam a operação da rede 
analisada. 

3.5 MONTAGEM DAS TABELAS DA MLE EXPANDIDA 

A execução da técnica de simulação compreende a montagem das 
tabelas da MLE, e o cálculo dos indicadores de confiabilidade a partir 
destas tabelas. Para acomodar os avanços propostos à técnica, 
principalmente no que diz respeito à modelagem de equipamentos 
religadores e à estimação de frequências de eventos de interrupção 
momentânea, os algoritmos para montagem das tabelas da MLE e as 
equações para cálculo dos indicadores de confiabilidade foram 
revisados, dando origem à técnica da MLE expandida. 

A técnica de simulação se utiliza de dez tabelas da MLE. Nestas 
tabelas, cada linha corresponde a um ramo da rede que está sujeito a 
falhas, e cada coluna está associada com um dos pontos de carga para os 
quais os indicadores individuais serão estimados. Na sequência, as 
denominações e os propósitos de cada uma destas dez tabelas são 
apresentados: 

1) MLE com frequências (F) de interrupções sustentadas (S) 
relacionadas com falhas permanentes (P), identificada pela 
sigla MLEFSP. 

2) MLE com frequências (F) de interrupções sustentadas (S) 
relacionadas com falhas temporárias (T), identificada pela 
sigla MLEFST. 
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3) MLE com durações (D) de interrupções sustentadas (S) 
relacionadas com falhas permanentes (P), identificada pela 
sigla MLEDSP. 

4) MLE com durações (D) de interrupções sustentadas (S) 
relacionadas com falhas temporárias (T), identificada pela 
sigla MLEDST. 

5) MLE com indisponibilidades (I) por interrupções sustentadas 
(S) relacionadas com falhas permanentes (P), identificada 
pela sigla MLEISP.  

6) MLE com indisponibilidades (I) por interrupções sustentadas 
(S) relacionadas com falhas temporárias (T), identificada pela 
sigla MLEIST. 

7) MLE com frequências de eventos de interrupção 
momentânea (M) relacionados com ações para isolamento (I) 
de falhas permanentes (P), identificada pela sigla MLEMIP. 

8) MLE com frequências de eventos de interrupção 
momentânea (M) relacionados com ações para isolamento (I) 
de falhas temporárias (T), identificada pela sigla MLEMIT. 

9) MLE com frequências de eventos de interrupção 
momentânea (M) relacionados com manobras de retorno à 
configuração original (R) após o reparo de falhas 
permanentes (P), identificada pela sigla MLEMRP. 

10) MLE com frequências de eventos de interrupção 
momentânea (M) relacionados com manobras de retorno à 
configuração original (R) após o isolamento de trechos com 
falhas temporárias (T), identificada pela sigla MLEMRT. 

Como exposto ao longo da seção 2.6, a técnica clássica faz uso de 
três tabelas da MLE, identificadas como MLEFS, MLEDS e MLEIS. Estas 
equivalem às tabelas MLEFSP, MLEDSP e MLEISP descritas no parágrafo 
anterior, e são usadas para o registro de interrupções sustentadas 
relacionadas com falhas permanentes. Em acordo com um dos objetivos 
deste trabalho, precisam ser registradas também as interrupções 
sustentadas provocadas por falhas temporárias. Para isto, juntaram-se às 
três primeiras as tabelas MLEFST, MLEDST e MLEIST. Resta observar que 
estas seis tabelas registram toda a expectativa de ocorrência de 
interrupções sustentadas, com respeito às falhas esperadas e às ações 
para isolá-las (tais ações para isolamento de falhas correspondem à 
atuação do sistema de proteção, e à execução de manobras para 
restauração de cargas). 
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As quatro tabelas restantes estão ligadas ao objetivo de se estimar 
as frequências com que ocorrem eventos de interrupção momentânea. A 
ocorrência de falhas, tanto permanentes quanto temporárias, pode 
resultar em eventos deste tipo por variadas maneiras. Nas tabelas 
MLEMIP e MLEMIT são registradas as frequências dos eventos de 
interrupção momentânea decorrentes das ações para isolamento de 
falhas. Precisamente, são interrupções causadas pela atuação de 
equipamentos com função de religamento e pela realização de manobras 
de restauração de cargas, desde que estas ações sejam concluídas em 
tempo inferior ou igual ao tempo máximo para interrupção momentânea. 
Tratando-se das manobras de restauração, a redução destes tempos é 
viabilizada pelos recursos de automação e de telecomando dos 
equipamentos envolvidos. Nas demais tabelas, MLEMRP e MLEMRT, são 
registradas frequências dos eventos de interrupção momentânea 
associados com as situações em que, por questões de segurança 
operativa, as manobras de retorno à configuração original da rede 
exigem uma interrupção adicional. Estas manobras são executadas após 
o reparo da falha ou após a verificação da ausência de falhas, e foram 
discutidas nas seções 3.4.2 e 3.4.3. 

As dez tabelas da MLE são representadas graficamente na figura 
3.2, em um arranjo tal que as separa pelas suas relações com falhas 
permanentes ou temporárias em um eixo vertical, e também pelas suas 
relações com interrupções sustentadas ou momentâneas em um eixo 
horizontal. As setas que apontam para a tabela MLEISP são uma 
indicação de que ela é construída a partir das tabelas MLEFSP e MLEDSP; 
a mesma relação existe entre as tabelas MLEIST, MLEFST e MLEDST. 
Cabe ainda observar que a MLE clássica tem sua atuação limitada ao 
quadrante superior esquerdo do arranjo: trata apenas de faltas 
permanentes, estimando frequências e durações das interrupções 
sustentadas. 

A montagem das tabelas da MLE expandida se dá em uma 
sequência de cinco etapas, descritas nas subseções seguintes. Ao longo 
das etapas, oito das dez tabelas da MLE são preenchidas e atualizadas. 
As outras duas tabelas (MLEISP e MLEIST) são determinadas depois, 
junto ao cálculo dos indicadores de confiabilidade, também descrito na 
sequência. 

3.5.1 Etapa 1 

Na primeira etapa de montagem, as tabelas MLEFSP e MLEFST são 
preenchidas, respectivamente, com os valores das taxas de falhas 
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permanentes e temporárias dos ramos da rede. Do mesmo modo, as 
tabelas MLEDSP e MLEDST são preenchidas com os valores dos tempos 
para reparo associados com falhas permanentes e temporárias. Desta 
maneira, as tabelas da MLE representam a confiabilidade da rede para a 
condição em que não está instalado nenhum equipamento de comutação: 
qualquer falha, seja permanente ou temporária, provocará uma 
interrupção sustentada que afetará todos os pontos de carga do 
alimentador, e o tempo para restauração do suprimento aos 
consumidores será igual ao tempo de reparo de cada falha. 
Figura 3.2 - Arranjo das dez tabelas da MLE expandida, separadas com respeito 

aos tipos de falhas e de interrupções. 

MLEFSP

MLEDSP

MLEISP

MLEFST

MLEDST

MLEIST

MLEMIP MLEMITMLEMRP MLEMRT

Interrupções sustentadas
Interrupções momentâneas

Falhas
permanentes

Falhas
temporárias

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

3.5.2 Etapa 2 

Na etapa seguinte, são inseridas nas tabelas da MLE as alterações 
em frequências e durações de interrupção que decorrem da atuação de 
equipamentos de comutação, com funções de proteção e de religamento, 
instalados na rede. A execução desta etapa se baseia na definição de 
zonas de atuação dos equipamentos de proteção e de religamento, 
conforme proposta na seção 3.3. As três condições expostas no quadro 
3.3 (p. 89) são tratadas. 

O algoritmo 3.5, que descreve a execução da etapa 2, é 
apresentado na sequência. Como nele exposto, o processo é executado 
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sequencialmente para cada equipamento com função de proteção 
instalado na rede. No que se segue, há dois tratamentos diferenciados. 
Um destes tratamentos se aplica às chaves fusíveis coordenadas em 
esquema fuse saving, aos seccionalizadores, e aos religadores: nestes 
casos, algum equipamento com função de religamento atua para 
eliminar as falhas temporárias. São registradas nas tabelas da MLE as 
seguintes constatações, relacionadas com falhas na zona de atuação do 
equipamento de proteção: 

• não serão afetados por estas falhas todos os pontos de carga 
que não estão a jusante do equipamento religador, sejam elas 
permanentes ou temporárias; 

• para as falhas permanentes, aqueles pontos de carga que 
estão a jusante do religador, mas que não estão a jusante do 
equipamento de proteção, enfrentarão uma interrupção de 
duração reduzida, igual ao tempo para religamento associado; 

• para falhas temporárias, todos os pontos de carga a jusante do 
religador enfrentarão uma interrupção de duração reduzida, 
igual ao tempo para religamento associado; 

• com respeito às duas últimas constatações: se o tempo para 
religamento for inferior ou igual ao tempo máximo para 
interrupção momentânea, estas interrupções de duração 
reduzida serão contabilizadas apenas como eventos de 
interrupção momentânea. 

O segundo tratamento é aplicado aos equipamentos de proteção 
que atuam sem função de religamento em sua retaguarda, como na 
coordenação fuse clearing. Nestes casos, cabe registrar que as falhas 
localizadas na zona de atuação do equipamento de proteção não causam 
interrupções naqueles pontos de carga que não estão a jusante deste 
equipamento, sejam estas falhas permanentes ou temporárias. 

 
Algoritmo 3.5 - Etapa 2 da montagem das tabelas da MLE 
expandida 

1. Para cada equipamento com função de proteção EP instalado na 
rede, identificar o conjunto CRM de ramos contidos em sua zona 
de proteção. 

2. Dentre CRM, identificar o conjunto CRM* de ramos contidos na 
zona de religamento de algum equipamento ER. 
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3. Para quaisquer falhas em CRM*, os pontos de carga que não 
estão a jusante de ER não serão afetados: 

 Nas tabelas MLEFSP, MLEFST, MLEDSP, e 
MLEDST, atribuir o valor 0 (zero) às 
posições associadas com tais ramos e pontos 
de carga. 

4. Para falhas permanentes em CRM*, os pontos de carga que estão 
a jusante de ER, mas que não estão a jusante de EP, enfrentarão 
uma interrupção de menor duração: 

o Se o tempo para religamento de ER for menor ou igual 
ao tempo máximo para interrupção momentânea, 
enfrentarão uma interrupção momentânea: 

 Transferir, da tabela MLEFSP para a tabela 
MLEMIP, os valores das posições associadas 
com tais ramos e pontos de carga; 

 Nas tabelas MLEFSP e MLEDSP, atribuir o 
valor 0 (zero) às posições associadas com 
tais ramos e pontos de carga. 

o Em caso contrário, enfrentarão uma interrupção 
sustentada de duração igual ao tempo para 
religamento de ER: 

 Na tabela MLEDSP, atribuir o valor do tempo 
para religamento de ER às posições 
associadas com tais ramos e pontos de 
carga. 

5. Para falhas temporárias em CRM*, todos os pontos de carga a 
jusante de ER enfrentarão uma interrupção de menor duração: 

o Se o tempo para religamento de ER for menor ou igual 
ao tempo máximo para interrupção momentânea, 
enfrentarão uma interrupção momentânea: 

 Transferir, da tabela MLEFST para a tabela 
MLEMIT, os valores das posições associadas 
com tais ramos e pontos de carga; 

 Nas tabelas MLEFST e MLEDST, atribuir o 
valor 0 (zero) às posições associadas com 
tais ramos e pontos de carga. 

o Em caso contrário, enfrentarão uma interrupção 
sustentada de duração igual ao tempo para 
religamento de ER: 

 Na tabela MLEDST, atribuir o valor do tempo 
para religamento de ER às posições 
associadas com tais ramos e pontos de 
carga. 

6. Dentre CRM, identificar o conjunto CRM** de ramos que não 
estão contidos em nenhuma zona de religamento. 
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7. Para quaisquer falhas em CRM**, os pontos de carga que não 
estão a jusante de EP não serão afetados: 

 Nas tabelas MLEFSP, MLEFST, MLEDSP, e 
MLEDST, atribuir o valor 0 (zero) às 
posições associadas com tais ramos e pontos 
de carga. 

3.5.3 Etapa 3 

Na etapa 3 são inseridas nas tabelas da MLE as alterações em 
frequências e durações referentes às manobras de restauração a 
montante. Esta operação depende da enumeração de manobras, 
executada a priori tal como exposto na seção 3.4. O algoritmo 3.6 
apresenta procedimentos detalhados para a realização desta etapa. 

A atualização das tabelas é executada sequencialmente, 
interpretando-se uma a uma as manobras previamente identificadas de 
restauração a montante. Cada manobra tem o potencial de promover um 
tempo para restauração diferenciado – TM – a um conjunto específico de 
pontos de carga – CPC – quando ocorrerem falhas ao longo de certa 
região – identificada por CRM. Haverá situações em que duas ou mais 
manobras, frente a falhas em certa região, serão capazes de promover 
distintos tempos de restauração para um conjunto comum de pontos de 
carga: esta é uma condição desejável de redundância nos mecanismos de 
restauração de cargas. O algoritmo proposto trata tais situações adotando 
sempre o menor dos possíveis tempos de restauração para cada ponto de 
carga. 

Se o tempo para execução de alguma manobra for inferior ou 
igual ao tempo máximo para interrupção momentânea, serão 
contabilizados nos pontos de carga restaurados apenas eventos de 
interrupção momentânea. Em caso contrário, continuarão sendo 
contabilizadas interrupções sustentadas, porém com durações reduzidas 
ao tempo de execução da manobra. 

 
Algoritmo 3.6 - Etapa 3 da montagem das tabelas da MLE 
expandida 

1. Para cada manobra de restauração a montante enumerada, 
resgatar as informações de CRM, CPC, e TM: 

o CRM indica os ramos que, se sujeitos a falhas, 
desencadearão a execução da manobra avaliada; 

o CPC indica os pontos de carga que serão 
restabelecidos com a manobra; 

o TM é o tempo para execução da manobra. 
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2. Considerando as falhas permanentes (ao fim repetir para as 
falhas temporárias, com atenção às observações em 
parênteses), identificar o conjunto CCDM de campos a serem 
atualizados: 

o CCDM é o conjunto de campos em que os valores de 
duração são maiores que TM, dentre os campos da 
tabela MLEDSP associados com os ramos CRM e os 
pontos de carga CPC (para falhas temporárias, 
considerar a tabela MLEDST). 

3. Os pares de ramos e pontos de carga associados com estes 
campos indicam onde a atual manobra promoverá uma 
interrupção de menor duração frente ao que já foi avaliado: 

o Se TM for menor ou igual ao tempo máximo para 
interrupção momentânea, o efeito da falha será 
reduzido a uma interrupção momentânea: 

 Transferir, da tabela MLEFSP para a tabela 
MLEMIP, os valores dos campos CCDM (para 
falhas temporárias, transferir da tabela 
MLEFST para a tabela MLEMIT); 

 Nas tabelas MLEFSP e MLEDSP, atribuir o 
valor 0 (zero) aos campos CCDM (para falhas 
temporárias, considerar as tabelas MLEFST e 
MLEDST). 

o Em caso contrário, haverá uma interrupção sustentada 
de duração TM: 

 Na tabela MLEDSP, atribuir o valor TM aos 
campos CCDM (para falhas temporárias, 
considerar a tabela MLEDST). 

3.5.4 Etapas 4 e 5 

Na etapa 4 são inseridas nas tabelas da MLE as informações 
referentes às manobras de restauração a jusante com transferência para 
alimentador vizinho. Da revisão dos demais trabalhos que utilizaram e 
descreveram a técnica da MLE, e do exposto na seção 2.6.2, observa-se 
que a construção das tabelas tem sido encerrada nesta etapa. Desta 
forma, não foram contempladas as manobras que poderiam ser 
realizadas com as chaves de interligação internas a um alimentador. 
Visando representar na MLE os ganhos em confiabilidade obtidos com 
estas manobras, é proposta a execução de uma quinta etapa: na etapa 5 
são inseridas nas tabelas da MLE as informações referentes às manobras 
de restauração a jusante com transferência interna ao alimentador. 
Ambas as etapas estão baseadas na enumeração das manobras, tal qual 
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exposta na seção 3.4, e os procedimentos detalhados para realizá-las são 
apresentados no algoritmo 3.7. 

A operacionalização destas etapas é semelhante à da etapa 3. A 
atualização é executada sequencialmente, interpretando-se uma a uma as 
manobras previamente identificadas de restauração a jusante. Cada 
manobra tem o potencial de promover um tempo para restauração 
diferenciado – TM – a um conjunto específico de pontos de carga – CPC – 
quando ocorrerem falhas ao longo de certa região – identificada por 
CRM. Como visto na seção 3.5.3, pode haver situações em que duas ou 
mais manobras, frente a falhas em certa região, serão capazes de 
promover distintos tempos de restauração para um conjunto comum de 
pontos de carga (contudo, assume-se que os conflitos discutidos na 
seção 3.4.4 já estejam resolvidos). Em tais situações, o algoritmo 
proposto adota sempre o menor dos possíveis tempos de restauração 
para cada ponto de carga.  

Se o tempo para execução de alguma manobra for inferior ou 
igual ao tempo máximo para interrupção momentânea, serão 
contabilizados nos pontos de carga restaurados apenas eventos de 
interrupção momentânea. Em caso contrário, continuarão sendo 
contabilizadas interrupções sustentadas, porém com durações reduzidas 
ao tempo de execução da manobra. 

Algumas manobras exigirão operação estritamente radial, 
resultando em interrupções momentâneas adicionais no momento de 
retorno à configuração original do alimentador (INR indica quando a 
operação não-radial é permitida). Quando existir esta exigência, o 
algoritmo proposto contabilizará tais interrupções. 

 
Algoritmo 3.7 - Etapas 4 e 5 da montagem das tabelas da MLE 
expandida 

1. Para cada manobra de restauração a jusante enumerada, 
resgatar as informações de CRM, CPC, TM, e INR: 

o CRM indica os ramos que, se sujeitos a falhas, 
desencadearão a execução da manobra avaliada; 

o CPC indica os pontos de carga que serão 
restabelecidos com a manobra; 

o TM é o tempo para execução da manobra; 
o INR indica a possibilidade de operação não-radial no 

retorno à configuração original do alimentador. 
2. Considerando as falhas permanentes (ao fim repetir para as 

falhas temporárias, com atenção às observações em 
parênteses), identificar o conjunto CCDM de campos a serem 
atualizados: 
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o CCDM é o conjunto de campos em que os valores de 
duração são maiores que TM, dentre os campos da 
tabela MLEDSP associados com os ramos CRM e os 
pontos de carga CPC (para falhas temporárias, 
considerar a tabela MLEDST). 

3. Os pares de ramos e pontos de carga associados com estes 
campos indicam onde a atual manobra promoverá uma 
interrupção de menor duração frente ao que já foi avaliado: 

o Se não for permitido operar em condição não-radial 
durante o retorno à configuração original, a falha 
provocará uma interrupção momentânea adicional: 

 Transferir, da tabela MLEFSP para a tabela 
MLEMRP, os valores dos campos CCDM (para 
falhas temporárias, transferir da tabela 
MLEFST para a tabela MLEMRT). 

o Se TM for menor ou igual ao tempo máximo para 
interrupção momentânea, o efeito da falha será 
reduzido a uma interrupção momentânea: 

 Transferir, da tabela MLEFSP para a tabela 
MLEMIP, os valores dos campos CCDM (para 
falhas temporárias, transferir da tabela 
MLEFST para a tabela MLEMIT); 

 Nas tabelas MLEFSP e MLEDSP, atribuir o 
valor 0 (zero) aos campos CCDM (para falhas 
temporárias, considerar as tabelas MLEFST e 
MLEDST). 

o Para TM maior que o tempo máximo para interrupção 
momentânea, haverá uma interrupção sustentada de 
duração TM: 

 Na tabela MLEDSP, atribuir o valor TM aos 
campos CCDM (para falhas temporárias, 
considerar a tabela MLEDST). 

3.6 CÁLCULO DOS INDICADORES 

Ao concluir as etapas de montagem das tabelas da MLE, resta 
ainda construir as tabelas com indisponibilidades: MLEISP e MLEIST. A 
tabela com indisponibilidades por interrupções sustentadas relacionadas 
com falhas permanentes, MLEISP, resulta da multiplicação elemento a 
elemento entre as tabelas de frequência e de duração para falhas 
permanentes, MLEFSP e MLEDSP. De forma análoga, mas para faltas 
temporárias, a tabela MLEIST resulta da multiplicação entre as tabelas 
MLEFST e MLEDST. 
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Com todas as dez tabelas preenchidas, podem ser calculados os 
indicadores de confiabilidade. A abordagem adotada consiste em 
calcular inicialmente os indicadores individuais; os indicadores 
agregados são em seguida derivados dos primeiros. Na sequência são 
apresentadas equações para o cálculo dos indicadores adotados, com 
base nas dez tabelas da MLE expandida. As equações foram derivadas 
daquelas apresentadas na seção 2.6.3. 

Para determinar a frequência de interrupção sustentada em cada 
ponto de carga (fs

pc), são somados os valores das tabelas MLEFSP e 
MLEFST, coluna por coluna. De maneira análoga, as indisponibilidades 
anuais para cada ponto de carga (Us

pc) equivalem à soma dos valores da 
respectiva coluna nas tabelas de indisponibilidades MLEISP e MLEIST. 
As durações médias das interrupções sustentadas (ts

pc) correspondem às 
médias ponderadas das durações pelas respectivas frequências. É 
possível obter estes indicadores diretamente da divisão do valor de 
indisponibilidade anual pelo valor de frequência de interrupção 
sustentada, para cada ponto de carga. As frequências de eventos de 
interrupção momentânea observadas em cada ponto de carga (fme

pc) são 
estimadas como a soma dos valores da respectiva coluna nas tabelas 
MLEMIP, MLEMIT. MLEMRP, e MLEMRT. Nas equações 3.1 a 3.4, são 
apresentadas fórmulas que permitem calcular estes quatro indicadores 
para um ponto de carga Lj. 
 ( ) ( ) ( )( )s FSP FST

pc
i

f MLE , MLE ,= +∑j i j i jL a L a L  (3.1) 

 ( ) ( ) ( )( )s ISP IST
pc

i
U MLE , MLE ,= +∑j i j i jL a L a L  (3.2) 

 ( ) ( ) ( )s s s
pc pc pct  U  / f=j j jL L L  (3.3) 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

MIP MIT

me
pc MRP MRT

i

MLE , MLE ,
f

 MLE , MLE ,

 + +
 =
 + + 

∑
i j i j

j

i j i j

a L a L
L

a L a L
 (3.4) 

 
As equações 3.5 a 3.10 permitem calcular, respectivamente, os 

indicadores SAIFI, SAIDI, MAIFIE, ASIFI, ASIDI, e ENS, com base 
em valores dos indicadores individuais, em dados de número de 
consumidores por ponto de carga, e também de carregamento por ponto 
de carga. 
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Nota-se, no cálculo dos indicadores individuais, que todas as 

expressões possuem parcelas associadas com faltas permanentes e com 
faltas temporárias. Para a frequência de eventos de interrupção 
momentânea, a origem dos desligamentos ainda subdivide-se em outras 
duas: há interrupções com duração reduzida graças às ações rápidas de 
religamento e restauração (que de outra forma seriam interrupções 
sustentadas), e também há interrupções adicionais associadas com o 
retorno à configuração original do alimentador. 

Oito das dez tabelas da MLE são explicitamente utilizadas no 
cálculo dos indicadores individuais. Lembra-se que as outras duas 
tabelas (com durações de interrupções sustentadas), embora não 
apareçam explicitamente neste contexto, são utilizadas para determinar 
as tabelas de indisponibilidade, que fazem parte das equações. 
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3.7 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados da simulação consistem de listas com os valores 
dos indicadores agregados (SAIDI, SAIFI, MAIFIE, ASIFI, ASIDI, e 
ENS) e dos indicadores individuais (fs

pc, ts
pc, Us

pc, e fme
pc). A lista de 

indicadores agregados é constituída por seis valores (um para cada 
indicador), ou seja, possui uma extensão fixa e reduzida. Por esta razão, 
os indicadores agregados serão apresentados em quadros. Já as listas de 
indicadores individuais tendem a ser extensas, em proporção ao número 
de pontos de carga avaliados na simulação. Com isto em vista, serão 
utilizados mapas de dados e histogramas, comentados na seção 2.7, para 
proporcionar uma representação visual da confiabilidade ao longo das 
redes avaliadas. 

Nos mapas de dados apresentados, a cor de cada ramo e nó indica 
o nível de confiabilidade que será enfrentado por um consumidor 
conectado naquele local. Utiliza-se uma escala com dez cores, em que 
cada cor está associada a um décimo do intervalo de valores 
representado. As cores mais frias (tons de azul) estão relacionadas com 
baixos valores para os indicadores, enquanto as cores mais quentes (tons 
de vermelho) representam valores de maior severidade. Foram 
selecionadas cores que proporcionam uma melhor visualização do 
documento impresso, em detrimento da visualização em meios digitais. 
O intervalo de valores representado na escala é reajustado, conforme a 
conveniência, para cada ilustração. 

Junto a cada mapa de dados é apresentado um histograma, no 
qual são definidas dez classes de confiabilidade. O intervalo de valores 
representado em um histograma é o mesmo adotado para o respectivo 
mapa de dados. As barras verticais indicam quantos consumidores estão 
enquadrados em cada classe, e as cores das barras têm relação direta 
com a escala de cores usada no mapa de dados. 

Isoladamente, mapas de dados e histogramas viabilizam a 
representação concisa dos valores dos indicadores, e também facilitam a 
comparação de cenários distintos com relação aos níveis de 
confiabilidade que proporcionam aos consumidores de um alimentador. 
Entende-se que tais vantagens tendem a serem potencializadas ao 
conjugar estes formatos de ilustração por meio de uma escala comum de 
cores, tal qual proposto. No capítulo 4, que tem como principal objetivo 
apresentar as potencialidades da MLE expandida, esta abordagem 
gráfica também é demonstrada e discutida. 
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4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados três estudos realizados com o 
objetivo de demonstrar algumas situações propícias à simulação com a 
MLE expandida, bem como a forma dos resultados obtidos. 

O primeiro estudo corresponde à simulação de uma rede radial 
fictícia, de pequeno porte. Em caráter introdutório, são apresentados os 
resultados e a representação dos mesmos em mapas de dados e 
histogramas. A confiabilidade desta rede é analisada, ao mesmo passo 
em que são discutidas as vantagens da MLE expandida frente à MLE 
clássica. 

No segundo estudo é avaliada uma rede com 40 km de extensão, 
que supre consumidores de uma região urbana, com enfoque no sistema 
de proteção e religamento. Foram realizadas simulações com distintos 
esquemas de coordenação da proteção (fuse saving e fuse clearing), e 
também com a instalação de um novo religador. 

No terceiro estudo é avaliada uma rede de maior porte, com 200 
km extensão, que atende consumidores em uma região rural. É dado 
destaque aos equipamentos que permitem a realização de manobras. As 
simulações tratam da automação da rede e de práticas de operação, 
como a execução de manobras que promovem a restauração de cargas 
em tempos reduzidos. 

4.1 AVALIAÇÃO DA REDE TESTE COM A SEQUÊNCIA 
PROPOSTA 

Este primeiro estudo envolve a simulação de uma rede fictícia, 
criada com o objetivo de ilustrar didaticamente a aplicação da MLE 
expandida. A figura 4.1 retrata o diagrama unifilar da rede teste. Na 
figura 4.2 há uma representação do alimentador principal em forma de 
árvore orientada, na qual ficam evidentes os nós (x1, x2, ... x19) e os 
ramos (a1, a2, ... a18) que compõem esta rede. Destacam-se as seguintes 
informações para uma caracterização básica do alimentador: 

• Extensão de 1,7 km; 
• Atende 1.200 consumidores, concentrados em 6 pontos de 

carga, que juntos demandam em média 1.000 kW; 
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• Para modelar a incidência de falhas permanentes nos ramos 
da rede, foram adotados os valores típicos λP = 0,500 
falhas/km/ano e TMRP = 4,0 horas/falha; estes valores estão 
em acordo com o exposto na seção 2.2.4; 

• Para falhas temporárias, os parâmetros foram ajustados com 
base nos valores estabelecidos para falhas permanentes: a 
taxa de falhas temporárias é tal que, do total de falhas, 70% é 
temporária, resultando em λT = 1,167 falhas/km/ano; o tempo 
médio de reparo é uma fração (1/4) do tempo médio de 
reparo para falhas permanentes, resultando em TMRT = 1,0 
hora/falha; 

• Para a distinção entre interrupções momentâneas e 
sustentadas, considera-se que o tempo máximo para 
interrupção momentânea é de 3 minutos; 

• Estão instalados 8 equipamentos de comutação: 1 religador, 1 
chave fusível, 1 seccionalizador, 3 chaves faca, e 2 chaves à 
óleo telecomandadas. 

• Destes equipamentos, uma chave faca opera em modo NA, 
servindo de interconexão com um alimentador vizinho, e uma 
chave a óleo telecomandada opera em modo NA, servindo de 
interconexão interna ao alimentador. 

A descrição detalhada da rede teste, bem como a execução 
completa da sequência de análise para esta rede, são ambas apresentadas 
no apêndice A. Deste modo os resultados vistos na sequência podem ser 
confirmados naquela seção. 

4.1.1 Resultados da simulação com a MLE expandida 

Nos quadros 4.1 e 4.2 são apresentados os indicadores agregados 
e individuais estimados com a simulação do modelo da rede teste, 
considerando os seis pontos de carga atendidos. Os valores dos 
indicadores individuais de frequência de interrupção sustentada (fs

pc), de 
frequência de eventos de interrupção momentânea (fme

pc), e de 
indisponibilidade anual (Us

pc), também são retratados nos mapas de 
dados e histogramas apresentados nas figuras 4.3, 4.4 e 4.5. Uma análise 
realizada com base nestas figuras é descrita na sequência. 
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Figura 4.1 - Diagrama unifilar da rede teste na configuração original. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Figura 4.2 - Nós e ramos do alimentador principal. 
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Quadro 4.1 - Indicadores agregados estimados para a rede teste. 

SAIFI = 0,614  int. / ano
SAIDI = 1,384  h. / ano
MAIFIE = 1,659  int. / ano
ASIFI = 0,642  int. / ano
ASIDI = 1,397  h. / ano
ENS = 1.397  kWh / ano

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Quadro 4.2 - Indicadores básicos por ponto de carga. 

Ponto de
Carga

fs
pc

(int./ano)
ts

pc

(h./int.)
Us

pc

(h./ano)
fme

pc

(int./ano)
L 3 0,400 1,500 0,600 1,600
L 5 0,400 3,167 1,267 1,700
L 9 1,234 1,000 1,233 2,000
L 11 1,234 1,167 1,439 2,000
L 16 0,600 2,889 1,733 1,500
L 18 0,500 3,333 1,667 1,600

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

O mapa da figura 4.3 indica que a frequência de interrupção 
sustentada é menor na região próxima à subestação, em azul. Isto se 
deve a presença de equipamentos que permitem isolar rapidamente as 
falhas que ocorrem a jusante desta porção da rede: tais equipamentos 
são uma chave fusível no nó x8 e um seccionalizador no nó x15. Em uma 
situação oposta está a região a jusante do nó x8, retratada em marrom, 
com as maiores frequências de interrupção sustentada. Entende-se que 
isto ocorre porque o religador do nó x2 e a chave fusível do nó x8 estão 
coordenados no esquema fuse clearing, de modo que qualquer falha a 
jusante de x8, mesmo que seja temporária, será isolada com a abertura da 
chave fusível em x8. 

A representação visual das frequências de interrupção sustentada 
em um mapa, por si só, não oferece nenhuma noção da concentração de 
cargas e de consumidores ao longo da rede. Os histogramas são 
apresentados junto aos mapas para amenizar e eventualmente contornar 
esta limitação. No histograma da figura 4.3 é fácil constatar que 1.000 
dos 1.200 consumidores da rede enfrentam frequências de interrupção 
sustentada iguais ou inferiores a 0,6 interrupções/ano: estes 1.000 
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consumidores são contabilizados nas três primeiras classes do 
histograma, representadas em tons de azul, e estão instalados nas regiões 
representadas também em tons de azul no mapa de dados. 

Com respeito às frequências de eventos de interrupção 
momentânea retratadas na figura 4.4, nota-se que são mais elevadas na 
região central, em verde, e também na região superior direita do 
alimentador, em marrom. Tal diferença é promovida pela realização de 
manobras de restauração a jusante com transferência para um 
alimentador vizinho, viabilizada por uma interligação com chave faca no 
nó x13. Estas manobras favorecem a confiabilidade, dado que restauram 
em tempo reduzido o suprimento de diversas cargas após certas falhas; 
porém envolvem a abertura de uma chave faca, de modo que é exigida 
uma interrupção momentânea adicional após o reparo de cada falha, 
quando a rede retorna à configuração original. Com a MLE expandida 
tais interrupções também são contabilizadas. 

As indisponibilidades ao longo da rede estão retratadas na figura 
4.5, que registra condições mais favoráveis para a região próxima da 
subestação, marcada em azul. Há uma elevação no tempo de interrupção 
anual na medida em que aumenta o afastamento da subestação, que se 
faz notar pela progressão das cores, de azul para amarelo, seguindo para 
tons de vermelho. A indisponibilidade estimada é mais severa na região 
da rede a jusante do nó x15. O agravamento em relação às demais regiões 
decorre principalmente do fato de que, para faltas permanentes na 
porção da rede delimitada pelos nós x4, x8 e x15, é possível restaurar em 
tempo reduzido o suprimento dos consumidores a montante do nó x4 e a 
jusante do nó x8, porém os consumidores a jusante do nó x15 enfrentam 
interrupções com durações iguais aos tempos de reparo. 

Na prática, a indisponibilidade para os consumidores a jusante do 
nó x15 tende a ser menor que o valor aqui estimado, pois existem 
manobras de restauração a jusante em cadeia passíveis de execução 
nesta rede que não foram consideradas. A razão pela qual estas 
manobras foram desconsideradas foi apresentada na seção 3.4; sugere-se 
que trabalhos futuros combinem algoritmos para identificação de tais 
manobras e a simulação com a MLE expandida. 
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Figura 4.3 - Visualização das frequências de interrupção sustentada para a rede 
teste (interrupções/ano). 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Figura 4.4 - Visualização das frequências de eventos de interrupção 

momentânea para a rede teste (interrupções/ano). 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.5 - Visualização das indisponibilidades para a rede teste (horas/ano). 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

4.1.2 Comparação com a MLE clássica 

Nesta seção são traçadas algumas comparações entre os 
resultados já apresentados, obtidos com a MLE expandida, e os 
resultados que podem ser alcançados com a MLE clássica. Como 
exemplo de aplicação da MLE clássica, foi simulado um modelo da rede 
teste em que a taxa de falhas dos ramos é λ = 0,500 falhas/km/ano, e o 
tempo médio de reparo é TMR = 4,0 horas/falha. A simulação com a 
MLE expandida considerou os parâmetros já descritos no início da 
seção 4.1: λP = 0,500 falhas/km/ano, λT = 1,167 falhas/km/ano, TMRP = 
4,0 horas/falha, e TMRT = 1,0 hora/falha. Visa-se representar, assim, a 
situação em que as falhas temporárias são totalmente ignoradas na 
composição do modelo para simulação com a MLE clássica. 

Na figura 4.6 são mostrados mapas com dados de frequência de 
interrupção sustentada para duas simulações com a rede teste. A mesma 
escala de cores foi utilizada para gerar ambas as ilustrações, 
viabilizando uma comparação direta. Ao observar a região superior 
direita da rede nos mapas, nota-se que a MLE expandida estimou 
frequências de interrupção mais severas: o mapa à esquerda tem a cor 
verde, enquanto o mapa à direita tem a cor marrom. Numericamente, o 
indicador fs

pc passou de 0,65 interrupções/ano no primeiro caso, para 
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1,23 interrupções/ano no segundo. Entende-se que tal diferença decorre 
da modelagem, visto que no modelo simulado com a MLE clássica as 
faltas temporárias foram desconsideradas.  Esta região do alimentador 
não está contida na zona de atuação de nenhum equipamento religador e, 
portanto, enfrenta interrupções sustentadas causadas por faltas 
temporárias, que são automaticamente contabilizadas na simulação com 
a MLE expandida. 

Na figura 4.7 são mostrados mapas com dados de 
indisponibilidades anuais para as duas simulações realizadas. Uma 
escala de cores comum foi utilizada nas ilustrações. Ao comparar os 
resultados da MLE expandida com aqueles da MLE clássica, são 
observadas indisponibilidades mais severas para a região superior direita 
da rede no mapa. A razão para esta diferença é a mesma discutida 
anteriormente: as faltas temporárias foram desconsideradas durante a 
composição do modelo simulado com a MLE clássica, de modo que as 
interrupções sustentadas que elas provocam não foram contabilizadas. 

Figura 4.6 - Mapas de dados com frequências de interrupção sustentada, 
estimadas com a MLE clássica e com a MLE expandida (interrupções/ano). 

  MLE clássica MLE expandida 

  
 

 
 Nota: 

- No modelo simulado com a MLE clássica adotaram-se taxas de falha e tempos médios 
de reparo iguais às taxas de falha e aos tempos de reparo para falhas permanentes do 
modelo simulado com a MLE expandida, ou seja, a incidência de faltas temporárias foi 
ignorada. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

É possível obter resultados mais precisos para os indicadores de 
frequência de interrupção sustentada e de indisponibilidade anual com a 
MLE clássica se, durante a construção do modelo da rede, as taxas de 
falha λ e os tempos médios de reparo TMR daqueles ramos que não 
estão protegidos por um religador forem reajustados, de modo a retratar 
a incidência de faltas temporárias: para taxas de falha realiza-se uma 
soma, e para tempos médios de reparo calcula-se uma média ponderada, 
tal qual sugerem as equações 4.1 e 4.2. 
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 P T 1,667 falhas/km/anoλ = λ + λ =  (4.1) 

 ( )
( )

P P T T

P T

TMR TMR
TMR 1,9 horas/ano

λ ⋅ + λ ⋅
= =

λ + λ
 (4.2) 

Em contrapartida, erros tão ou mais indesejáveis são observados 
se as faltas temporárias estiverem compondo as taxas de falha e os 
tempos médios de reparo dos ramos contidos na zona de atuação de 
algum religador. Nestes casos, a MLE clássica contabiliza interrupções 
sustentadas causadas pelas faltas temporárias nestes ramos, ignorando-
se o fato de que os religadores atuam para eliminar tais faltas sem que 
ocorram interrupções de longa duração, com um relevante impacto sobre 
a confiabilidade. 

Figura 4.7 - Mapas de dados com indisponibilidades anuais, estimadas com a 
MLE clássica e com a MLE expandida (horas/ano). 

  MLE clássica MLE expandida 

  
 

 
 Nota: 

- No modelo simulado com a MLE clássica adotaram-se taxas de falha e tempos médios 
de reparo iguais às taxas de falha e aos tempos de reparo para falhas permanentes do 
modelo simulado com a MLE expandida, ou seja, a incidência de faltas temporárias foi 
ignorada. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Quando existe a necessidade de avaliar alterações na área de 
atuação dos equipamentos de religamento, o ajuste de um modelo para a 
MLE clássica exige substituições precisas nos parâmetros de 
confiabilidade dos ramos, incluindo cálculos de somas e de médias 
ponderadas para a composição de novas taxas de falha e de novos 
tempos médios de reparo. Um modelo para a MLE expandida, por sua 
vez, tem reajustadas as zonas de religamento, sem qualquer intervenção 
sobre os dados de taxas de falha e de tempos médios de reparo. Entende-
se que esta segunda forma de ajustar um modelo, viabilizada com a 
MLE expandida, é mais intuitiva, simples e direta do que a primeira, 
uma vez que as modificações são direcionadas à característica que se 
quer alterar de fato na rede física. Algumas situações que exigem 
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reajustes nas zonas de religamento de um modelo são apresentadas com 
detalhes nos estudos da seção 4.2. 

Para a região inferior direita da rede nos mapas da figura 4.6, 
foram estimadas frequências de interrupção sustentada ligeiramente 
reduzidas com a MLE expandida, sendo tal diferença percebida em 
função dos distintos tons de azul presentes. Numericamente, o indicador 
fs

pc passou de 0,6 interrupções/ano no primeiro caso, para 0,5 
interrupções/ano no segundo. Ao comparar os resultados da MLE 
expandida com aqueles da MLE clássica na figura 4.7, também são 
observadas indisponibilidades menos severas nesta mesma região. A 
diferença observada nos indicadores existe porque, na simulação com a 
técnica clássica, foi desconsiderada uma manobra de restauração a 
jusante com transferência interna ao alimentador, que beneficia os 
pontos de carga da citada região. Com a proposta deste trabalho, os 
efeitos de tal manobra são devidamente contabilizados. 

A possibilidade de estimar indicadores de frequência de eventos 
de interrupção momentânea, como retratado anteriormente na figura 4.4, 
é outra vantagem da MLE expandida sobre a MLE clássica: este é um 
aspecto não tratado na técnica clássica. Cabe ressaltar que a limitação da 
técnica proposta, com respeito à identificação de manobras de 
restauração a jusante em cadeia, afeta igualmente a técnica clássica. Por 
fim, a principal desvantagem identificada na aplicação da MLE 
expandida está relacionada com a maior complexidade dos modelos; 
contudo, entende-se que esta é a contrapartida necessária para dispor de 
resultados de simulação mais exatos e abrangentes. 

4.2 AVALIAÇÃO DE UMA REDE DE MÉDIO PORTE COM 
ENFOQUE NO SISTEMA DE PROTEÇÃO E RELIGAMENTO 

O segundo estudo apresentado trata da simulação de uma rede 
mais extensa que a primeira; este alimentador supre consumidores em 
uma região urbana. A rede simulada corresponde ao circuito primário de 
um alimentador de distribuição real, havendo sido mantidas as seguintes 
características originais: 

• Topologia da rede: 
o Coordenadas georreferenciadas de nós e de ramos; 
o Total de 1.300 nós; 
o A extensão dos ramos totaliza 40 km; 

• Localização e demanda das cargas supridas: 
o 190 transformadores (ou pontos de carga); 
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o A soma das demandas médias dos transformadores 
totaliza 3,8 MW; 

• Número de consumidores em cada ponto de carga: 
o 13.500 consumidores supridos ao longo da rede; 

• Localização e tipo dos equipamentos de comutação (proteção 
e manobra): 

o 68 equipamentos de comutação instalados, dos quais 
43 são chaves fusíveis, 2 são religadores, e 23 são 
equipamentos para manobra); 

• Interligações internas e externas: 
o 2 interligações com um alimentador vizinho; 
o Nenhuma interligação interna. 

Outras características da rede foram arbitradas, ou por 
indisponibilidade de dados, ou com o objetivo de simplificar a análise. 
Entre estas características estão: 

• Taxas de falha e tempos de reparo dos ramos da rede: 
o Para modelar a incidência de faltas permanentes na 

rede, foram adotados os valores típicos λP = 0,500 
falhas/km/ano e TMRP = 4,0 horas/falha; 

o Para faltas temporárias, foram adotados λT = 1,167 
falhas/km/ano e TMRT = 1,0 hora/falha; 

• Coordenação entre equipamentos de proteção: 
o A coordenação foi reajustada conforme o objetivo de 

cada simulação; 
• Tempos típicos para a execução de manobras: 

o Foi adotado, como tempo médio para comutação dos 
equipamentos sem recurso de telecomando, o valor 
de 40 minutos; 

• Ausência de restrições à execução de manobras: 
o Assume-se que, para qualquer manobra, os níveis de 

tensão e de corrente permanecem dentro de limites 
seguros, plenamente suportados pela rede. 

O estudo está dividido em duas partes, sucintamente identificadas 
por E2a e E2b, de modo a facilitar a associação com suas respectivas 
figuras. Na primeira parte é apresentada uma comparação entre dois 
esquemas de coordenação entre religadores e chaves fusíveis (fuse 
clearing vs. fuse saving); na segunda parte são avaliados 
quantitativamente os efeitos da instalação de um novo religador sobre a 
confiabilidade. 
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4.2.1 Análise dos esquemas fuse clearing e fuse saving 

A primeira parte do segundo estudo (E2a) é apresentada com o 
objetivo de demonstrar como a sequência proposta para avaliação da 
confiabilidade pode auxiliar um projetista a avaliar, com mais 
sensibilidade, as formas com que diferentes esquemas de proteção 
influenciariam os níveis de confiabilidade resultantes. Para tal, foram 
realizadas duas simulações com a rede de distribuição de 40 km: 

• Na primeira simulação, assumiu-se que as 43 chaves fusíveis 
da rede estão coordenadas em esquema fuse clearing com os 
2 religadores presentes (neste esquema as falhas são isoladas 
pelas chaves fusíveis, sempre que possível); 

• Na segunda simulação, assumiu-se que as chaves fusíveis e 
os religadores estão coordenados conforme o esquema fuse 
saving (neste esquema as chaves fusíveis são poupadas pela 
atuação dos religadores, que eliminam as faltas temporárias). 

Os esquemas de coordenação fuse clearing e fuse saving são 
descritos na seção 2.4.2.2. Na figura 4.8 estão ilustradas as zonas de 
religamento adotadas para ambos os esquemas. Em vermelho são 
indicadas as posições em que os religadores estão instalados. A zona de 
atuação do religador da subestação (SE) é destacada pelo traçado em 
verde, enquanto a zona de atuação do segundo religador é destacada em 
azul. Com o esquema fuse clearing, 50% da extensão da rede estaria 
coberta pela função de religamento; já no esquema fuse saving, a 
cobertura seria total. 

Foram gerados mapas de dados e histogramas, com base em 
ambas as simulações, retratando as estimativas dos indicadores 
individuais. As frequências de interrupção sustentada (fs

pc) são ilustradas 
na figura 4.9. Nos mapas é possível notar que, para as regiões terminais 
do alimentador, o esquema fuse saving proporcionaria frequências de 
interrupção mais reduzidas. Em uma ampla região dos mapas, contudo, 
não são observadas alterações significativas neste indicador. Nos 
histogramas da figura 4.9 nota-se que certo conjunto de consumidores 
(algo em torno de 4.000), quando no esquema fuse clearing, enfrentaria 
interrupções sustentadas com frequências no intervalo de 11,0 a 17,0 
interrupções/ano; em contrapartida, sob o esquema fuse saving, estaria 
exposto a frequências de 9,5 a 12,5 interrupções/ano. Para estes 
consumidores a segunda condição é vantajosa. 

Na figura 4.10 são ilustradas as indisponibilidades anuais (Us
pc). 

O mesmo padrão de diferenças observado nas ilustrações de frequências 
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de interrupção sustentadas está presente nesta figura: os consumidores 
conectados às regiões terminais do alimentador enfrentariam 
indisponibilidades ligeiramente reduzidas com a adoção do esquema 
fuse saving. Os histogramas confirmam esta observação, ao indicar um 
perfil mais favorável para este mesmo esquema. 
Figura 4.8 - Zonas de atuação dos religadores para os esquemas fuse clearing e 

fuse saving (estudo E2a). 
  Esquema fuse clearing Esquema fuse saving 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

O impacto das estratégias avaliadas é mais pronunciado, contudo, 
sobre as frequências de eventos de interrupção momentânea (fme

pc). Na 
figura 4.11 observa-se que poucos consumidores estão conectados na 
região mais próxima da subestação, que nos mapas recebeu destaque em 
azul em função dos baixos valores dos indicadores. Para a maior parte 
dos consumidores, o esquema fuse clearing proporcionaria frequências 
no intervalo de 22,5 a 28,0 interrupções/ano; em contrapartida, com o 
esquema fuse saving, estes consumidores estariam expostos a 
frequências no intervalo de 55,5 a 61,0 interrupções/ano. Em resumo, o 
esquema fuse saving resultaria em frequências de eventos de interrupção 
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momentânea duas vezes maiores para quase todos os consumidores 
deste alimentador. 

Da análise destes três indicadores individuais, conclui-se que o 
esquema fuse saving pode ser favorável para os consumidores 
localizados em regiões terminais do alimentador, ao menos no que diz 
respeito à frequência de interrupção sustentada e à indisponibilidade. 
Esta vantagem, no entanto, é obtida ao custo de uma elevação 
considerável na frequência de interrupções momentâneas, que tende a 
atingir todos os consumidores supridos pelo alimentador: são as razões 
pela quais, segundo Short (2004), o esquema vem sendo substituído. 

O quadro 4.3 apresenta os indicadores agregados para o 
alimentador, resultantes da simulação de cada estratégia de coordenação. 
Ao tomar como referência os indicadores para o esquema fuse clearing, 
observa-se que o esquema fuse saving resulta em reduções nos 
indicadores SAIFI (−9,2%), SAIDI (−7,6%), ASIFI (−5,5%), ASIDI 
(−4,2%) e ENS (−4,2%), com a contrapartida de impor uma 
considerável elevação no indicador MAIFIE (+136%) relacionado com 
os eventos de interrupção momentânea. 

Quadro 4.3 - Indicadores agregados para o estudo E2a. 

Indicador Esquema
fuse clearing

Esquema
fuse saving

SAIFI (int./ano) 10,810 9,817
SAIDI (h./ano) 13,066 12,073
MAIFIE (int./ano) 23,944 56,498
ASIFI (int./ano) 5,956 5,627
ASIDI (h./ano) 7,870 7,541
ENS (kWh/ano) 30.125 28.866

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

A decisão por uma ou outra estratégia sempre consistirá de uma 
solução de compromisso. Para tal pesará, a favor do esquema fuse 
saving, a necessidade de uma maior disponibilidade por parte dos 
consumidores localizados em regiões terminais do alimentador, e a favor 
do esquema fuse clearing, a intolerância dos consumidores submetidos 
às mais frequentes interrupções momentâneas. Tais demandas dos 
consumidores não são conhecidas no contexto do atual trabalho, de 
modo que não é possível estabelecer aqui uma decisão favorável a 
qualquer um destes esquemas. Vale notar, do exposto, que a MLE 
expandida fornece resultados que servirão de subsídio para esta decisão. 
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Figura 4.9 - Visualização das frequências de interrupção sustentada para o 
estudo E2a (interrupções/ano). 

  Esquema fuse clearing Esquema fuse saving 

  
 

 
 Esquema fuse clearing 

 
 Esquema fuse saving 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.10 - Visualização das indisponibilidades para o estudo E2a 
(horas/ano). 

  Esquema fuse clearing Esquema fuse saving 

  
 

 
 Esquema fuse clearing 

 
 Esquema fuse saving 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.11 - Visualização das frequências de eventos de interrupção 
momentânea para o estudo E2a (interrupções/ano). 

  Esquema fuse clearing Esquema fuse saving 

  
 

 
 Esquema fuse clearing 

 
 Esquema fuse saving 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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4.2.2 Ganhos na confiabilidade com a instalação de um religador 
adicional 

A segunda parte do estudo com o alimentador de 40 km (E2b) 
vem a demonstrar a estimação dos ganhos de confiabilidade que 
poderiam esperados com a instalação de um equipamento religador 
adicional na rede. Para tal, foram realizadas duas simulações: 

• Na primeira simulação é adotada uma das configurações já 
descritas, que conta com 2 religadores coordenados com os 
fusíveis da rede em esquema fuse clearing. 

o Adiante, esta configuração será denominada 2R. 
• Na segunda simulação, considera-se que um terceiro 

religador foi instalado, mantendo-se o esquema fuse clearing 
de coordenação entre os equipamentos. 

o Esta configuração, por sua vez, será denominada 3R. 
Na figura 4.12 estão ilustradas, para ambas as configurações, as 

zonas de religamento resultantes. Em vermelho, são identificadas as 
posições em que os equipamentos de religamento estariam instalados 
conforme os modelos. As distintas zonas de atuação dos religadores são 
destacadas pelos traçados em verde, azul, e amarelo. Em ambos os 
casos, 50% da extensão da rede estaria coberta pela função de 
religamento. 

Mapas de dados e histogramas foram gerados após a execução 
das simulações, de modo a retratar as alterações nas estimativas dos 
indicadores individuais que ocorreriam pela transição da configuração 
2R para a configuração 3R, e são apresentados nas figuras 4.13, 4.14 e 
4.15. As frequências de interrupção sustentada (fs

pc) são ilustradas na 
figura 4.13. Os mapas indicam que, com a instalação da nova chave, 
reduzem-se as frequências de interrupção sustentada que afetariam os 
consumidores localizados na região central do alimentador. Não são 
notadas diferenças para os consumidores mais próximos da subestação, 
e também para aqueles que estão a jusante do novo religador. Os 
histogramas da figura 4.13 permitem observar que, com a nova 
configuração, seria reduzido o número de consumidores que enfrentam 
frequências de interrupção sustentada no intervalo de 9,5 a 14,0 
interrupções/ano. Ao menos 6.000 consumidores passariam para uma 
condição mais favorável, como aqueles que ficam sujeitos a frequências 
no intervalo de 5,0 a 9,5 interrupções/ano. 

Na figura 4.14 são ilustrados os valores esperados de 
indisponibilidade anual (Us

pc) para as duas configurações. Nos mapas, 
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notam-se diferenças concentradas na porção central da rede. A análise 
dos histogramas confirma que a configuração 3R traria benefícios em 
termos de redução de indisponibilidades. 

Figura 4.12 - Zonas de atuação dos religadores para as configurações 2R e 3R 
(estudo E2a). 

  Configuração 2R Configuração 3R 

  
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Por fim, as frequências de eventos de interrupção momentânea 
(fme

pc) estimadas nas duas simulações são ilustradas na figura 4.15. Nos 
mapas, percebe-se uma considerável redução destas frequências para a 
porção central da rede. Dos histogramas, conclui-se que em torno de 
6.000 consumidores, que enfrentam de 22 a 26 eventos de interrupção 
momentânea por ano com a configuração inicial, estariam sujeitos a 
frequências de 14 a 16 interrupções/ano se fosse adotada a nova 
configuração de três religadores. 



132 

Figura 4.13 - Visualização das frequências de interrupção sustentada para o 
estudo E2b (interrupções/ano). 

  Configuração 2R Configuração 3R 

  
 

 
 Configuração 2R 

 
 Configuração 3R 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.14 - Visualização das indisponibilidades para o estudo E2b 
(horas/ano). 

  Configuração 2R Configuração 3R 

  
 

 
 Configuração 2R 

 
 Configuração 3R 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.15 - Visualização das frequências de eventos de interrupção 
momentânea para o estudo E2b (interrupções/ano). 

  Configuração 2R Configuração 3R 

  
 

 
 Configuração 2R 

 
 Configuração 3R 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Dos resultados de simulação expostos até então, conclui-se que a 
configuração 3R traria reduções nos indicadores fs

pc, Us
pc, e fme

pc para os 
consumidores supridos pela região central do alimentador. Seriam 
beneficiados, mais precisamente, os consumidores que estão a jusante 
do segundo religador, porém não estão a jusante do terceiro. Isto ocorre 
porque tais consumidores não mais enfrentariam as interrupções 
causadas pelas faltas que ocorrem a jusante do terceiro religador. 

Os valores esperados dos indicadores agregados também seriam 
alterados, como mostra o quadro 4.4. Observa-se que haveria reduções 
nos valores de todos eles, com destaque para os indicadores de 
frequência, SAIFI e MAIFIE, cujas reduções são superiores a 15%. Os 
indicadores relacionados com carregamento (ASIFI, ASIDI e ENS) 
reduziriam com menor intensidade, porque há, proporcionalmente, 
menos cargas na região central do que consumidores: nos dados do 
modelo, constata-se que 45% dos consumidores estão conectados nesta 
região, mas eles demandam apenas 17% de toda a carga suprida. 

Quadro 4.4 - Indicadores agregados para o estudo E2b. 

Indicador Configuração
2R

Configuração
3R

Redução no
indicador

SAIFI (int./ano) 10,810 9,119 15,6%
SAIDI (h./ano) 13,066 11,794 9,7%
MAIFIE (int./ano) 23,944 20,043 16,3%
ASIFI (int./ano) 5,956 5,325 10,6%
ASIDI (h./ano) 7,870 7,382 6,2%
ENS (kWh/ano) 30.125 28.259 6,2%

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

4.3 AVALIAÇÃO DE UMA REDE DE GRANDE PORTE COM 
ENFOQUE NAS MANOBRAS DE RESTAURAÇÃO 

No terceiro estudo de caso são avaliadas simulações de uma rede 
mais extensa que as duas anteriores. Baseia-se no circuito primário de 
um alimentador de distribuição real, que atende consumidores em uma 
região predominantemente rural. Para a composição dos modelos, foram 
consideradas as seguintes características originais: 

• Topologia da rede: 
o Coordenadas georreferenciadas de nós e de ramos; 
o Total de 2.800 nós; 
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o A extensão dos ramos totaliza 200 km; 
• Localização e demanda das cargas supridas: 

o 450 transformadores (ou pontos de carga); 
o A soma das demandas médias dos transformadores 

totaliza 400 kW; 
• Número de consumidores em cada ponto de carga: 

o 4.500 consumidores supridos ao longo da rede; 
• Localização e tipo dos equipamentos de comutação (proteção 

e manobra): 
o 212 equipamentos de comutação instalados, dos 

quais 205 são chaves fusíveis, 1 é religador, e 6 são 
equipamentos para manobra); 

• Interligações internas e externas: 
o Nenhuma interligação externa; 
o Nenhuma interligação interna na rede de referência. 

Outras características da rede foram arbitradas: ou por 
indisponibilidade de dados, ou com o objetivo de simplificar a análise. 
Entre estas características estão: 

• Taxas de falha e tempos de reparo dos ramos da rede: 
o Para modelar a incidência de faltas permanentes na 

rede, foram adotados os valores típicos λP = 0,500 
falhas/km/ano e TMRP = 4,0 horas/falha; 

o Para faltas temporárias, foram adotados λT = 1,167 
falhas/km/ano e TMRT = 1,0 hora/falha; 

• Coordenação entre equipamentos de proteção: 
o A proteção é um aspecto secundário neste estudo: 

por esta razão a coordenação foi ajustada de forma 
simples, com religamento para as regiões mais 
próximas da subestação; 

• Tempos típicos para a execução de manobras: 
o Foi adotado, como tempo médio para comutação dos 

equipamentos sem recurso de telecomando, o valor 
de 40 minutos; 

• Ausência de restrições à execução de manobras: 
o Assume-se que, para qualquer manobra, os níveis de 

tensão e de corrente permanecem dentro de limites 
seguros, plenamente suportados pela rede. 

O estudo está dividido em duas partes, sucintamente identificadas 
por E3a e E3b, de modo a facilitar a associação com suas respectivas 
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figuras. Na primeira parte é apresentada uma análise comparativa da 
operação com e sem o recurso de restauração a jusante com 
transferência interna; na segunda parte são avaliados os efeitos da 
instalação de três equipamentos telecomandados na rede. 

4.3.1 Ganhos em confiabilidade com a formação de uma malha 
aberta 

A primeira parte do terceiro estudo (E3a) visa demonstrar que, 
com a técnica proposta, é possível avaliar os ganhos em confiabilidade 
decorrentes da adoção de novas práticas de operação da rede. Para tal, 
foram realizadas duas simulações com a rede de distribuição de 200 km: 

• Na primeira simulação foi adotada a configuração atual. 
o Adiante, será denominada Configuração de 

referência. 
• Na segunda simulação, considera-se que foi instalada uma 

nova chave de manobra NA, que configura uma extensa 
malha aberta, e viabiliza a realização de algumas manobras 
de restauração a jusante com transferência interna ao 
alimentador. 

o Esta, por sua vez, será denominada Configuração 
com malha aberta. 

Na figura 4.16 é ilustrada a zona de religamento para a qual atua 
o religador instalado na subestação. Em vermelho, é identificado o 
religador da subestação, e também o posicionamento das seis chaves 
fusíveis que estão coordenadas em esquema fuse saving com ele. A zona 
de religamento resultante é destacada pelo traçado em amarelo, e 
corresponde a 14% da extensão da rede. Este esquema de proteção foi 
adotado na simulação das duas configurações analisadas. 

Na figura 4.17 é ilustrada a malha aberta que existe na segunda 
configuração (Configuração com malha aberta). O ponto em azul, 
próximo da subestação, indica o nó fonte da malha. Em verde, no centro 
da imagem, é identificada a chave NA, na posição em que se propõe 
realizar a interligação. Os traçados em amarelo indicam os dois 
caminhos desde o nó fonte da malha até a chave NA. Em vermelho são 
representados os equipamentos NF que, em conjunto com a chave NA, 
viabilizam a realização de manobras de restauração a jusante com 
transferência interna ao alimentador. 
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Figura 4.16 - Zona de religamento do religador da subestação (estudo E3a). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Figura 4.17 - Malha aberta da segunda configuração (estudo E3a). 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 



  139 

Na sequência, são apresentados mapas de dados e histogramas 
gerados a partir dos resultados das simulações. As frequências de 
interrupção sustentada (fs

pc) são ilustradas na figura 4.18. As frequências 
de eventos de interrupção momentânea (fme

pc), por sua vez, são 
retratadas na figura 4.19. Ambas as frequências são idênticas nas duas 
configurações, não havendo necessidade de apresentar imagens lado a 
lado para comparação. As frequências não se alteram pelo fato de que, 
apesar das novas manobras viabilizadas pela configuração com malha 
aberta, os consumidores beneficiados continuariam enfrentando 
interrupções causadas pelas mesmas falhas. 

Com respeito às frequências de interrupção sustentada da figura 
4.18, o mapa indica que aproximadamente a metade da extensão do 
alimentador está sujeita a menos que 13,5 interrupções por ano (ver 
regiões com tons de azul). Ao analisar em conjunto o mapa e o 
histograma, verifica-se que são poucos os consumidores supridos fora 
desta região, os quais enfrentam frequências de 13,5 a 45,0 interrupções 
por ano. É notável a concentração de consumidores no início do 
alimentador, pois o histograma mostra que 2.700 consumidores 
enfrentam até 4,5 interrupções por ano, e estas frequências incidem na 
região mais próxima da subestação, retratada no mapa com o tom mais 
escuro de azul. A reduzida concentração de consumidores nas regiões 
mais afastadas da subestação, que se deduz da análise do mapa e do 
histograma, indica que estas são zonas rurais. 

As imagens que retratam a frequência de eventos de interrupção 
momentânea, na figura 4.19, mostram que este indicador varia em uma 
faixa estreita, de 37 a 44 eventos por ano. Em ambas as configurações 
avaliadas, todos os eventos de interrupção momentânea advêm da 
atuação do religador localizado na subestação. Embora a atuação deste 
religador provoque interrupções momentâneas em toda a rede, a 
frequência estimada foi maior na região mais próxima da subestação 
(está entre 43 e 44 eventos de interrupção momentânea por ano). Parte 
das atuações do religador é sucedida por interrupções sustentadas: este é 
o caso para falhas permanentes a jusante de alguma chave fusível. Sob 
tais condições, os consumidores a jusante da chave fusível enfrentam 
uma interrupção sustentada, enquanto todos os demais percebem apenas 
um evento de interrupção momentânea. É disto que decorre a maior 
frequência de interrupção momentânea observada próximo da 
subestação na figura 4.19. 
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Figura 4.18 - Visualização das frequências de interrupção sustentada para o 
estudo E3a (interrupções/ano). 

 Configurações de referência e com malha aberta 

 
  

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.19 - Visualização das frequências de eventos de interrupção 
momentânea para o estudo E3a (interrupções/ano). 

 Configurações de referência e com malha aberta 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Os benefícios decorrentes da adoção da Configuração com malha 
aberta se fariam sentir com maior intensidade nos valores esperados de 
indisponibilidade anual (Us

pc), ilustrados na figura 4.20. Ao avaliar os 
mapas, nota-se que haveria reduções nas indisponibilidades para os 
consumidores nas regiões central e superior. Os histogramas mostram 
que certos consumidores, que na Configuração de referência enfrentam 
indisponibilidades de 66,5 a 95,0 horas por ano, ficariam sujeitos a 
menos de 66,5 horas de indisponibilidade anual na Configuração com 
malha aberta. Além disso, aumentaria o número de consumidores com 
indisponibilidades anuais inferiores a 28,5 horas, representando um 
aprimoramento na confiabilidade. 

A razão desta expectativa de redução na indisponibilidade pode 
ser resumida da seguinte maneira: em determinadas condições, alguns 
consumidores cujo suprimento é interrompido por 1,0 hora em função 
de faltas temporárias, ou por 4,0 horas em função de falhas permanentes, 
passaria a ter seu suprimento restabelecido em apenas 40 minutos, 
devido às manobras de restauração a jusante com transferência interna 
que seriam viabilizadas na Configuração com malha aberta (todos os 
valores citados correspondem a valores médios). A figura 4.21, em que 
são representadas as durações médias das interrupções sustentadas (ts

pc), 
confirma a redução esperada nos tempos médios para restabelecimento. 

No quadro 4.5 são apresentados os indicadores agregados para as 
duas configurações simuladas. Naturalmente, não haveria alterações nos 
indicadores relacionados com frequências. Nota-se que, apesar de 
ocorrerem valores elevados de frequência de interrupção sustentada em 
alguns pontos de carga (conforme a figura 4.18, da ordem de 45 
interrupções/ano), o indicador SAIFI é estimado em 6,895 
interrupções/ano, bem abaixo daqueles valores. A Configuração com 
malha aberta resultaria em uma alteração considerável nos indicadores 
de indisponibilidade: uma redução de 19,3% no SAIDI. A expectativa 
de energia não suprida (ENS) também seria reduzida, em 3,8%. 

De todos os resultados do estudo de caso E3a, conclui-se que a 
adoção da Configuração com malha aberta resultaria na redução da 
duração média das interrupções a que estão sujeitos os consumidores 
mais distantes da subestação. Isto teria efeito positivo sobre o indicador 
de indisponibilidade anual por ponto de carga (Us

pc), e também sobre os 
indicadores agregados SAIDI e ASIDI, além de que reduziria a 
expectativa de energia não suprida (ENS). 
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Figura 4.20 - Visualização das indisponibilidades para o estudo E3a 
(horas/ano). 

  Configuração de referência Configuração com malha aberta 

  
 

 
 Configuração de referência 

 
 Configuração com malha aberta 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.21 - Visualização das durações médias das interrupções sustentadas 
para o estudo E3a (horas/ano). 

  Configuração de referência Configuração com malha aberta 

  
 

 
 Configuração de referência 

 
 Configuração com malha aberta 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quadro 4.5 - Indicadores agregados para o estudo E3a. 

Indicador Configuração
de referência

Configuração com
malha aberta

Redução no
indicador

SAIFI (int./ano) 6,895 6,895 0,0%
SAIDI (h./ano) 17,061 13,768 19,3%
MAIFIE (int./ano 42,743 42,743 0,0%
ASIFI (int./ano) 4,366 4,366 0,0%
ASIDI (h./ano) 11,015 10,599 3,8%
ENS (kWh/ano) 4.474 4.305 3,8%

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

4.3.2 Ganhos em confiabilidade com a instalação de equipamentos 
telecomandados 

A segunda parte do terceiro estudo (E3b) vem a demonstrar a 
estimação dos ganhos de confiabilidade que poderiam ser esperados 
com a instalação de equipamentos telecomandados, que viabilizam a 
realização de manobras em tempo inferior ao tempo máximo para 
interrupção momentânea. Para tal, foram realizadas duas simulações 
com a rede de distribuição de 200 km: 

• Na primeira simulação foi adotada a configuração atual. 
o Adiante, será denominada Configuração de 

referência. 
• Na segunda simulação, considera-se que foi instalada uma 

nova chave de manobra NA, desta vez telecomandada, e que 
são adicionadas na rede duas chaves de manobra NF, também 
telecomandadas, que operam em conjunto com a chave NA. 

o Esta, por sua vez, será denominada Configuração 
com telecomando. 

Na figura 4.22 é ilustrada a malha aberta e as posições em que se 
propõe instalar as chaves telecomandadas da segunda configuração 
(Configuração com telecomando). O ponto em azul, próximo da 
subestação, indica o nó fonte da malha. Em verde, no centro da imagem, 
é identificada a chave NA telecomandada. Os traçados em amarelo 
indicam os dois caminhos desde o nó fonte da malha até a chave NA. 
Em vermelho são representados os equipamentos NF telecomandados 
que, em conjunto com a chave NA, viabilizariam manobras de 
restauração a jusante com transferência interna ao alimentador em 
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tempo consideravelmente reduzido. Os equipamentos NF representados 
na figura 4.17 continuam instalados na rede, permitindo a realização de 
manobras em 40 minutos. 
Figura 4.22 - Chaves telecomandadas da Configuração com telecomando para o 

estudo E3b. 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Na sequência são apresentados mapas de dados e histogramas 
gerados com os resultados das simulações. As frequências de 
interrupção sustentada (fs

pc) são ilustradas na figura 4.23. Nos mapas, 
percebe-se que consumidores na região da rede a jusante das chaves NF 
telecomandadas (instaladas na Configuração com telecomando), 
enfrentariam menores frequências de interrupção sustentada. Nos 
histogramas, nota-se que os consumidores que atualmente estão sujeitos 
a frequências de interrupção sustentada mais extremas, no intervalo de 
36,0 a 45,0 interrupções por ano, ficariam expostos a frequências abaixo 
de 36,0 interrupções por ano. 

As frequências de eventos de interrupção momentânea (fme
pc) são 

retratadas na figura 4.24. Com relação a este indicador, observa-se uma 
tendência oposta a anterior: os consumidores a jusante das novas chaves 
NF enfrentariam interrupções momentâneas com maior frequência. 
Ocorre que determinadas interrupções, que na Configuração de 
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referência são sustentadas, seriam convertidas em eventos de 
interrupção momentânea na Configuração com telecomando. 

A Configuração com telecomando permitiria executar todas as 
manobras de restauração a jusante com transferência interna ao 
alimentador que poderiam ser executadas na Configuração com malha 
aberta, analisada na primeira parte do terceiro estudo. Disto se espera 
que a redução na indisponibilidade seja, no mínimo, tão intensa quanto 
foi naquele caso. Os valores esperados de indisponibilidade anual (Us

pc) 
são ilustrados na figura 4.25, e confirmam a conjectura inicial. Eles são 
de fato melhores, tendo em vista que, em determinadas condições, 
alguns consumidores cujo suprimento seria restaurado em 40 minutos 
com as manobras de restauração realizadas manualmente, passariam a 
ter seu suprimento restabelecido em um tempo inferior ao tempo 
máximo para interrupção momentânea. Tal duração, portanto, não seria 
contabilizada na forma de interrupção sustentada, e não integraria o 
indicador de indisponibilidade anual. O histograma mostra que, para a 
Configuração com telecomando, é consideravelmente reduzido o 
número de consumidores para os quais a indisponibilidade anual supere 
o total de 47,5 horas/ano. 

No quadro 4.6 são apresentados os indicadores agregados para as 
duas configurações simuladas no estudo E3b. A Configuração com 
telecomando proporcionaria uma redução considerável no indicador 
SAIFI, de 11,5%. A redução no indicador SAIDI seria mais intensa que 
a observada no estudo anterior: 23,6% (com a Configuração com malha 
aberta a redução seria de 19,3%). A expectativa de energia não-suprida 
(ENS) também seria reduzida, em 4,5%. O valor do indicador MAIFIE 
seria 1,8% maior na Configuração com telecomando, mas tal aumento é 
esperado em função da já comentada permuta de interrupções 
sustentadas por interrupções momentâneas. 

Com a análise de todos os resultados do estudo E3b, conclui-se 
que a adoção da Configuração com telecomando permitiria, com 
respeito à confiabilidade, reduzir tanto as indisponibilidades quanto as 
frequências de interrupção sustentada. Com isto são também reduzidos 
os indicadores agregados SAIFI, SAIDI, ASIFI, ASIDI e ENS. 
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Figura 4.23 - Visualização das frequências de interrupção sustentada para o 
estudo E3b (interrupções/ano). 

  Configuração de referência Configuração com telecomando 

  
 

 
 Configuração de referência 

 
 Configuração com telecomando 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura 4.24 - Visualização das frequências de eventos de interrupção 
momentânea para o estudo E3b (interrupções/ano). 

  Configuração de referência Configuração com telecomando 

  
 

 
 Configuração de referência 

 
 Configuração com telecomando 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 



150 

Figura 4.25 - Visualização das indisponibilidades para o estudo E3b 
(horas/ano). 

  Configuração de referência Configuração com telecomando 

  
 

 
 Configuração de referência 

 
 Configuração com telecomando 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quadro 4.6 - Indicadores agregados para o estudo E3b. 

Indicador Configuração
de referência

Configuração com
telecomando

Redução no
indicador

SAIFI (int./ano) 6,895 6,105 11,5%
SAIDI (h./ano) 17,061 13,036 23,6%
MAIFIE (int./ano 42,743 43,533 -1,8%
ASIFI (int./ano) 4,366 4,284 1,9%
ASIDI (h./ano) 11,015 10,518 4,5%
ENS (kWh/ano) 4.474 4.272 4,5%

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme a exposição feita na introdução deste trabalho, é 
reconhecida a importância das atividades de planejamento no projeto e 
na operação de sistemas de distribuição, bem como a conveniência em 
se dispor de técnicas para aprimorar a execução destas atividades. Em 
tal contexto, é pertinente a aplicação de métodos de simulação e de 
análise, com o objetivo de estimar os níveis de confiabilidade 
proporcionados por distintas alternativas de melhoria das redes elétricas, 
e também por alterações nas práticas de manutenção e operação. 

A sequência de análise utilizada – que compreende a preparação 
dos modelos, a realização da simulação com a MLE expandida, e o 
emprego de recursos gráficos para a apresentação dos resultados – foi 
descrita no capítulo 3 e aplicada na realização de três estudos que 
compõem o capítulo 4. 

No primeiro estudo foi avaliado um sistema teste de pequeno 
porte, elaborado e detalhado para a compreensão da técnica. A execução 
da sequência de análise é apresentada com detalhes no apêndice A. Foi 
demonstrada a possibilidade de se estimar os indicadores agregados e 
também os indicadores básicos por ponto de carga com esta técnica. A 
representação visual dos resultados do primeiro estudo permitiu 
identificar com rapidez as regiões em que incidem as maiores 
frequências de interrupção, sejam sustentadas ou momentâneas, e 
também as maiores indisponibilidades anuais. Apesar desta facilidade, a 
representação em forma de mapas não fornece noção alguma da 
concentração de cargas e de consumidores ao longo da rede. Frente a 
esta limitação, a apresentação de histogramas conjugados aos mapas 
mostra-se útil, dado que complementou favoravelmente a análise das 
informações disponíveis em diversos momentos da exposição. 

A rede de pequeno porte foi avaliada com ambas as técnicas de 
construção das tabelas da MLE: a formulação clássica, e também a 
formulação expandida, proposta neste trabalho. Ao comparar as duas 
avaliações, nota-se que foram alcançados vários dos objetivos traçados 
na proposta do presente trabalho: a modelagem explícita das faltas 
temporárias ao longo de toda a rede de distribuição; a modelagem do 
recurso de religamento, presente nos sistemas de proteção modernos; a 
estimação de indicadores de frequência de interrupções momentâneas; e 
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a consideração das manobras de restauração a jusante com transferência 
interna ao alimentador nas simulações. 

No segundo estudo foi avaliado um alimentador de distribuição 
cuja extensão soma 40 km. Os dados da topologia, da distribuição de 
cargas, e da localização inicial dos equipamentos de comutação 
descrevem um alimentador real, enquanto outras características foram 
arbitradas por conveniência. 

De início, foram comparados os níveis de confiabilidade 
alcançados com a adoção de dois modos distintos de coordenação entre 
religadores e chaves fusíveis: os esquemas fuse clearing (em que as 
faltas são isoladas pela primeira chave fusível a montante) e fuse saving 
(em que as chaves fusíveis são poupadas em caso de faltas temporárias, 
pela atuação de um religador). Qualitativamente, foram obtidos 
resultados coerentes: o esquema fuse saving resulta na redução das 
frequências de interrupção sustentada e das indisponibilidades anuais 
para as regiões terminais do alimentador, tendo como contrapartida um 
aumento generalizado das frequências com que ocorrem eventos de 
interrupção momentânea. A vantagem maior em se dispor de uma 
técnica como a MLE expandida é percebida no aspecto quantitativo, 
dado que foi possível estimar a intensidade das alterações nos 
indicadores individuais que ocorrem em função de se adotar um ou 
outro esquema, bem como a variação esperada dos indicadores 
agregados, como SAIFI, SAIDI, e MAIFIE. 

Na sequência, foram avaliadas as melhorias na confiabilidade que 
podem ser esperadas com a instalação de um novo religador na rede de 
médio porte. A partir das ilustrações geradas foi possível: identificar as 
regiões em que os níveis de confiabilidade seriam alterados; observar 
quantitativamente a intensidade das variações dos indicadores; e estimar 
o número de consumidores que se beneficiariam com a adição do novo 
equipamento. Este segundo estudo serve como demonstração do 
potencial de aplicação da técnica proposta na etapa de projeto de 
sistemas de proteção para redes radiais de distribuição. 

O objeto do terceiro estudo foi um alimentador de maior porte, 
cuja extensão totaliza 200 km. Foram utilizados dados reais da 
topologia, da distribuição de cargas e de consumidores ao longo da rede, 
e da localização de equipamentos de comutação, enquanto outras 
características foram arbitradas por indisponibilidade de mais dados. 

Em um primeiro momento, foram avaliados os ganhos em 
confiabilidade promovidos pelo estabelecimento de uma interligação 
interna no alimentador, de modo a criar uma extensa malha aberta ao 
longo da rede. Tal alteração viabilizaria a execução de um amplo 
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conjunto de manobras de restauração a jusante, que na condição atual da 
rede não estão disponíveis. A simulação permitiu observar que o 
estabelecimento desta interligação poderia reduzir consideravelmente os 
indicadores de indisponibilidade anual para os consumidores conectados 
a pontos mais distantes da subestação. Haveria também uma notável 
redução no indicador SAIDI. Nesta configuração, todos os 
equipamentos dependem de intervenções locais para serem comutados, 
de modo que as frequências de interrupção, tanto sustentadas quanto 
momentâneas, se mantêm inalteradas. 

No terceiro estudo também foi avaliada a instalação de 
equipamentos telecomandados ao longo da malha aberta. Considerou-se 
que as chaves telecomandadas viabilizariam manobras de restauração 
em tempo inferior ao tempo máximo para interrupção momentânea. A 
simulação facilitou a identificação das regiões em que podem ser 
esperadas reduções nas frequências de interrupção sustentada com a 
nova configuração. As interrupções sustentadas evitadas seriam, 
convenientemente, convertidas em interrupções momentâneas, e os 
efeitos disto sobre os indicadores foram estimados em termos 
quantitativos. Em comparação à configuração com malha aberta e 
equipamentos de acionamento local (ou manual), confirmou-se que os 
indicadores de indisponibilidade anual podem ser reduzidos ainda mais 
com a presença dos equipamentos telecomandados. 

Em resumo, os resultados do terceiro estudo demonstram a 
possibilidade de serem estimados, com a técnica proposta, os impactos 
que as manobras de restauração têm sobre a confiabilidade de uma rede. 
Desta forma, entende-se que há potencial para a aplicação da técnica no 
planejamento da operação, e também na alocação de equipamentos 
telecomandados. 

É razoável também tratar dos aspectos desfavoráveis à aplicação 
da técnica. Na proposta atual, entende-se que uma limitação existente é 
a incapacidade de enumerar as manobras de restauração a jusante em 
cadeia (descritas na seção 3.4). 

Pode vir a representar uma desvantagem, em comparação à 
técnica clássica, a maior complexidade dos modelos. As informações de 
coordenação entre equipamentos de proteção, como religadores e chaves 
fusíveis, podem não estar imediatamente disponíveis nas bases de dados 
das empresas distribuidoras. Para a enumeração de manobras de 
restauração, é necessária a verificação da viabilidade técnica das 
manobras (conforme a seção 3.4.4), de modo que sejam garantidas após 
qualquer reconfiguração: a manutenção de níveis adequados de tensões 
e correntes ao longo de toda a extensão energizada da rede; e a 
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operacionalidade do sistema de proteção. Soma-se a isto a tarefa de 
decisão entre manobras conflitantes. A obtenção de todos estes dados 
exigiria, portanto, o acompanhamento de um especialista com 
conhecimento dos critérios que orientam a operação da rede. Tal tarefa 
haveria de ser realizada para cada alimentador que se deseja analisar, e 
até mesmo repetida, caso houvesse necessidade de simular várias 
alternativas de configuração para uma mesma rede. Há de se entender, 
contudo, que esta maior complexidade é a contrapartida necessária para 
dispor de resultados de simulação mais exatos e abrangentes. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Conhecidos os aspectos já apresentados da proposta, convém 
recomendar que trabalhos futuros tenham como objetivo propor 
tratamentos mais adequados aos mesmos. A primeira sugestão consiste 
em estudar e aplicar algoritmos que viabilizem a enumeração de 
manobras de restauração a jusante em cadeia. Em caso de aplicação da 
técnica na realização de estudos para as empresas de distribuição, a 
mesma pode ser combinada com rotinas computacionais que 
automatizem a verificação da viabilidade técnica das manobras 
enumeradas. 

Naturalmente, são sugeridos o estudo e a aplicação da técnica 
proposta em trabalhos para a alocação de equipamentos de comutação, 
como chaves telecomandadas, a exemplo de outros trabalhos já 
executados com base na formulação clássica da MLE. A proposta de tais 
trabalhos pode ser ampliada, contemplando também a alocação de 
equipamentos religadores. Atualmente, a diferença entre os custos de 
aquisição de chaves telecomandadas e de religadores telecomandados é 
pouco significativa, de modo que algumas empresas de distribuição tem 
dado preferência pela compra de religadores. Com isto em vista, é 
preferível aplicar a MLE expandida nos trabalhos de alocação, pois 
assim as vantagens em se dispor de religadores adicionais em uma rede 
são devidamente contabilizadas nas simulações. 

A formulação apresentada considera modelos monofásicos 
equivalentes das redes avaliadas. Neste sentido, a adaptação da técnica 
para tratar de modelos trifásicos pode constituir um avanço, de modo 
que seriam mais bem representadas as condições em que ocorrem 
aberturas monopolares de circuitos, que causam interrupções menos 
abrangentes que aquelas associadas com aberturas tripolares. Ainda com 
respeito à constituição de modelos representativos, recomenda-se a 
execução de estudos e de registros mais detalhados com respeito aos 
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tipos de falhas que incidem nas redes avaliadas, de forma a subsidiar a 
obtenção de taxas de falhas e de tempos de reparo apropriados para 
falhas permanentes e temporárias. 

É sugerida também a aplicação da sequência de análise nos 
estudos de viabilidade de novos projetos (como a mudança para redes 
compactas ou subterrâneas), de renovação nas práticas de manutenção 
(como os investimentos em manutenção preventiva, ou na eficiência dos 
serviços de reparo), e também das práticas de operação (como os 
mecanismos para localização de faltas, ou para reconfiguração rápida de 
redes), dentre outras possibilidades. Todas estas atividades implicam em 
expectativas de reduções nas taxas de falhas, nos tempos médios de 
reparo, e/ou nos tempos para restauração promovidos com as manobras: 
utilizando-se da técnica proposta, é possível associar com mais 
propriedade a redução de tais parâmetros com a variação esperada nos 
indicadores básicos e agregados de confiabilidade. 
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APÊNDICE A – EXEMPLO DE EXECUÇÃO COMPLETA DA 
SEQUÊNCIA DE ANÁLISE 

Nesta seção a sequência de análise descrita no capítulo 3 é 
aplicada a uma rede radial fictícia, para fins de demonstração. Esta rede 
foi criada com o objetivo de ilustrar didaticamente a modelagem e a 
simulação de aspectos como a incidência de faltas temporárias, a 
atuação de religadores, e a execução de manobras de restauração a 
jusante com transferência interna ao alimentador, entre outros aspectos 
menores. 

A figura A.1 retrata o diagrama unifilar da rede teste. Nesta 
figura, os nós do alimentador principal (AL1) foram destacados em 
verde e numerados de x1 a x19, enquanto os nós do alimentador vizinho 
(AL2) foram numerados de y1 a y3, com destaque em azul. Na figura A.2 
há uma representação em forma de árvore orientada do alimentador 
principal, na qual ficam evidentes os nós (x1, x2, ... x19), e os ramos (a1, 
a2, ... a18) que compõem esta rede. 

A.1 PREPARAÇÃO DO MODELO PARA A SIMULAÇÃO 

A.1.1 Dados da rede de distribuição 

Os dados básicos da rede primária de distribuição, necessários 
para a simulação proposta nesta seção, constam nos quadros A.1, A.2, 
A.3, e A.4. 

Nos quadros A.1 e A.3 são apresentadas as tabelas de nós e de 
ramos, que fornecem uma descrição básica da rede analisada. Para 
modelar a incidência de falhas permanentes nos ramos da rede, foram 
adotados os valores típicos λP = 0,500 falhas/km/ano e TMRP = 4,0 
horas/falha. Estes valores estão em acordo com o exposto na seção 
2.2.4. Para falhas temporárias, os parâmetros foram ajustados com base 
nos valores estabelecidos para falhas permanentes: a taxa de falhas 
temporárias é tal que, do total de falhas, 70% é temporária, resultando 
em λT = 1,167 falhas/km/ano; o tempo médio de reparo é uma fração 
(1/4) do tempo médio de reparo para falhas permanentes, resultando em 
TMRT = 1,0 hora/falha. A taxa de falha de cada ramo resulta do produto 
entre a sua extensão em quilômetros e a taxa de falhas típica (λP ou λT). 
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No quadro A.2 são descritos os modelos dos equipamentos de 
comutação instalados na rede teste, em acordo com a modelagem 
proposta na seção 3.2. Por fim, no quadro A.4 constam a demanda 
média de potência ativa e o número de consumidores supridos para cada 
ponto de carga da rede. 

Para a distinção entre interrupções momentâneas e sustentadas, 
considera-se que o tempo máximo para interrupção momentânea é de 3 
minutos. 

A.1.2 Determinação da matriz de alcance 

As matrizes de adjacência e de alcance entre os nós da rede teste 
foram determinadas em acordo com o exposto na seção 2.5.2. Estas duas 
matrizes são apresentadas nas equações A.1 e A.2: para uma melhor 
visualização, são exibidas apenas as posições com valor 1. 

A.1.3 Definição das zonas de proteção e de religamento 

As zonas de proteção e de religamento são definidas em acordo 
com o algoritmo 3.1 (descrito na seção 3.3), cuja execução é ilustrada na 
sequência. Com uma busca a jusante em profundidade, são encontrados 
três equipamentos com função de proteção: o religador R2, a chave 
fusível F8, e o seccionalizador S15, nesta ordem.  

No que se segue, esta lista de equipamentos é percorrida em 
ordem inversa. O seccionalizador S15 isolará, com o apoio do religador 
R2, as faltas que ocorram em algum dos ramos a15, a16, a17, ou a18. A 
chave fusível F8 isolará faltas que ocorram em algum dos ramos a8, a9, 
a10, a11, ou a12. O religador R2 isolará faltas que ocorram em algum dos 
ramos a2, a3, a4, a5, a6, a7, a13, ou a14. Uma vez que R2 tem função de 
religamento, é necessário também determinar a área sobre a qual esta 
função é exercida. 

Para todos os equipamentos a jusante de R2, já foram definidas as 
zonas sobre as quais estes exercem as funções de proteção e de 
religamento, e com isto a tarefa pendente fica facilitada. Assume-se que 
o seccionalizador S15 e o religador R2 estão coordenados à maneira 
típica, de modo que R2 exercerá a função de religamento sobre a rede a 
jusante de S15 (ramos a15, a16, a17, e a18). Assume-se também que a 
chave fusível F8 e o religador R2 estão coordenados em esquema fuse 
clearing: com isto R2 não exercerá a função de religamento sobre a rede 
a jusante de F8 (ramos a8, a9, a10, a11, e a12). Por fim, R2 exercerá a 
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função de religamento sobre a porção da rede sobre a qual atua como 
proteção primária (ramos a2, a3, a4, a5, a6, a7, a13, e a14). 

Com base nas conclusões delineadas e transcritas, é obtida a 
definição das zonas de proteção e de religamento dos equipamentos R2, 
F8 e S15, retratadas no quadro A.5. 

 
Figura A.1 - Diagrama unifilar da rede teste na configuração original. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Figura A.2 - Nós e ramos do alimentador principal. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quadro A.1 - Dados de nós. 

ID
Nó

Coord.
X

Coord.
Y

Equipamento

x 1 95 100 -
x 2 100 100 Religador R 2

x 3 200 100 Ponto de carga L 3

x 4 300 100 Chave faca NF C 4

x 5 400 100 Ponto de carga L 5

x 6 500 100 -
x 7 500 200 -
x 8 600 200 Chave fusível F 8

x 9 700 200 Ponto de carga L 9

x 10 800 200 Chave faca NF C 10

x 11 900 200 Ponto de carga L 11

x 12 1.000 200 Chave telecomandada NA C 12-19

x 13 1.100 200 Chave faca NA C x13-y3

x 14 500 0 -
x 15 600 0 Seccionalizador S 15

x 16 700 0 Ponto de carga L 16

x 17 800 0 Chave remota NF C 17

x 18 900 0 Ponto de carga L 18

x 19 1.000 0 Chave telecomandada NA C 12-19  
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Quadro A.2 - Dados de equipamentos de comutação. 
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           R2 x1 x2 Religador NF V V 1 min. V 40 min. V 
C4 x3 x4 Chave faca NF F F - V 40 min. F 
F8 x7 x8 Chave fusível NF V F - V 40 min. F 
C10 x9 x10 Chave faca NF F F - V 40 min. F 
C12-19 x12 x19 Chave remota NA F F - V 1 min. V 
Cx13-y3 x13 y3 Chave faca NA F F - V 40 min. F 
S15 x14 x15 Seccionalizador NF V F - V 40 min. F 
C17 x16 x17 Chave remota NF F F - V 1 min. V 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quadro A.3 - Dados de ramos. 

λP λT TMRP TMRT

a 1 x 1 x 2 5 0,000 0,000 0,0 0,0
a 2 x 2 x 3 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 3 x 3 x 4 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 4 x 4 x 5 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 5 x 5 x 6 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 6 x 6 x 7 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 7 x 7 x 8 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 8 x 8 x 9 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 9 x 9 x 10 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 10 x 10 x 11 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 11 x 11 x 12 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 12 x 12 x 13 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 13 x 6 x 14 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 14 x 14 x 15 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 15 x 15 x 16 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 16 x 16 x 17 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 17 x 17 x 18 100 0,050 0,117 4,0 1,0
a 18 x 18 x 19 100 0,050 0,117 4,0 1,0

Taxas de falha
(falhas/ano)

Tempos médios
de reparo (horas)ID

Ramo
ID Nó
Início

ID Nó
Fim

Extensão
(m)

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Quadro A.4 - Dados de pontos de carga. 

Ponto de
Carga

L j

Nó
Carregamento

Médio
Pj (kW)

Número de
Consumidores

Nj

L 3 x 3 150 200
L 5 x 5 150 200
L 9 x 9 100 100
L 11 x 11 100 100
L 16 x 16 250 300
L 18 x 18 250 300

Totais - 1.000 1.200
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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x 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x 11 x 13 x 15 x 17 x 19
x 2 x 4 x 6 x 8 x 10 x 12 x 14 x 16 x 18

x 1 1
x 2 1
x 3 1
x 4 1
x 5 1
x 6 1 1
x 7 1
x 8 1
x 9 1
x 10 1
x 11 1
x 12 1
x 13
x 14 1
x 15 1
x 16 1
x 17 1
x 18 1
x 19

A = 
 (A.1) 

 

 

x 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x 11 x 13 x 15 x 17 x 19
x 2 x 4 x 6 x 8 x 10 x 12 x 14 x 16 x 18

x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x 7 1 1 1 1 1 1 1
x 8 1 1 1 1 1 1
x 9 1 1 1 1 1
x 10 1 1 1 1
x 11 1 1 1
x 12 1 1
x 13 1
x 14 1 1 1 1 1 1
x 15 1 1 1 1 1
x 16 1 1 1 1
x 17 1 1 1
x 18 1 1
x 19 1

R = 
 (A.2) 
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Quadro A.5 - Definição de zonas de proteção e de religamento. 

Ramo Zona de proteção
a que pertence

Zonas de religamento
a que pertence

a 1 - -
a 2 Religador R 2 Religador R 2
a 3 Religador R 2 Religador R 2
a 4 Religador R 2 Religador R 2
a 5 Religador R 2 Religador R 2
a 6 Religador R 2 Religador R 2
a 7 Religador R 2 Religador R 2
a 8 Chave fusível F 8 -
a 9 Chave fusível F 8 -
a 10 Chave fusível F 8 -
a 11 Chave fusível F 8 -
a 12 Chave fusível F 8 -
a 13 Religador R 2 Religador R 2
a 14 Religador R 2 Religador R 2
a 15 Seccionalizador S 15 Religador R 2
a 16 Seccionalizador S 15 Religador R 2
a 17 Seccionalizador S 15 Religador R 2
a 18 Seccionalizador S 15 Religador R 2  

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

A.1.4 Enumeração das manobras de restauração de cargas 

As manobras de restauração do suprimento de cargas são 
determinadas em acordo com os algoritmos 3.2, 3.3 e 3.4 da seção 3.4. 

A.1.4.1 Restauração a montante 

Para a determinação das manobras de restauração a montante, 
inicialmente são identificados os equipamentos NF de comutação 
instalados na rede que estejam habilitados para manobra, mas que não 
exerçam função de proteção. Nestes critérios, se enquadram as chaves 
faca C4 e C10, e a chave telecomandada C17. Disto resultam três 
possíveis manobras, analisadas e descritas na sequência: 

• O equipamento de proteção mais próximo a montante de C4 é 
o religador R2. Os ramos a4, a5, a6, a7, a13 e a14 compõem o 
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conjunto CRM (ramos que, se sujeitos a falhas, podem 
desencadear a execução da manobra avaliada). O ponto de 
carga L3 compõe o conjunto CPC (pontos de carga que podem 
ser restabelecidos com a manobra). O tempo para a manobra, 
TM, que envolve os equipamentos C4 e R2, é de 40 minutos. 

• O equipamento de proteção mais próximo a montante de C10 
é a chave fusível F8. Os ramos a10, a11 e a12 compõem o 
conjunto CRM. O ponto de carga L9 compõe o conjunto CPC. 
O tempo para a manobra, TM, que envolve os equipamentos 
C10 e F8, é de 40 minutos. 

• O equipamento de proteção mais próximo a montante de C17 
é o seccionalizador S15. Os ramos a17 e a18 compõem o 
conjunto CRM. O ponto de carga L16 compõe o conjunto CPC. 
O tempo para a manobra, TM, que envolve os equipamentos 
C17 e S15, é de 40 minutos. 

Ao fim da análise conclui-se que estas três manobras são válidas, 
e para todas estão definidas as informações de CRM, CPC, e TM. 

A.1.4.2 Restauração a jusante com transferência para alimentador 
vizinho 

De início constata-se que o alimentador analisado possui uma 
conexão com um alimentador vizinho, pela chave NA Cx13-y3. No 
caminho entre o nó da subestação (x1) e o nó conectado a esta chave 
(a13) se encontram os seguintes equipamentos NF habilitados para 
manobra: R2, C4, F8, e C10. Disto resultam quatro possibilidades de 
manobras, analisadas e descritas na sequência: 

• Não há equipamentos de proteção a montante de R2, de modo 
que o conjunto CEP é vazio.  Disto se conclui que o conjunto 
CRM (ramos que, se sujeitos a falhas, podem desencadear a 
execução da manobra avaliada) também é vazio, e desta 
forma não há condições para a aplicação da manobra com R2. 

• O religador R2 compõe o conjunto CEP de equipamentos de 
proteção a montante de C4.  Disto se conclui que o conjunto 
CRM é composto pelos ramos a2 e a3. Os pontos de carga L5, 
L9, L11, L16 e L18 compõem o conjunto CPC (pontos de carga 
que podem ser restabelecidos com a manobra). O tempo para 
a manobra, TM, que envolve os equipamentos Cx13-y3 e C4, é 
de 40 minutos. A chave faca Cx13-y3 não suporta aberturas sob 
carga, de modo que será necessária uma interrupção 
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adicional, após o reparo da falha, para o retorno à 
configuração original do alimentador (o indicador INR é 
Falso). 

• O religador R2 compõe o conjunto CEP de equipamentos de 
proteção a montante de F8.  Disto se conclui que o conjunto 
CRM é composto pelos ramos a2, a3, a4, a5, a6, a7, a13 e a14. Os 
pontos de carga L9 e L11 compõem o conjunto CPC. O tempo 
para a manobra, TM, que envolve os equipamentos Cx13-y3 e 
F8, é de 40 minutos. A chave faca Cx13-y3 não suporta 
aberturas sob carga, sendo necessária uma interrupção 
adicional para o retorno da rede à configuração original (o 
indicador INR é Falso). 

• O religador R2 e a chave fusível F8 compõem o conjunto CEP 
de equipamentos de proteção a montante de C10.  Disto se 
conclui que o conjunto CRM é composto pelos ramos a2, a3, 
a4, a5, a6, a7, a8, a9, a13 e a14. O ponto de carga L11 compõe o 
conjunto CPC. O tempo para a manobra, TM, que envolve os 
equipamentos Cx13-y3 e C10, é de 40 minutos. A chave faca 
Cx13-y3 não suporta aberturas sob carga, sendo necessária uma 
interrupção adicional para o retorno da rede à configuração 
original (o indicador INR é Falso). 

Ao fim da análise conclui-se que três das quatro possíveis 
manobras são válidas, e para estas três estão definidas as informações de 
CRM, CPC, TM, e INR. 

A.1.4.3 Restauração a jusante com transferência interna ao alimentador 

De início constata-se que o alimentador analisado possui uma 
malha aberta da qual a chave NA C12-19 faz parte. O nó fonte da malha é 
x6. No caminho entre os nós x6 e x12 há dois equipamentos NF 
habilitados para manobra: F8 e C10; no caminho entre os nós x6 e x19 há 
outros dois equipamentos nesta condição: S15 e C17. Disto resultam 
quatro possibilidades de manobra, analisadas e descritas na sequência: 

• Não há equipamentos de proteção no caminho entre F8 e o nó 
x6, de modo que o conjunto CEP é vazio.  Disto se conclui que 
o conjunto CRM (ramos que, se sujeitos a falhas, podem 
desencadear a execução da manobra avaliada) também é 
vazio, e desta forma, não há condições para a aplicação da 
manobra com F8. 
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• A chave fusível F8 compõe o conjunto CEP de equipamentos 
de proteção no caminho entre C10 e o nó x6. Disto se conclui 
que o conjunto CRM é composto pelos ramos a8 e a9. O ponto 
de carga L11 compõe o conjunto CPC (pontos de carga que 
podem ser restabelecidos com a manobra). O tempo para a 
manobra, TM, que envolve os equipamentos C12-19 e C10, é de 
40 minutos. A chave remota C12-19 suporta aberturas sob 
corrente de carga, de modo que não será necessária uma 
interrupção adicional, após o reparo da falha, para o retorno à 
configuração original do alimentador (o indicador INR é 
Verdadeiro). 

• Não há equipamentos de proteção no caminho entre S15 e o 
nó x6, de modo que o conjunto CEP é vazio.  Disto se conclui 
que o conjunto CRM também é vazio, e desta forma, não há 
condições para a aplicação da manobra com S15. 

• O seccionalizador S15 compõe o conjunto CEP de 
equipamentos de proteção no caminho entre C17 e o nó x6. 
Disto se conclui que o conjunto CRM é composto pelos ramos 
a15 e a16. O ponto de carga L18 compõe o conjunto CPC. O 
tempo para a manobra, TM, que envolve os equipamentos 
telecomandados C12-19 e C17, é estimado em 1 minuto. A 
chave remota C12-19 suporta aberturas sob corrente de carga, 
sendo desnecessária uma interrupção adicional para o retorno 
da rede à configuração original (o indicador INR é 
Verdadeiro). 

Ao fim da análise conclui-se que duas das quatro possíveis 
manobras são válidas, e para estas duas estão definidas as informações 
de CRM, CPC, TM, e INR. 

A.1.4.4 Verificação de conflitos entre manobras 

Dentre as manobras enumeradas foi encontrada uma condição de 
conflito. Ocorre que, para falhas nos ramos a8 e a9, há duas manobras 
concorrentes: a primeira envolve a abertura da chave C10 e o fechamento 
da chave Cx13-y3 (restauração a jusante com transferência para 
alimentador vizinho); a segunda envolve a abertura de C10 e o 
fechamento da chave C12-19 (restauração a jusante com transferência 
interna ao alimentador). Ambas restauram o ponto de carga L11, de 
modo que não devem ser executadas simultaneamente, pois 
interligariam duas fontes de suprimento. 



  169 

 Nota-se que a primeira manobra exige uma interrupção adicional 
para o retorno da rede à configuração original, ao passo em que, para a 
segunda manobra, esta interrupção é desnecessária. Por esta razão, 
optou-se pela segunda manobra. Para isto, os ramos a8 e a9 foram 
removidos do conjunto CRM da primeira manobra. 

A.2 EXECUÇÃO DA SIMULAÇÃO COM A MLE EXPANDIDA 

As dez tabelas da MLE expandida são construídas com base nas 
orientações presentes nas seções 3.5 e  3.6. A partir destas tabelas, os 
indicadores de confiabilidade para o modelo da rede são estimados. 

A.2.1 Etapa 1 

As tabelas MLEFSP e MLEFST são preenchidas, linha a linha, com 
os valores das taxas de falhas dos ramos da rede, para falhas 
permanentes e temporárias. Do mesmo modo, as tabelas MLEDSP e 
MLEDST são preenchidas com os valores dos tempos para reparo 
associados com falhas permanentes e temporárias. Nas demais tabelas, 
todos os campos são mantidos iguais zero. 

A.2.2 Etapa 2 

Com uma busca são encontrados três equipamentos com função 
de proteção instalados na rede: o religador R2, a chave fusível F8, e o 
seccionalizador S15. A montagem prossegue avaliando-se 
sequencialmente os efeitos da atuação de cada um destes equipamentos 
sobre a confiabilidade, conforme o algoritmo 3.5 (p. 103). 

A.2.3 Etapa 3 

As informações obtidas anteriormente, relativas às três manobras 
de restauração a montante encontradas na seção A.1.4.1, direcionam a 
atualização das tabelas da MLE em acordo com as instruções presentes 
no algoritmo 3.6 (p. 105). 

A.2.4 Etapas 4 e 5 

Na etapa 4 as informações obtidas anteriormente, relativas às três 
manobras válidas de restauração a jusante com transferência para 
alimentador vizinho encontradas na seção A.1.4.2, direcionam a 
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atualização das tabelas da MLE em acordo com as instruções presentes 
no algoritmo 3.7 (p. 107). Da mesma forma, na etapa 5 as informações 
relativas às duas manobras válidas de restauração a jusante com 
transferência interna ao alimentador, encontradas na seção A.1.4.3, 
direcionam a atualização das tabelas da MLE em acordo com as 
instruções do já citado algoritmo. 

A.2.5 Tabelas resultantes 

Uma vez concluídas estas cinco etapas de montagem, oito das dez 
tabelas estão completas. As duas outras tabelas, com indisponibilidades 
(MLEISP e MLEIST), resultam da multiplicação elemento a elemento 
entre as tabelas de frequências e de durações para interrupções 
sustentadas. As dez tabelas construídas em todo este processo são 
apresentadas nos quadros A.6, A.7 e A.8. Os valores mais críticos em 
cada tabela receberam destaques sombreados. 

 
Quadro A.6 - Tabelas finais de indisponibilidade. 

L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18 L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18

a 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 2 0,200 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 3 0,200 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 4 0,033 0,200 0,033 0,033 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 5 0,033 0,200 0,033 0,033 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 6 0,033 0,200 0,033 0,033 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 7 0,033 0,200 0,033 0,033 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 8 0,000 0,000 0,200 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,078 0,000 0,000
a 9 0,000 0,000 0,200 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,078 0,000 0,000

a 10 0,000 0,000 0,033 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 0,117 0,000 0,000
a 11 0,000 0,000 0,033 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 0,117 0,000 0,000
a 12 0,000 0,000 0,033 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 0,117 0,000 0,000
a 13 0,033 0,200 0,033 0,033 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 14 0,033 0,200 0,033 0,033 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,033 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MLEIST (indisponibilidades)MLEISP (indisponibilidades)
(horas/ano) (horas/ano)

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quadro A.7 - Tabelas finais de frequência e de duração para interrupções 
sustentadas. 

L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18 L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18

a 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 2 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 3 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 4 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 5 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 6 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 7 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 8 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,000 0,000
a 9 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,000 0,000

a 10 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,000 0,000
a 11 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,000 0,000
a 12 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,000 0,000
a 13 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 14 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MLEFST (frequências)MLEFSP (frequências)
(interrupões/ano) (interrupões/ano)

 

L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18 L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18

a 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 2 4,000 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 3 4,000 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 4 0,667 4,000 0,667 0,667 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 5 0,667 4,000 0,667 0,667 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 6 0,667 4,000 0,667 0,667 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 7 0,667 4,000 0,667 0,667 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 8 0,000 0,000 4,000 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,667 0,000 0,000
a 9 0,000 0,000 4,000 0,667 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,667 0,000 0,000

a 10 0,000 0,000 0,667 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 1,000 0,000 0,000
a 11 0,000 0,000 0,667 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 1,000 0,000 0,000
a 12 0,000 0,000 0,667 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 1,000 0,000 0,000
a 13 0,667 4,000 0,667 0,667 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 14 0,667 4,000 0,667 0,667 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 15 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 16 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,667 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MLEDST (durações)MLEDSP (durações)
(horas/interrupção) (horas/interrupção)

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Quadro A.8 - Tabelas finais de frequência para interrupções momentâneas. 

L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18 L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18

a 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 7 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

a 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 14 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 15 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,050 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 16 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,050 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 17 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117
a 18 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117

MLEMIT (frequências)MLEMIP (frequências)
(interrupções/ano) (interrupções/ano)

 

L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18 L 3 L 5 L 9 L 11 L 16 L 18

a 1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 2 0,000 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 3 0,000 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 4 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 5 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 6 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 7 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 8 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

a 10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 13 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 14 0,000 0,000 0,050 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 15 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 16 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
a 18 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

MLEMRT (frequências)MLEMRP (frequências)
(interrupções/ano) (interrupções/ano)

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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A.2.6 Cálculo dos indicadores 

Os indicadores individuais e agregados são calculados em acordo 
com as equações 3.1 a 3.10 da seção 3.6. Os valores estimados são 
apresentados na próxima seção. 

A.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Já calculados, os valores dos indicadores individuais e agregados 
são apresentados nos quadros A.9 e A.10. Os valores dos indicadores 
individuais ao longo da rede de distribuição são também retratados nos 
mapas de dados e histogramas apresentados nas figuras A.3 a A.6, 
gerados com base nos critérios propostos na seção 3.7. Na seção 4.1 
todos estes resultados são analisados e comentados, do ponto de vista de 
um planejador ou gestor interessado na confiabilidade desta rede 
primária. 

Quadro A.9 - Indicadores básicos por ponto de carga. 

Ponto de
Carga

fs
pc

(int./ano)
ts

pc

(h./int.)
Us

pc

(h./ano)
fme

pc

(int./ano)
L 3 0,400 1,500 0,600 1,600
L 5 0,400 3,167 1,267 1,700
L 9 1,234 1,000 1,233 2,000
L 11 1,234 1,167 1,439 2,000
L 16 0,600 2,889 1,733 1,500
L 18 0,500 3,333 1,667 1,600

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Quadro A.10 - Indicadores agregados para o sistema teste. 

SAIFI = 0,614  int. / ano
SAIDI = 1,384  h. / ano
MAIFIE = 1,659  int. / ano
ASIFI = 0,642  int. / ano
ASIDI = 1,397  h. / ano
ENS = 1.397  kWh / ano

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura A.3 - Visualização das frequências de interrupção sustentada 
(interrupções/ano). 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Figura A.4 - Visualização das frequências de eventos de interrupção 

momentânea (interrupções/ano). 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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Figura A.5 - Visualização das durações médias das interrupções sustentadas 
(horas/interrupção). 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

 
Figura A.6 - Visualização das indisponibilidades (horas/ano). 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 
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