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RESUMO 

Barros, J. V. C. e “Sistema Multiagente para Recomposição Automática de Subesta-

ção e Redes de Distribuição de Energia Elétrica”, Universidade Federal do Ceará – 

UFC, 2013, 110p. 

 

Este trabalho apresenta um sistema multiagente para recomposição au-

tomática de redes de distribuição de energia elétrica. O sistema proposto é formado 

por três tipos de agentes: agente dispositivo, agente alimentador e agente subesta-

ção. Os agentes dispositivos estão associados aos equipamentos do sistema e são 

responsáveis pela coleta de informações da rede; os agentes alimentadores são 

responsáveis pelo gerenciamento dos alimentadores do sistema; e, os agentes su-

bestações são responsáveis pelo gerenciamento da capacidade de suprimento da 

rede. São apresentados os comportamentos e interações dos agentes do sistema 

durante o processo de recomposição, visando restabelecer a energia elétrica dos 

trechos desenergizados e não defeituosos, afetados por falta no alimentador ou falta 

no transformador da subestação. São apresentados oito estudos de casos que tes-

tam diferentes situações possíveis de ser encontrada nos sistemas de distribuição, 

como recomposição mediante descoordenação da proteção, recomposição parcial 

do sistema devido as restrições operacionais do sistema e recomposições para falta 

no transformador da subestação. Para validação dos casos testes foi desenvolvido 

um simulador que possibilita a simulação de faltas em diferentes locais do sistema 

elétrico em estudo. Através do ambiente visual do simulador, onde é disponibilizado 

o diagrama unifilar do sistema com os estados dos equipamentos e a ferramenta de 

captura de mensagem do JADE, é possível simular diversos cenários e observar 

interação dos agentes em busca da recomposição do sistema. O sistema proposto é 

capaz de localizar a falta, isolar o trecho defeituoso e restaurar o sistema, conside-

rando restrições operacionais e descoordenação do sistema de proteção. 

 

Palavras-chave: Recomposição Automática, Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica, Sistema Distribuído, Sistema Multiagente. 
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ABSTRACT 

Barros, J. V. C. e “Multiagent System to Automatic Restoration of Substation and Dis-

tribution Networks”, Universidade Federal do Ceará – UFC, 2013, 110p. 

 

This work presents a multi-agent system for automatic restoration of power 

distribution networks. The proposed system consists of three types of agents: device 

agent, feeder agent and substation agent. Device agents are associated with system 

equipment and are responsible for information acquisition of the network; the feeder 

agents are responsible to manage the feeders; and the substations agents are ac-

countable of manage the network supply capability. The behaviors and interactions of 

the system agents during the restoration process, aiming to restore the feeder sec-

tors affected by but not in fault, are presented. Eight case studies are presented, 

which test different possible situations likely to be found in the distribution systems, 

such as restoration by uncoordinated protection, partial recovery of the system be-

cause of operating system restrictions and recomposition for faults in the transformer 

substation. To validate the test cases a simulator was developed, which allows the 

simulation of faults in different locations of the power system under study. Through 

the simulator, where there are the single line diagram of the system with the state of 

the equipment and the tool to capture message in JADE, is possible to simulate dif-

ferent scenarios and observe the interaction of agents in search of system restora-

tion. The proposed system is able to locate and isolate the fault, and restore suitably 

the system, considering operating limits and uncoordinated system protection. 

 

 

Keywords: Automatic Restoration, Distribution Network, Distributed System, Multia-

gent System. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dependência da energia elétrica para o desenvolvimento do país resulta 

em um crescimento de consumo de energia elétrica. Com o aumento da demanda 

por eletricidade, há a necessidade de expansão e melhorias dos Sistemas Elétricos 

de Potência (SEP). 

Os SEP estão em constante evolução para que o transporte da eletricida-

de aos consumidores seja de uma forma mais eficiente e com uma melhor qualida-

de. O SEP é subdividido em três subsistemas: Geração, Transmissão e Distribuição 

(Blume, 2007). A eletricidade é produzida por geradores elétricos e transmitida atra-

vés do sistema de transmissão em alta tensão. Para que a eletricidade oriunda do 

sistema de transmissão seja fornecida aos consumidores é necessário adequar o 

nível de tensão abaixando-a através de transformadores e em seguida distribuí-la 

aos consumidores finais, formando assim o sistema de distribuição. 

No Brasil existem órgãos controladores e reguladores que definem as 

exigências necessárias para que o SEP esteja dentro de um padrão de qualidade. 

As exigências estão estabelecidas nos procedimentos de redes do Operador Nacio-

nal do Sistema (ONS) e no Procedimento de Distribuição (PRODIST) da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Nos procedimentos de redes são descritos os 

procedimentos e requisitos necessários para a realização das atividades de plane-

jamento da operação eletroenergética, administração da transmissão, programação 

e operação em tempo real no âmbito do Sistema Interligado Nacional (SIN) (ONS, 

2013). O PRODIST é um conjunto de documentos elaborados pela ANEEL que nor-

matizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e de-

sempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica (ANEEL, ANEEL - 

Agência Nacional de Energia Elétrica, 2013). 

As normas e regulamentações vêm cobrando das empresas de energia 

melhorias gradativas dos índices de continuidade de serviço. Através dos indicado-

res de continuidade de serviço, a ANEEL avalia a qualidade do serviço prestado pe-
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las distribuidoras e o desempenho do sistema elétrico. Esses indicadores de conti-

nuidade são calculados para períodos de apuração mensal, trimestral e anual, e são 

regulamentados pelo Módulo 8 do PRODIST (ANEEL, 2012a). Os indicadores são 

apurados para interrupções com tempo de duração maior ou igual a três minutos. 

Para o acompanhamento das interrupções individuais, a concessionária 

de energia deve apurar quatro índices: 

1. DIC (Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora): 

indica o tempo de duração da descontinuidade de fornecimento de 

energia em uma unidade consumidora ou por ponto de conexão, 

expressa em horas e centésimos de hora, calculado através da se-

guinte fórmula: 

    ∑    

 

   

 (1.1) 

2. FIC (Frequência de Interrupção individual por Unidade Consumido-

ra): indica a quantidade de vezes que ocorreu descontinuidade de 

fornecimento de energia em uma unidade consumidora ou por pon-

to de conexão, obtido através da seguinte fórmula: 

      (1.2) 

3. DMIC (Duração Máxima de Interrupção Individual por Unidade 

Consumidora): indica o intervalo máximo dentre as descontinuida-

des de fornecimento de energia que ocorreram em uma unidade 

consumidora ou por ponto de conexão, expressa em horas e cen-

tésimos de hora, obtido através da seguinte fórmula: 

              (1.3) 

4. DICRI (Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por 

unidade consumidora): indica a duração do intervalo de desconti-

nuação de fornecimento ocorrida em dia crítico1 por unidade con-

                                            
1
 O Módulo 1 do PRODIST (ANEEL, 2012b) define um dia crítico como sendo um dia em que a quan-

tidade de ocorrências emergenciais, em um determinado conjunto de unidades consumidoras, supera 
a média dos últimos dois anos acrescida de três desvios padrões dos valores diários. 
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sumidora ou ponto de conexão, expressa em horas e centésimos 

de hora, obtido por: 

               (1.4) 

Em que: 

    índice de interrupções da unidade consumidora no período de apura-

ção, variando de 1 a n; 

    número de interrupções da unidade consumidora considerada, no pe-

ríodo de apuração; 

       tempo de duração da interrupção i da unidade consumidora consi-

derada ou ponto de conexão, no período de apuração; 

           valor correspondente ao tempo da máxima duração de inter-

rupção contínua (i), no período de apuração, verificada na unidade con-

sumidora considerada, expresso em horas e centésimos de horas; 

           duração da interrupção ocorrida em dia crítico. 

Outros indicadores de qualidades de serviços analisados pela ANEEL são 

os indicadores de continuidade coletivos. Para essa análise, a concessionária deve 

apurar dois índices: 

1. DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumi-

dora): indica a média do tempo de duração da descontinuidade de 

fornecimento de energia em cada unidade consumidora do conjun-

to considerado, expressa em horas e centésimos de hora, obtido 

através da seguinte fórmula: 

    ∑      

  

   

  ⁄  (1.5) 

 

2. FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consu-

midora): indica a média da quantidade de vezes que ocorreu uma 

descontinuidade de fornecimento de energia em cada unidade 

consumidora do conjunto considerado, expressa em horas e centé-

simos de hora, obtido através da seguinte fórmula: 
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    ∑      

  

   

  ⁄  (1.6) 

Em que: 

    índice de unidades consumidoras atendidas em baixa tensão (BT) ou 

média tensão (MT) faturadas do conjunto; 

    número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no 

período de apuração, atendidas em BT ou MT. 

A ANEEL estabelece limites para os indicadores de continuidade individu-

ais (DIC, FIC, DMIC e DICRI). No caso de violação do limite de continuidade indivi-

dual dos indicadores, a distribuidora deve calcular a compensação ao consumidor 

acessante do sistema de distribuição e efetuar o crédito na fatura. A compensação é 

automática, e deve ser paga em até 2 meses após o mês de apuração do indicador. 

Na Figura 1-1 são apresentados os valores de compensação pagos pelas distribui-

doras para o período de 2010 a 2012 devido à transgressão dos indicadores DIC, 

FIC, DMIC e DICRI. 

 

Figura 1-1 Compensação de continuidade das distribuidoras no período de 2010 a 2012. 

 

Fonte: (ANEEL, 2013b). 

 

Observa-se que a compensação total no período apresentado na Figura 

1-1 é de aproximadamente 1,18 bilhões de reais. Diante de tais circunstâncias, faz-

se oportuno o investimento na melhoria da rede elétrica tornando-a mais confiável, 
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segura, eficiente, flexível e adaptativa, atribuindo a esta características de uma rede 

inteligente, capaz de melhorar os indicadores de continuidade de serviço. 

As redes elétricas inteligentes (REI) são sistemas elétricos que utilizam 

tecnologia digital avançada para monitorar e gerenciar o transporte de eletricidade 

em tempo real (CGEE, 2012). Uma característica geralmente atribuída às REI é a 

capacidade de autorrecuperação. A autorrecuperação é a capacidade da rede elétri-

ca, diante de uma falta, isolar o local do problema, reduzir ao máximo a quantidade 

de clientes afetados e retornar o sistema ao seu estado normal após a falta (Ohara, 

2009), melhorando os indicadores de continuidade. 

 

1.1 Justificativa  

 

A fim de melhorar a qualidade do fornecimento e atingir as metas dos ín-

dices de continuidade estabelecidas pela ANEEL são necessários investimentos na 

rede de distribuição. Neste sentido, as empresas de energia têm investido na evolu-

ção dos sistemas de distribuição migrando de uma topologia radial para um sistema 

radial com recurso ou em anel fechado e o desenvolvimento e implantação de Sis-

tema de Recomposição Automática (SRA), dentro do conceito de autorrecomposi-

ção. A implementação de um sistema de recomposição automática reduz as situa-

ções estressantes às quais estão submetidos os operadores durante a ocorrência de 

uma falta na rede elétrica de distribuição. Um SRA pode ser executado de maneira 

precisa, independente do estado emocional do operador, além de fornecer um diag-

nóstico exato e conciso da ocorrência. 

 

1.2 Objetivos 

 

Nesta dissertação é proposta uma abordagem para o desenvolvimento de 

um sistema de recomposição automática para rede de distribuição de energia elétri-

ca utilizando a técnica de sistemas multiagente. O objetivo é apresentar o modelo do 

sistema multiagente de recomposição automática (SMRA), os comportamentos, as 

interações, as análises e tomadas de decisões efetuadas pelos agentes durante o 

restabelecimento do fornecimento de energia dos trechos desenergizados do siste-

ma de distribuição. 
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Os resultados obtidos são apresentados através de simulações onde são 

apresentadas as trocas de mensagens dos agentes e a configuração final da rede 

elétrica após o tratamento da falta na rede pelo SMRA. 

 

1.3 Trabalhos Correlatos 

 

Devido à importância de restabelecer a energia elétrica da maior quanti-

dade de cargas desernergizadas possível após uma falta, as distribuidoras de ener-

gia e os centros de pesquisas vêm trabalhando para a melhoria da confiabilidade e 

dos indicadores de qualidade de serviço. Vários trabalhos abordam o tema de res-

tauração do sistema elétrico utilizando métodos e algoritmos para solucionar esse 

problema. Desta forma, várias técnicas estão sendo aplicadas. Algumas das princi-

pais técnicas utilizadas no desenvolvimento de SRA são (Sudhakar & Srinivas, 

2011) (Borges, 2012):  

• Sistemas especialistas (Expert system);  

• Busca heurística (Heuristic search);  

• Lógica Fuzzy (Fuzzy logic control);  

• Redes de Petri (Petri Net);  

• Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithm);  

• Colônia de Formigas (ANT colony search algorithm); 

• Busca Tabu (Tabu Search); 

• Redes Neurais Artificiais (Artificial Neural Networks); 

• Multiagentes (Multi agent); 

• Modelos Híbridos (Hybrid models). 

São duas as abordagens adotadas para o desenvolvimento de SRA: cen-

tralizado e distribuído. Os sistemas centralizados são aqueles os quais todas as aná-

lises e decisões são feitas pelo SRA integrado ao sistema SCADA (Supervisory Con-

trol and Data Acquisition) no centro de controle da concessionária, consequentemen-

te, toda a inteligência do sistema está concentrada em um ponto. A abordagem dis-

tribuída baseia-se na automação descentralizada, com dispositivos eletrônicos inteli-

gentes (IED – Intelligent Electronic Device) compartilhando informações, negociando 

tomada de decisões para recomposição do sistema, independente do centro de ope-

ração do sistema, ou seja, a inteligência do sistema é distribuída pelos elementos 
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que constituem o SRA. O sistema multiagente foi selecionado como a técnica para o 

desenvolvimento do SRA apresentado neste trabalho devido à característica des-

centralizada. Devido à grande quantidade de equipamentos, alimentadores e subes-

tações presentes no sistema de distribuição, um SRA com abordagem distribuída 

tem como finalidade diminuir a quantidade de dados processado no sistema SCADA 

e disponibilizar apenas as informações importantes para o operador do sistema. 

O objetivo dessa seção é descrever os principais trabalhos que contribuí-

ram para o desenvolvimento do SMRA. 

Nagata & Sasaki (2002) apresentam uma abordagem para restauração do 

sistema de transmissão de energia utilizando o método computacional multiagentes. 

O modelo é composto por dois tipos de agentes, os agentes do tipo barra e um único 

agente facilitador. O agente do tipo barra é responsável por negociar a potência dis-

ponível com os outros agentes do tipo barra na sua proximidade para viabilizar a 

recomposição do sistema. A negociação desses agentes tem finalidade de restaurar 

a máxima potência possível. O agente facilitador (AF) tem como objetivo gerenciar e 

facilitar a negociação dos agentes barras. O AF organiza os agentes-barra em gru-

pos de acordo com o nível de tensão e define qual agente barra deve iniciar a nego-

ciação após receber de um dos agentes-barra uma mensagem de barramento dese-

nergizado. Este trabalho foi um dos primeiros trabalhos a abordar o método multia-

gente aplicado a SEP.  O sistema proposto centraliza o gerenciamento no agente 

facilitador, tornando a abordagem centralizada. 

Em Nagata el al (2005) é apresentada uma abordagem descentralizada 

para restauração do sistema de distribuição de energia elétrica. No sistema multia-

gente proposto pelos autores são utilizados dois tipos de agentes, agentes alimenta-

dores e agentes cargas. Os agentes-carga são filiados a um agente-alimentador, e 

têm informações do trecho do alimentador aos quais estão conectados, como capa-

cidade do condutor, corrente demandada pela carga, potência instalada e estados 

das chaves que definem o trecho. O agente alimentador é responsável por negociar 

potência com os outros agentes alimentadores e definir quais agentes-carga devem 

atuar para iniciar a restauração dos trechos. Os agentes alimentadores possuem 

três níveis de prioridades. A ordem decrescente de prioridade é: restaurar pelo ali-

mentador oriundo do mesmo transformador, restaurar por um alimentador da mesma 

subestação e restaurar por um alimentador de outra subestação. O algoritmo é inici-

ado em caso de falta, e o agente-carga responsável pelo trecho defeituoso tem a 
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função de isolar o mesmo. Os agentes-carga desenergizados enviam mensagens 

para o seu agente alimentador avisando seu estado. O agente alimentador analisa 

os cenários de recomposição, escolhe o de maior prioridade e informa ao agente 

carga que seja efetuada a recomposição. A recomposição é efetuada trecho a trecho 

e sempre que o agente-carga não consegue restaurar, o próximo agente carga de-

senergizado devido aos limites físicos do alimentador, o mesmo sinaliza para o 

agente-alimentador que procura alternativa para restaurar os trechos desenergiza-

dos. A descentralização do sistema proposto no trabalho explora uma das principais 

características do sistema multiagente (SMA), que é a distribuição ou descentraliza-

ção do controle, o que torna uma proposta atrativa para o sistema de distribuição 

onde há uma grande quantidade de equipamento e trechos. 

Em Solanki, Khushalani & Schulz (2007) é proposto uma abordagem dis-

tribuída onde não existe um agente centralizador. No sistema proposto há três tipos 

de agentes: agentes chaves, agentes cargas e agentes geradores. O algoritmo de 

restauração é dividido em quatro etapas.  

Na primeira etapa o agente-carga sinaliza para o agente-chave que não 

há tensão no barramento e envia as informações pré-falta para o agente-chave. Es-

sa mensagem é enviada para os demais agentes-chave nas proximidades. Os agen-

tes-chave adicionam informações de potência dos agentes-carga desenergizados 

aos quais estão conectados, totalizando desta forma a potência desenergizada do 

sistema.  

Na segunda etapa o agente-chave que está associado à chave de encon-

tro de alimentadores recebe a informação de todos os trechos desenergizados e re-

passa essa mensagem para o agente-chave seguinte, que vai repassando de agen-

te-chave para agente-chave (em cascata) até chegar ao agente gerador. 

Na terceira etapa, o agente-gerador envia a capacidade disponível da fon-

te para o agente-chave de encontro. 

A quarta etapa é iniciada quando o agente-chave envia a capacidade dis-

ponível da fonte para o agente-carga desenergizado, que responde à viabilidade de 

atuação da chave. 

Caso seja possível restaurar a potência demandada no trecho, o agente-

carga envia uma mensagem para o agente-chave que atua restabelecendo o forne-

cimento de energia elétrica. A capacidade disponível pela fonte é atualizada e envi-

ada para o próximo agente-chave.  
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A etapa quatro é repetida até que não seja possível restabelecer o forne-

cimento para um novo trecho. Em caso em que há mais de um encontro de alimen-

tador, o agente-chave a que está conectada a carga deve receber a proposta dos 

demais encontros e definir a melhor opção. 

Em (Ravn, 2008) e (Vasconcelos, 2011) são propostos sistemas que con-

tém dois tipos de agentes, agentes barras e agentes alimentadores. Os agentes-

barra possuem o controle das chaves que estão conectas às suas extremidades e 

coletam informações do consumo de cada barra. Os agentes alimentadores são res-

ponsáveis por negociar potência durante o evento de falta, a fim de restabelecer a 

potência das barras desenergizadas. Estes trabalhos apresentam a comunicação 

entre o Sistema Multiagente rodando na plataforma JADE com o programa compu-

tacional Matlab, onde são obtidos os resultados dos estudos de casos. 

Zidan & Chaar (2011) apresentam uma proposta com quatro agentes: 

agentes barras, agentes geradores, agentes zonas e um único agente global. Nesta 

proposta o agente-barra detecta a presença de uma falta e comunica para o agente-

zona que essa barra está desenergizada. O agente-zona que contém a barra dese-

nergizada envia mensagem para os agentes-zonas próximos solicitando uma pro-

posta de reconfiguração. Esses agentes requisitam informações dos agentes gera-

dores para calcular a potência disponível e enviam uma proposta de reconfiguração 

para o agente-zona. As propostas são analisadas e a melhor é executada. Um ponto 

negativo desta proposta é a falta de detalhamento da segunda etapa da análise efe-

tuada pelo agente global, que conforme o autor, busca a solução ótima global para a 

recomposição do sistema. 

Em (Nagata & Fukunaga, 2011) é apresentada uma proposta descentrali-

zada para a recomposição de linhas de transmissão utilizando sistemas multiagente. 

O sistema é composto por vários agentes subestações e agentes linhas.  Na ocor-

rência de uma falta em uma das linhas de transmissão, a subestação desenergizada 

mais próxima da falta tem seu agente definido como responsável pelo gerenciamen-

to da recomposição e os demais agentes-subestação que possuem encontros com 

linhas energizadas são definidos como subgerentes. O algoritmo é dividido em três 

etapas. Na primeira etapa é definida a área afetada pela falta e selecionados o 

agente responsável pelo gerenciamento da recomposição e os subgerentes. Na se-

gunda etapa são coletados os dados de potência disponível através dos subgeren-

tes. Na terceira etapa é iniciado o processo de reenergização das subestações. O 
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sistema define qual dos subgerentes deve energizar sua subestação com base na 

maior potência disponível pela fonte e em seguida analisa a possibilidade de expan-

dir a quantidade de subestações reenergizadas por essa fonte. Esta proposta tem 

uma vantagem de ser descentralizada possibilitando a aplicação em um grande sis-

tema de transmissão com uma grande quantidade de subestações e linhas. 

Em (Khamphanchai et al, 2011) o sistema é composto por três tipos de 

agentes, agente facilitador, agente barra e agente carga. O agente facilitador tem a 

função de gerenciar a topologia do sistema. O agente-barra tem a função de negoci-

ar com outros agentes-barra a transferência de potência. O agente-carga tem a fun-

ção de obter as informações do sistema e gerenciar as cargas críticas e não críticas. 

Na ocorrência de uma falta, o agente facilitador isola o trecho defeituoso e em se-

guida os agentes-barra do sistema coletam as informações com os agentes-carga 

que estão conectados no barramento. Com as informações atualizadas, os agentes-

barra iniciam uma negociação e a proposta aceita é repassada ao agente facilitador 

que define a sequência de abertura e fechamento para que aconteça a transferência 

de carga. Assim como nos trabalhos de (Ravn, 2008) e (Vasconcelos, 2011), os re-

sultados são obtidos através de simulações interagindo o Matlab com o JADE, po-

rém neste trabalho o autor utilizou um middleware chamado MACSimJX para facilitar 

a comunicação entre os dois programas. 

Informações de aplicação, tipos de agentes e modo de controle dos traba-

lhos correlatos são apresentas na Tabela 1-1. 

 

Tabela 1-1 Trabalhos correlatos. 

Referência Aplicação Tipos de agentes Modo de controle 

(Nagata & Sasaki, 

2002) 

Restauração de sistema de trans-

missão de energia elétrica. 

Agente barra 

Agente facilitador 

Centralizado 

(Nagata, Tao, 

Sasaki, & Fujita, 

2005) 

Restauração de sistema de distri-

buição de energia elétrica. 

Agente alimentador 

Agente carga 

Descentralizado 

(Solanki, 

Khushalani, & 

Schulz, 2007) 

Restauração de sistema de distri-

buição com geração distribuída. 

Agente chave 

Agente carga 

Agente gerador 

Descentralizado 

(Ravn, 2008) e 

(Vasconcelos, 

2011) 

Restauração de sistema de distri-

buição de energia elétrica. 

Agente barra 

Agente alimentador 

Descentralizado 
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(Zidan & Chaar, 

2011) 

Restauração de sistema de distri-

buição com geração distribuída. 

Agente barra 

Agente gerador 

Agente zona 

Agente global 

Descentralizado 

(Nagata & 

Fukunaga, 2011) 

Recomposição de linha de trans-

missão. 

Agente subestação 

Agente linha 

Descentralizado 

(Khamphanchai, 

Pisanupoj, 

Ongsakul, & 

Pipattanasomporn, 

2011) 

Restauração de sistema de distri-

buição com geração distribuída. 

Agente facilitador 

Agente barra 

Agente carga 

Descentralizado 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se na Tabela 1-1 que a maioria dos trabalhos apresentados pos-

sui o modo de controle descentralizado, devido esta ser uma característica importan-

te em sistemas multiagentes. Observa-se que a quantidade de agentes para a re-

composição não é fixa e depende de como o autor deseja abordar o problema e 

quais elementos deseja inserir no sistema. 

O SRA proposto neste trabalho se diferencia dos trabalhos citados nesta 

seção, pois apresenta uma análise de coordenação do sistema de proteção durante 

a recomposição para falta no alimentador e aborda a recomposição do sistema de 

distribuição quando há uma falta no transformador da subestação. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho é composto de cinco capítulos estruturados como apresentado 

a seguir.  

Os conceitos de agentes e sistema multiagente, o padrão FIPA para de-

senvolvimento de sistema multiagente e a ferramenta de desenvolvimento de siste-

ma multiagente JADE são detalhados no Capítulo 2. 

A estrutura do SMRA proposto e os comportamentos dos agentes durante 

a recomposição do sistema de distribuição para faltas no alimentador e no transfor-

mador da subestação são apresentados no Capítulo 3. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados das simulações dos siste-

mas e as trocas de mensagens entre os agentes.  
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Finalmente, no Capítulo 5, apresentam-se as conclusões sobre as análi-

ses dos resultados obtidos e sugestões de trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 2 

 

SISTEMAS MULTIAGENTES 

 

Este capítulo apresenta conceitos dos Sistemas Multiagentes (SMA). 

Também serão apresentados a Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA), 

fundação responsável por padronizar a tecnologia orientada a agente, e os principais 

protocolos de comunicação entre agentes definidos pela FIPA. O framework utilizado 

para desenvolvimento do trabalho proposto, o Java Agent DEvelopment framework 

(JADE), é também apresentado. Por fim, alguns dos comportamentos dos agentes 

disponíveis pelo JADE são apresentados para facilitar o entendimento futuro do sis-

tema proposto. 

 

2.1 Conceito de Agentes 

 

Uma definição única ou padrão de agente é uma tarefa difícil, devido às 

diversas abordagens e pontos de vista de diferentes autores. 

Os autores em (Wooldridge & Jennings, 1995) definem os agentes em 

dois conceitos: noção fraca e noção forte de agentes. Na definição de noção fraca, 

os agentes são sistemas computacionais, hardware ou software, que possuem pro-

priedades de autonomia, habilidade social, reatividade e proatividade. Os agentes de 

noção forte são normalmente encontrados em trabalhos de Inteligência Artificial (IA), 

possuem as propriedades dos agentes de noção fraca e noções relacionadas ao 

comportamento humano, tais como a capacidade de aprender, a crença, a intenção 

e a obrigação. 

Conforme Weiss (1999), um agente é uma entidade computacional, um 

programa de computador, ou um robô que reside em um ambiente e interpreta os 

dados através de sensores e executam ações através de atuadores que produzem 

efeitos no ambiente. Os agentes executam comportamentos autônomos e têm a ca-
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pacidade de interagir com outros agentes de forma cooperativa ou competitiva con-

forme a necessidade do problema. 

Em (Wooldridge, 2002) o agente é definido como sendo um sistema com-

putacional situado em um ambiente que realiza ações de forma independente, bus-

cando atingir seus objetivos. 

Conforme (Russell & Norvig, 2003), um agente é tudo o que pode ser 

considerado capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e agir sobre es-

se ambiente por meio de atuadores. 

Os autores em (Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007) definem agente 

como um “software especial” que tem características de autonomia, sociabilidade, 

reatividade e proatividade. Os agentes são autônomos, pois não necessitam de in-

tervenções humanas constantes ou de outra entidade para tomar decisões e atuar, 

ou seja, o agente tem controle sobre suas ações e estado interno. Os agentes têm 

habilidade social devido à capacidade de se comunicar com humanos ou outros 

agentes para realizar atividades. Os agentes percebem o ambiente e atuam como 

resposta às mudanças que ocorreram no ambiente. O agente é proativo, pois não se 

limita em agir em resposta às mudanças do meio, sendo capaz de tomar a iniciativa 

em resolver problemas. Além disso, os agentes podem apresentar outras caracterís-

ticas quando necessário como aprendizado, raciocínio, mobilidade, entre outras. 

Como se pode observar, existem variantes em relação à definição do que 

é um agente. Entretanto algumas características comuns são citadas na maioria das 

definições. Dentre estas características cita-se autonomia, percepção e atuação em 

seu ambiente por meio de sensores. Com base nestas características, a definição de 

agente para esse trabalho será a de uma entidade de software autônoma que atua 

em determinado ambiente de forma a interagir com este para atingir seu objetivo. 

 

2.2 Sistemas Multiagentes 

 

Os Sistemas Multiagentes (SMA) são sistemas compostos por agentes 

(entidades autônomas), que interagem ou trabalham em conjunto de forma a realizar 

um determinado conjunto de tarefas ou objetivos. Estes agentes possuem duas ca-

racterísticas principais: a capacidade de atuar de forma autônoma, tomando deci-

sões buscando atingir os seus objetivos e a capacidade de interagir com os outros 
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agentes, através de protocolos de interação social inspirados nos humanos, com 

funcionalidades como coordenação, cooperação, competição e negociação (Reis, 

2003). 

Para que um agente possa atuar como parte do sistema, faz-se necessá-

ria a existência de uma infraestrutura que permita a comunicação e/ou interação en-

tre os agentes que compõem o sistema. 

O SMA possui diversos agentes com diferentes formas de percepção e 

atuação no ambiente. Cada agente tem uma esfera de influência distinta sobre o 

ambiente, sendo capaz de interagir em diferentes setores do ambiente conforme 

ilustrado na Figura 2-1 (Jennings, 2000). 

 

Figura 2-1 Estrutura de um Sistema Multiagente. 

 

 

Fonte: (Jennings, 2000). 

 

As esferas de influência podem coincidir dependendo das relações exis-

tentes entre os agentes. Por exemplo, no problema “jantar dos filósofos”, há cinco 

filósofos sentados ao redor de uma mesa sobre a qual estão cinco talheres. Diante 
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de cada filósofo há uma refeição a comer e os talheres estão dispostos nos dois la-

dos de cada prato de tal forma que há apenas um talher entre cada dois filósofos. 

Para comer, cada filósofo deve usar dois talheres. Enquanto não comem, os filóso-

fos ficam pensando. Cada agente filósofo possui influência sobre os talheres dispos-

tos nos dois lados do seu prato, de forma que as esferas de influência dos agentes 

vizinhos coincidem sobre o talher compartilhado. Os agentes filósofos interagem 

com os agentes vizinhos para determinar quem utilizará os talheres. 

A pesquisa em SMA está focada no desenvolvimento de princípios e mo-

delos computacionais para construir, descrever, implementar e analisar as formas de 

interação e coordenação dos agentes em sociedades de escala reduzida ou elevada 

(Lesser, 1999).  

Para garantir a interoperabilidade e facilitar o desenvolvimento de siste-

mas multiagentes a Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) desenvolveu o 

padrão FIPA, que é formado por um conjunto de especificações que promove a inte-

roperabilidade entre agentes heterogêneos e suas atividades. 

 

2.3 Padrão FIPA 

 

A FIPA é uma organização filiada ao Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) Computer Society com a finalidade de promover e padronizar a 

tecnologia orientada a agentes e possibilitar a interoperabilidade dos seus padrões 

com as outras tecnologias. 

A FIPA foi fundada em 1996 na Suíça, para a produção de especificações 

de padrões de software para agentes e sistemas baseados em agentes. Desde a 

sua fundação, a FIPA tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento de 

padrões de agentes, contribuindo para o desenvolvimento e absorção da tecnologia 

de agentes (FIPA, 2012). 

O conjunto completo de especificações do padrão FIPA é dividido nas se-

guintes categorias: aplicações, arquitetura abstrata, comunicação entre agentes, ge-

rência de agentes e transporte de mensagens (FIPA, 2012), conforme ilustrado na 

Figura 2-2. 

 

 



17 

 

Figura 2-2 Organização das especificações FIPA. 

 

Fonte: (FIPA, 2012). 

 

 Aplicações: são exemplos de domínios onde podem ser utilizados 

agentes padrão FIPA. Possui definições de ontologias e descrições de 

serviços para esses domínios. 

 Arquitetura abstrata: são especificações de como lidar com entidades 

abstratas necessárias para a construção de serviços e de um ambiente 

de agentes. 

 Comunicação entre agentes: são especificações de como lidar com a 

linguagem FIPA ACL (Agent Communication Language) e os protoco-

los de interação. 

 Gerência de agentes: são especificações de como lidar com o controle 

e o gerenciamento de agentes em plataformas de agentes. 

 Transporte de mensagens: especifica a forma de como as mensagens 

são transportadas e representadas através de diferentes protocolos de 

rede. 

Dentre estas especificações é importante ressaltar o conjunto de comuni-

cação, que é o coração do sistema multiagente FIPA. Neste conjunto é especificada 

a linguagem de comunicação FIPA ACL. O outro conjunto importante é o de geren-

ciamento, pois estabelece o modelo lógico de referência para a criação, registro, lo-

calização, comunicação, migração e desativação dos agentes. 

 

2.3.1 Modelo de Referência de Gerência de Agentes 
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A FIPA define um modelo lógico de referência para a criação, registro, lo-

calização, comunicação, migração e desativação dos agentes, representando um 

ambiente onde os agentes podem existir e atuar (FIPA, 2004). O modelo de referên-

cia da gestão de agente consiste nos componentes representados na Figura 2-3. 

 

Figura 2-3 Modelo de referência de gerência de agentes proposto pela FIPA. 

 

Fonte: (FIPA, 2004). 

 

O modelo consiste dos seguintes componentes: 

 Software: descreve todo e qualquer conjunto de rotinas executáveis 

que não seja um agente e que possa ser acessível através dele. 

 Agente: é o fator fundamental numa plataforma de agentes. Ele combi-

na um ou mais capacidades de serviços e pode incluir acesso a aplica-

tivos externos, usuários humanos e meios de comunicação. Um agente 

deve ter pelo menos um proprietário e pode suportar várias noções de 

identidade. 

 AMS (Agent Management System): é um componente obrigatório na 

plataforma de agentes. O AMS exerce controle de supervisão sobre o 

acesso e uso da plataforma de agentes. Só pode existir um AMS numa 

única plataforma de agentes. O AMS apresenta um diretório de identifi-

cadores de agentes AID (Agent Identifier) que contém endereços de 

transporte para agentes registrados na plataforma. O AMS oferece o 
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serviço de “páginas brancas” para os outros agentes. Cada agente de-

ve se registrar com o AMS de forma a receber uma AID válida. 

 DF (Directory Facilitator): componente responsável por disponibilizar o 

serviço de “páginas amarelas”, permitindo aos agentes cadastrarem 

seus serviços no DF ou requisitar ao DF que ele encontre serviços ofe-

recidos pelos outros agentes. Podem existir múltiplos DF em uma pla-

taforma de agentes. 

 MTS (Message Transport System): é o método padrão de comunicação 

que permite a troca de mensagens entre os agentes de plataformas di-

ferentes. 

 Plataforma de agentes: provê a estrutura física no qual os agentes po-

dem ser executados. Uma plataforma de agentes consiste na máquina, 

no sistema operacional, nas aplicações de suporte aos agentes, nos 

componentes de gerenciamento de agentes FIPA (DF, AMS e MTS) e 

nos agentes. 

2.3.2 Ciclo de Vida do Agente FIPA 

 

Os agentes FIPA existentes em uma plataforma de agentes possuem um 

ciclo de vida controlado pelo AMS. O ciclo de vida de um agente FIPA possui as se-

guintes características (FIPA, 2004): 

 Limitado a uma plataforma de agentes: Um agente é fisicamente ge-

renciado dentro de uma plataforma de agentes e, portanto, o seu ciclo 

de vida é sempre limitado a essa plataforma de agentes. 

 Independente de aplicações: O modelo de ciclo de vida é independen-

te de qualquer aplicação, definindo somente os estados e as transi-

ções de estados ao longo da vida de um agente. 

 Orientado a instância: O agente descrito no modelo de ciclo de vida é 

uma instância de um agente, o que significa que um agente possui um 

nome único e é executado de forma independente. 

 Único: Cada agente possui apenas um estado de ciclo de vida em 

qualquer momento, e dentro de somente uma plataforma de agentes. 

A Figura 2-4 ilustra o ciclo de vida de um agente FIPA. 
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Figura 2-4 Ciclo de vida de um agente FIPA. 

 

Fonte: (FIPA, 2004). 

 

Os possíveis estados de um agente são descritos a seguir (FIPA, 2004): 

 Iniciado: o agente já foi criado, porém ainda não é capaz de atuar ou 

interagir com os outros agentes. 

 Ativo: o agente registrou-se com o AMS recebendo um AID válido, tor-

nando-se capaz de interagir com os demais agentes. No estado ativo 

o agente está apto a receber e enviar mensagens a qualquer outro 

agente. 

 Suspenso: o agente fica temporariamente incapaz de executar suas 

atividades. Esta transição pode ser causada pelo AMS ou pelo próprio 

agente. 

 Esperando: o próprio agente decide ficar temporariamente inativo en-

quanto espera que um evento externo ocorra. 

 Migrando: é um estado exclusivo de agentes móveis. O agente móvel 

é capaz de descocar-se para outro host e continuar sua execução em 

uma máquina diferente. 
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 Desconhecido: este estado identifica um agente inoperante e incapaz 

de integrar novamente o ambiente. 

As transições de estado possíveis são descritas a seguir: 

 Criar: criação ou instalação de um novo agente na plataforma. 

 Destruir: encerramento forçado de um agente realizado pelo AMS. O 

agente é impossibilitado de impedir seu encerramento. 

 Invocar: invocação de um novo agente fazendo com que ele se torne 

ativo. 

 Encerrar: encerramento não forçado de um agente. Esta operação po-

de ser ignorada pelo agente. 

 Suspender: o agente passa do estado ativo para o estado suspenso. 

 Prosseguir: retorna o agente do estado suspenso para o estado ativo. 

 Esperar: faz com que o agente entre no estado de espera. 

 Acordar: retira o agente do estado de espera tornando-o ativo nova-

mente. 

 Mover: o agente entra em um estado transitório enquanto move-se de 

uma plataforma para outra. Esta transição pode ser acusada somente 

pelo próprio agente. 

 Executar: retorna o agente do estado migrando, tornando-o ativo no-

vamente. Esta transição pode ser causada somente pelo AMS. 

 

2.3.3 Linguagem de Comunicação FIPA-ACL 

 

No conjunto de especiações de comunicação do padrão FIPA é definida a 

linguagem de comunicação FIPA-ACL. A linguagem FIPA-ACL contém um conjunto 

de um ou mais parâmetros de mensagem. Estes parâmetros são necessários para 

uma comunicação eficaz. O único parâmetro obrigatório em uma mensagem ACL é 

o perfomative, embora seja esperado que a maioria das mensagens ACL possua os 

parâmetros do remetente, receptor e conteúdo estabelecidos. Os parâmetros da 

mensagem FIPA-ACL são apresentados na Tabela 2-1. 
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Tabela 2-1 Parâmetros da mensagem FIPA-ACL. 

Parâmetro Descrição 

performative Tipo de ato comunicativo da mensagem. 

sender Identidade do remetente da mensagem. 

receiver Identidade dos destinatários da mensagem 

reply-to 
Indica que as próximas mensagens dessa conversação deverão ser enviadas 

para o agente indicado pelo parâmetro reply-to. 

content Conteúdo da mensagem. 

language Linguagem do conteúdo da mensagem. 

encoding Especifica a codificação utilizada no conteúdo da mensagem. 

ontology Ontologia utilizada para dar significado à expressão de conteúdo. 

protocol Protocolo de interação utilizado para essa mensagem pelo agente remetente. 

conversation-id 
Introduz uma expressão que será usada para identificar a conversação em an-

damento. 

reply-with 
Introduz uma expressão que será usada pelo agente que responderá a essa 

mensagem para identificá-la. 

in-reply-to Expressão que referencia a mensagem à qual se está respondendo. 

reply-by 
Explicita um tempo máximo durante o qual o agente emissor estará esperando 

por uma resposta a esta mensagem. 

Fonte: Adaptado de (Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007) e (FIPA, 2002a). 

 

Um exemplo de mensagem FIPA-ACL com a performativa request é apre-

sentado a seguir: 

(request 
:sender (agent-identifier :name alice@mydomain.com) 
:receiver (agent-identifier :name bob@yourdomain.com) 
:ontology travel-assistant 
:language FIPA-SL 
:protocol fipa-request 
:content 

""((action 
(agent-identifier :name bob@yourdomain.com) 
(book-hotel :arrival 15/10/2006 

:departure 05/07/2002 ... ) 
))"" 

) 

Além dos parâmetros especificados na Tabela 2-1, as mensagens ACL 

podem possuir parâmetros adicionais, específicos da aplicação, os quais são da 

responsabilidade do desenvolvedor e devem começar com ‘X-’.  

Cada mensagem FIPA-ACL possui um ato comunicativo, que representa 

a vontade de um agente sobre determinada informação. A norma (FIPA, 2002b) for-
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nece uma biblioteca com todos os atos comunicativos especificados pela FIPA. Es-

tes atos estão listados na Tabela 2-2. Os atos foram projetados tomando como base 

a teoria dos atos de fala (Searle, 1969). 

 

Tabela 2-2 Ato comunicativo das mensagens FIPA-ACL. 

Ato comunicativo Descrição 

accept-proposal Aceitação de proposta de uma negociação. 

Agree Aceitação de desempenhar uma ação. 

Cancel Cancelamento da execução de uma ação. 

Cfp Abreviação de Call for proposals. Utilizada para iniciar uma negociação. 

Confirm Confirmação da veracidade de uma mensagem. 

Disconfirm Inverso da mensagem confirm. 

Failure Uma tentativa de executar uma ação que falhou. 

Inform Permite comunicar informação aos outros agentes. 

inform-if Informação sobre a veracidade de determinada informação. 

inform-ref Informação sobre um dado objeto. 

not-understood Indicação de que uma mensagem não foi compreendida. 

Propagate Pedido de propagação de uma mensagem a um conjunto de agentes.  

Propose Envio de proposta (exemplo: resposta a uma mensagem cfp). 

Proxy Permite enviar uma mensagem que vai ser reenviada a um conjunto de agentes. 

query-if Pedido de informação sobre a veracidade de determinada informação. 

query-ref Pedido de informação sobre um dado objeto. 

Refuse Recusa de executar determinada ação. 

reject-proposal Recusa de uma proposta efetuada uma negociação. 

Request Pedido a um agente para executar determinada ação. 

request-when 
Pedido para executar uma ação quando uma determinada condição for verdadei-

ra. 

request-

whenever 

Pedido para executar uma ação sempre que uma determinada condição seja 

verdadeira. 

Subscribe 
Pedido para ser informado acerca das alterações relacionadas com determinado 

facto ou informação. 

Fonte: Adaptado de (Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007), (FIPA, 2002b) e (Reis, 2003). 

 

2.3.4 Protocolos de Interação entre Agentes 

 

O padrão FIPA possui um conjunto de protocolos que definem diversos 

modos de interação entre agentes utilizando troca de mensagens ACL. A seguir se-

rão descritos os protocolos FIPA Request e FIPA Contract Net utilizados no SMRA.  
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O agente responsável por iniciar o protocolo de interação é denominado 

initiator. O agente a quem se dirige o initiator é denominado participant. Normalmen-

te o initiator é um agente que deseja um serviço e o participant é o agente candidato 

a oferecer este serviço. Em alguns casos pode existir mais de um participant. 

 

2.3.4.1 FIPA Request 

 

No protocolo FIPA Request, o initiator necessita de um serviço e sabe a 

qual agente solicitar o pedido. Todos os agentes envolvidos na interação conhecem 

as condições para a prestação do serviço, por isso não há negociação, há apenas a 

solicitação (request) seguida da prestação do serviço. 

A prestação do serviço pode não acontecer devido ao participant: 

 Ignorar a solicitação, já que o agente é autônomo. 

 Não entender o que foi solicitado. Nesta condição o participant po-

de pedir para o initiator repitir a solicitação. 

 Recusar-se (refuse) a prestar o serviço solicitado. Nesta condição o 

participant deve informar o motivo da recusa. 

 Não obter êxito em fornecer o serviço devido a uma falha. Neste 

caso, o participant informa o initiator através de uma mensagem 

failure. 

Caso o agente aceite prestar o serviço, ele envia uma mensagem indi-

cando a sua confirmação (agree), conforme a norma (FIPA, 2002c) a mensagem de 

confirmação é opcional. 

Quando o serviço é prestado há duas possíveis respostas por parte do 

participant. Na primeira o participant informa que o serviço foi executado como espe-

rado (informe-done). Na segunda possibilidade, além de informar que o serviço foi 

executado o agente informa algum resultado (informe-result). A Figura 2-5 ilustra o 

protocolo FIPA Request. 
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Figura 2-5 Protocolo FIPA Request. 

 

Fonte: (FIPA, 2002c). 

 

2.3.4.2 FIPA Contract Net 

 

No protocolo de interação FIPA Contract Net, o initiator necessita de um 

serviço, mas não sabe exatamente quem lhe prestará o serviço. O initiator tem cons-

ciência de que pode receber a melhor proposta de serviço se pesquisar e negociar. 

A Figura 2-6 ilustra o protocolo FIPA Contract Net (FIPA, 2002d). 
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Figura 2-6 Protocolo FIPA Contract Net. 

 

Fonte: (FIPA, 2002d). 

 

Como se pode observar na Figura 2-6, o initiator envia uma mensagem a 

m agentes participant solicitando uma proposta de prestação de serviço Call for Pro-

posal (CFP). A mensagem CFP contém todas as especificações do serviço que o 

initiator deseja obter. 

Eventualmente um ou mais agentes participant que receberam a solicita-

ção de proposta não a respondem. Isto ocorre porque o participant ignorou a solici-

tação, ou porque não houve tempo suficiente para que a mensagem fosse respondi-

da. Neste caso o agente participant não respondeu a mensagem dentro do intervalo 

de tempo de espera definido pelo agente initiator (deadline). 

Uma quantidade n de agentes responde à mensagem CFP. Esta quanti-

dade de mensagem é dividida em duas frações (i e j). A fração i é a quantidade de 

Initiator Participant

FIPA Contract Net

CFP

refuse

propose

reject-proposal

accept-proposal

failure

inform-done: inform

inform-result: inform

m

n

dead-

line

i

j=n-i

k

l=j-k



27 

 

agentes que recusaram a solicitação de proposta. A fração j é a quantidade de agen-

tes participant que enviam suas propostas (propose) ao agente initiator. 

O agente initiator, após receber todas as propostas, analisa as propostas 

e escolhe a melhor. O initiator informa sua decisão ao agente cuja proposta foi acei-

ta enviando uma mensagem de accept-proposal e aos agentes cujas propostas não 

foram aceitas, o initiator envia uma mensagem de reject-proposal. 

A negociação é encerrada quando o participant recebe a mensagem ac-

cept-proposal. Este agente realiza o que foi acertado e envia uma mensagem de 

confirmação, informando que o serviço foi executado como esperado (inform-done), 

ou além de informar que o serviço foi executado o agente informa algum resultado 

(informe-result). Em caso do agente não conseguir realizar o serviço é enviada uma 

mensagem de falha contendo o motivo. 

  

2.4 Plataforma JADE 

 

JADE (Java Agent Development Framework) é um ambiente para desen-

volvimento de aplicações baseadas em agentes, totalmente implementado em Java. 

O principal objetivo do JADE é facilitar o desenvolvimento de sistemas multiagentes 

garantindo um padrão de interoperabilidade entre sistemas multiagentes, de acordo 

com as especificações da FIPA (JADE, 2013). 

Desde maio de 2003, um comitê foi criado com o objetivo de supervisio-

nar o gerenciamento do Projeto JADE. Atualmente esse comitê possui cinco mem-

bros: Telecom Italia, Motorola, Whitestein Technologies AG, Profactor GmbH e Fran-

ce Telecom R&D. A última versão é a JADE 4.3.0, lançada em 29 de março de 2013 

(JADE, 2013). 

 

2.4.1 Características do JADE 

 

A seguir são apresentadas algumas características que o ambiente JADE 

oferece para o desenvolvimento de sistemas multiagentes (Silva, 2003), (Bellifemine, 

Poggi, & Rimassa, 1999): 
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 Plataforma distribuída de agentes: A plataforma de agentes pode ser 

dividida em vários hosts (desde que não exista um firewall entre eles). 

Apenas uma aplicação Java e um Java Virtual Machine (JVM) são 

executados em cada host. Os agentes são implementados como um 

thread Java e eventos Java são usados para uma comunicação leve e 

eficaz entre os agentes no mesmo host. 

 Graphical User Interface (GUI): Interface gráfica que gerencia vários 

agentes e containeres de agentes inclusive remotamente. 

 Ambiente de agentes conforme o padrão FIPA: O JADE possui o ge-

renciador de agentes AMS, o diretório facilitador DF e o sistema de 

transporte de mensagem MTS. Todos os três componentes são auto-

maticamente carregados quando o ambiente é inicializado. 

 Transporte de mensagens: Utiliza o formato FIPA-ACL para o trans-

porte de mensagens entre agentes. 

 Biblioteca de protocolos FIPA: Disponibiliza uma biblioteca de protoco-

los FIPA para interação entre agentes. 

 Automação de registros: Registro e cancelamento automático de 

agentes pelo AMS. 

 Remote Management Agent (RMA): O gerenciador remoto de agentes 

ou RMA é um console gráfico para o controle e gerenciamento da pla-

taforma JADE. Permite o controle dos estados do ciclo de vida de to-

dos os agentes em execução. O RMA serve como um controle princi-

pal onde estão centralizadas algumas ferramentas como o Dummy 

Agent e o Sniffer Agent que são utilizados para monitorar e “depurar” 

os agentes. 

 

2.4.2 Comportamentos dos agentes 

 

Os comportamentos ou behaviours são as ações realizadas pelo agente 

dentro de um sistema multiagente. O comportamento é implementado como um ob-

jeto da classe jade.core.behaviour.  

Toda classe que especifica o comportamento de um agente deve possuir 

os seguintes métodos (Batista, 2008): 
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 action(): neste método é implementado o código referente ao compor-

tamento a ser executado pelo agente; 

 done(): devolve um valor booleano, indicando se o comportamento foi 

finalizado ou não. 

Um agente pode executar diversos comportamentos concorrentemente 

através de um escalonador. Este controla a execução dos comportamentos de um 

agente gerenciando as filas de comportamentos ativos e comportamentos bloquea-

dos (Batista, 2008), (Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007). 

O ciclo de execução de um agente na plataforma JADE é ilustrado na  

Figura 2-7. 

Figura 2-7 Ciclo de execução de um agente na plataforma JADE. 

 

Fonte: (Batista, 2008), (Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007). 
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O ciclo de execução de um agente na plataforma JADE é constituído pe-

las etapas (Batista, 2008): 

1. Inicialização: Esta etapa consiste na execução do método setup(); 

2. Realização da tarefa: Nesta etapa são executados os comportamentos 

do agente. Antes de realizar qualquer comportamento é verificado se o 

agente foi encerrado, caso o agente esteja em execução, o escalona-

dor seleciona o primeiro comportamento da fila e executa seu método 

action(). Após a execução do método action(), verifica-se a finalização 

do comportamento através do método done(); o método retorna um 

valor booleano que informa se o comportamento foi finalizado.  Caso 

este comportamento não esteja finalizado, o escalonador envia o 

comportamento para o final da lista de comportamentos ativos, que 

tem seu comportamento bloqueado até a sua vez de execução, em 

seguida o escalonador seleciona o primeiro comportamento da lista de 

comportamentos ativos para ser executado. Quando um comporta-

mento é finalizado, é removido da lista de comportamentos ativos; 

3. Finalização: Esta etapa consiste na execução de métodos específicos 

para a finalização de agente como, por exemplo, o método take-

Down(). 

O JADE possui dentro da classe jade.core.behaviours uma série de com-

portamentos predefinidos que auxiliam na construção de sistemas multiagentes. Es-

tes comportamentos podem ser agrupados em quatro grupos (Batista, 2008): 

 Comportamentos one shot: Este tipo de comportamento é executado 

apenas uma vez e é finalizado; 

 Comportamentos cíclicos: São comportamentos que nunca finalizam, 

ou seja, o método done() sempre retorna false e o comportamento 

sempre está na lista de comportamentos ativos; 

 Comportamentos temporais: são comportamentos que incluem uma 

relação temporal em sua execução; 

 Comportamentos compostos: Estes comportamentos modelam situa-

ções específicas, tais como comportamentos sequenciais e paralelos. 

A seguir serão descritos alguns comportamentos utilizados no SMRA 

(Bellifemine, Caire, & Greenwood, 2007), (Silva, 2003): 
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 One Shot Behaviour: Comportamento é executado uma única vez e é 

finalizado. Este comportamento é utilizado para realizar tarefas que o 

agente deve executar uma única vez; 

 Waker Behaviour: Comportamento similar ao One Shot Behaviour, 

pois é executado apenas uma vez, a diferença é que o Waker Behavi-

our possui um tempo de espera determinado pelo programador pra 

executar sua ação; 

 Ticker Behaviour: Comportamento que executa uma determinada tare-

fa periodicamente em uma determinada frequência de repetição, con-

forme implementada pelo programador; 

 Cyclic Behaviour: Comportamento que tem seu método done() sempre 

retornando false, ou seja, é um comportamento que está sempre se 

repetindo como se estivesse em um “loop” infinito; 

 FSM Behaviour: Comportamento baseado no escalonamento por má-

quina de estados finitos (Finite State Machine). O FSM Behaviour é 

formado por subcompotamentos (estados). No FSM os estados e as 

transições são registrados pelo desenvolvedor, definindo como será 

realizado o escalonamento dos subcomportamentos. 
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CAPÍTULO 3 

SISTEMA MULTIAGENTE PARA RECOMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE 

REDES ELÉTRICAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Este capítulo apresenta o SMRA proposto neste trabalho. São apresenta-

dos os requerimentos de recomposição do SMRA. A estrutura do SMRA e seus tipos 

de agentes serão descritos neste capítulo. Também será descrito o comportamento 

dos agentes do sistema para o processo de recomposição do sistema para uma falta 

no alimentador e uma falta no transformador da subestação. Por fim, serão apresen-

tadas as ações dos agentes após a solicitação de retomada a configuração inicial do 

sistema pelo operador do sistema. 

 

3.1 Requerimentos do Sistema de Recomposição 

 

Com o objetivo de restaurar o fornecimento dos trechos desenergizados e 

não defeituosos, em consequência de um distúrbio na rede elétrica, o sistema de 

recomposição deve analisar a rede elétrica e configurá-la, comutando chaves, reli-

gadores e disjuntores, transferindo os trechos desenergizados para outros alimenta-

dores, sem violar as restrições operacionais do sistema.  As restrições operacionais 

que são analisadas no sistema proposto são o limite de capacidade dos transforma-

dores da subestação e o limite de capacidade dos condutores do alimentador. 

Para a recomposição, é verificado se o acréscimo de potência devido à 

nova configuração não causa sobrecarga para os transformadores da subestação 

que vai receber a nova carga transferida. 

Na análise de capacidade dos condutores, é verificado se o acréscimo de 

carga no alimentador não viola a capacidade de condução dos condutores, ou seja, 

se o aumento da corrente da carga não ultrapassa o valor de ampacidade dos con-

dutores do alimentador. 

Outro requerimento do sistema de recomposição é a sua função objetivo 

de suprimento, que busca ser maximizada durante a recomposição. A função objeti-
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vo de suprimento varia de acordo com a filosofia da empresa de energia. No sistema 

proposto é possível escolher uma das seguintes funções-objetivo de suprimento: 

 Potência instalada: Esta função busca maximizar a recomposição de 

cargas instaladas; 

 Número de clientes: Esta função busca restabelecer o fornecimento de 

energia maximizando o número de clientes atendidos; 

 Eletrodependentes1 : Esta função tenta restabelecer o fornecimento 

tendo como base a quantidade de clientes eletrodependentes, de for-

ma que o sistema de recomposição tenta maximizar a quantidade de 

clientes eletrodependentes durante o processo de recomposição; 

 Cargas críticas: Esta função é similar a dos eletrodependentes, porém 

é priorizada a recomposição de cargas críticas, como hospitais, aero-

portos entre outras. 

Além da função objetivo de suprimento e as restrições operacionais, o sis-

tema proposto possui os requerimentos de restabelecimento pela subestação de 

origem como prioridade inicial e a permanência da configuração radial dos alimenta-

dores. 

O sistema proposto de recomposição automática adota o critério de res-

tabelecer prioritariamente os trechos por alimentadores da mesma subestação de 

origem, pois a subestação de origem é capaz de fornecer energia elétrica ao trecho 

na condição normal de operação.  

O sistema deve manter uma configuração radial, pois essa configuração é 

normalmente adotada nos alimentadores de média tensão pelas concessionárias de 

energia elétrica. A mudança para uma configuração em anel torna o ajuste da prote-

ção mais complexo e pode resultar em uma descoordenação no sistema de prote-

ção, devido à falta de equipamentos adequados para trabalhar nesse tipo de confi-

guração. 

  

                                            
1
 São clientes com doenças crônicas e que necessitam de equipamentos de uso contínuo para se 

manterem vivos. 
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3.2 Estrutura do SMRA 

 

O SMRA proposto neste trabalho foi desenvolvido utilizando a plataforma 

JADE e possui três tipos de agentes: Agente Dispositivo (AD), Agente Alimentador 

(AA) e Agente Subestação (AS). Os agentes do sistema interagem através de troca 

de informações, solicitação de serviço e formulação de propostas, visando restabe-

lecer a energia elétrica dos trechos desenergizados não defeituosos afetados pela 

falta na rede elétrica.  

Os AS são agentes associados a diferentes subestações (SE) do sistema 

de distribuição de energia. Os AS têm a função de analisar o carregamento dos 

transformadores da subestação, compartilhando essa informação com os AA dos 

alimentadores da SE, e gerenciar a recomposição do sistema quando acontece uma 

falta em algum dos transformadores da subestação sob seu controle. Cada alimen-

tador da rede possui um AA, responsável por gerenciar o carregamento dos trechos 

e gerenciar a recomposição dos trechos, sob seu controle, desenergizados decor-

rentes de uma falta no alimentador. Os AD são agentes integrados aos intelligent 

electronic devices (IED) associados as chaves automáticas, disjuntores e religado-

res, que estão instalados ao longo dos alimentadores e nas subestações. Os AD têm 

a função de interpretar os dados do sistema elétrico disponibilizados pelos IED e 

compartilhar as informações relevantes com os AA e AS quando necessário. 

Na Figura 3-1 é apresentada uma rede elétrica composta de duas subes-

tações e dois alimentadores utilizando o SMRA proposto. 

 

Figura 3-1 Sistema exemplo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

D D R R R R D DR

NA NF NFNFNF

AA 1 AA 2AS 1 AS 2

NF: Normalmente fechado

NA: Normalmente aberto

D: Disjuntor

R: Religador

         : Área de atuação do AA

         : Área de atuação do AS

AD 1

AD 2

AD 3

AD 4

AD 5

AD 6

AD 7

AD 8

AD 9
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3.3 Agente Dispositivo 

 

Os agentes dispositivos interagem com os IED consultando o estado do 

equipamento e enviando comandos de manobra.  Os AD são, portanto, capazes de 

analisar o estado da rede e atuar sobre a rede elétrica. 

Os AD são associados aos IED existentes nas subestações e na rede elé-

trica de distribuição. As informações coletadas pelos AD são analisadas e quando 

necessário são compartilhadas com o agente responsável pelo controle da região 

onde o AD está instalado.  

A arquitetura do sistema exemplo é apresentada na Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 Arquitetura do sistema exemplo. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O AD coleta informações do IED e compartilha com os agentes AA e AS 

responsáveis pela área onde o AD está instalado. É possível observar na Figura 3-1 

os AD (AD 3, AD 5 e AD 7) em intercessões de áreas de atuação. Nesse caso, o 

agente compartilha as informações coletadas com os dois agentes responsáveis pe-

las áreas de atuação, conforme ilustrado na Figura 3-2. 

Os agentes AD possuem duas funções principais no SMRA: coletar infor-

mações do estado da rede, e comandar os equipamentos, enviando requisições de 

abertura ou fechamento. 

As informações coletadas do IED são armazenadas em um objeto do tipo 

“dispositivo”. As informações que não são adquiridas pelo IED são adquiridas atra-

vés do banco de dados disponibilizado em um arquivo XML. Cada AD possui um 

XML com informações necessárias para inicializar o agente. As principais informa-

ções armazenadas em um objeto do tipo “dispositivo” são: 

AS 2

Agente Subestação: AS

Agente Alimentador: AA

Agente Dispositivo: AD

AD 3ADAD 1 AD 2

AA 1

AD 4 AD 5

AA 2

AD 6 AD 7

AS 1

AD 8 AD 9
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 Código do equipamento: É o código operacional do equipamento, é 

um dado registrado no arquivo XML e adicionada ao objeto durante a 

inicialização do agente. 

 Grandezas analógicas: São as grandezas analógicas disponibilizadas 

através de medições efetuadas pelo IED, essas grandezas são atuali-

zadas periodicamente; um exemplo de grandeza analógica é a corren-

te de carga. 

 Trecho montante e trecho jusante: São os códigos de referência da 

concessionária para os trechos conectados ao equipamento; esse da-

do é armazenado no arquivo XML do agente. 

 Agentes responsáveis pelos trechos: Contém o nome dos agentes 

responsáveis pelos trechos a montante e a jusante. Essa informação é 

inicialmente adquirida pelo XML, mas com a mudança de configuração 

da rede, o agente atualiza a informação com os nomes dos agentes 

responsáveis pelos trechos. 

 Partida e atuação das funções de proteção: É registrado no objeto as 

partidas e atuações da proteção do sistema; essas informações são 

adquiridas com os relés de proteção. 

O AD possui diversos comportamentos que definem suas ações no 

SMRA. A seguir são apresentados os principais comportamentos executados pelo 

AD: 

 Comportamento de inicialização: Este comportamento é uma ação que 

cria o objeto dispositivo e cadastra as informações contidas no arquivo 

XML. O comportamento é do tipo one shot, sendo o primeiro compor-

tamento executado pelo agente. 

 Comportamento de coleta de dados: Comportamento temporal cíclico 

que solicita as grandezas analógicas ao IED. Em caso de uma varia-

ção maior que 5% do último valor enviado para os agentes responsá-

veis pela área, o agente envia um objeto atualizado para os agentes 

responsáveis pela área. 

 Comportamento de espera de atuação da proteção: Comportamento 

cíclico de espera de mensagem, em que é verificado se alguma men-

sagem de atuação da proteção é enviada pelo IED. 
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 Comportamento de requisição de análise da falta: Este comportamen-

to é um protocolo FIPA Request e é executando quando é identificada 

uma atuação da proteção do sistema. No comportamento, o AD requi-

sita ao agente responsável pela área para analisar os dados de falta. 

Em caso de falta no alimentador, esta requisição será enviada para o 

agente alimentador da área; já em caso de falta no transformador da 

subestação, a requisição é enviada ao AS responsável pela subesta-

ção. 

 Comportamentos de comando: São comportamentos que o AD espera 

uma mensagem requisitando uma manobra do equipamento. Algumas 

manobras resultam em uma mudança de agente responsável pelo tre-

cho, nesse caso o objeto dispositivo tem o campo de agente respon-

sável atualizado. 

Através destes comportamentos o AD é capaz de interpretar e atuar sobre 

a rede elétrica. 

 

3.4 Agente Alimentador 

 

Este agente efetua as análises de recomposição de trechos. O SMRA 

possui um AA para cada alimentador. O AA é responsável por gerenciar os trechos 

do seu alimentador, seu carregamento e estados das proteções. Em um caso de 

falta no alimentador, o AA recebe de um AD uma solicitação para tratar a falta e dá 

início à recomposição do sistema. 

A análise da condição do alimentador é realizada manipulando as listas 

de objetos dispositivos e a lista de objetos trechos. A lista de objetos dispositivos é 

formada pelos objetos dispositivos enviados pelos AD do alimentador. As informa-

ções dos trechos são disponibilizadas através de um arquivo XML. As principais in-

formações contidas no objeto trecho são: 

 Código dos trechos: Dado contendo o código do trecho. 

 Quantidade de clientes do trecho: Quantidade de clientes instalados 

no trecho. 

 Quantidade de clientes eletrodependentes: Quantidade de clientes ele-

trodependentes instalados no trecho. 
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 Cargas críticas: Informação de existência de cargas críticas no trecho. 

 Potência instalada no trecho: É o somatório da potência dos transfor-

madores de distribuição de média tensão instalados no trecho do ali-

mentador. 

 Tipo de condutor: Contém as informações do condutor, como ampaci-

dade, impedância, comprimento, tipo do material e seção. 

 AD de fronteira do trecho: Uma lista com os códigos dos AD que de-

terminam a fronteira do trecho. 

Além das duas listas (código dos trechos e equipamentos de fronteira), o 

AA possui um objeto do tipo “subestação”, contendo informações do carregamento 

dos transformadores da subestação. O objeto subestação é disponibilizado pelo AS 

periodicamente informando o carregamento da subestação. Com base nas informa-

ções deste objeto, o AA é capaz de informar o carregamento da subestação com o 

acréscimo do novo trecho durante a negociação da recomposição. 

As ações realizadas pelo AA são determinadas por seus comportamen-

tos. Os principais comportamentos são apresentados a seguir: 

 Comportamento de inicialização: É um comportamento do tipo one 

shot executado na inicialização do agente, em que são criadas as lis-

tas de dispositivos e trechos. 

 Comportamento de atualização de dados: É um comportamento cícli-

co, que em um determinado período de tempo o AA consulta os AD 

atualizando os dados na lista de dispositivos. 

 Comportamento de análise do carregamento dos trechos: Ação reali-

zada sempre que os dados dos dispositivos são atualizados. Este 

comportamento analisa a condição de carregamento nos trechos e em 

caso de sobrecarga envia uma mensagem para o operador do siste-

ma. 

 Comportamento de espera de curto: O AA aguarda uma mensagem de 

solicitação de análise de falta, enviada por um AD instalado no seu 

alimentador. Após receber a mensagem o agente inicia o comporta-

mento de recomposição. 

 Comportamento de recomposição com falta no alimentador: Este é o 

comportamento mais importante realizado pelo AA. O comportamento 
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é do tipo FSM, ou seja, é um comportamento complexo, formado por 

outros comportamentos, com a finalidade de recompor os trechos de-

senergizados devido à falta no alimentador. No comportamento é ana-

lisada a coordenação da proteção, definidos as prioridades da recom-

posição, analisadas as propostas de recomposição e transferência de 

trecho. Um detalhamento maior deste comportamento é apresentado 

na seção 3.6. 

 Comportamento de espera de recomposição: Neste comportamento o 

AA espera uma solicitação de recomposição do alimentador desener-

gizado devido à falta de suprimento do transformador da subestação. 

O comportamento de recomposição no caso da falta de suprimento da 

subestação é parecido com o comportamento de falta no alimentador. 

Este comportamento é detalhado na seção 3.7. 

 Comportamento de formulação de proposta: Durante uma recomposi-

ção, o AA solicita propostas de recomposição para os AA que possu-

em encontro com o alimentador desenergizado. Este comportamento 

tem como objetivo formular uma proposta apresentando as condições 

do sistema com o acréscimo de um novo trecho ao alimentador, com 

informações do novo carregamento da subestação e do alimentador. 

 Comportamento de bloqueio de recomposição: Este comportamento é 

realizado quando um AS solicita que o alimentador não realize recom-

posição do sistema devido a um problema na subestação. Quando a 

recomposição está bloqueada todos os pedidos de proposta de re-

composição são rejeitados. 

 Comportamento de definição de prioridade: A função objetivo de su-

primento é definida durante a inicialização como sendo por número de 

clientes, porém o operador pode alterá-la através de uma mensagem 

de definição de prioridade enviada para o AA. 

Desta forma, o AA gerencia os trechos do seu alimentador e contribui pa-

ra a recomposição do sistema. 
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3.5 Agente Subestação 

 

Cada subestação do sistema possui um agente-subestação associado, 

que tem a função de gerenciar a subestação, analisando o carregamento dos trans-

formadores e estabelecendo a ordem de recomposição dos alimentadores após a 

desenergização de um transformador da subestação devido a uma falta. 

Os objetos manipulados pelo AS são o objeto subestação e as listas de 

dispositivos e alimentadores. Na lista de dispositivos constam as informações dos 

religadores de saída dos alimentadores e dos disjuntores da subestação. Na lista de 

alimentadores são informadas a quantidade de clientes, potência instalada, eletro-

pendentes, cargas críticas e a corrente de carga do alimentador. A corrente de carga 

é obtida pelo objeto dispositivo do religador de saída do alimentador. 

Cada AS possui um arquivo XML com informações da subestação, con-

tendo dados dos barramentos, transformadores e IED da subestação. Os principais 

dados contidos no objeto subestação são apresentados a seguir: 

 Lista de transformadores: É uma lista com informações dos transfor-

madores da subestação, com dados de potência nominal, carrega-

mento do transformador, código operacional e os códigos dos disjunto-

res de proteção. 

 Lista de barramentos: É uma lista das informações dos barramentos 

da subestação; contém dados dos equipamentos conectados ao bar-

ramento, código operacional e informações do condutor do barramen-

to. 

 Código da subestação: É o código operacional único determinado pela 

concessionária para nomear a subestação. 

Os principais comportamentos realizados pelo agente subestação são: 

 Comportamento de inicialização: Assim como nos demais agentes, es-

se comportamento cria os objetos que serão utilizados pelo AS duran-

te a execução do programa. 

 Comportamento de atualização de dados: É um comportamento perió-

dico em que o AS solicita leitura atualizada dos AD instalados na su-

bestação. 
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 Comportamento de análise do carregamento dos transformadores: 

Após a solicitação de dados ou quando um AD enviar um objeto atua-

lizado devido a uma variação, o AS realiza uma análise de carrega-

mento dos transformadores. 

 Comportamento de espera de falta no transformador: Após uma falta 

com desenergização de um transformador o agente subestação espe-

ra receber uma mensagem de um AD requisitando o início do proces-

so de recomposição. 

 Comportamento de recomposição: O agente-subestação analisa a 

condição de potência disponível pela subestação após a perda de um 

transformador e inicia o processo de recomposição dos seus alimen-

tadores. O comportamento será mais detalhado durante a seção 3.7. 

 Comportamento de definição de prioridade: O operador do sistema 

pode enviar uma mensagem para que seja alterada a prioridade de re-

composição dos alimentadores. A prioridade pelo número de clientes é 

selecionada automaticamente durante a inicialização do agente; 

 Comportamento de envio de bloqueio: Quando detectada a perda de 

um transformador, o AS pode enviar uma requisição aos AA dos ali-

mentadores da subestação para que não formulem proposta de res-

tauração quando solicitados devido ao problema na subestação. 

 Comportamento de envio de carregamento da subestação: O AS envia 

informações da condição do carregamento para os seus alimentado-

res. Esta informação é utilizada para formular proposta de recomposi-

ção de trechos no alimentador. 

Estes comportamentos possibilitam ao AS gerenciar a subestação e con-

tribuir com a recomposição do sistema durante uma falta. 

3.6 Processo de Recomposição Automática com Falta no Alimentador 

 

O processo de recomposição automática para falta no alimentador é inici-

ado quando um curto-circuito permanente é isolado através de um religador do ali-

mentador. Com a comunicação entre o IED e o AD são disponibilizados os registros 

de atuação da proteção e o AD envia uma mensagem solicitando a análise da falta 

ao AA responsável pelo trecho desenergizado após a falta. 
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Figura 3-3 Fluxograma da recomposição com falta no alimentador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Ao receber a mensagem requisitando o tratamento da falta, o AA inicia o 

comportamento de recomposição. Este comportamento é do tipo FSM e tem o seu 

fluxograma apresentado na Figura 3-3. 
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O primeiro comportamento realizado pelo agente alimentador é atualizar 

os dados dos IED do alimentador. Para tanto, são enviadas solicitações de atualiza-

ção de dados para os AD instalados no alimentador, a fim de atualizar os dados dos 

equipamentos instalados. Com os dados atualizados, o AA verifica se algum religa-

dor possui a função de manutenção em linha viva (hot line tag) acionada. Essa fun-

ção é ativada quando uma equipe está realizando alguma manutenção no alimenta-

dor energizado. Como medida de proteção, o SMRA entende que não deve ser rea-

lizada a recomposição do alimentador caso a função de manutenção em linha viva 

esteja ativada em algum religador do sistema, é finalizado o comportamento de re-

composição. 

Caso não exista ativação da função de manutenção nos religadores, o 

SMRA analisa a condição da coordenação da proteção do alimentador a partir dos 

dados de partidas e atuações dos IED ao longo do alimentador. Em sistemas coor-

denados, o AA isola o trecho defeituoso enviando solicitações de abertura aos AD 

que isolam o trecho afetado pela falta. 

No caso de sistema com a proteção descoordenada, O AA primeiro isola 

o trecho onde aconteceu a falta e em seguida restabelece o fornecimento dos tre-

chos afetados pela descoordenação do sistema. Com as leituras das partidas e atu-

ação da proteção, o AA identifica que religador instalado a jusante do religador que 

isolou o curto teve a proteção partida. Como o fluxo dos alimentadores é unidirecio-

nal devido à configuração radial, o AA entende que existe uma descoordenação e o 

religador mais distante na sequência da proteção do alimentador, que teve sua fun-

ção partida, não atuou corretamente, pois deveria ter atuado isolando o trecho defei-

tuoso. Assim, o AA identifica o trecho onde aconteceu a falta e solicita aos AD que 

isolem o trecho. Com o trecho defeituoso isolado, o AA solicita ao AD do religador 

que teve a atuação da proteção, que feche e restabeleça o fornecimento dos trechos 

que foram desenergizados pela descoordenação. 

Após análise e tratamento da coordenação, o sistema classifica as priori-

dades dos trechos. Neste comportamento, o AA classifica os trechos que possui, 

com base na função objetivo de suprimento, e atribui uma pontuação para cada tre-

cho. 

Com os trechos classificados, o AA identifica os trechos que estão dese-

nergizados e não defeituosos devido à falta no alimentador. Caso não existam tre-

chos desenergizados não defeituosos o processo de recomposição é finalizado. 
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No caso de existência de trechos desenergizados não defeituosos, o AA 

inicia o processo de negociação de transferência de carga com os AA dos alimenta-

dores os quais possui encontro. 

O AA negocia a transferência de carga utilizando o protocolo FIPA Con-

tract Net. O AA envia um pedido de proposta para os outros AA vizinhos, informando 

a condição dos trechos desenergizados.  Ao receber o pedido de proposta, o AA 

identifica qual é o trecho que possui encontro com o seu alimentador e com base na 

corrente de carga do trecho, formula uma proposta de recomposição, informando o 

carregamento do alimentador e o carregamento da subestação com o acréscimo do 

novo trecho. 

Após receber todas as propostas, o AA verifica qual é a proposta que 

possui a maior pontuação. Os termos avaliados na proposta são apresentados a se-

guir: 

 Barramento de origem: Caso o alimentador da proposta seja da mes-

ma subestação, é verificado se é do mesmo barramento; se verdadei-

ra, a proposta recebe 20 pontos; 

 Subestação de origem: O agente avalia se a recomposição será efetu-

ada por um alimentador da mesma subestação de origem; se verda-

deira, a proposta recebe 10 pontos; 

 Prioridade do trecho: A proposta que apresenta a recomposição do 

trecho com a melhor classificação, conforme a função objetivo de su-

primento receberá 5 pontos. A função objetivo é predefinida como 

sendo o maior número de clientes restaurado. É possível alterar a fun-

ção objetivo para cada alimentador ou subestação; 

 Carregamento do alimentador e carregamento da subestação: Diferen-

te dos termos anteriores, a avaliação do carregamento do alimentador 

e da subestação são termos eliminatórios de proposta; caso apresente 

uma porcentagem de carregamento superior a que é determinada pela 

concessionária em algum dos termos, a proposta é eliminada. A pro-

posta que apresentar o menor carregamento do alimentador, recebe 2 

pontos; e a proposta que apresentar o menor carregamento da subes-

tação, recebe 1 ponto. 

O AA que possui a melhor proposta (maior pontuação) recebe uma men-

sagem informando que sua proposta foi aceita; os demais agentes alimentadores 
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que formularam proposta recebem uma mensagem informando que sua proposta foi 

recusada. 

O AA requisita aos AD que realizem as manobras necessárias para trans-

ferir o trecho. Com o trecho transferido, o AA retorna a verificar se existem trechos 

desenergizados, e o processo de negociação é novamente iniciado. 

No caso em que o processo de avaliação de proposta resulte na elimina-

ção de todas as propostas, significa que o comportamento de negociação não reali-

zará transferência de trecho e o processo de recomposição é finalizado.  

O algoritmo é finalizado em três situações, quando algum equipamento 

possui sua função de manutenção em linha viva ativa, quando não existem trechos 

desenergizados não defeituosos e quando uma negociação tem todas as suas pro-

postas recusadas.  

Ao finalizar o algoritmo de restauração o AA responsável pelo alimentador 

envia uma mensagem ao operador, informando quais trechos encontram-se dese-

nergizados. 

 

3.7 Processo de Recomposição Automática com Falta no Transformador 

 

O processo de recomposição automática para falta interna no transforma-

dor é iniciado quando o transformador é isolado através da atuação da proteção do 

transformador. 

Com a comunicação entre o relé do disjuntor e o AD, são disponibilizados 

os registros de atuação das funções de proteção e o AD envia uma mensagem soli-

citando o início da recomposição ao AS responsável pela subestação defeituosa. 

Ao receber esta mensagem, o AS inicia o comportamento de recomposi-

ção. O comportamento de recomposição depende do tipo de topologia da subesta-

ção. Os três tipos de topologias adotadas no SMRA são apresentadas na Figura 3-4. 
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Figura 3-4 Topologia das subestações. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Os tipos de subestações são descritos a seguir: 

 Tipo 1: É uma subestação que possui um único transformador de po-

tência; 

 Tipo 2: É uma subestação que possui dois ou mais transformadores, e 

o barramento de média tensão da subestação não é secionado; 

 Tipo 3: É uma subestação que possui dois transformadores, e o bar-

ramento de média tensão é seccionado por disjuntores e cada trans-

formador alimenta uma seção de barramento. 

O comportamento de recomposição é do tipo FSM, o fluxograma do com-

portamento é apresentado na Figura 3-5. 

  

Topologia Tipo 1 Topologia Tipo 2 Topologia Tipo 3
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Figura 3-5 Fluxograma do AS durante a falta no transformador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O comportamento é iniciado com a solicitação de dados dos alimentado-

res. Após receber os dados, o AS define a prioridade na recomposição dos alimen-

tadores com base na função objetivo de suprimento, ou seja, se a função de priori-

dade de fornecimento for definida como sendo por número de clientes, o AS classifi-

ca a prioridade de recomposição pelo número de clientes existentes no alimentador. 

Com os alimentadores classificados, o AS verifica qual é o tipo de topolo-

gia da subestação. 

Para subestações do tipo 1, o AS solicita aos AA dos alimentadores da 

subestação que bloqueiem pedido de recomposição, desta forma quando um AA 

enviar um pedido de proposta ao AA que está com a recomposição bloqueada, o 

mesmo enviará uma mensagem rejeitando o pedido de proposta. 

Para subestações do tipo 2, o AS verifica a potência disponível pela su-

bestação após a falta no transformador e define quais alimentadores devem ser 

energizados. A definição é com base na prioridade do alimentador, corrente disponí-

vel (valor de corrente da potência disponível) e corrente de carga. A corrente de car-

ga é utilizada no cálculo de potência disponível; o operador pode utilizar a máxima 

corrente registrada no mês pelo alimentador ou a corrente de carga pré-falta. A op-

ção padrão do SMRA é a corrente máxima registrada no mês. Para escolher a cor-

rente de carga, o operador deve enviar uma solicitação ao AS após a inicialização 

do agente.  

Para definir quais alimentadores terão o fornecimento restabelecido pela 

subestação, etapa realizada pelo AS durante a análise das SE do tipo 2 e 3, o AS 

utiliza o fluxograma da Figura 3-6. 
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Figura 3-6 Fluxograma de definição de alimentadores. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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bloqueia o comportamento de formulação de proposta dos seus alimentadores e, por 

fim, os barramentos são interligados. Para determinar quais alimentadores serão 

energizados são realizados os procedimentos do fluxograma da Figura 3-6.  

Depois do tratamento com base no tipo da subestação, o AS verifica qual 

alimentador com maior prioridade está desenergizado e envia uma solicitação de 

recomposição ao AA do alimentador. 

Ao receber a solicitação de recomposição, o AA inicia o comportamento 

de recomposição para falta na subestação. O fluxograma deste comportamento é 

apresentado na Figura 3-7. 
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Figura 3-7 Fluxograma do AA para recomposição com falta na subestação. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ao receber a mensagem que a recomposição do alimentador foi finaliza-

da, o AS verifica se existem alimentadores que não tiveram sua recomposição libe-
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transformador da subestação é finalizado. 
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3.8 Processo de Retorno para a Configuração Inicial do Sistema 

 

Por medida de segurança, o processo de retorno para a configuração ini-

cial do sistema só é iniciado após a autorização do operador do sistema.  

O operador envia uma  solicitação ao agente subestação que inicia o pro-

cesso de reconfiguração dos seus alimentadores. Este processo é utilizado tanto 

para faltas em subestação como para faltas em alimentadores, pois o AS realiza 

uma varredura em seus alimentadores para saber se os mesmos estão com a confi-

guração inicial do sistema. 

O AS, ao receber a solicitação do operador, inicia um comportamento do 

tipo FSM para retornar os alimentadores à configuração inicial. O fluxograma deste 

comportamento é ilustrado na Figura 3-8. 
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Figura 3-8 Fluxograma do comportamento do AS para retorno a configuração inicial. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ao receber a solicitação do operador para retornar a configuração dos 

seus alimentadores para configuração inicial, o AS verifica se o problema foi na su-

bestação. 

No caso de problema na subestação, o AS solicita aos AD que fazem a 

proteção do transformador que estava com defeito, que restabeleça o fornecimento 

de energia do transformador e passa para a etapa de atualização de dados dos ali-

mentadores. 

Na etapa de solicitação de dados atualizados dos alimentadores, o AS ve-

rifica quais alimentadores estão com uma configuração diferente da inicial devido a  

uma recomposição. Em seguida, o agente classifica a sequência de retorno dos ali-

mentadores com base na demanda máxima, desta forma os alimentadores com uma 

maior demanda máxima serão os primeiros a retornarem à configuração inicial. 

Na próxima etapa, o AS envia uma mensagem liberando o AA a retornar o 

alimentador para a configuração inicial. Ao receber esta mensagem, o AA inicia o 

comportamento de retorno à configuração inicial, que tem seu fluxograma ilustrado 

na Figura 3-9. 
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Figura 3-9 Fluxograma do comportamento do AA para retorno a configuração inicial. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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 Após a verificação de manutenção, o AA verifica no arquivo XML qual é a 

sua configuração inicial e monta uma lista com os nomes dos trechos da configura-

ção inicial. Em seguida, o agente verifica se estão sob seu controle todos os trechos 

da configuração inicial. 

Caso não possua controle sobre todos os trechos da configuração inicial, 

o AA verifica o nome dos trechos que possui encontro e compara com a lista de tre-

chos iniciais. Os trechos identificados sendo da configuração inicial têm suas corren-

tes de carga solicitadas ao AD responsável, e o AA solicita a transferência do trecho 

com maior corrente de carga. A solicitação de transferência é requisitada ao AA que 

controla o trecho, que após aceitar a transferência, envia mensagens aos AD de limi-

te do trecho que realizem a transferência. O agente repete essas etapas até que to-

dos os trechos da configuração inicial retornem ao seu controle. 

Com todos os trechos sob seu controle, o AA envia uma mensagem para 

o AS da sua subestação informando que terminou a reconfiguração. 

Ao receber a mensagem que a reconfiguração do alimentador foi finaliza-

da, o AS verifica se existem alimentadores que não tiveram sua reconfiguração libe-

rada para iniciar outro ciclo de retorno à configuração inicial. Quando todos os ali-

mentadores tiveram sua configuração inicial, o comportamento de retorno à configu-

ração inicial é finalizado. 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta os estudos de casos realizados para demostrar o 

funcionamento do sistema multiagente para recomposição automática de subesta-

ção e redes de distribuição de energia elétrica. Serão apresentados oito casos dife-

rentes. Os três primeiros casos representam situações de curtos circuitos simulados 

no alimentador, com a finalidade de apresentar a recomposição completa do alimen-

tador para falta com a proteção coordenada, a recomposição total do alimentador 

para falta com a proteção descoordenada e a recomposição parcial do sistema. Os 

outros cinco casos têm a finalidade de apresentar o processo de recomposição do 

sistema para três tipos diferentes de configurações da subestação: um caso para 

uma subestação tipo 1; dois casos para uma subestação tipo 2; e, dois casos para 

uma subestação tipo 3. 

 

4.1 Simulador 

 

Visando facilitar a observação do resultado obtido com o SMRA, foi de-

senvolvido um ambiente visual onde é possível observar a mudança do estado dos 

equipamentos e simular diferentes locais de falta na rede elétrica do sistema. 

Ao executar o simulador, a tela inicial é visualizada conforme ilustrado na 

Figura 4-1.  
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Figura 4-1 Tela inicial do simulador. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O primeiro botão “Testar Simulador” roda um algoritmo de fluxo de carga 

informando a corrente de carga registrada nos equipamentos do sistema. O segundo 

botão “Lançar Agentes” inicializa os agentes do sistema. O terceiro botão “Curto-

Circuito” é utilizado para simular as faltas no alimentador; ao acionar o botão uma 

nova janela é aberta onde é possível selecionar o estado da proteção dos equipa-

mentos do sistema. Na Figura 4-2 é apresentada a janela de configuração do estado 

da proteção para o caso do sistema descoordenado apresentado na Seção 4.3.2. 

 

Figura 4-2 Janela de configuração do estado da proteção. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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É possível escolher três opções de estado da proteção para o equipamen-

to, sendo elas: 

 Normal: o equipamento está operando normalmente e não possui 

nenhuma proteção sensibilizada;  

 Partida: o equipamento teve sua proteção sensibilizada, porém a 

proteção não foi atuada;  

 Atuação: o equipamento teve sua proteção sensibilizada e atuada 

significando que a proteção do religador atuou, abrindo seus conta-

tos. 

A quarta ferramenta é o botão de “CC SE”, onde é simulada a falta no 

transformador da SE2; ao clicar no botão, uma janela é aberta e nela é possível es-

colher qual transformador da subestação encontra-se com defeito. 

Por fim, é possível escolher qual das três opções de sistema será execu-

tada a simulação. O simulador possui três topologias diferentes para a subestação 

SE2, conforme os tipos de topologia apresentadas no Capítulo 3. 

Quando algum caso é simulado e um comando de abertura ou fechamen-

to é executado pelo AD, o agente envia um comando para o simulador alterar o es-

tado do equipamento correspondente, assim facilitando a observação de mudança 

do estado dos equipamentos da rede elétrica. Os equipamentos em estado fechado 

são representados pela cor preta e os equipamentos que apresentam o estado aber-

to são representados pela cor branca. 

O simulador foi inicialmente desenvolvido apenas para ilustrar a troca de 

estado dos equipamentos, facilitando o desenvolvimento das ferramentas apresen-

tadas no SMRA. Desta forma, o simulador continua em desenvolvimento para que 

seja possível acrescentar novas funcionalidades a ela em trabalhos futuros do 

SMRA. 

 

4.2 Estudo de Caso 

 

A rede de distribuição apresentada na Figura 4-3 foi utilizada como siste-

ma teste para aplicação do SMRA. 
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Figura 4-3 Sistema teste. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme ilustrado na Figura 4-3, o sistema é composto de três subesta-

ções (SE1, SE2, SE3). As informações referentes a níveis de tensão e potência no-

minal das subestações são apresentadas na Tabela 4-1.  

 

Tabela 4-1 Informações das subestações do sistema. 

Subestações Nível de tensão Potência nominal 

SE1 69 - 13,8 kV 26,6 MVA 

SE2 69 - 13,8 kV 33,2 MVA 

SE3 69 - 13,8 kV 33,2 MVA 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O sistema possui quatro alimentadores (A1, A2, A3, A4) de distribuição 

com tensão nominal de 13,8 kV. Cada alimentador do sistema apresenta uma topo-

logia radial. 

Os alimentadores são distribuídos da seguinte maneira: 

 Alimentador A1: Pertence à subestação SE1, é formado pelo trecho T1 

e possui um encontro com o alimentador A2 através do religador R2. 

 Alimentador A2: Pertence à subestação SE2, é formado pelos trechos 

T2, T3, T4 e T5 e possui encontro com os alimentadores A1, A3 e A4. 
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 Alimentador A3: Pertence à subestação SE2, é formado pelo trecho T6 

e possui encontro com o alimentador A2 através do religador R8. 

 Alimentador A4: Pertence à subestação SE3, é formado pelo trecho T7 

e possui encontro com o alimentador A2 através do religador R10. 

Os religadores R2, R8 e R10 trabalham normalmente com a função de 

chave de encontro, apresentando o estado aberto. Estes religadores permitem a 

transferência de carga em caso de contingência ou manutenção. 

Na Tabela 4-2 são apresentados os agentes e os elementos aos quais es-

tão associados. 

Tabela 4-2 Agentes do sistema. 

Agentes Elementos 

AD R1 a R10, DT1s e D2T1s 

AA A1, A2, A3 e A4 

AS SE1, SE2 e SE3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

As informações referentes à corrente de carga, ampacidade do condutor e 

número de clientes para os trechos do sistema são apresentadas na Tabela 4-3. 

 

Tabela 4-3 Informações do sistema. 

Trecho Número de clientes Corrente de carga (A) Ampacidade do condutor (A) 

T1 600 350 600 

T2 500 200 600 

T3 400 200 800 

T4 200 100 800 

T5 150 100 600 

T6 700 400 600 

T7 650 400 600 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos com a utilização do 

SMRA para falta no alimentador. 
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4.3 Estudos de Caso com Falta no Alimentador 

 

Nesta seção serão apresentados três casos, em cada caso as ações dos 

agentes serão descritas. As ilustrações de troca de mensagens entre agentes duran-

te os estudos de caso são apresentadas no APÊNDICE A. 

 

4.3.1 Caso do Sistema Coordenado 

 

Este caso tem a finalidade de apresentar a interação entre os agentes pa-

ra uma situação de sistema com proteção coordenada. Desta forma foi escolhido 

simular um caso de falta no trecho T5. 

Em uma condição de falta no trecho T5, o relé do religador R5 atua, co-

mandando a abertura do religador e interrompendo o fornecimento de energia elétri-

ca aos trechos T5 e T2. O AD associado ao religador R5 (AD5) requisita ao AA do 

alimentador A2 (AA2) que isole o trecho T5 que se encontra defeituoso, iniciando o 

algoritmo de recomposição no AA2. 

A configuração inicial do sistema após a abertura do religador R5 é apre-

sentada na Figura 4-4. 

 

Figura 4-4 Configuração inicial do caso com falta em T5. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O AA2 inicia o comportamento de recomposição, solicitando os dados 

atualizados dos religadores instalados no alimentador (R2, R3, R4, R5, R6, R8 e 

R10); estes dados são solicitados para os seus respectivos AD (AD2, AD3, AD4, 

AD5, AD6, AD8 e AD10). 

Após receber os dados atualizados, o AA2 verifica a coordenação do sis-

tema de proteção. A coordenação é verificada através da comparação de partida e 

atuação da proteção dos religadores do sistema; caso um religador mais distante na 

sequência de religadores apresente a função de proteção atuada, o sistema encon-

tra-se coordenado. No caso em estudo, os religadores R3 e R4 tiveram a partida da 

proteção sinalizadas na simulação e o religador R5 apresentou a sinalização de pro-

teção atuada; os demais religadores não apresentaram nenhuma proteção sinaliza-

da. Desta forma o AA2 considera que o sistema está coordenado e inicia o processo 

de isolamento do trecho defeituoso. 

Para isolar o trecho defeituoso, AA2 requisita aos AD instalados no trecho 

da falta que isolem o defeito, ou seja, AA2 requisita aos AD dos religadores R6, R8 e 

R10 (AD6, AD8 e AD10) que abram os contatos do religador. A solicitação é enviada 

para os dispositivos que estavam abertos antes da falta para que o agente respon-

sável pelo dispositivo fique informado que o trecho encontra-se com defeito. Como 

apenas o R6 encontrava-se fechado antes da falta, este é o único equipamento que 

abre ao receber a solicitação. Com a abertura do R6, o trecho T5 fica isolado. Na 

Figura 4-5 é apresentada a configuração do sistema após o isolamento do trecho T5. 
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Figura 4-5 Falta em T5 isolada.  

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com o trecho isolado, o agente AA2 identifica que o trecho T2 está dese-

nergizado e inicia a etapa de negociação de transferência. O agente AA2 verifica 

que possui um encontro com o alimentador A1 e envia uma mensagem para o AA 

responsável pelo alimentador (AA1) solicitando uma proposta; junto com o pedido de 

proposta são enviadas as informações do trecho T2 antes da falta. 

O agente AA1 recebe o pedido de proposta e analisa se é possível rece-

ber a carga do trecho T2. O agente AA1 formula uma proposta, informando o carre-

gamento do alimentador A1 e o carregamento da subestação SE1 com o acréscimo 

do trecho T2 e envia para o agente AA2. 

O agente AA2 recebe a seguinte proposta: 

 Proposta do AA1: Proposta para alimentar o trecho T2. Número de cli-

entes do trecho T2 igual a 500. Trechos alimentados T1 e T2. Carre-

gamento do alimentador com o novo trecho igual a 92 %. Carregamen-

to da subestação SE1 com o novo trecho igual a 49 %. 

 Ao verificar que nenhum critério foi violado, o agente AA2 responde ao 

agente AA1 que sua proposta foi aceita. Os dados do trecho T2 são enviados, com a 

mensagem de proposta aceita, para que o agente AA1 possa gerenciar o trecho 

após a transferência. O agente AA1 informa que recebeu a confirmação de proposta 
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aceita e os dados do trecho T2. Ao receber a notificação de mensagem recebida, o 

agente AA2 inicia o processo de transferência de trecho.  

A primeira etapa é o isolamento do trecho que será transferido, ou seja, o 

trecho T2 tem que ser isolado; para isso, todos os religadores do trecho são abertos. 

Com o trecho isolado, o religador que realiza a transferência é fechado, finalizando a 

transferência do trecho.  

Para isolar o trecho T2, o AA2 solicita aos AD, AD2 e AD6, que realizem a 

manobra de abertura dos contatos. Apesar dos religadores R2 e R6 já se encontra-

rem abertos antes do envio de mensagem, o agente AA2 envia a solicitação para 

que os AD dos equipamentos atualizem a informação que o agente responsável pelo 

trecho T2 passou a ser o agente AA1. Com todas as mensagens recebidas, confir-

mando que a manobra foi realizada, o AA2 sabe que o trecho foi isolado e solicita 

que o AD2 realize a manobra de fechamento, transferindo o trecho T2 para o alimen-

tador A1. 

Com a transferência do trecho T2, o agente AA2 verifica que não existem 

trechos para serem transferidos, pois o único trecho desenergizado é o trecho T5 

que se encontra defeituoso. Como não existe trecho para ser transferido o processo 

de recomposição é finalizado. 

 

Figura 4-6 Sistema após a transferência do trecho T2 para o caso da falta em T5. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Na Figura 4-6 é apresentada a configuração do sistema após a transfe-

rência do trecho T2 para o alimentador A1.  

A tela do simulador com configuração final do sistema é apresentada na 

Figura 4-7. É possível observar que o trecho T2 é alimentado pelo alimentador A1, 

conforme descrito anteriormente. 

 

Figura 4-7 Configuração final da recomposição com falta no trecho T5. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.2 Caso do Sistema Descoordenado 

 

Neste segundo caso é explorado o recurso de análise da coordenação do 

sistema de proteção e a comparação entre propostas dos AA. 

Neste caso, a falta é simulada no trecho T4, porém devido à descoorde-

nação do sistema de proteção, o equipamento que interrompeu o fornecimento de 

energia foi o religador R3. 

A configuração inicial do sistema após a falta em T4 é apresentada Figura 

4-8. 
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Figura 4-8 Configuração inicial do caso com falta em T4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim como no caso anterior, o agente responsável pelo alimentador A2 

(AA2) recebe uma solicitação para analisar o curto-circuito, enviado pelo agente res-

ponsável pelo religador R3 (AD3). 

Ao receber a solicitação, o AA2 inicia a atualização dos dados e parte pa-

ra a análise da coordenação do sistema. O AA2 verifica que o religador R4 possui a 

partida da função de proteção, porém quem atuou isolando o curto-circuito foi a pro-

teção do religador R3. Devido o equipamento R4 estar instalado a jusante do religa-

dor R3 e o sistema apresentar uma configuração radial, o AA2 interpreta a partida do 

R4 como sendo uma descoordenação no sistema de proteção e inicia o isolamento 

para o caso de sistemas descoordenados. 

O primeiro passo para tratar sistema descoordenado é isolar o trecho on-

de se encontra a falta; desta forma, o AA2 requisita aos AD (AD4 e AD5) dos equi-

pamentos instalados no T4 que efetuem a manobra de abertura dos contatos, iso-

lando o trecho defeituoso T4. Em seguida, o AA2 requisita ao AD (AD3) que feche 

seus contatos, restabelecendo o fornecimento de energia do trecho T3 que teve seu 

fornecimento interrompido devido à descoordenação da proteção. 

Na Figura 4-9 é apresentada a configuração do sistema após o isolamen-

to do trecho T4 e restabelecimento do fornecimento do trecho T3. 
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Figura 4-9 Sistema após o tratamento da descoordenação da proteção para a falta em T4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Após o tratamento da descoordenação da proteção, o AA2 identifica que 

os trechos T5 e T2 encontram-se desenergizados, dando início ao processo de ne-

gociação de transferência. 

O AA2 identifica o encontro com o alimentador A1 pelo trecho T2 e os en-

contros com os alimentadores A3 e A4 pelo trecho T5. O AA2 solicita aos agentes 

responsáveis pelos alimentadores A1, A3 e A4 (AA1, AA3, AA4) que enviem propos-

ta de recomposição. 

Os AA ao receberem a solicitação de proposta, formulam uma proposta 

informando os carregamentos da subestação e do alimentador com o acréscimo do 

trecho que possui encontro. A proposta é enviada ao agente que a solicitou.  

O AA2 recebe três propostas no primeiro ciclo de negociação. As infor-

mações contidas nas propostas são apresentadas a seguir: 

 Proposta do AA1: Proposta para alimentar o trecho T2. Número de cli-

entes do trecho T2 igual a 500. Trechos alimentados T1 e T2. Carre-

gamento do alimentador com o novo trecho igual a 92 %. Carregamen-

to da subestação SE1 com o novo trecho igual a 49 %;  
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gamento do alimentador com o novo trecho igual a 83 %. Carregamen-

to da subestação SE2 com o novo trecho igual a 50 %; 

 Proposta do AA4: Proposta para alimentar o trecho T5. Número de cli-

entes do trecho T5 igual a 150. Trechos alimentados T7 e T5. Carre-

gamento do alimentador com o novo trecho igual a 83 %. Carregamen-

to da subestação SE3 com o novo trecho igual a 36.  

Um resumo das propostas recebidas pelo AA2 durante o primeiro ciclo de 

negociação é apresentado na Tabela 4-4. 

 

Tabela 4-4 Propostas do primeiro ciclo de negociação para a falta no trecho T4. 

Agentes da 

proposta 

Trecho da 

proposta 

Subestação da 

recomposição 

Clientes 

restaurados 

Carregamento 

do Alimentador 

Carregamento 

da Subestação 

AA1 T2 SE1 500 92 % 49 % 

AA3 T5 SE2 150 83 % 50 % 

AA4 T5 SE3 150 83 % 36 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O AA2 compara as três propostas e pontua cada uma delas (Tabela 4-5). 

Observa-se que a proposta do AA4 tem os menores carregamentos de subestação e 

alimentador, porém é a proposta que obteve a menor pontuação. A proposta do AA3 

possui o fornecimento de energia pelo mesmo barramento de origem que o alimen-

tador defeituoso A2, resultando na maior pontuação entre as propostas. A compara-

ção entre as propostas é apresentada na Tabela 4-5. 

 

Tabela 4-5 Pontuação para o primeiro ciclo de negociação para a falta no trecho T4. 

Agentes da 

proposta 

Barramento 

de origem 

(+20) 

SE de 

origem 

(+10) 

Clientes 

restaurados 

(+5) 

Carregamento 

do Alimentador 

(+2) 

Carregamento 

da SE (+1) 

Pontuação 

total 

AA1 - - 5 - - 5 

AA3 20 10 - 2 - 32 

AA4 - - - 2 1 3 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como a proposta do AA3 foi a que apresentou maior pontuação e não 

apresentou violação nos critérios de carregamento, o AA2 envia uma mensagem de 
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proposta aceita e inicia a transferência após a confirmação do recebimento da men-

sagem. 

O AA2 requisita aos AD, AD5, AD6, AD8 e AD10, que isolem o trecho T5. 

Em seguida, AA2 requisita ao AD8 que feche os contatos do religador para finalizar 

a transferência do trecho T5 para o alimentador A3. 

A configuração do sistema após o primeiro ciclo de negociação resultando 

na transferência do trecho T5 é apresentada na Figura 4-10. 

 

Figura 4-10 Sistema após o primeiro ciclo de negociação para o caso com falta em T4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Como ocorreu uma transferência durante a negociação de transferência, 

o AA2 inicia um novo ciclo de negociação de transferência para o trecho T2. 

O AA2 verifica que o trecho T2 possui encontros com o alimentador A3 

pelo trecho T5, e com o alimentador A1 pelo trecho T1. Uma mensagem requisitan-

do proposta é enviada para os agentes AA1 e AA3. Ao receber o pedido de propos-

ta, os agentes formulam uma proposta e enviam para o agente AA2. Na Tabela 4-6 

é apresentado um resumo da proposta enviada por cada agente. 
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Tabela 4-6 Propostas do segundo ciclo de negociação para a falta no trecho T4. 

Agentes da 

proposta 

Trecho da 

proposta 

Subestação da 

recomposição 

Clientes 

restaurados 

Carregamento 

do Alimentador 

Carregamento 

da Subestação 

AA1 T2 SE1 500 92 % 49 % 

AA3 T2 SE2 500 116 % 65 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A proposta do AA3 obteve maior pontuação, porém foi eliminada, devido à 

sobrecarga no alimentador. Desta forma, a proposta escolhida para transferência do 

trecho T2 é a proposta do AA1. AA2 requisita o isolamento do trecho T2 para os AD, 

AD2 e AD6. Em seguida, o agente solicita a transferência do trecho T2 para o ali-

mentador A1, solicitando ao AD2 que feche os contatos do religador. 

O AA2 verifica que o alimentador A2 não possui trechos desenergizados 

não defeituosos e encerra o algoritmo de recomposição. 

A configuração final do sistema é apresentada na Figura 4-11. Observa-

se na Figura 4-11 que o trecho T2 é alimentado pelo alimentador A1, e que o trecho 

T5 é alimentado pelo alimentador A3. 

 

Figura 4-11 Configuração final da recomposição com falta no trecho T4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.3 Caso da Recomposição Parcial 

 

O terceiro caso tem a finalidade de apresentar uma recomposição parcial 

do sistema, devido à limitação das condições do sistema, não sendo possível restau-

rar todos os trechos desenergizados não defeituosos. 

Para este caso foi simulado uma falta no trecho T3. A configuração inicial 

do sistema para a falta em T3 é apresentada na Figura 4-12. 

 

Figura 4-12 Configuração inicial do caso com falta em T3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com o fornecimento de energia interrompido devido à atuação da prote-

ção, o AD, AD3, envia uma solicitação de tratamento de curto para o AA2 que requi-

sita os dados atualizados aos AD do alimentador e identifica que a proteção está 

coordenada. Após identificar que a proteção está coordenada, o AA2 requisita ao 

AD4 que isole o trecho T3. A configuração do sistema após o isolamento do trecho 

T3 é apresentada na Figura 4-13. 
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Figura 4-13 Configuração do sistema após o isolamento do trecho T3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com o trecho T3 isolado, o AA2 verifica que os trechos T2, T4 e T5 en-

contram desenergizados e inicia o comportamento de negociação de transferência. 

Durante o primeiro ciclo de negociação, o AA2 recebe três propostas 

apresentadas na Tabela 4-7. 

 

Tabela 4-7 Propostas do primeiro ciclo de negociação para a falta no trecho T3. 

Agentes da 

proposta 

Trecho da 

proposta 

Subestação da 

recomposição 

Clientes 

restaurados 

Carregamento 

do Alimentador 

Carregamento 

da Subestação 

AA1 T2 SE1 500 92 % 49 % 

AA3 T5 SE2 150 83 % 36 % 

AA4 T5 SE3 150 83 % 36 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim como no caso da falta no trecho T4, a proposta vencedora durante 

o primeiro ciclo de negociação é a proposta de transferência do trecho T5 para o 

alimentador A3. 

Com a proposta definida, AA2 requisita o isolamento do trecho T5 e em 

seguida a transferência do trecho para o alimentador A3. A configuração do sistema 

após a transferência do trecho T5 é apresentada na Figura 4-14. 
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Figura 4-14 Sistema após o primeiro ciclo de negociação para o caso com falta em T3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O AA2 inicia o segundo processo de negociação e identifica que possui 

encontros com os alimentadores A3 e A1, solicitando propostas para transferência 

dos trechos T2 e T4. O AA3, ao receber o pedido de proposta, identifica que possui 

encontros com os trechos T4 e T2 devido à configuração que se encontra o sistema; 

o alimentador A3 possui encontros com dois trechos desenergiazados T2 e T4, am-

bos pelo trecho T5. Neste tipo de caso, o AA3 deve formular apenas uma proposta 

para o trecho com maior prioridade. A prioridade é definida pela função objetivo, que 

durante todas as simulações foi determinada como sendo número de clientes; desta 

forma, o AA3 formula uma proposta para a transferência do trecho T2. 

Na Tabela 4-8 é apresentado um resumo das propostas recebidas pelo 

AA2 durante o segundo ciclo de recomposição. 

 

Tabela 4-8 Propostas do segundo ciclo de negociação para a falta no trecho T3. 

Agentes da 

proposta 

Trecho da 

proposta 

Subestação da 

recomposição 

Clientes 

restaurados 

Carregamento 

do Alimentador 

Carregamento 

da Subestação 

AA1 T2 SE1 500 92 % 49 % 

AA3 T2 SE2 500 116 % 50 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Devido à violação no carregamento do alimentador, a proposta do agente 

AA3 foi descartada. Desta forma a proposta do agente AA1 que não violou nenhuma 

restrição técnica é aceita, e o trecho T2 é transferido para o alimentador A1. 

A configuração do sistema após a transferência do trecho T2 é mostrada 

na Figura 4-15. 

 

Figura 4-15 Sistema após o segundo ciclo de negociação para o caso com falta em T3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com a transferência do trecho T2, o AA2 inicia um novo ciclo de negocia-

ção para recompor o trecho desenergizado T4. Durante o terceiro ciclo de negocia-

ção, o agente AA2 envia uma mensagem ao AA3 requisitando uma proposta para 

recompor o trecho T4. 

O resumo da proposta recebida é apresentado na Tabela 4-9. 

 

Tabela 4-9 Proposta do terceiro ciclo de negociação para a falta no trecho T3. 

Agentes da 

proposta 

Trecho da 

proposta 

Subestação da 

recomposição 

Clientes 

restaurados 

Carregamento 

do Alimentador 

Carregamento 

da Subestação 

AA3 T4 SE2 200 100 % 43 % 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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descartadas. Desta forma, a proposta do agente AA3 é recusada, e o ciclo de nego-

ciação é realizado sem transferir nenhum trecho, resultando no encerramento do 

comportamento de recomposição. 

A configuração final do sistema se mantem a mesma após o encerramen-

to da transferência do trecho T2, conforme apresentada anteriormente na Figura 

4-15. É possível observar na Figura 4-15 que o trecho T2 é alimentado pelo alimen-

tador A1, o trecho T5 é alimentado pelo alimentador A3 e que o trecho T4 encontra-

se desenergizado. 

A seguir serão apresentados estudos de casos para faltas no transforma-

dor da subestação. 

 

4.4 Estudo de Caso com Falta no Transformador 

 

Nesta seção serão apresentados cinco casos, onde são abordados três 

tipos de configurações da subestação SE2. Os comportamentos dos agentes serão 

descritos e a trocas de mensagens serão ilustradas. 

4.4.1 Caso da Configuração SE-Tipo 1 

 

O sistema da configuração 1 é o sistema apresentado na Figura 4-3, utili-

zado nos casos anteriores, onde a SE2 possui apenas um transformador. 

Para o caso 1, foi escolhido um curto circuito no transformador da SE2, 

onde o relé associado ao disjuntor do transformador 1 (DT1SE2) atua e comanda a 

abertura do disjuntor. Com a função de proteção atuada, o AD associado ao relé 

(ADT1SE2) solicita um pedido de tratamento de curto ao AS responsável pela SE2 

(AS2), iniciando o sistema de recomposição do sistema. 

A configuração do sistema após a falta no transformador 1 da SE2 é 

apresentada na Figura 4-16. 
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Figura 4-16 Configuração inicial do sistema para a falta no transformador 1 da SE tipo 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

AS2 requisita os dados dos alimentadores A2 e A3, agentes sob sua res-

ponsabilidade, e em seguida solicita que estes agentes não formulem propostas de 

recomposição, pois sua subestação se encontra com defeito. Após bloquear a for-

mulação de proposta dos agentes AA2 e AA3, o agente AS2 libera o comportamento 

de recomposição do alimentador A2, devido ao mesmo possuir uma quantidade 

maior de clientes que o alimentador A3. 

O AA2 recebe a mensagem requisitando a recomposição do alimentador. 

Ao receber a mensagem, o AA2 requisita os dados dos AD no momento anterior à 

falta no sistema. Com os dados atualizados, o agente AA2 inicia o processo de ne-

gociação de transferência. 

São enviados três pedidos de proposta para os agentes AA1, AA3 e AA4. 

Devido o bloqueio na formulação de proposta, o agente AA3 ao receber o pedido de 

proposta envia uma mensagem de rejeição. Os agentes AA1 e AA4 formulam uma 

proposta, informando as condições de fornecimento do trecho. A proposta do AA1 é 

para transferência do trecho T2 e a proposta do agente AA4 é para transferência do 

trecho T5. 

O agente AA2 analisa as propostas e determina que a melhor proposta é 

a do agente AA1, por restabelecer energia no trecho T2 que possui uma quantidade 

maior de clientes. 
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O agente AA2 requisita que o trecho T2 seja isolado, e em seguida solici-

ta que a transferência do trecho T2 seja efetuada. Com o trecho transferido, o agen-

te AA2 inicia um novo ciclo de negociação. 

A configuração do sistema após realizar o isolamento e transferência do 

trecho T2 é apresentada na Figura 4-17. 

 

Figura 4-17 Configuração do sistema após a transferência do trecho T2 do caso SE tipo 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Novamente são enviados três pedidos de proposta e o agente AA3 ao re-

ceber o pedido recusa, pois está com o comportamento de formular proposta blo-

queado. Os agentes AA1 e AA4 formulam propostas para o trecho T5. 

A proposta do agente AA4 é escolhida por apresentar melhores condições 

de carregamento do alimentador e carregamento da subestação. Em seguida, os 

trecho T5 é isolado e transferido para o alimentador A4. 

Com a transferência de um trecho, o agente AA2 inicia um novo ciclo de 

negociação para o trecho T4. Um pedido de proposta é enviado para o agente AA4, 

devido o mesmo ser responsável pelo trecho T5. O agente AA4 formula uma propos-

ta que apresenta sobrecarga no alimentador, resultando na eliminação desta. Como 

não foi realizada uma transferência durante o ciclo de negociação, o agente AA2 

requisita ao agente AS2 que continue a recomposição dos demais alimentadores. 

DT1

DT1

SE3

DT1

SE2

SE1

R1 R2

R3 R4 R5 R6

R7 R8

R9 R10

T1 T2

T3

T6

T7

T4 T5

N.A.

N.A.

A1

A2

A3

A4

Transformador 1 SE3

Transformador 1 SE2

Transformador 1 SE1

D2T1

D2T1

D2T1



79 

 

A configuração do sistema após realizar o isolamento e transferência do 

trecho T5 é apresentada na Figura 4-18. 

 

Figura 4-18 Configuração do sistema após a transferência do trecho T5 do caso SE tipo 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Com a finalização da recomposição do alimentador A2, o agente AS2 re-

quisita que o agente AA3 inicie o processo de recomposição. 

O AA3 inicia o processo de recomposição, requisitando os dados atuali-

zados dos AD, AD7 e AD8. Em seguida inicia o processo de negociação enviando 

um pedido de proposta para o agente AA4. 

AA4 formula uma proposta de recomposição e envia para o agente AA3. 

A proposta é recusada devido à sobrecarga no alimentador A4. Como o processo de 

negociação não resultou em transferência de trechos, a recomposição do alimenta-

dor A3 é finalizada, e o agente AA3 requisita ao agente AS2 que continue com a re-

composição dos alimentadores. O AS2 ao receber esta mensagem verifica que to-

dos os alimentadores já passaram pelo processo de recomposição, e finaliza o algo-

ritmo de recomposição. 

A configuração final do sistema se mantem a mesma após o encerramen-

to da transferência do trecho T5, conforme apresentada anteriormente na Figura 

4-18. Observa-se que o alimentador A1 é responsável por fornecer energia ao trecho 
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T2; o alimentador A4 é responsável por fornecer energia ao trecho T5; e, os trechos 

T3, T4 e T6 encontram-se desenergizados após o término do algoritmo. 

 

4.4.2 Caso da Configuração SE-Tipo 2 com a Recomposição Total pelo Trans-

formador da SE 

 

Para os casos da configuração tipo 2, a subestação SE2 apresenta dois 

transformadores ligados em paralelo, conforme ilustrado na Figura 4-19. 

 

Figura 4-19 Sistema teste configuração SE tipo 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para este caso foi selecionado dois transformadores de 33,2 MVA na su-

bestação SE2. É considerado que as correntes máximas registradas pelos alimenta-

dores A2 e A3 foram respectivamente de 800 A e 500 A. 

 Em uma condição de falta no transformador 1 da SE2, o relé do disjuntor 

DT1 tem a função de proteção diferencial atuada, comandando a abertura do disjun-

tor. Ao identificar a atuação da proteção, o AD associado ao relé do disjuntor DT1 

(ADT1SE2) solicita ao agente da subestação SE2 (AS2) que inicie o comportamento 

de recomposição. 

A primeira etapa é a atualização dos dados dos alimentadores. O AS2 re-

quisita os dados aos agentes AA2 e AA3, e, em seguida, define a prioridade de re-
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composição dos alimentadores. O alimentador A2 é definido como sendo o de maior 

prioridade devido à quantidade de clientes no alimentador. 

A próxima etapa é verificar o suprimento dos alimentadores. O AS2 calcu-

la a potência disponível pela SE2 e subtrai das correntes máximas registradas dos 

alimentadores A2 e A3. O resultado do cálculo indica que a subestação consegue 

fornecer energia aos alimentadores. 

O AS2 envia aos agentes AA2 e AA3 uma mensagem bloqueando a for-

mulação de proposta de recomposição. 

Como o sistema não possui alimentadores desenergizados, o algoritmo 

de recomposição é finalizado. 

A configuração do final do sistema é apresenta na Figura 4-20. 

 

Figura 4-20 Configuração final da recomposição para a configuração SE tipo 2 caso 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que não foi transferido nenhum trecho, porém os alimentado-

res A2 e A3 estão com o comportamento de formular proposta bloqueado até que o 

transformador 1 da SE2 retorne a operar. 

 

4.4.3 Caso da Configuração SE-Tipo 2 com a Recomposição por outra SE 
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Neste caso foram alteradas as potências dos transformadores da SE2 pa-

ra 15 MVA cada. 

Foi simulada uma falta no transformador 1 da subestação SE2 que resul-

tou na abertura do disjuntor DT1. A configuração inicial do sistema é a mesma da 

Figura 4-20.  

O agente ADT1SE2 requisita ao agente AS2 que inicie o processo de re-

composição. O AS2 requisita os dados atualizados dos alimentadores, e, em segui-

da, verifica que o alimentador A2 tem prioridade de recomposição em relação ao 

alimentador A3 devido à quantidade de clientes instalados no alimentador. 

Em seguida, o agente AS2 verifica quais alimentadores serão energiza-

dos pela SE2. O AS2 inicia checando o alimentador A2, pois possui prioridade em 

relação ao alimentador A3. O alimentador A2 possui uma corrente máxima (800 A) 

maior que a corrente nominal do transformador T2 (627 A), resultando no descarte 

do fornecimento. O agente AS2 requisita ao AD3 que abra os seus contatos; desta 

forma, a subestação deixa de suprir o alimentador A2. Em seguida, o AS2 analisa o 

alimentador A3, que possui uma corrente máxima (500 A) menor que a capacidade 

de corrente disponível pela subestação (627 A); desta forma o agente AS2 decide 

que o alimentador A3 deve continuar recebendo o seu fornecimento de energia atra-

vés da subestação SE2.  

Com o fornecimento dos alimentadores definido, o AS2 envia uma men-

sagem requisitando o bloqueio da formulação de proposta aos agentes AA2 e AA3. 

A configuração do sistema após o comportamento do AS2 para definição 

de fornecimento de alimentação é apresentado na Figura 4-21. 
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Figura 4-21 Configuração do sistema após a definição de fornecimento para o caso 2 da SE tipo 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O AA2 recebe uma solicitação requisitando o início da recomposição do 

alimentador e requisita os dados dos dispositivos. Com os dados dos dispositivos 

atualizados, o agente inicia o comportamento de negociação de transferência, envi-

ando um pedido de proposta para os agentes AA1, AA3 e AA4. O agente AA3 recu-

sa o pedido de proposta, pois seu comportamento de formulação de proposta está 

bloqueado. O AA2 determina que a proposta do agente AA1 é a melhor, pois resulta 

em uma maior quantidade de clientes com o fornecimento restabelecido. O AA2 re-

quisita que o trecho T2 seja transferido para o alimentador A1, finalizando o primeiro 

ciclo de negociação. 

A configuração do sistema após a negociação e transferência do trecho 

T2 é ilustrada na Figura 4-22. 
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Figura 4-22 Configuração do sistema após a transferência do trecho T2 para a caso 2 da SE tipo 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O segundo ciclo de negociação é iniciado com o envio de pedido para os 

agentes AA1, AA3 e AA4. Novamente o pedido de proposta é recusado pelo AA3, 

devido o problema na subestação. A proposta aceita é do agente AA4, pois não 

apresenta qualquer violação nos requerimentos do sistema. Em seguida, o trecho T5 

é isolado e transferido para o alimentador A4. 

Um terceiro ciclo de transferência é iniciado, e um pedido de proposta é 

enviado para o agente AA4, porém sua proposta é recusada por apresentar sobre-

carga no alimentador. Como não ocorreu uma transferência, a recomposição do ali-

mentador A2 é finalizada. O agente AA2 sinaliza ao AS2 que sua recomposição foi 

finalizada. O agente AS2 verifica que não possui mais alimentadores para liberar a 

recomposição, e encerra o algoritmo de recomposição do sistema. 

A configuração do final do sistema é apresenta na Figura 4-23. 
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Figura 4-23 Configuração final da recomposição para a SE tipo 2 caso 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que os trechos T3 e T4 encontram-se desenergizados após o 

término da recomposição. Esta informação é sinalizada ao operador pelo AA2 ao 

término do comportamento de recomposição, conforme ilustrado na Figura 4-24. 

 

Figura 4-24 Sinalização de trechos desenergizados. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4.4 Caso da Configuração SE-Tipo3 com a Recomposição Total pelo Trans-

formador da SE 

 

Para os casos da configuração tipo 3, a subestação SE2 apresenta dois 

transformadores e um disjuntor seccionador de barra, conforme ilustrado na Figura 

4-25. 
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Figura 4-25 Sistema teste configuração SE tipo 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Para este caso foi selecionado dois transformadores de 33,2 MVA na su-

bestação SE2. É considerado que as correntes máximas registradas pelos alimenta-

dores A2 e A3 foram, respectivamente, de 800 A e 500 A. 

Ocorrendo uma falta no transformador 1 da SE2, o agente AS2 recebe do 

agente ADT1SE2 uma solicitação de tratamento de curto. O agente AS2 inicia o 

comportamento de recomposição. 

A configuração após a falta no transformado 1 é apresentada na Figura 

4-26. 
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Figura 4-26 Configuração do sistema após a falta no transformador 1 para o caso 1 da SE tipo 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O primeiro procedimento é requisitar os dados atualizados dos alimenta-

dores.  É verificado se é possível restabelecer algum alimentador do barramento de-

senergizado. O alimentador A2 possui uma corrente máxima menor que a corrente 

disponível pelo transformador 2 da subestação SE2, possibilitando o restabeleci-

mento do fornecimento do alimentado A2 através do disjuntor do barramento. 

Em seguida são enviadas solicitações para bloqueamento do comporta-

mento de formulação de proposta para os AA da subestação. 

Por fim, o agente AS2 solicita o fechamento do disjuntor de barramento 

ao AD responsável (ADBSE2), restabelecendo o fornecimento do alimentador A2. 

A configuração final do sistema é apresentada na Figura 4-27. 
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Figura 4-27 Configuração final da recomposição para o caso 1 da SE tipo 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4.5 Caso da Configuração SE-Tipo3 sem Recomposição 

 

Neste caso foram alteradas as potências dos transformadores da SE2 pa-

ra 20 MVA cada. 

Foi simulada uma falta no transformador 2 da subestação SE2, que resul-

tou na abertura do disjuntor DT2.  

A configuração do após a abertura do disjuntor DT2 é apresentada na Fi-

gura 4-28. 
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Figura 4-28 Configuração do sistema após a falta no transformador 1 para o caso 2 da SE tipo 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O ADT2SE2 requisita ao AS2 que inicie o processo de recomposição.  

O AS2 inicia o processo de recomposição requisitando os dados atualiza-

dos dos alimentadores. Em seguida, o agente AS2 verifica se é possível restabele-

cer o fornecimento do alimentador A3 através do transformador 1. A soma de corren-

tes máximas dos alimentadores A2 e A3 é maior que a capacidade de corrente dis-

ponível do transformado T1, resultando no descarte do fornecimento de energia do 

alimentador A3. 

O AS2 requisita ao AD7 que abra os contatos do religador. Como não foi 

possível estabelecer o fornecimento do alimentador A3, o procedimento de interligar 

os barramentos não é efetuado, pois não há alimentadores para serem energizados, 

e o AS2 solicita o bloqueio de formulação de proposta para os AA da subestação 

(AA2 e AA3). 

O AS2 envia uma mensagem ao agente AA3 solicitando que inicie a re-

composição do alimentador A3. 

O AA3 requisita os dados de pré-falta dos AD e inicia o primeiro ciclo de 

negociação de transferência. O AA3 envia uma mensagem para o AA2 requisitando 

uma proposta de recomposição. A proposta é recusada, pois o AA2 está com o 

comportamento de formular proposta bloqueado. Como não foi possível avaliar ne-

nhuma proposta, o primeiro ciclo de negociação é encerrado sem realizar transfe-
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rência, resultando no término do comportamento de recomposição do alimentador 

A3. 

O AA3 sinaliza ao operador que o trecho T6 encontra-se desenergizado, 

conforme apresentado na Figura 4-29. 

 

Figura 4-29 Sinalização que o trecho T6 está desenergizado. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O comportamento do AA3 é finalizado com o envio de mensagem ao 

agente AS2, solicitando que dê continuidade no processo de recomposição. Ao re-

ceber a mensagem, o AS2 encerra o comportamento de recomposição do sistema, 

pois não possui mais alimentadores para liberar a recomposição. 

A configuração final do sistema é apresentada na Figura 4-30. 

 

Figura 4-30 Configuração final da recomposição para a configuração SE tipo 3 caso 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Observa-se na Figura 4-30 que o SMRA não realizou nenhuma transfe-

rência durante o processo de recomposição para a falta no transformador 2 da su-

bestação. A recomposição não foi efetuada, pois a potência disponível do transfor-

mador 1 não é capaz de suprir o trecho T6. Além disso, a configuração do sistema 

não possibilita a recomposição do trecho T6, devido à falta de opções de recomposi-

ção, já que o alimentador A2 não pode realizar transferências, pois sua subestação 

encontra-se com problema. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

 

5.1 Conclusão 

 

Este trabalho apresentou uma proposta de sistema de recomposição au-

tomática para redes de distribuição de energia elétrica, utilizando o método compu-

tacional de sistema multiagente. Foram apresentados três tipos de agentes: agente 

subestação, agente alimentador e agente dispositivo, e suas ações durante a re-

composição do sistema, em situações de falta no alimentador e falta no transforma-

dor da subestação. 

Oito estudos de casos foram apresentados explorando a capacidade de 

análise de recomposição em diferentes situações. Os três primeiros casos foram 

recomposições da rede elétrica, devido às faltas no alimentador A2 do sistema teste. 

O primeiro caso, para falta aplicada no alimentador, mostrou uma recomposição au-

tomática de trechos desenergizados, porém não defeituosos, para uma atuação co-

ordenada do sistema de proteção. O segundo caso foi uma situação de descoorde-

nação do sistema de proteção, onde o SMRA foi capaz de analisar e tratar a desco-

ordenação do sistema de proteção, retornado o fornecimento dos trechos desenergi-

zados e isolando o trecho defeituoso. O terceiro caso apresentou uma situação que, 

por condições de limitação da capacidade de condução do alimentador da rede elé-

trica, o SMRA decidiu não realizar o restabelecimento de todos os trechos desener-

gizados não defeituosos. 

Nos cinco últimos casos foram apresentados os comportamentos dos 

agentes do sistema durante falta nos transformadores, em 3 tipos diferente de confi-

guração da subestação. No quarto caso para falta no transformador foi aplicado uma 

falta no único transformador da subestação, resultando na falta de suprimento de 

dois alimentadores do sistema; o processo de recomposição foi iniciado pelo alimen-

tador que possuia uma quantidade maior de clientes e por causa de restrições ope-

racionais o sistema não foi completamente restaurado. O quinto e o sexto casos fo-
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ram falta em um transformador de uma subestação com dois transformadores em 

paralelo. No quinto caso, o sistema analisou que a potência disponível após a falta 

era suficiente para continuar o fornecimento dos dois alimentadores. No sexto caso, 

foi apresentada a decisão de manter o fornecimento do alimentador com base na 

prioridade de maior quantidade de clientes instalados no alimentador e potência dis-

ponível pela subestação e o processo de recomposição do alimentador desenergi-

zado. Os dois últimos casos, sétimo e oitavo, foram simulados em uma subestação 

com dois transformadores com barramento seccionado por um disjuntor de interliga-

ção. No sétimo caso foi apresentado o procedimento de recomposição utilizando a 

interligação do barramento. No oitavo caso foi apresentada uma falta que não possi-

bilitou a recomposição do sistema, devido à limitação da potência disponível pela 

subestação. 

O SMRA proposto agrega à rede de distribuição de energia elétrica o 

conceito de inteligência distribuída, proporcionando uma capacidade de autorrecom-

posição que é refletida em benefícios para o sistema elétrico, melhorando a confiabi-

lidade e os indicadores de continuidade de serviço da rede de distribuição. Os resul-

tados das simulações mostram que os sistemas multiagentes são uma técnica pro-

missora para solucionar problemas de recomposição de redes elétricas, consideran-

do diferentes restrições de operação e de prioridades. 

  

5.2 Desenvolvimento Futuro 

 

Seguindo a linha de pesquisa deste trabalho e tendo em vista os resulta-

dos obtidos, trabalhos futuros podem ser realizados para avanço e implementação 

do modelo, dentre os quais estão: 

 Desenvolver um comportamento para análise de nível de tensão dos 

trechos a serem recompostos, visando uma recomposição que se 

adeque ao nível de tensão estabelecido no modulo 8 do PRODIST; 

 Desenvolvimento de comportamento para mudança de ajuste de pro-

teção dos religadores após uma recomposição; 

 Atribuir novas ferramentas ao simulador para facilitar os testes das no-

vas funcionalidades do SMRA; 
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 Estudo para analisar o desempenho do SMRA modificando o compor-

tamento de negociação de recomposição para que toda a recomposi-

ção seja analisada de uma vez e não em ciclos de negociações; 

 Desenvolvimento de um relatório gerado pelos agentes, informando o 

estado do sistema de recomposição, com informações de carregamen-

to dos condutores e informações de possibilidades de recomposição, 

com a finalidade de auxiliar o setor de planejamento do sistema da dis-

tribuidora; 

 Definir a topologia do sistema de comunicação e a taxa de transmis-

são de dados para que o sistema tenha um tempo de resposta neces-

sário para o funcionamento do SMRA; 

 Implantar o SMRA em uma rede de distribuição de energia elétrica real 

para avaliar o tempo de resposta e a eficiência do sistema proposto; 

 Adequar às informações do banco de dados dos agentes conforme o 

modelo de informação CIM (Computation Independent Model), visando 

facilitar uma Interoperabilidade do SMRA com outros trabalhos futuros. 
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APÊNDICE A  

 

No APÊNDICE A são apresentadas as trocas de mensagens das simula-

ções dos estudos de casos apresentados no Capítulo 4. 

Nas ilustrações de troca de mensagens entre agentes, os nomes dos 

agentes estão abreviados em inglês, desta forma os AS serão ilustrados como SA 

(Substation Agent), os AA como FA (Feeder Agent) e os AD como DA (Device 

Agent). 

 

1.1 Caso 1 (Falta em T5) 

 

Na Figura A-1 é apresentado o gráfico gerado pelo GUI do JADE, ilus-

trando a troca de mensagens entre os agentes do momento de requisição do trata-

mento da falta, enviada pelo agente DA5, seguido pelo requerimento de atualização 

de dados dos religadores, finalizando com o isolamento do trecho T5.  

 

Figura A-1 Troca de mensagens para a falta em T5 parte 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na Figura A-2 são apresentadas as trocas de mensagens entre os agen-

tes durante o comportamento Contract-Net de negociação de transferência, e o pro-

cesso de solicitação de isolamento e transferência do trecho T2.  
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Figura A-2 Troca de mensagens para a falta em T5 parte 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.2 Caso 2 (Falta em T4) 

 

Na Figura A-3 é apresentada a troca de mensagens entre os agentes, do 

momento de requisição do tratamento da falta enviada pelo agente DA3, seguido 

pelo requerimento de atualização de dados dos religadores, o isolamento do trecho 

T4, finalizando com o restabelecimento do fornecimento do trecho T3. 

 

Figura A-3 Troca de mensagens para a falta em T4 parte 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens durante o primeiro ciclo de negociação de transfe-

rência e o isolamento e transferência do trecho T5 é apresentada na Figura A-4. 
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Figura A-4 Troca de mensagens para a falta em T4 parte 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens durante o segundo ciclo de negociação de transfe-

rência e o isolamento e transferência do trecho T2 é apresentada na Figura A-5. 

 

Figura A-5 Troca de mensagens para a falta em T4 parte 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.3 Caso 3 (Falta em T3) 

 

A troca de mensagens entre os agentes para a atualização de dados e 

isolamento do trecho T3 é apresentada na Figura A-6. 
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Figura A-6 Troca de mensagens para a falta em T3 parte 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens entre o agente durante o primeiro ciclo de negoci-

ação, o isolamento e a transferência do trecho T5 é apresentada na Figura A-7. 

 

Figura A-7 Troca de mensagens para a falta em T3 parte 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens entre o agente durante o segundo ciclo de negoci-

ação, o isolamento e a transferência do trecho T2 é mostrada na Figura A-8. 
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Figura A-8 Troca de mensagens para a falta em T3 parte 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens durante o terceiro ciclo de transferência é apresen-

tada na Figura A-9. 

 

Figura A-9  Troca de mensagens para a falta em T3 parte 4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.4 Caso 4 (Falta no Transformador da SE2-Tipo 1) 

 

Na Figura A-10 são ilustradas as trocas de mensagens entre os agentes 

durante o pedido de tratamento da falta, o pedido de atualização dos dados dos ali-

mentadores, o pedido de bloqueio da formulação de proposta, a liberação da recom-

posição do alimentador A2 e a atualização dos dados dos religadores. 
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Figura A-10 Troca de mensagens para a falta no transformador parte 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A ilustração da troca de mensagens entre os agentes durante a negocia-

ção, isolamento e transferência do trecho T2 é apresentada na Figura A-11. 

 

Figura A-11 Troca de mensagens para a falta no transformador parte 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens durante a negociação de transferência do trecho 

T5 até a solicitação do FA2 ao SA2 que continue com a recomposição dos demais 

alimentadores é ilustrada na Figura A-12. 
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Figura A-12 Troca de mensagens para a falta no transformador parte 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens entre os agentes na tentativa de recomposição do 

alimentador A3 é apresentada na Figura A-13. 

 

Figura A-13 Troca de mensagens para a falta no transformador parte 4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.5 Caso 5 (Falta no Transformador 1 da SE2-Tipo 2 caso 1) 

 

A troca de mensagem entre os agentes é apresentada na Figura A-14. 
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Figura A-14 Troca de mensagens para a configuração 2 caso 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.6 Caso 6 (Falta no Transformador 1 da SE2-Tipo 2 caso 2) 

 

A troca de mensagens entre os agentes do momento da requisição do tra-

tamento até o bloqueio do comportamento é ilustrada na Figura A-15. 

 

Figura A-15 Troca de mensagens para a configuração 2 caso 2 parte 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O AA2 recebe uma solicitação requisitando o início da recomposição do 

alimentador e requisita os dados dos dispositivos, conforme ilustrado na Figura A-16. 
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Figura A-16 Troca de mensagens para a configuração 2 caso 2 parte 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens durante a negociação e transferência do trecho T2 

é ilustrada na Figura A-17. 

 

Figura A-17 Troca de mensagens para a configuração 2 caso 2 parte 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A troca de mensagens entre os agentes durante o segundo ciclo de nego-

ciação até o termino do algoritmo de recomposição do sistema é apresentada na 

Figura A-18. 
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Figura A-18 Troca de mensagens para a configuração 2 caso 2 parte 4. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.7 Caso 7 (Falta no Transformador 1 da SE2-Tipo 3 caso 1) 

 

A troca de mensagens entre os agentes é apresentada na Figura A-19. 

 

Figura A-19 Troca de mensagens para a configuração 3 caso 1. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

1.8 Caso 8 (Falta no Transformador 2 da SE2-Tipo 3 caso 2) 

 

A troca de mensagens durante simulação do caso é apresentada na Figu-

ra A-20. 
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Figura A-20 Troca de mensagens para a configuração 3 caso 2. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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