
  

Resumo - O presente artigo apresenta os  resultados alcança-
dos no desenvolvimento do projeto acima citado,  executado 
pela UFF para a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S. 
A. dentro do seu programa de P&D no Ciclo 2003/2004. Os 
principais resultados alcançados no trabalho foram: a) Es-
quema de transferência automática utilizando chaves de cinco 
vias, sendo três entradas (3I) e duas saídas (2P); b) Programa 
para estimativa do custo de conversão de uma câmara instala-
da em um sistema network para o arranjo radial de alto de-
sempenho projetado; c) Estimativa das perdas joule do arran-
jo resultante da conversão;  
 

Palavras-chave – distribuição subterrânea, sistemas network, 
automação, estimação e inferência fuzzy. 

I.  INTRODUÇÃO 
 A característica principal de sistemas network é o de 

manter o sistema ligado mesmo na perda de um a dois ali-
mentadores primários (critério n-1ou n-2).  O sistema possui 
os barramentos de baixa tensão interligados, formando uma 
malha, que supre os consumidores mesmo se, no pior das 
hipóteses, haja perda de alimentação de todos os transfor-
madores de uma câmara.  

Para manter esse grau de confiabilidade e disponibilidade 
do sistema, os transformadores e cabos de baixa tensão de-
vem estar subcarregados, em geral em torno de 35 a 40% da 
capacidade nominal para 2 contingências e 60 a 70% em 1ª 
contingência. Aliando-se a esse fato, tais equipamentos por 
serem submersíveis, possuem um custo elevado em relação 
aos equipamentos de superfície. 

Outro fato importante, é que associado a cada transfor-
mador, deve existir um disjuntor, conhecido como protetor 
network, que deve cortar a alimentação no sentido da rede 
secundária para rede primária em caso de curto circuito no 
lado primário. Esse equipamento é importado e custa em 
torno de U$ 40.000,00 (quarenta mil dólares) a unidade. 

Os sistemas network instalados no Brasil são antigos e a 
manutenção é muito cara. Com o aparecimento de equipa-
mentos e esquemas de transferência automática ou teleco-
mandados e a possibilidade de se utilizar postos de trans-
formação compactos, de superfície ou semi- enterrados, os 
custos puderam ser reduzidos, sem entretanto comprometer 
a confiabilidade do sistema.   

Esse projeto propõe, alem de um arranjo alternativo, de-
senvolver um processo de passagem de clientes, que atual-
mente são alimentados diretamente do barramento de câma-
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ras pertencentes ao sistema network, para um arranjo radial 
de alto desempenho, sem portanto perder em confiabilidade. 

Outros objetivos são o de pesquisar, adequar e especifi-
car equipamentos de seccionamento para receberem novas 
funções de proteção ou de telecomando; criar um processo 
de estimação de custos e perdas joule e implementá-lo em 
um software para priorizar a conversão da câmara para o 
arranjo radial. 

Como um estudo completo de um sistema network pode 
demorar meses, pois são necessários o levantamento de i-
númeras rotas de cabo, dados descritivos e cálculos do fluxo 
de potência, normal e em contingência, para se determinar a 
possibilidade da conversão, surgiu então a necessidade de 
se criar uma metodologia mais ágil para estimar o custo da 
conversão relativo a equipamentos e reforços na rede e pos-
sibilitar a elaboração de um plano de conversão. Para essa 
finalidade, decidiu-se  escolher um sistema reticulado piloto 
cujos resultados alimentariam um sistema de inferência 
Fuzzy que passaria a estimar, em função de características 
de cada câmara, os custos e as perdas do novo arranjo.  

No caso da Light, foi escolhido o sistema NET III da 
Subestação Copacabana por atender uma área menos sujeita 
a alterações de carga (cadastro mais atualizado) bem como 
por dispor de regiões com ponta “radializada”. 

 

II.  METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
Após a escolha do NET III de Copacabana para servir de 

área piloto, foi desenvolvido um esquema de transferência 
automática que contemplasse a segunda contingência. Fo-
ram especificados os requisitos técnicos de proteção e le-
vantados os fabricantes que potencialmente poderiam for-
necer o tipo de equipamento especificado.   
 Foram levantados os custos, por câmara, relativos a nova 
equipagem e rodados vários fluxos de potência levando-se 
em consideração a conversão de uma ou mais câmaras para 
o novo arranjo radial. Dessa forma foram detectadas as a-
normalidades ocorridas em segunda contingência no reticu-
lado remanescente e foi possível avaliar os custos adicionais 
com qualquer reforço de rede necessário para readequar a 
rede, devido as sobrecorrentes causadas pelas alterações. 
Foram calculadas as perdas relativas a nova configuração e 
para efetuar os cálculos de fluxo de potência foi desenvol-
vido um modo prático para calcular as cargas dos clientes. 
 De posse da lista de problemas que ocorreram, foram 
pesquisadas quais as características das câmaras que eram 
mais influenciadas pelas alterações e procurou-se mapear 
essas características com os custos. Esse procedimento pos-
sibilitou identificar regras para serem utilizadas no processo 
de inferência Fuzzy. 
 De posse das regras foi desenvolvido um programa capaz 
de, baseado na base de conhecimento gerado no NET III de 
Copacabana, estimar com boa precisão os custos de conver-

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O PROCESSO DE 
TRANSIÇÃO DE CLIENTES DE SISTEMAS NETWORK PARA RADIAL 

SUBTERRÂNEO DE ALTA QUALIDADE 

H.O. Henriques-UFF M. A. C. Pequeno-UFF L. Hudson-UFF J. Dutra-Light L. C. M. Direito-Light 



 

 2

são e as perdas joule relativas as alterações planejadas. 
 

A.  Especificação do Sistema Radial Automatizado 

O sistema deveria obedecer os seguintes critérios: 

• O Sistema Radial Automatizado – SRDA deveria 
apresentar confiabilidade similar ao do Sistema 
Reticulado - SRT existente; 

• Os custos de manutenção e de expansão do SRDA 
deveriam ser inferiores aos do SRT existente; 

• A conversão do SRT para o SRDA deveria ser rea-
lizada sem interferência com os clientes; 

• A rede de baixa tensão existente no SRT atual de-
veria ser segregada de modo a atender as cargas a-
limentadas pelos transformadores operando com 
pelo menos 80% da sua capacidade; 

• Respeitando o padrão de 2 unidades transformado-
ras por câmara, o arranjo do SRDA seria constituí-
do por tripla alimentação, com transferência auto-
mática, aproveitando, se possível, os cabos existen-
tes de 13kv do SRT. 

• No caso da perda de um dos alimentadores ou uma 
das unidades transformadoras, a unidade que per-
maneceria em serviço seria submetida, no máximo, 
a 30% de sobrecarga, com o excedente da carga 
sendo alimentado pelas malhas adjacentes que se-
riam acopladas, por acionamento automático e com 
proteção por disjuntor, à malha da câmara em 1ª 
contingência; 

• Os transformadores de câmaras adjacentes serão a-
limentados por cabos diferentes para atender às 
condições de contingências; 

• Para atender à 2ª contingência de falha em cabo, 
cada câmara terá disponível um 3º cabo de 13kv, 
que entrará em operação por transferência automá-
tica; 

As chaves e disjuntores telecomandados / automatizados 
bem como os sistemas de proteção e controle se forem ins-
talados dentro de câmaras subterrâneas, deverão ser sub-
mersíveis. 
 Como a implantação do SRDA prevê a utilização de e-
quipamentos compactos, sistemas de proteção e dispositivos 
de transferência automática disponíveis no mercado, bem 
como define, por filosofia do projeto, a segregação das ma-
lhas de BT por câmara, abrangendo cargas compatíveis com 
a capacidade de transformação de cada câmara, a partir da 
malha do SRT existente, foram observados os seguintes 
parâmetros de forte influência nos custos, para fins de estu-
dos econômicos: 

• Fator de utilização dos transformadores de, no mí-
nimo, 80% no SRDA; 

• Possibilidade de eliminação de algumas câmaras 
do sistema network existente; 

• Reaproveitamento de transformadores e protetores 
“network”, desnecessários ao sistema em conversão, 
para outros projetos e/ou sistemas; 

• Redução dos custos operacionais; 

• Redução do custo de manutenção; 

• Possibilidade de escolha de fornecedores de peças de 
reposição e de equipamentos para manutenção. 

O arranjo especificado apresenta a configuração confor-
me a figura 1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 1. Arranjo do sistema radial automatizado 

 A seqüência da atuação da proteção contra falhas e da 
operação de restabelecimento para cada defeito numerado 
na figura 1 é descrito a seguir: 
 
Ponto de falha 1: 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO: 

Se a falha é da fase para terra o disjuntor corresponden-
te ao transformador falhado atuará e, através dos circuitos 
de acionamento e controle, o transformador será isolado do 
sistema pela abertura da chave na BT. O outro disjuntor não 
atuará devido a ausência de corrente de falta da BT para 
MT. Então, a outra unidade permanecerá em serviço, neste 
caso, sem interrupção do fornecimento de energia aos clien-
tes. 

Se a falha é da fase para fase o disjuntor correspondente 
ao transformador falhado atuará. O outro disjuntor poderá 
não atuar se a proteção de sobrecorrente for previamente 
ajustada para este fim. O transformador será isolado do sis-
tema pela abertura da chave na BT através dos circuitos de 
acionamento e controle. 

A outra unidade permanecerá em serviço, neste caso, sem 
interrupção do fornecimento de energia aos clientes 

OPERAÇÃO AUTOMATIZADA DE RESTABELECIMENTO 

No defeito fase para terra, após o isolamento do equi-
pamento falhado, o sistema de acionamento e controle dará 
o comando para fechar os disjuntores de recurso de BT, 
entre as câmaras adjacentes, para distribuir a carga, de mo-
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do que os transformadores não operem além da sobrecarga 
de 30%.  
No defeito fase para fase, após o isolamento do equipa-
mento falhado, o sistema de acionamento e controle dará o 
comando para fechar os disjuntores de recurso de BT entre 
as câmaras adjacentes, para distribuir a carga, de modo que 
os transformadores não operem além da sobrecarga de 30%.   

Ponto de falha 2: 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO: 

Tanto na falha fase para terra quanto na da fase para fase, 
os 2 disjuntores atuarão e, através dos circuitos de aciona-
mento e controle, os transformadores serão isolados do sis-
tema pela abertura das chaves na BT. 

OPERAÇÃO AUTOMATIZADA DE RESTABELECIMENTO 

O restabelecimento não será feito automaticamente. 

Ponto de falha 3: 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO: 

Se a falha é na malha de BT o cabo deverá fundir-se iso-
lando a falha. Não haverá interrupção do fornecimento de 
energia aos clientes. Se a falha é num cabo de ramal deriva-
do do barramento da câmara, o fusível de proteção atuará 
isolando a falha. Poderá haver interrupção do fornecimento 
de energia ao cliente alimentado por aquele cabo falhado. 

OPERAÇÃO AUTOMATIZADA DE RESTABELECIMENTO 

Não há. 

Ponto de falha 4: 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO: 

O disjuntor na Subestação abre isolando a falha.  

OPERAÇÃO AUTOMATIZADA DE RESTABELECIMENTO 

O fornecimento de energia é normalizado pela transferên-
cia automática para a Linha 2, ficando o sistema operando 
em 1ª contingência. 

Ponto de falha 5: 

ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO: 

Se ocorrer falha na Linha 2, com o sistema operando em 
1ª contingência, o disjuntor na Subestação abre isolando a 
falha.  
OPERAÇÃO AUTOMATIZADA DE RESTABELECIMENTO 

O fornecimento de energia é normalizado pela transferên-
cia automática para a Linha 3, ficando o sistema operando 
em 2ª contingência. 

A conversão de um SRT para um SRDA deve começar 
pelos locais de ponta do sistema reticulado, isto é, partindo 
das extremidades para o centro, convertendo câmara a câ-
mara segregando a malha de BT, deixando, contudo, 3 a 
4conjuntos de cabos de 120 mm2  em condições de interli-
gação com as câmaras adjacentes através de disjuntores de 
BT nas câmaras. 

O processo consiste em converter-se uma câmara, segre-
gando-lhe uma parte da malha do reticulado existente, com-
patível com a capacidade dos transformadores correspon-

dentes, avaliar as condições de operação do sistema reticu-
lado restante, inclusive para as condições de contingência, e 
prosseguir com a sistemática até ser convertida a última 
câmara no centro do sistema reticulado. 

B. Modelagem da Carga 

No âmbito deste projeto de conversão do SRT para o 
SRDA, faz-se indispensável estabelecer-se um modelo de 
curva de carga dos clientes que permita, a partir de parâme-
tros elétricos disponíveis por medições e dados físicos da 
rede, estimar o comportamento da rede de baixa e média 
tensão em condições normais de operação ou em contingên-
cias, utilizando um “software” que rode o fluxo de potência 
na rede. 

O modelo de curva de carga dos clientes é importante pa-
ra avaliar as contingências da nova configuração bem como 
elencar características no reticulado que sirvam de parâme-
tros para se avaliar a viabilidade do processo sugerido. 

Para efeito de estimativa das demandas das câmaras 
transformadoras e dos cabos primários do sistema reticula-
do, podemos utilizar o conceito de carga ponderada dos 
clientes, na unidade de tempo, que contribui para aquelas 
demandas. Assim, admitindo-se conhecidos os valores das 
demandas do sistema reticulado no tempo (curva de carga 
do sistema reticulado), podemos, utilizando o caminho in-
verso, estabelecer a curva de carga ponderada dos clientes 
do sistema reticulado.       

A energia total demandada do sistema reticulado é resul-
tante da soma da parcela de energia consumida na rede ( 
cabos e equipamentos ) e da parcela de energia consumida 
pelas cargas ligadas nos ramais das unidades de consumo 
dos clientes. Considerando que os critérios adotados para os 
projetos de novas ligações e de aumentos de carga solicita-
dos pelos clientes são, em geral, os mesmos, e têm por obje-
tivo o dimensionamento dos cabos dos ramais e da rede, é 
razoável considerar que a distribuição, da parcela da de-
manda  do sistema reticulado que atende as unidades de 
consumo dos clientes, seja dividida, proporcionalmente, ao 
somatório das seções dos cabos daquelas unidades de con-
sumo. Assim, com base nesse princípio, podemos estimar a 
parcela que, em média, cada unidade de consumo contribui, 
em dado instante, para a demanda do sistema. 

Tomando por base o valor medido da demanda do siste-
ma reticulado, podemos, utilizando os conceitos definidos 
acima, calcular a carga ponderada de cada unidade de con-
sumo pela expressão: 
 
Pi (t) = (1- k) . PN(t) . Si / ∑ Si ,1 → n, onde: 
 
Pi (t) – é a potência em kva que, em média, cada unidade 

consumidora “i” contribui para a demanda do 
sistema em um dado instante; 

K – é a constante média percentual das perdas de energias 
ativa e reativas consumidas pela rede e equipamen-
tos; 

PN(t) – é a potência total medida do sistema reticulado em 
um dado instante; 
Si – é a seção total em mm2 dos cabos dos ramais da unidade 
consumidora “i”; 
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∑ Si ,1 → n – é o somatório da seção em mm2 de todos os 
ramais das unidades consumidoras do sis-
tema reticulado; 

n – é o número total das unidades consumidoras.  

Utilizando a expressão acima, foi desenvolvido, em Ex-
cel, uma planilha que calcula e apresenta as curvas de dis-
tribuição das cargas, em kva e em amperes, por unidade de 
consumo. Esta planilha permite calcular, automaticamente, 
as demandas que, em média, cada cliente contribui para a 
demanda total do sistema, variando os valores de “k” e o 
fator de potência médio das cargas. 

De posse de um Programa de Fluxo de Potência, pode-se, 
a partir de um valor inicial de “k” e de um valor de fator de 
potência mantido constante, utilizar os valores iniciais da 
carga ponderada calculada pela planilha em Excel, rodar o 
fluxo de potência da malha e comparar o resultado da de-
manda calculada, total do sistema, com valor medido da 
demanda total do sistema. Caso o valor calculado não seja o 
esperado, deve-se aumentar ou diminuir o valor percentual 
das perdas, conforme o caso, e refazer o fluxo de potência 
para o novo valor de carga, até que a demanda calculada 
total do sistema tenha convergido para o valor medido.  

Os valores convergidos do fluxo de potência são aqueles 
que devem ser considerados mais próximos da realidade. 

Utilizando a metodologia citada para o caso específico do 
NET III – Copacabana, adotamos, como primeira aproxi-
mação, os seguintes valores: 
Demanda total do NET III : 21 Mva ( média dos valores 
medidos na subestação ); 
K : 7% ; 
Fator de potência médio: 0,92; 
Kva/mm2 do sistema: 0,060 (calculado com base nas in-
formações das plantas de BT da malha). 

C.  Critério para Escolha da Câmara a Ser Convertida pa-
ra o Sistema Radial e o Ponto de Corte 

 A escolha de câmaras do sistema reticulado a serem con-
vertidas para sistema radial depende de alguns critérios téc-
nicos ou sistêmicos e de outros de origem econômica.  
No aspecto sistêmico, é de conhecimento geral que quando 
2 barras na malha de baixa tensão  do sistema network são 
interligadas por uma impedância e possuem tensões iguais, 
em módulo e ângulo , não há fluxo de potência entre elas. 
Neste caso, em regime normal, a interligação entre elas é 
um elo fraco tornando-se um ponto ótimo de corte sem con-
seqüências para o sistema como um todo. 

Esse conceito de circuito será adotado para seccionar os 
trechos em torno de uma câmara transformadora, isolando-a 
do sistema reticulado para transferir os clientes, naquela 
região segregados, para o sistema radial de alta confiabili-
dade. Dessa forma serão selecionados os trechos em torno 
da câmara cuja demanda seja zero ou próximo de zero. 

Observando o relatório de saída do fluxo de potência, em 
regime normal de operação, do Sistema Reticulado III de 
Copacabana, pode-se selecionar uma câmara, fazer a desco-
nexão de BT, logo após deve ser rodado, novamente, o flu-
xo de potência do sistema remanescente, para se selecionar 
outra câmara, com base no critério adotado, e, assim, suces-
sivamente, até a última câmara. 

Para cada tentativa devem ser computados as violações 
no carregamento dos cabos e os custos para corrigi-las. De-

vem ser verificados os níveis de curto circuito fase-terra e 
os custos para, caso necessário, readequá-los a valores que 
possibilitem a queima imediata dos cabos. 

O modelo de avaliação contemplará, de um lado, os cus-
tos de investimento em equipamentos e os de reforço de 
rede e de outro lado os benefícios almejados com redução 
de custos de manutenção, redução do tempo de localização 
de falha, custo evitado na compra de um protetor network 
novo. 

As câmaras cujo retorno dos investimentos se der num 
prazo a ser definido pela Light, serão priorizadas e conver-
tidas. As demais ficarão no sistema reticulado. 

 
D. Custos Considerados 

 
A seguir serão descritos os custos levados em considera-

ção na analise de retorno dos investimentos. 
 

Sistema SRT: 

CUSTO OPERACIONAL 

Em caso de falha em cabo ou para impedimento de equi-
pamento é necessário a intervenção de equipes para mano-
brar os equipamentos com custo operacional por cabo da 
ordem de 4,5Hh + 1,5hc, se for usada apenas 1 equipe. 

CUSTO DE INSTALAÇÃO 

Para ligação de novos clientes, que se faça necessário a 
criação de novo posto de transformação, o custo, só com os 
equipamentos, é da ordem de US$65,000.00. 

CUSTO DE MANUTENÇAO 

Custo para reposição da malha devido à queima de cabos 
de BT; 

 Custo de manutenção dos protetores ( 2 vezes por ano 
por equipamento ); 

Sistema SRDA: 

CUSTO OPERACIONAL 

Em caso de falha em cabo ou para impedimento de equi-
pamento não é necessário a intervenção de equipes para 
manobrar os equipamentos (custo zero ); as manobras serão 
automatizadas ou telecomandadas; 

O cabo ou equipamento falhado será, automaticamente, 
separado da rede. 

CUSTO DE INSTALAÇÃO 

Para ligação de novos clientes, que se faça necessário a 
criação de novo posto de transformação, o custo, só com os 
equipamentos, é da ordem de R$ 120.000,00. 

CUSTO DE MANUTENÇAO 

Custo de manutenção dos disjuntores, chaves e sistemas 
de proteção e controle; 

Custo para reposição da malha devido à queima de cabos 
de BT. 

E. A Inferência Fuzzy 

A estimação dos custos de reforço de rede é feita através 
da hipótese de que, se situações em redes semelhantes fo-
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rem conhecidas então se pode inferir ou derivar, a partir 
delas as conseqüências em outras redes.  Essa operação é 
efetuada através de implicadores. A implicação de Mandani, 
que será aplicada a esse trabalho, obtém a relação R que é 
descrita pela regra: 

 Se 
~
A , Então.... 

~
B , ou seja, 

~~~
BAR →= .  

Nesse caso, se x Zz  e  ∈∈ X  Bµ  pode ser calculado 
por: 

)]x(),x(min[)z( 2k2A1k1ABk µµ=µ  

sendo k = 1, 2,..., r (número de regras). 

 A figura 2 ilustra o resultado de cada regra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultado de cada regra da implicação Mandani. 

A última curva da figura 2 refere-se à agregação das cur-
vas que é dado por: 

],max[ 2B1BB µµ=µ        

Durante os cálculos de fluxo de potência em contingên-
cias, observou-se que as seguintes variáveis tinham uma 
relação forte com os custos de reforço de rede, consistindo 
nas variáveis Fuzzy do processo: 

Fator de utilização dos transformadores da câmara em 
operação normal; numero de alimentadores de baixa ten-
são que saem do barramento da câmara; numero de cabos 
por alimentador de baixa tensão; numero de interligações 
com outras câmaras e posição da câmara na malha. Essa 
variável recebe valor 1 quando é bem central à malha de 
baixa tensão, valores 2 ou 3 quando estiver em posição in-
termediária e 4 em posição extrema. 

O programa desenvolvido é capaz de efetuar a fuzzifica-
ção de cada variável, manualmente ou de forma automática, 
utilizando curvas de pertinência triangulares ou trapezoi-
dais, variando o número de faixas definidas de forma a mi-
nimizar o erro quadrático médio da previsão, conforme ilus-
trado na figura 3. 

 

 
 
Figura 3. Forma das curvas de pertinência das variáveis  

O processo de defuzzyficação que apresentou o melhor re-
sultado foi o mom - mean of maximum method. 

III. RESULTADOS 

O sistema Network III de Copacabana foi escolhido para 
formar a base de conhecimento do método. Esse sistema é 
constituído por 57 câmaras transformadoras, contendo 18 
transformadores de 300 kVA e 90 de 500kVA e, portanto 
108 protetores network. 

Na confecção do projeto foram desativadas 24 câmaras, 
ficando o sistema com 33 radiais. Esses transformadores 
poderão ser deslocados para uso em outro local, evitando-se 
a compra de novos. O beneficio estimado é de R$ 
890.200,00, conforme detalhado na tabela 2. 

O beneficio obtido através do reaproveitamento de 108 
protetores network foi de U$ 4.320.000,00 que ao câmbio 
de 05/05/2005 é de R$ 10.648.800,00. 

O custo de equipagem das câmaras com os equipamentos 
de transferência automática ficaram em R$ 120.000,00 em 
média por câmara. 

Tabela 2. Beneficio por transformador. 
 Quantidade 
 300 kVA 500 kVA Total 

Transformadores 18 90 108 
Trafos Retirados 12 37 49 
Custo da unida-

de 
15.600,00 19.000,00 Benefício 

Total 
Benefício (R$) 187.200,00 703.000,00 890.200,00

O custo de desconexão da rede de network para a forma-
ção do radial é descrito na tabela 3 a seguir. Foram detecta-
dos no projeto 233 pontos. 

Tabela 3. Custo de desconexão. 
Custo médio por ponto de corte (R$) 

Retirar água da caixa (h) 1 
Composição da turma (H) 3 

Custo por Hh (R$) 30,00 
Total (R$) 90,00 

 
Nº. de pontos de corte 233 

Custo total 20.970,00 

O custo de um conjunto de 120 mm2 é de R$ 160,00 por 
metro de cabo. Devido a sobrecargas resultante das contin-
gências foi necessário o reforço de 26 conjuntos de cabo, 
numa extensão de 686 metros, acarretando um custo de R$ 
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109.760,00. O resumo dos resultados é apresentado na tabe-
la 4. 

Tabela 4. Resumo dos resultados. 
Resumo 

 Benefício 
(R$) 

Custo (R$) 

Protetor Network 10.648.800,00 0,00 
Transformadores 890.200,00 0,00 

Automação 0,00 3.960.000,00
Pontos de corte 0,00 20.970,00 

Reforço dos trechos 0,00 109.760,00
Total 11.539.000,00 4.090.730,00

De posse das configurações finais, dos custos e valores 
das perdas joule resultantes da conversão das câmaras dos 
circuitos network em radiais de alto desempenho, a próxima 
etapa foi a de criar as curvas de pertinência para realização 
da inferência fuzzy. A figura 5 mostra como o número de 
faixas, que caracterizam o número de curvas de pertinência, 
influencia o Erro Quadrático Médio do custo dos reforços 
dos trechos. 
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Figura 5 Influência do numero de curvas de pertinência 
no EQM do custo de reforço de rede. 

Nota-se que a partir de 10 faixas existe um decréscimo 
bem pequeno do EMQ de custo, quando se aumenta o nu-
mero de faixas. Para se evitar um esforço computacional 
maior, o modelo foi dimensionado para 10 faixas e conse-
qüentemente 10 curvas de pertinência. 

As regras são automaticamente montadas das curvas de 
pertinência pelo software desenvolvido, reduzindo bastante 
o esforço do usuário. 

A seguir, na tabela 6, apresenta-se os resultados para um 
grupo de câmaras usadas para teste. Foram listadas para 
comparação os custos reais e previstos no modelo utilizan-
do-se o método de defuzzificação da média dos máximos. 

Tabela 6 . Resultados da Inferência. 

CT Custos Previsão Erro Perdas Previsão Erro 

161 6260.17 6979.89 -0.11 13.10 16.21 -0.24 

163 630.00 628.82 0.00 15.00 16.21 -0.08 

169 2060.04 2326.63 -0.13 13.10 4.05 0.69 

468 990.00 335.37 0.66 5.30 8.10 -0.53 

480 3450.08 2347.59 0.32 13.50 8.10 0.40 

2898 4230.12 4653.26 -0.10 9.90 4.05 0.59 

3253 2150.04 2326.63 -0.08 11.20 8.10 0.28 

4069 270.00 335.37 -0.24 0.80 0.58 0.27 

Total 20040.46 19933.55 0.01 81.90 66.65 0.19 

IV. CONCLUSÕES. 

 Analisando-se os resultados da pesquisa, verificou-se ser 
de grande retorno financeiro a conversão de sistemas net-
work para radiais.  Mesmo, com os custos da automação no 
patamar de R$ 120.000,00 por câmara, a diferença entre o 
custo e beneficio ficou, para o Net III de Copacabana, em 
aproximadamente 7.5 milhões de reais. 
 A estimativa Fuzzy dos custos dos reforços de rede apre-
sentou bons resultados, erro total de 1% para as câmaras 
amostradas, mostrando-se ser uma ferramenta poderosa no 
planejamento e priorização da conversão.  No caso da esti-
mação de perdas o erro foi de 19%,  
 O fator de utilização final dos transformadores do sistema 
radial ficou em torno de 0.80. Esse aumento da carga, ali-
mentada por transformador, provoca um aumento das per-
das joule, em relação a toda a malha, do dobro do que era 
quando alimentada pelo arranjo network. O acréscimo desse 
custo, entretanto, é desprezível em relação aos ganhos obti-
dos. 
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