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INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas observou-se um significativo aumento da demanda de energia elétrica.
Como consequência, se reforçou a necessidade de melhorar a confiabilidade do Sistema
Elétrico de Potência (SEP), uma vez que as eventuais faltas passaram a ter efeitos cada vez
maiores. Como solução para melhoria da confiabilidade, a interligação do sistema elétrico
também trouxe um significativo aumento na complexidade relacionada à operação, controle e
proteção da rede, fazendo com que as técnicas “manuais”, usualmente utilizadas, se tornassem
pouco eficientes com a ampliação do escopo do sistema a ser considerado.
Os equipamentos envolvidos no SEP formam uma infraestrutura complexa e heterogênea. O
mal funcionamento de um o mais desses componentes, seja por falha interna, externa ou
ajuste inadequado, pode comprometer a operação de suas partes, levando ao desligamento
desnecessário de cargas ou a propagação de distúrbios ao longo da rede.
A proteção de SEP tem por principais objetivos manter a continuidade do fornecimento de
energia elétrica, minimizar os custos decorrentes de reparos não programados, além de
proteger a integridade física dos envolvidos, sejam operadores ou usuários (Hewitson et al.,
2004; Anderson, 1999). Por consequência, os dispositivos de proteção devem ser capazes de
detectar, selecionar e isolar distúrbios de forma rápida, com o intuito de trazer o sistema
rapidamente a condições de operação. No entanto, existem várias decisões que afetam a
eficiência do sistema de proteção, sendo que dois aspectos merecem destaque: (i) o ajuste dos
parâmetros de operação dos dispositivos de proteção, e; (ii) a escolha dos locais de instalação
de novos equipamentos.
Os equipamentos que atuam na proteção de um sistema elétrico precisam respeitar uma certa
hierarquia em sua operação para garantir a coordenação e seletividade da atuação na
ocorrência de um falta. Essa hierarquia é definida pelo ajuste conjunto dos parâmetros
característicos dos dispositivos de proteção (como tempo de resposta, corrente de
magnetização, etc). Em sistemas de médio e grande porte, este ajuste pode se tornar
extremamente complexo, tendo em vista o grande número de variáveis e restrições envolvidas.
Em muitos casos, nem a verificação da adequação da resposta é simples, o que tornam
inviáveis abordagens do tipo tentativa e erro. Esses aspectos fazem com que o uso de técnicas
de otimização para resolução deste problema seja um passo lógico. As ferramentas baseadas
em inteligência computacional se mostram como uma escolha adequada para lidar com esse
tipo de problema (Razavi et al., 2008), tendo em vista sua alta flexibilidade, robustez e
capacidade de lidar com problemas restritos e de grande dimensão.
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A escolha adequada para o local de instalação de novos relés também é essencial para um
bom funcionamento da proteção. Relés bem posicionados favorecem a seletividade da
proteção, uma vez que permitem o isolamento da falta de forma mais próxima, reduzindo a
extensão de seus efeitos. Além disso, o local de instalação dos relés pode afetar o tempo de
atuação para várias contingências, o que não pode ser ignorado.
Este projeto de pesquisa propõe o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em
otimização multiobjetivo para planejamento e coordenação da proteção em SEP, com vias à
garantir confiabilidade e robustez na operação de redes de transmissão, frente às variações na
topologia e no perfil das cargas. Essa ferramenta deve se conectar aos sistemas legados da
Alupar e usufruir de informações disponíveis nestes, como por exemplo sistemas de gestão de
redes elétricas.
A ferramenta proposta deverá ser composta por três módulos, devidamente interligados: (I)
módulo de avaliação da coordenação e sua robustez; (II) módulo de coordenação da proteção
e; (III) módulo de aprimoramento da proteção.
O primeiro módulo é composto de um algoritmo capaz de, dado um sistema de entrada,
determinar se a proteção deste se encontra devidamente coordenada e qual a robustez dessa
coordenação (i.e. a coordenação se mantém coordenada com alterações na carga, perdas de
linhas, etc). Essa ferramenta deve estar perfeitamente conectada aos sistemas legados da
Alupar, caso haja disponibilidade de acesso aos dados para integração, e ser capaz de analisar
essa robustez em diversas condições. Caberá a Alupar fornecer o acesso à todas as
informações necessárias a fim de permitir a integração entre o sistema desenvolvido pelo
projeto e os sistemas já existentes. Esse mapeamento deverá ser realizado em grande parte na
etapa de Levantamento e Especificação de Requisitos e também durante as demais etapas do
projeto.
O segundo módulo tem por finalidade determinar os parâmetros dos dispositivos de proteção,
com o intuito de manter a proteção dos sistemas de transmissão devidamente coordenada.
Dois critérios técnicos devem ser otimizados para sintonização da proteção: minimização do
tempo de atuação dos relés e maximização da robustez da proteção. Entende-se como
robustez nesse contexto a capacidade da proteção de se manter coordenada mesmo em
condições que divergem das inicialmente previstas (variações de cargas, modificação nos
parâmetros dos relés, perdas de linhas, etc). A sintonização da proteção deverá ser feita por
meio de uma heurística matemática multicritério, combinando metaheurísticas e métodos
exatos de programação matemática. Essa ferramenta deve se aplicar a sistemas de
transmissão, considerando todos os tipos de equipamentos de proteção ajustáveis utilizados
pela Alupar.
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Por fim, o módulo III tem por finalidade identificar os locais mais adequados para instalação de
novos dispositivos de proteção, além da substituição de dispositivos existentes por outros mais
eficientes (digitais). O intuito desse módulo é aumentar a eficiência da proteção com o menor
investimento possível. Este módulo, que também será baseado em algoritmos de otimização
multiobjetivo, deve utilizar o Módulo II para estudar o efeito da instalação de novos relés na
resposta da proteção. Ambos os módulos, II e III, devem levar em conta a robustez das
soluções obtidas com relação a situações práticas como perda de linhas, alterações
topológicas e variações nas demandas esperadas. Além disso, deve ser oferecido ao
projetista/operador um ambiente de auxílio à tomada de decisão para que este possa identificar
qual a alternativa é a mais indicada para cada situação.
Para avaliar o desempenho dos algoritmos devem ser utilizados sistemas na literatura além de
ao menos dois sistemas piloto escolhidos pela Alupar.
Todos os algoritmos propostos nos módulos descritos anteriormente serão implementados em
uma solução web, que permitirá aos usuários o acesso e execução a cada uma das
funcionalidades propostas. Caso seja possível, todas as funcionalidades serão diretamente
integrada aos sistemas legados da Alupar, permitindo que os algoritmos obtenham os dados de
entrada necessários de maneira transparente ao usuário. Caso não seja possível integração
completa da solução serão fornecidas interfaces para entrada de dados.
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA
O ajuste de parâmetros de dispositivos de proteção em SEP é considerado um problema
bastante complexo. Muitas publicações mostram que os algoritmos baseados em inteligência
computacional se destacam quando comparados aos métodos clássicos neste problema (So et
al., 1997; Urdaneta et al., 1988; Leite et al., 2010). Todos estes trabalhos apresentam uma
formulação mono-objetivo, cujo objetivo mais recorrente é minimizar os tempos de atuação dos
relés (Urdaneta et al, 1988; Leite et al., 2010). No entanto, quando se considera a ocorrência
de possíveis alterações/contingências no sistema e também o desgaste físico dos
equipamentos, surge a necessidade de uma formulação mais robusta, capaz de lidar com
essas condições não esperadas no funcionamento normal do sistema. Para isso, será proposta
uma análise multiobjetivo do problema de coordenação, considerando a maximização da
robustez da coordenação da proteção como outro critério de projeto. Com a análise
multiobjetivo, o decisor poderá escolher os ajustes dos dispositivos que atendam aos requisitos
do problema e ainda sejam robustos à variações na topologia do SEP (incluindo perdas de
linhas), à carga demandada e ao desgaste físico dos equipamentos. Espera-se que os
resultados obtidos com essa ferramenta sejam superiores aos alcançáveis com ferramentas
atualmente disponíveis na literatura, além de softwares comerciais disponíveis.
A construção de uma ferramenta robusta e precisa de coordenação tornará possível estimar o
máximo desempenho que pode ser extraído da proteção, tendo em vista os equipamentos
atualmente instalados no sistema. Uma vez conhecido o limite da proteção, passa a ser
possível analisar o quanto a esta pode ser melhorada pela inclusão de novos equipamentos.
Essa análise, também multiobjetivo, passa então pela avaliação dos ganhos em termos de
tempo de atuação e robustez que podem ser obtidos com a inclusão de novos equipamentos
de proteção na rede, assim como o investimento necessário para obtenção desses ganhos.

1

OBJETIVOS
Objetivo Geral
O objetivo principal deste projeto de pesquisa é o desenvolvimento de uma ferramenta de
otimização multiobjetivo para coordenação e planejamento da proteção em sistemas de
transmissão de energia elétrica. Essa ferramenta deverá ser composta de três módulos:
-

Módulo I – Avaliação da coordenação e sua robustez: este módulo tem por finalidade
identificar se a proteção de um dado sistema sob análise se encontra coordenada. Além
disso, essa ferramenta deve ser capaz de variar o cenário de operação do sistema,
considerando perdas de linhas, variações de demanda e alterações nos parâmetros dos
equipamentos (simulando envelhecimento) e identificar quão robusta a essas alterações
é a configuração atual da proteção.

-

Módulo II – Coordenação da proteção: neste módulo, uma heurística de otimização será
aplicada para encontrar os valores mais adequados para os parâmetros dos relés
direcionais de sobrecorrente instalados no sistema. Valores para parâmetros como a
corrente de sensibilização (Ip) e múltiplos de tempo de atuação (TMS) devem ser
definidos por este módulo, com base na otimização de duas funções: (i) minimização do
tempo de atuação dos dispositivos, e; (ii) maximização da robustez da coordenação.
Restrições relacionadas à diferença do tempo de atuação do dispositivo de proteção e
seus relés de retaguarda devem ser consideradas. A escolha dos limites mínimos
destas restrições deve ser feita tendo em conta as características físicas dos relés
instalados

nas

redes

da

Alupar,

como

tipo

(dispositivo

eletromecânico

ou

microprocessado), velocidade de abertura das chaves seccionadoras, dentre outras
(Mansour et al., 2007).
-

Módulo III – Expansão da proteção: neste módulo, algoritmos de otimização
multiobjetivo serão utilizados para indicar os locais mais adequados para instalação de
novos relés de proteção na rede. Este módulo apresenta grande dependência com o
módulo II, uma vez que se torna necessário explorar ao máximo os limites da proteção
existente para que seja possível avaliar os ganhos proporcionados por novos
dispositivos. Ganhos proporcionados na velocidade de atuação e robustez serão
considerados juntamente com o investimento requerido na avaliação das soluções
candidatas.

Nos módulos II e III deve ser avaliada a robustez das soluções obtidas com relação a variação
de aspectos da rede, como potencia demandada, perda de linhas e variação nos parâmetros
característicos dos relés (por desgaste). As formulações multiobjetivo empregadas devem levar
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a soluções consideravelmente mais robustas que as encontráveis com ferramentas baseadas
em um único critério de projeto.
Por fim, as soluções obtidas por cada um dos módulos devem ser apresentadas ao usuário
(operador/projetista) em um ambiente de auxílio à decisão, com o intuito de auxilia-lo na
escolha da solução mais adequada para o sistema em cada caso considerado.
Objetivos Específicos
1) Desenvolver modelos matemáticos que possam ser usados computacionalmente para a
busca pelas soluções do problema.
2) Estudar a variabilidade de aspectos inerentes ao sistema, como perda de linhas,
alterações de topologia, carga demandada e desgaste dos relés.
3) Implementar algoritmos em uma solução computacional em linguagem de alto nível.
4) Aplicar os algoritmos em estudos de caso já apresentados na literatura e em sistemas
piloto escolhidos pela Alupar.
5) Integrar a solução computacional aos sistemas legados da Alupar.
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METODOLOGIA
O principal objetivo deste trabalho é coordenar a proteção de sistemas de distribuição e
transmissão de energia elétrica, tendo em conta aspectos raramente considerados, como
confiabilidade do atendimento e robustez da proteção. A ferramenta deve ser adequada a
todas as necessidades atuais e de curto prazo da concessionária, como considerar redes
malhadas e geração distribuída.
Para alcançar este objetivo, os dispositivos normalmente utilizados para proteção das redes da
Alupar deverão ser avaliados para caracterização dos parâmetros de interesse do problema.
Também serão levantados dados sobre as características das possíveis faltas que podem
ocorrer na área a ser protegida, das diferentes configurações topológicas do sistema, das
condições operativas dos equipamentos instalados e ainda das opções de ajustes disponíveis
nos dispositivos de proteção.
Os dados levantados serão utilizados para escolha e detalhamento das ferramentas de
otimização que serão implementadas para tratamento dos problemas considerados. Uma vez
definidos os componentes dessas ferramentas, serão implementadas versões monobjetivo
destes algoritmos. Estas versões serão utilizadas como benchmark e poderão ser combinadas
com métodos de escalarização para obtenção de estimativas das fronteiras Pareto nos
problema de interesse.
Posteriormente os algoritmos que tratam o problema de forma multiobjetivo serão
implementados. A estes algoritmos devem ser incorporados ainda mecanismos de busca local
e operadores baseados no conhecimento adquirido no desenvolvimento das ferramentas
mono-objetivo, além de métodos de programação matemática.
Todos os algoritmos desenvolvidos serão avaliados em estudos de caso com características
distintas, disponíveis na literatura. Estas instâncias servirão para avaliar o desempenho dos
algoritmos em sistemas de transmissão.
A variabilidade de parâmetros do problema como carga demandada e características técnicas
do relé serão analisadas para derivar modelos de probabilidade para estas grandezas. Esses
modelos serão utilizadas para aferir a robustez das soluções obtidas pelos algoritmos,
considerando ainda variações na topologia decorrentes de perdas de linhas.
Por fim, a ferramenta proposta será aplicada em sistemas teste escolhidos pela Alupar.
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MACRO-CRONOGRAMA
#

Etapa

Descrição

Mobilização da infra-estrutura
necessária, planejamento e
disponibilização de ambiente, e
Mobilização de infra-estrutura e
1
pesquisa bibliográfica para
pesquisa bibliográfica
levantamento do estado da arte acerca
dos temas correlatos ao objetivo do
projeto.
2

Levantamento dos requisitos
básicos do sistema

Módulo de Avaliação da
3
Coordenação

Produto
Documento de Visão e
Escopo, Plano do Projeto e
Cronograma Detalhado.
Pesquisa bibliográfica.

Levantamento e Especificação de
Requisitos do sistema.

Documento de Especificação
de Requisitos. Documento de
Especificação de Requisitos
de Integração.

Proposta de metodologia para
algoritmo de avaliação robusta da
coordenação e implementação do
protótipo da ferramenta
computacional.

Relatório técnico. Protótipo
funcional dos algoritmos
propostos.

4

Implementação do Módulo de
Avaliação da Coordenação

Implementação dos algoritmos
propostos na etapa 3.

Software do Módulo de
Avaliação da Coordenação
implementado.

5

Módulo de Coordenação da
Proteção

Proposta de metodologia para
algoritmo de coordenação robusta da
proteção e implementação do
protótipo da ferramenta
computacional.

Relatório técnico. Protótipo
funcional dos algoritmos
propostos.

6

Implementação do Módulo de
Coordenação da Proteção

Implementação dos algoritmos
propostos na etapa 5.

Software do Módulo de
Coordenação da Proteção
implementado.

7 1o Workshop

Apresentação dos resultados parciais
obtidos até a etapa 6.
Proposta de metodologia para
algoritmo de aprimoramento robusto
da proteção e implementação do
protótipo da ferramenta
computacional.

Relatório técnico. Protótipo
funcional dos algoritmos
propostos.

Módulo de Aprimoramento da
Proteção

9

Implementação do Módulo de
Aprimoramento da Proteção

Implementação dos algoritmos
propostos na etapa 8.

10

Integração da Solução
Computacional

Implementação das interfaces de
integração com sistemas legados.
Avaliação de estudos de caso aplicandose metodologia proposta para
Relatório de avaliação dos
validação, utilizando-se casos reais da estudos de caso.
Alupar.
Apresentação dos resultados finais do Apresentação do workshop
projeto.
final.

12 Workshop Final

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Apresentação do workshop.

8

11 Estudos de caso

1

Software do Módulo de
Aprimoramento da Proteção
implementado.
Sistema final integrado aos
sistemas legados da Alupar.
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Para haver coordenação na atuação de dois elementos de proteção em serie, seus ajustes
devem permitir ao elemento de proteção mais próximo do defeito atuar prioritariamente para
eliminá-lo. Caso este elemento falhe, o dispositivo de proteção de retaguarda deve atuar
subsequentemente para proteger o sistema elétrico (Stevenson, 1986). Para realizar a
coordenação de relés de proteção, o ITC deve ser menor que a diferença entre o tempo de
operação do relé secundário e o tempo do relé primário. A busca por uma coordenação de
qualidade deve respeitar os ajustes dos dispositivos, limitações de coordenação prefixadas por
normatizações e desempenho dos dispositivos de proteção e dos elementos protegidos.
Para um sistema de proteção realizar suas funções com excelência em um SEP ele deve,
essencialmente,

possuir

quatro

características

funcionais:

sensibilidade,

seletividade,

velocidade de atuação e confiabilidade (Hewitson et al., 2004).
A sensibilidade da proteção pode ser entendida pela capacidade da proteção em responder às
variações nas condições de operação e aos curtos-circuitos incidentes no SEP, tomando como
parâmetro determinadas especificações de projeto (Caminha, 1977). Quando se diz que um
sistema de proteção é capaz de isolar completamente um componente defeituoso, procurando
separar a menor porção possível do SEP protegido (Hewitson et al., 2004; Caminha, 1977) se
diz que este sistema é seletivo. Para isto, cada dispositivo de proteção deve detectar e
selecionar em quais situações é necessária rápida atuação, nenhum tipo de atuação ou uma
atuação com retardo de tempo, frente a uma ocorrência de defeito e/ou não conformidade na
operação do SEP.
A velocidade de atuação refere-se ao tempo de atuação da proteção quando esta é
requisitada. Essa característica está diretamente ligada à capacidade do sistema de minimizar
a extensão dos danos aos equipamentos integrantes do SEP e também garantir a segurança
do próprio pessoal envolvido em sua operação (Hewitson et al., 2004).
A confiabilidade é a probabilidade de um componente, um equipamento ou um sistema atuar
apenas quando solicitado, ou seja, realizar adequadamente a sua função conforme previsto em
projeto (Anderson, 1999).
Os estudos para calculo de curto-circuito usando ferramentas computacionais se intensificaram
a partir do final da década de 50, e durante a década de 60, (Coombe e Lewis, 1956; Toalston,
1959; Lantz, 1957). Esses estudos motivaram o desenvolvimento de lógicas computacionais
para aprimorar a proteção de SEP.
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Os primeiros estudos dessas lógicas datam da década de 70, estimulados pelos trabalhos de
Begian (1967) e Stagg e El-abiad (1968). Trabalhos deste período abordaram a proteção de
sistemas elétricos não se restringindo apenas ao problema de coordenação de relés. Assim,
por se tratar de um problema muito complexo, se nota resultados muitas vezes pouco
expressivos para aplicação genérica. Porém, estes trabalhos foram importantes para a
evolução vista nas décadas posteriores. Nos últimos anos da década de 80, principalmente
com as contribuições de Urdaneta et al., (1988) surgiram os trabalhos que atacaram o
problema em áreas mais específicas, e atingiram resultados mais promissores.
Em (Ramaswami et al., 1990) um conceito chamado Coordenação por Subsistemas foi
introduzido. O objetivo primordial do software proposto pelos autores é recalcular os
parâmetros dos relés direcionais de sobrecorrente num determinado SEP, em resposta às
mudanças de topologia ou de níveis de carga. Basicamente, se no acontecimento de um
evento (por exemplo, uma mudança estrutural) existir a necessidade de recalcular os
parâmetros de um determinado número de dispositivos, o algoritmo identifica a região que
deverá ter seus dispositivos reajustados e forma um subsistema do SEP para ser trabalhado.
No trabalho de Zeineldin et al., (2005) o foco foi abordar, dentre diferentes formulações, a
melhor maneira para lidar com o problema de coordenação ótima de relés direcionais de
sobrecorrente em sistemas com mais de uma fonte conectada. Na parametrização dos relés,
os ajustes de tempo (TMS) e correntes de pickup (Ip) foram escolhidos para que o tempo de
operação total dos relés seja o mínimo possível, além de garantir a seletividade e a
confiabilidade do sistema de proteção. Um ponto interessante deste trabalho foi a classificação
do problema da coordenação de relés de acordo com os parâmetros disponíveis. Dependendo
da forma que se modela o mesmo, este se torna mais ou menos complexo. A classificação
depende principalmente da corrente de pick-up. Se este parâmetro for fixo, tem-se um
problema de programação linear (PL); se for variável e contínuo, trata-se de um problema de
PNL, e se for variável e discreto, caracteriza-se por um problema de Programação Não-Linear
Inteiro Misto (PNLIM). Em Mansour et al., (2007) tal problema foi modelado como sendo um
problema de PL, em que os ajustes da corrente de pickup foram predeterminados para se
obter, posteriormente, os valores do ajuste de tempo via algoritmo PSO.
Na pesquisa de Jagdish e Kusum (2008) os autores utilizaram várias metaheurísticas para
solucionar o problema de otimização dos ajustes de tempo dos relés. O estudo de caso
apresentado foi composto de dois sistemas de potência simples, os quais foram utilizados para
analisar o desempenho de 9 tipos de algoritmos inteligentes de otimização,
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Em Asadi e Kouhsari (2009) foi apresentada uma abordagem que lida com ajustes discretos e
contínuos tanto para Ip, quanto para TMS. Além disso, o trabalho proposto tratou o problema
de má coordenação existente entre relés de retaguarda e principal.
Um AG híbrido foi desenvolvido em Correa et al. (2010) para obtenção de valores discretos
para Ip e TMS. A metodologia foi implementada via software Matlab®, através de um processo
iterativo que calcula os valores atuais de Ip através do AG, sendo que o TMS da atual geração
de soluções foi predeterminado como um problema de PL (simplex), tomando-se os valores de
Ip da geração de soluções anteriores. Esse processo iterativo é repetido até que a tolerância
seja atingida. Este algoritmo conseguiu uma redução no tempo de operação dos relés quando
comparados ao AG tradicional. Uma abordagem similar é proposta em Bedkar e Bhide (2011a).
Santos (2013) desenvolveu uma metodologia que determinava os ajustes otimizados dos relés
de sobrecorrente direcionais instalados em sistemas elétricos malhados de forma a garantir a
rapidez na eliminação da falta, bem como a coordenação e seletividade. Neste trabalho eram
consideradas várias intensidades das correntes de curto-circuito no sistema. Foi usado o
Algoritmo Enxame de Partículas Evolutivo (EPSO), por este apresentar como características as
vantagens tanto do Algoritmo Enxame de Partículas (PSO) quanto as dos Algoritmos
Genéticos.
Em Botturra (2013) foi apresentado um algoritmo híbrido que usa a PL e o AG para obter os
ajustes dos parâmetros dos relés direcionais associados a um sistema malhado. O SEP
malhado refere-se a uma parte do sistema de subtransmissão do sistema elétrico brasileiro. A
topologia apresentada permitiu a realização de diversos estudos de curtos-circuitos
necessários para a obtenção e avaliação da coordenação dos pares de relés. A análise foi
realizada tanto para a topologia principal do SEP quanto para outras configurações. No entanto
os ajustes não foram capazes de manter a coordenação em grande parte das modificações
consideradas no sistema. Uma abordagem bem semelhante é proposta em Hussain et al.,
(2014), com o AG sendo substituído pelo algoritmo Artificial Bees Colony (ABC).
Reza e Farhad (2014) propuseram um algoritmo baseado em Optimization Algorithm Bat para
as coordenações dos relés de sobrecorrente direcionais. Algumas modificações foram
aplicadas ao algoritmo para melhorar o tempo de simulação e a exatidão dos resultados de
saída. A abordagem sugerida foi aplicada a duas redes padrão de um sistema de energia. Os
resultados mostraram a eficácia do algoritmo modificado em comparação com estudos
anteriores sobre a coordenação de relés de sobrecorrente.
O projeto aqui proposto é inovador quando comparado a todas as referencias acima citadas,
uma vez que propõe uma nova formulação multiobjetivo para lidar com o problema de
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coordenação da proteção em redes de transmissão e distribuição. Resultados preliminares
indicam que essa abordagem é capaz de levar a configurações de proteção muito mais
robustas que as encontráveis por formulações mono-objetivo acima citadas. Isso faz com que a
proteção do sistema continue coordenada mesmo com a perda de linhas, alterações na
demanda ou ainda com a variação dos parâmetros de origem dos dispositivos envolvidos. Essa
ferramenta, uma vez implementada, tornará possível o desenvolvimento de um algoritmo capaz
de indicar posições promissoras para a instalação de novos relés direcionais, com o intuito de
melhorar a seletividade e velocidade de atuação da proteção. Estes aspetos, juntamente com
os mecanismos de estudo da variabilidade dos dados e auxílio a decisão fazem da presente
proposta inovadora quando comparada a tudo o que existe na literatura e nas ferramentas
comerciais voltadas a tal finalidade.
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PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E INTEGRANTES
UFMG
A equipe UFMG será responsável por:
•
•
•
•
•

definir os requisitos técnicos da ferramenta;
elaborar a modelagem e metodologia científica a serem utilizadas;
implementar os protótipos;
acompanhar o desenvolvimento da ferramenta final, e;
validar a ferramenta final.

Integrantes:
•

•

•

Eduardo Gontijo Carrano (coordenador): doutor em Engenharia Elétrica, atua nas áreas
de otimização aplicada à sistemas elétricos, otimização multiobjetivo, auxílio à tomada
de decisão, planejamento, operação, proteção e avaliação da confiabilidade de
sistemas elétricos. No referido projeto o pesquisador será responsável por:
o coordenar o projeto;
o desenvolver parte significativa da ferramenta de otimização prevista no Módulo
II, com a modelagem, implementação e prototipagem da heurística matemática
que será utilizada para otimização multiobjetivo da coordenação robusta da
proteção da transmissão;
o desenvolver a ferramenta de auxílio à tomada de decisão do módulo II;
o auxiliar no desenvolvimento dos módulos I e III;
o auxiliar na integração das ferramentas;
o orientar o bolsista de mestrado.
Martin Gómez Ravetti: doutor em Ciências da Computação, atua nas áreas de
programação matemática, otimização linear, otimização combinatória e otimização
topológica. No referido projeto o pesquisador será responsável por:
o desenvolver parte significativa da ferramenta de otimização prevista no Módulo
II, com a modelagem do problema multiobjetivo, construção e implementação
dos modelos de programação matemática a serem usados na heurística
matemática, definição da topologia de integração da heurística matemática,
construção e implementação das heurísticas de arredondamento a serem
aplicadas para lidar com parâmetros discretos (relés digitais), definição das
estratégias de otimização para garantia da escalabilidade;
o validar o módulo II;
o desenvolver a ferramenta de auxílio à tomada de decisão do módulo III;
o auxiliar no desenvolvimento dos módulos I e III;
o auxiliar na integração das ferramentas.
Rodney Rezende Saldanha: doutor em Engenharia Elétrica, atua nas áreas de
máquinas elétricas, eletromagnetismo computacional, transitórios em redes elétricas,
otimização e otimização de sistemas elétricos. No referido projeto o pesquisador será
responsável por:
o desenvolver rotinas eficientes de cálculo de curto circuito para o caso esperado
e os casos alternativos (serão utilizadas nos módulos I, II e III);
o desenvolver rotinas para avaliação do impacto das faltas no sistema de
transmissão (serão utilizadas nos módulos I, II e III);
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•

•

o auxiliar no desenvolvimento dos módulos I, II e III;
o auxiliar na integração das ferramentas;
o coorientar o bolsista de mestrado.
Mateus Henrique da Costa: doutor em Engenharia Elétrica, atua nas áreas de
otimização aplicada à sistemas elétricos, controle e proteção de sistemas elétricos. No
referido projeto o pesquisador será responsável por:
o desenvolver o módulo I, com o levantamento histórico dos dados de falhas na
rede, construção dos modelos de probabilidade, geração dos cenários
alternativos plausíveis e avaliação da solução de entrada nestes cenários. As
rotinas de cálculo de curto circuito e avaliação de impacto de faltas serão
integradas a este desenvolvimento;
o validar o módulo I;
o auxiliar no desenvolvimento dos módulos II e III;
o integrar os módulos para composição da ferramenta final.
Bolsista de mestrado (a definir): graduado, provavelmente em Engenharia Elétrica, que
atuará sob orientação do coordenador da proposta. No referido projeto o bolsista será
responsável por:
o desenvolver o módulo III, com a escolha da ferramenta de otimização a ser
utilizada, composição dos operadores e parametrização do algoritmo;
o validar o módulo III;
o auxiliar na integração das ferramentas.

AXXIOM Soluções Tecnológicas S.A.
A equipe AXXIOM será responsável por especificar e desenvolver o sistema computacional
corporativo que irá incorporar as metodologias definidas pelo projeto, garantindo desempenho,
confiabilidade e robustez adequadas e integração ao ambiente legado da concessionária.
O processo de desenvolvimento a ser adotado pela AXXIOM para este projeto possui as
seguintes atividades:
•

•
•
•
•
•

Levantamento de requisitos: identificação das funcionalidades, cálculos e integrações
necessárias para atendimento às necessidades da Alupar, definição da identidade
visual e características de usabilidade.
Desenho da aplicação: especificação técnica da aplicação (representação técnica dos
requisitos) a partir da qual os desenvolvimentos serão realizados.
Definição da arquitetura: especificação da arquitetura geral da solução e seus
componentes de software.
Desenvolvimento: realização da codificação e testes unitários
Testes: execução dos testes em laboratório da aplicação.
Homologação: execução de testes de homologação junto a Alupar em seu ambiente
operacional, garantido o funcionamento correto da aplicação.

As atividades acima descritas serão realizadas dentro das etapas propostas para o projeto.
Ao final, além da documentação científica, a AXXIOM fornecerá toda a documentação
específica do desenvolvimento de software: documentos de requisitos, arquitetura, modelos de
base de dados, modelos de integrações, código fonte da aplicação, plano/evidência de testes.
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Essa documentação permitirá a Alupar, caso deseje, manter e evoluir a aplicação de maneira
independente.
A metodologia de desenvolvimento de sistemas adotada pela AXXIOM, brevemente descrita
acima, possui certificação MPS-BR de maturidade.
A equipe alocada no projeto procurou observar estritamente os esforços
desenvolvimento, bem como, cumprir os requisitos definidos pela certificação.

deste

Integrantes:
Ramon Lacerda Marques (Axxiom) – Líder da equipe de desenvolvimento. Engenheiro de
Controle e Automação pela UFMG (2007), especialista em Engenharia de Software pela
PUC/MG (2012) e Mestre em Engenharia Elétrica pela UFMG (2016). Possui 11 anos de
experiência em empresas de tecnologia liderando o desenvolvimento de 05 projetos de P&D da
ANEEL.
Ísis Giordani Oliveira Costa (Axxiom) – Analista de Requisitos. Graduada em Ciência da
Computação pela PUC/MG (2003), 14 anos de experiência atuando como Analista de Software
e Analista de Requisitos, com ênfase em Metodologia e Técnicas da Computação.
Cleber Barcelos Costa (Axxiom) – Arquiteto de Software. Graduado em Sistemas de
Informação pela Faculdade COTEMIG (2010). Atua como Consultor em Arquitetura e Arquiteto
de Soluções. Este ano está concluindo curso de especialização em Arquitetura de Software
Distribuído. Tem 14 anos de experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em
Arquitetura de Sistemas de Computação.
Sólon de Assis Soares (Axxiom) – Analista Desenvolvedor. MBA em Gestão Avançada de
Projetos pelo IETEC (2017). Especialista em Gestão de Projetos pelo IETEC (2014). Possui
graduação em Ciência da Computação pela Faculdade Pitágoras (2010). Possui 11 anos de
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Arquitetura de Sistemas de
Computação e Desenvolvimento de Softwares.
Thiago Araújo (Axxiom) – Analista Desenvolvedor. Graduado em Ciência da Computação pela
UFMG (2006). Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em
Metodologia e Técnicas da Computação.
Eduardo Júnio Silveira (Axxiom) – Analista Desenvolvedor. Graduado em Sistemas de
Informação pela Faculdade Pitágoras (2015). Tem experiência na área de Ciência da
Computação, com ênfase em Sistemas de Informação.
Christiano Sabarense Neto (Axxiom) – Design de Software. Graduando em Ciência da
Computação na Universidade FUMEC. Consultor em Sharepoint e EPM. Atua há mais de 6
anos na área de tecnologia como UX Design e UI Design.
Luana Cristina da Silva – Analista de Testes. Graduada em Sistemas de Informação pela
Faculdade Anhanguera (2010). Especialista SAP – Consystem Informática: Visão Geral do SAP
ECC 6.0. 9 anos de experiência na área de Testes.
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