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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um plano de restauração em um sistema de distribuição de energia 
elétrica, após a localização do defeito e o isolamento da área contendo este defeito. O estudo é feito 
considerando-se que o serviço de restauração deve ser executado o mais rapidamente possível (minimizando 
o número de chaveamentos) e que deve-se atender o máximo da carga da área "desenergizada" 
(maximizando a satisfação dos clientes). Foi desenvolvido neste trabalho um Método de Busca Heurística 
inspirado, principalmente, nos trabalhos de Hsu et al., 1991 e Nagata et al., 2000, que analisa, primeiramente, 
possíveis manobras de chaves localizadas "dentro" da área com defeito do alimentador, ou seja, pesquisa a 
possibilidade de se resolver o problema através de algum loop. Depois disso, se necessário, verificam-se 
todas as ligações existentes entre a área com defeito e os alimentadores vizinhos. Todas as soluções 
encontradas são apresentadas ao operador, para que o mesmo possa decidir pela mais adequado, 
considerando aspectos subjetivos do problema.  
 
Palavras-Chaves: Sistemas de Distribuição Elétrica, Problema de Restauração e Método de Busca 
Heurística. 
 

ELECTRICAL NETWORK DISTRIBUTION: A STUDY OF RESTORATION 
PROBLEM THROUGH AN HEURISTIC METHOD 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this work is to develop a restoration plan in an electrical distribution system after the location 
of a fault has been located and the faulted zone has been isolated. This study is done considering that the 
restoration service must be executed in a very short time (minimizing the required number of switching 
operations) and that we have to restore as much load as possible within the out-of-service area (maximizing 
the customer's satisfaction). It was developed in this work an Heuristic Search Method, inspired, mainly, in 
the Hsu et al., 1991 and Nagata et al., 2000 works, which analysis, firstly, feasible switching operations 
located inside of the faulted zone, that is, it searches the possibility to solve the problem through some loop. 
After that, if necessary, all the links between the faulted zone with its supporting feeders are verified. All the 
solutions, that satisfies total or partially the faulted zone, is achieved and they are presented to the operator of 
the Power Company for that he/she takes the best choice, considering subjective aspects that are not 
considered in the algorithm. 
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