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Resumo: Atualmente os sistemas de distribuição de energia elétrica apresentam problemas de perdas de energia que
devem ser resolvidos. A reconfiguração da rede é muito útil para reduzir as perdas no sistema e restaurar as cargas
em áreas defeituosas quando ocorre uma falha. A maioria dos algoritmos é apropriada para realizar essa operação.
Uma boa comparação em vista dos resultados e desempenho pode ser feita usando o Algoritmo de Polinização de
Flores. No presente trabalho, elaborou-se uma metodologia para reconfiguração de sistema de distribuição baseada
na base da literatura e na aplicação da técnica metaheurísticas do Algoritmo de Polinização de Flores (FPA) para
resolução do problema em análise. Concluiu-se que a técnica foi validada em um sistema de 33 barras e 37 chaves.
Os resultados foram comparados com outros algoritmos como PSO e Vaga-Lume, a redução da perda foi de 33,3%
e pode ser alcançado com um tempo computacional ainda menor.
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1.

Introdução
A crescente automatização dos sistemas de distribuição de energia elétrica traz a possibilidade de pesquisar
alternativas que garantem a confiabilidade na operação da rede elétrica com as menores perdas elétricas possíveis.
Diante disso, a Reconfiguração de sistema de Distribuição de Energia Elétrica (RSDEE) pode ser útil, visto que,
visa diminuir as perdas técnicas utilizando a mudança de topologia na rede. A RSDEE consiste em garantir o
conforto e a qualidade do fornecimento de energia elétrica aos consumidores conectados ao sistema, conforme
afirma [1], a reconfiguração de redes de distribuição é uma das técnicas mais econômicas, confiáveis para diminuir
as perdas e melhorar o perfil de tensão, e consequentemente, melhorar a qualidade de energia elétrica fornecida para
os consumidores, pois permite a utilização de recursos já existentes no sistema. A Figura 1 apresenta sistema de
distribuição com 33 barras e 37 linhas já conhecidas no IEEE.
Figura 1: Sistema de Distribuição de 33 barras e 37 linhas

Fonte:[2]
O principal objetivo desse trabalho, consiste em pesquisar e desenvolver o Algoritmo de Polinização de Flores
(FPA) nas tomadas de decisão para aplicação na Reconfiguração de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica
com Geração Fotovoltaico.
2. Algoritmo de Polinização de Flores
O Algoritmo FPA, é um algoritmo bioinspirado que imita o comportamento de polinização das plantas em
floração. A estratégia ideal de reprodução das plantas envolve a sobrevivência do mais apto, bem como a
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reprodução ideal das plantas em termos de números. Esses fatores representam os fundamentos da FPA e são
orientados para otimização[3].
Ainda de acordo com [3], a polinização das flores, é um processo intrigante e evolutivo no mundo natural. As
características podem ser usadas para projetar novos algoritmos de otimização para diferentes sistemas com nivel de
complexidade maior.
4. Resultados e Analises
A Tabela 1 apresenta dados antes e depois da RSDEE, verifica-se a diminuição de perda de energia depois da
reconfiguração e aumento da tensão. Enquanto a Tabela 2, traz a comparação com dois algoritmos aplicados no
mesmo sistema de 33 barras e 37 linhas, percebe-se as diferenças na redução de perdas com outros experimentos
são pouco distantes e concluiu-se que o FPA apresentou os resultados promissores.

Tabela 1: resultados obtidos
Algoritmo FPA
Antes de reconfiguração
Depois da reconfiguração
N° de chaves abertas
35, 33, 34, 36 e 37
N° de chaves abertas
7 - 9 - 14 - 32 - 37
Perdas ativas (kW)
208,4304
Perdas ativas (kW)
138,9702
Tensão mínima (p.u)
0,91076
Tensão mínima (p.u)
0,94235
Redução das perdas (%)
49,9
Redução das perdas (%)
33,3254

Tabela 2: Comparação entre diferentes experimentos no sistema de 33 barras e 37 linhas
Experimentos
FPA-RSD
PSO-RSD [4]
ARSD-BVL [5]

Perdas ôhmicas total (kW)
138,9702
139

Chaves abertas
7 – 9 – 14 – 32 - 37
7 – 11 – 14 – 34 - 37

140

7 – 9 – 14 – 32 - 27

5. conclusão
Dos testes realizados pode-se concluir que o FPA proposto apresentou o resultado promissor em relação as
perdas ôhmicas com outras técnicas referidas na Tabela 2, apesar das diferenças muito pouco na redução das perdas
com outros experimentos num tempo computacional que ainda pode ser melhorado. Portanto, ressalta-se que FPA é
uma técnica recente e necessita de ainda de exploração para campos de problemas complexos.
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