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Abstract – In this paper a new algorithm for application in the 

expansion planning to medium voltage overhead distribution 

networks is presented. This new algorithm is based on the PRIM 

algorithm, but was implemented with the concept of dynamic 

computational programming, using the aid of data structure to 

model the problem. The input data for the algorithm were 

modeled in a double-chained list format to ensure the movement 

and quick access of the information. Thus, the algorithm has the 

ability to establish a new radial topology for the network, seeking 

to meet future demand by building new lines that are successively 

selected at a lower possible construction cost. For the evaluation 

of the performance of the algorithm, computational tests using 

data from systems available in the specialized literature: the 23 

and 33 node systems. The results were of quality and were 

obtained in an excellent processing time and the new algorithm 

was efficient and robust in the solution search process. 

 
Index Terms – Dynamic programming, Power distribution 

lines, Power system analysis computing, Power System planning, 

Radial basis function network. 

I.  NOMENCLATURA 

A nomenclatura utilizada neste trabalho é apresentada a 

seguir. 

 

Ω𝑙   Conjunto dos ramos; 

Ω𝑏   Conjunto de barras; 

𝑥𝑖𝑗     Circuito que pode ser adicionado ao ramo ij; 

𝑐𝑖𝑗     Custo de construção do ramo ij (US$/km); 

 𝑙𝑖𝑗     Comprimento do ramo ij; 

𝑛𝑏    Número de barras; 

𝑐    Custo total de investimento; 

𝑃𝑖   Potência ativa calculada na barra i; 

𝑄𝑖   Potência reativa calculada na barra i; 
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𝑃𝑆𝑖   Potência ativa fornecida pela subestação na barra i; 

𝑄𝑆𝑖  Potência reativa fornecida pela subestação na barra 

i; 

𝑃𝐷𝑖  Demanda de potência ativa na barra i; 

𝑄𝐷𝑖  Demanda de potência reativa na barra i; 

𝑉    Magnitude mínima da tensão; 

�̅�   Magnitude máxima da tensão; 

𝑉𝑖   Magnitude da tensão na barra i; 

 𝐼𝑟𝑖𝑗
  Componente real da corrente no ramo ij; 

𝐼𝑚𝑖𝑗
  Componente imaginária da corrente no ramo ij; 

𝐼�̅�𝑗    Magnitude do limite máximo de corrente no ramo ij; 

𝐺𝑖𝑗  Elemento ij da matriz de condutância nodal; 

𝐵𝑖𝑗  Elemento ij da matriz de susceptância nodal; 

𝜃𝑖𝑗 Diferença entre os ângulos das tensões das barras i 

e j; 

II.  INTRODUÇÃO 

odos os dias novos consumidores conectam-se ao Sistema 

de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE), visto que 

regularmente novas industrias, comércios e residências entram 

em operação devido ao desenvolvimento econômico e social. 

Para atender a todos estes novos consumidores é necessário 

que o SDEE seja expandido, através da construção de novas 

linhas de distribuição, alocação de transformadores, 

reguladores de tensão, banco de capacitores e a construção de 

novas subestações de energia. 

 As empresas concessionárias de distribuição de energia 

elétrica têm a responsabilidade de realizar a expansão do 

SDEE, para fornecer energia elétrica de forma confiável, sem 

interrupção e dentro dos níveis de qualidade previstos pela 

legislação [1]. O desafio das concessionárias de distribuição 

de energia elétrica é estabelecer diretrizes para a expansão dos 

sistemas existentes e criar novos planos para a viabilização de 

novos sistemas, buscando atender à demanda de energia 

elétrica levando em conta os custos, aspectos ambientais e 
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sociais, normas reguladoras, dentre outros [2]. 

 A construção de um novo SDEE requer elevados 

investimentos e é através do Planejamento da Expansão de 

Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica (PESDEE) que 

se busca uma forma de otimizar os custos e viabilizar a 

construção de novos SDEE [3]. 

 De acordo com [3], os SDEE devem operar de forma 

eficiente e confiável e isto é alcançado através de 

planejamento. Encontram-se duas topologias de SDEE nos 

centros urbanos: sistemas malhados e sistemas radiais. Por 

razões técnicas, a maioria dos SDEE operam em forma radial, 

pode-se destacar neste tipo de topologia a facilidade de 

coordenação e proteção e a redução da corrente de curto-

circuito. Desta maneira, o problema do PESDEE consiste em 

encontrar, considerando uma topologia do SDEE inicial, uma 

topologia radial de forma que esta opere respeitando critérios 

de qualidade, ao menor custo de investimento. 

 Na literatura especializada encontram-se diversos trabalhos 

que buscam solucionar o problema do PESDEE através de 

técnicas de solução, como as técnicas de Otimização 

Clássicas, as Heurísticas e Meta-heurística. 

Pode-se destacar como técnicas de otimização clássica os 

algoritmos branch-exchange [5] e branch and bound [6]. 

Nestes algoritmos o esforço computacional é significativo 

devido ao tamanho do espaço de busca. Os algoritmos 

Heurísticos e as Meta-heurísticas são propostos de forma a 

garantir a radialidade para a solução encontrada. Técnicas 

utilizadas como algoritmos genéticos [7] e [8], colônia de 

formigas [9] e busca tabu [10] são apresentados na literatura. 

Para garantir e verificar a viabilidade de cada investimento, a 

maioria das técnicas de solução resolvem o fluxo de potência 

para obter o ponto de operação do sistema. 

 As técnicas utilizadas para resolver o problema do PESDEE 

consideram principalmente a alocação ótima de subestações e 

o desenvolvimento de modelos para obter a localização ótima 

para a construção de novas linhas de distribuição [3]. 

 Em [11] é apresentado um modelo multiestágio que utiliza, 

para resolver o problema do PESDEE, os custos fixos no 

processo de busca pela solução ao invés de representar o 

problema através da modelagem matemática. O trabalho 

propõe utilizar parâmetros ao invés de trabalhar com variáveis 

obtidas através da modelagem matemática, sendo a tomada de 

decisão feita com os resultados obtidos a partir do fluxo de 

potência. O cálculo do fluxo de potência é realizado através do 

método de Newton, em cada etapa do processo de busca pela 

solução. 

 Em [3] é proposto um algoritmo heurístico construtivo para 

resolver o problema do PESDEE. No trabalho são 

consideradas como ações à curto prazo, a alocação de bancos 

de capacitores e reguladores de tensão. O modelo tem o 

objetivo de encontrar a solução cujo custo de construção de 

linhas, subestações, banco de capacitores e reguladores de 

tensão, e o custo de operação para esta solução proposta, seja 

minimizado. 

 Este artigo é o resultado da pesquisa cujo objetivo foi 

desenvolver uma nova metodologia baseada no algoritmo de 

PRIM [12] e na programação dinâmica para a solução do 

problema do PESDEE, levando em consideração os custos de 

investimento para a construção de novas linhas em redes de 

média tensão. Neste contexto, buscou-se por melhorar o 

desempenho e o tempo de processamento para o 

estabelecimento de uma solução para o PESDEE, que pode ser 

utilizada como uma solução inicial para algoritmos mais 

complexos. 

 Assim, nas próximas seções são apresentadas: a 

metodologia utilizada para resolver o problema, o Algoritmo 

Dinâmico de PRIM, os testes e resultados obtidos com a 

aplicação do algoritmo em sistemas testes conhecidos na 

literatura especializada, e por fim as conclusões do trabalho. 

III.  METODOLOGIA PARA SOLUÇÃO DO PESDEE 

A formulação matemática para a solução do problema de 

PESDEE para minimizar o custo de investimento na 

construção de novas linhas de média tensão de distribuição 

assume a seguinte forma: 

𝑚𝑖𝑛 𝑐 =  ∑ (𝑐𝑖𝑗  𝑙𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗)  

(𝑖𝑗)∈𝛺𝑙

                           (1) 

Sujeito a: 

        

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 =  𝑛𝑏 − 1

(𝑖𝑗)∈Ω𝑙

                                          (2) 

𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1}  ∀(𝑖, 𝑗) ∈ Ω𝑙                                   (3) 

  

A Função Objetivo representada em (1) tem como o 

objetivo de minimizar 𝑐 (custo total de investimento) para 

construção de novas linhas de média tensão do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica. Os parâmetros 𝑐𝑖𝑗  e  𝑙𝑖𝑗  

representam o custo de construção do ramo (linha) ij, e o seu 

respectivo comprimento. 

Na formulação matemática, a variável binária 𝑥𝑖𝑗 é uma 

variável de decisão que representa o estado do ramo ij na 

solução encontrada para o problema. Assim, se assumir o 

valor 1, significa que o ramo ij faz parte da solução, e se 

assumir o valor 0, significa que o respectivo não faz parte da 

solução. Os parâmetros 𝑛𝑏 e Ω𝑙  representam, respectivamente, 

o número de barras do SDEE e o conjunto de ramos do 

sistema. 

A restrição (2) representa a condição necessária para que a 

solução encontrada possua configuração radial e a restrição (3) 

representa a característica binária da variável de decisão que 

identifica os ramos que podem ser adicionados os SDEE. 

A metodologia adotada para resolver o PESDEE está 

baseada em [12]. O método propõe resolver o modelo 

matemático apresentado anteriormente através do algoritmo de 

PRIM. Assim, inicialmente não se considera as restrições de 

magnitude de tensão nas barras do sistema e a corrente nos 

ramos. 

Na literatura a restrição (2) é considerada suficiente para 

garantir que a solução gerada seja uma solução radial conexa 

[13] e [14]. Entretanto, com base na teoria de grafos, pode-se 

verificar que esta restrição é uma condição necessária para 

garantir a radialidade da solução, mas não é suficiente. Do 

ponto de vista da teoria de grafos, um subgrafo T pode ser 
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considerado uma árvore caso satisfaça duas restrições: a) o 

subgrafo deve possuir número de ramos iguais à quantidade de 

nós deste grafo menos 1, e b) este grafo deve ser conexo. Em 

outras palavras, a solução obtida deve garantir que todas as 

barras estejam conectadas de forma que não ocorra o 

ilhamento de nenhuma barra. 

Para avaliar a factibilidade da topologia radial encontrada, 

um segundo modelo matemático é resolvido com as 

informações obtidas da topologia radial estabelecida. O 

objetivo desta etapa é analisar o estado do SDEE de forma a 

determinar se a solução radial estabelecida possua um estado 

de operação dentro de limites predeterminados. 

A formulação matemática do modelo para esta etapa é 

apresentada a seguir. 

 

𝑣 =  ∑ (𝑔𝑖𝑗  𝑥𝑖𝑗(𝑉𝑖
2 + 𝑉𝑗

2 − 2𝑉𝑖𝑉𝑗 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖𝑗)  

(𝑖𝑗)∈𝛺𝑙

               (4) 

Sujeito a: 

𝑃𝑖 − 𝑃𝑆𝑖 + 𝑃𝐷𝑖 = 0 ∀ 𝑖   ∈ Ω𝑏                                                  (5) 

𝑄𝑖 − 𝑄𝑆𝑖 + 𝑄𝐷𝑖 = 0 ∀ 𝑖 ∈ Ω𝑏                                                 (6) 

𝑃𝑖 =  𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗[𝐺𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) cos 𝜃𝑖𝑗

𝑗 ∈ Ω𝑏

+ 𝐵𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) sin 𝜃𝑖𝑗]        (7) 

𝑄𝑖 =  𝑉𝑖 ∑ 𝑉𝑗[𝐺𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) sin 𝜃𝑖𝑗

𝑗 ∈ Ω𝑏

− 𝐵𝑖𝑗(𝑥𝑖𝑗) cos 𝜃𝑖𝑗]       (8) 

 

Em (4), 𝑣 representa o valor das perdas ativas de energia 

elétrica para a topologia radial determinada. As restrições (5) e 

(6) representam as equações do balanço de potência e os 

elementos 𝑃𝑖  e 𝑄𝑖  são determinados pelas equações (7) e (8). 

Uma vez estabelecidos os valores das magnitudes das tensões 

nas barras, verifica-se o cumprimento dos limites de operação 

para as tensões através da restrição (9), apresentada a seguir. 

 

𝑉  ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉                                        (9) 

 

O balanço de corrente elétrica da topologia é verificado com 

o auxílio das restrições (10) e (11) apresentadas a seguir. 

 

𝐼𝑟𝑖𝑗
= 𝑔𝑖𝑗(𝑉𝑖 cos 𝜃𝑖 − 𝑉𝑗 cos 𝜃𝑗) 

−𝑏𝑖𝑗(𝑉𝑖 sin 𝜃𝑖 − 𝑉𝑗 sin 𝜃𝑗)                   (10) 

 

𝐼𝑚𝑖𝑗
= 𝑔𝑖𝑗(𝑉𝑖 sin 𝜃𝑖 − 𝑉𝑗 sin 𝜃𝑗) 

+𝑏𝑖𝑗(𝑉𝑖 cos 𝜃𝑖 − 𝑉𝑗 cos 𝜃𝑗)                   (11) 

 

Uma vez determinado os valores para corrente elétrica da 

topologia, verifica-se o cumprimento dos limites de operação 

para a capacidade das linhas através da restrição (12) 

apresentada a seguir. 

 

𝑥𝑖𝑗 (𝐼𝑟𝑖𝑗
2 + 𝐼𝑚𝑖𝑗

2 ) ≤ 𝐼�̅�𝑗
2                       (12) 

 

Se o limite de tensão da barra ou a capacidade de algum 

ramo é violado, a etapa para a determinação da topologia se 

repete com a eliminação da variável binária 𝑥𝑖𝑗  que identifica 

o ramo que conecta a barra, que sofreu violação de tensão, ao 

sistema radial ou que indique o ramo com limite de 

capacidade violada. Assim, o algoritmo tenta estabelecer uma 

nova topologia proibindo a participação dos elementos que 

violaram os limites para o fornecimento da energia elétrica. Se 

não for possível estabelecer uma configuração radial com a 

proibição, o algoritmo substitui o elemento identificado por 

um de maior capacidade (maior custo) e procura determinar 

uma nova topologia radial com esta consideração. 

Desta maneira, o algoritmo busca determinar uma topologia 

radial e que seja factível para o problema. 

Na próxima seção é apresentado o Algoritmo Dinâmico de 

PRIM. 

IV.  ALGORITMO DINÂMICO DE PRIM 

O Algoritmo Dinâmico foi implementado com base na 

teoria do Algoritmo de PRIM [12]. A topologia final é 

encontrada através de um processo iterativo, de forma que a 

cada passo é proposto uma ação, e esta ação reflete nas 

próximas ações durante o processo iterativo. Em cada iteração, 

o algoritmo realiza a tomada de decisão com base em um valor 

de peso. Para o caso do problema do PESDEE, em cada 

iteração, é adicionada uma linha de distribuição baseado em 

um peso relacionado ao custo de implantação desta linha de 

distribuição. O processo iterativo termina quando uma solução 

factível é encontrada. 

Nas subseções a seguir, é apresentada uma descrição do 

Algoritmo Dinâmico PRIM, explicitando a programação 

dinâmica, o princípio de funcionamento do algoritmo para 

encontrar a topologia radial, e um fluxograma que resume o 

seu funcionamento. 

A.  Programação Dinâmica 

O algoritmo dinâmico foi implementado em Linguagem de 

Programação C considerando o conceito de programação 

dinâmica. Através de uma análise sequencial do problema de 

forma mais simples do que o problema original, a 

programação dinâmica busca resolver o problema de 

otimização. 

Com o objetivo de otimizar o processamento, o algoritmo 

utiliza alocação dinâmica de memória que se refere ao 

processo de reservar espaço na memória durante a fase de 

execução do programa ao invés de fazê-lo durante a fase de 

desenvolvimento, quando não se sabe ao certo o espaço 

necessário. A alocação de memória pode ser feita de duas 

maneiras: em tempo de execução e em tempo de compilação. 

A alocação de memória em tempo de compilação, alocação 

estática, refere-se ao processo de reservar um espaço de 

memória previamente para todos os dados declarados, 

ocupando espaço na memória mesmo que este não seja usado 

no momento. Dessa forma, este tipo de alocação tende a 

desperdiçar recursos, uma vez que o espaço total necessário 

para alocar as informações não é conhecido. Na alocação em 

tempo de execução, alocação dinâmica, pode-se alocar a 

memória no exato momento em que é necessário e do tamanho 

exato exigido. Desta maneira, pode-se aumentar ou diminuir a 

memória alocada conforme a necessidade. O algoritmo 

implementado utilizou a alocação dinâmica para armazenar os 

dados do SDEE para utiliza-los conforme são processados. 

Para modelar o SDEE o algoritmo implementado utiliza 

estrutura de dados em forma de listas duplamente encadeadas 
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para representar os dados das barras e dos ramos. Assim, a 

título de exemplo, as informações do estado de operação de 

uma barra, como demanda de potência e tensão são 

representados por um bloco e encadeadas com os blocos que 

representam as demais barras do sistema, formando assim uma 

lista. Os dados dos ramos do SDEE, também são modelados 

em forma de listas duplamente encadeadas de forma 

independente. Desta maneira, são obtidas duas listas 

independentes, uma contendo os dados das barras e outra os 

dados dos ramos. As listas duplamente encadeadas possuem 

maior controle, confiabilidade e menor risco de perda 

acidental de informação. 

Para representar o SDEE em sua configuração malhada, o 

algoritmo implementado interconecta as listas dos ramos e das 

barras de forma que, computacionalmente, tenha-se a 

possibilidade de movimentação para acessar as informações 

do SDEE. 

B.  Algoritmo Dinâmico PRIM 

A partir da modelagem computacional feita através da 

programação dinâmica, o algoritmo desenvolvido tem a 

capacidade de realizar a busca da topologia radial com o 

menor custo para solucionar o problema do PESDEE. 

Neste contexto, são estabelecidos três grupos de estruturas 

de dados para representar o SDEE. O primeiro grupo 

representa os dados globais do SDEE. Os dados globais são 

obtidos com base nos valores da barra da subestação como, 

número da barra da subestação, tensão de referência, potência 

base e tolerâncias. O segundo grupo representa os dados dos 

ramos (linhas) do SDEE, este grupo é representado por uma 

lista duplamente encadeada e contém dados de resistência e 

reatância das linhas, assim como a barra de entrada e a barra 

de saída para a conexão do ramo e a potência aparente. O 

terceiro grupo representa os dados das barras do SDEE como 

número de referência da barra, demanda de potência, tensão e 

corrente elétrica. Este grupo é inicialmente modelado por duas 

listas duplamente encadeadas. A primeira lista T é uma lista 

vazia e a segunda lista V é a lista que possui todas as barras do 

SDEE. 

Nesta versão, o algoritmo considera que todos os ramos 

pertencem à topologia malhada e são candidatos a 

participarem da topologia radial final. 

Inicialmente, identifica-se a barra pertencente à subestação 

através da estrutura de dados com os dados globais do SDEE. 

Esta etapa é importante, pois é a partir da subestação que a 

solução radial é construída. Uma vez identificado a barra da 

subestação, desloca-se esta barra da lista V para a lista T. É 

importante ressaltar que o encadeamento feito entre as listas 

dos ramos e dos nós mantem-se intactas. Assim, uma vez que 

é identificado a barra da subestação, a partir do encadeamento 

são identificados quais os ramos que estão conectados à esta 

barra. 

Na sequência, inicia-se o processo de adição de novas 

linhas. Para todos os ramos candidatos conectados à barra 

presente na lista T, verifica-se qual o ramo possui o menor 

peso. Este peso está diretamente relacionado ao custo de 

implantação desta linha. Identificado o ramo de menor peso, o 

ramo é adicionado à uma lista vazia duplamente encadeada, e 

a barra a qual este ramo está conectado é deslocado para a lista 

T. 

Com o objetivo de ilustrar a forma com que o algoritmo 

determina a solução é apresentado um fluxograma através da 

Fig. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1.  Fluxograma do Algoritmo Dinâmico PRIM 

 

A seguir, inicia-se um processo iterativo, e para cada novo 

passo são identificados todos os ramos candidatos que estão 

conectados às barras pertencentes à lista T, e é escolhido 

aquele que possuir o menor custo de implantação. Para 

(não) 

Lista V 

 é vazia? 

A conexão do 

ramo forma um 

laço? 

O ramo está 

isolado?  

(sim) 

(não) 

Adicione o ramo à 

Lista Radial 

Identificar a Barra da 

Subestação e adicionar a 

Lista T 

Identificar o ramo de menor 

peso dentre os ramos 

candidatos não marcados 

(não) 

Marque o 

ramo 

(sim) 

(sim) 

Lista T 

 é vazia? 

(sim) 

(não) 

Algoritmo Convergiu 

para a solução Radial 

Criação das Estruturas de 

Dados 

Dados Iniciais do Sistema: 

(a) Globais 

(b) Barramentos; 

(c) Linhas. 

Encadeamento para 

simular o SDEE malhado 
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garantir que não ocorra a formação de laços o algoritmo 

aprova as informações das barras que já fazem parte da lista T, 

identificando as barras que já possuem conexão com o 

sistema. Dessa forma, todos os ramos que possuírem apenas 

um de seus barramentos de conexão já conectados serão os 

ramos candidatos. Aqueles que não possuírem barras de 

conexão marcadas ou que possuírem as duas barras de 

conexões marcadas não são candidatos no momento, pois se 

conectados, representam a situação de uma barra isolada ou a 

formação de um laço. 

O processo de busca pela solução radial finaliza quando 

todas as barras são conectadas, ou seja, quando todos os 

elementos pertencentes à lista V forem deslocados para a lista 

T, e uma lista contendo os ramos (linhas) pertencentes à 

solução radial é estabelecida e denominada de lista radial. 

V.  TESTES E RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os testes e resultados obtidos 

através da simulação do algoritmo implementado. Para testar o 

desempenho computacional do algoritmo implementado foram 

realizadas simulações com sistemas disponíveis na literatura. 

Para a realização dos testes utilizou-se um Notebook 

Samsung, Intel® CoreTM i5-3230M, CPU @2.60 GHz, 4 GB 

RAM. 

Os sistemas testes selecionados para os testes realizados 

para resolver o problema do PESDEE foram os sistemas de 23 

e 33 barras [15][16]. 

A descrição dos sistemas, assim como dos resultados 

obtidos com a simulação, são apresentados nas próximas 

subseções. 

A.  Sistema de 23 Barras 

O sistema de distribuição de 23 barras apresentado em [15] 

é constituído por 35 linhas candidatas a adição. O sistema é 

alimentado por uma subestação com 10 MVA de potência e 

uma tensão de 34,5 kV. Para o teste, o limite de variação da 

magnitude de tensão adotado foi de 3%, e o fator de potência 

adotado para as demandas de potência foi de 0,9. 

Para a construção de linhas, foi considerado a possibilidade 

de construir linhas de média tensão com condutor de alumínio 

1/0, com capacidade de condução de corrente de 230 A, e 

custo de construção de 10k US$/km. 

Os dados deste sistema, como resistência por quilômetro e 

comprimento da linha podem ser obtidos em [3]. 

A Fig. 2 ilustra todas as possíveis conexões entre as barras 

deste sistema. 

O problema foi resolvido de forma iterativa pelo algoritmo, 

com a adição de uma nova linha a cada passo da iteração. O 

resultado obtido através da simulação está representado 

através da Fig. 3. 

Nesta figura, as linhas pontilhadas representam as linhas 

selecionadas para a adição no processo, compondo assim a 

topologia radial final. O tempo computacional para a obtenção 

da solução foi de 0,1344 milissegundos. 

A configuração da topologia radial determinada apresenta 

disparidade em relação às topologias encontrada em [3][4] 

[15]. O custo de construção para a topologia determinada foi 

de US$ 151.727,31.  

 
Fig. 2. Sistema de 23 barras - Conexões de linhas candidatas. 
 

 

 
Fig. 3. Sistema de 23 barras - Topologia radial final determinada. 
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A Tabela I, representada a seguir, ilustra a comparação 

entre os resultados obtidos em [3][4] e [15] com o resultado 

obtido através do Algoritmo Dinâmico PRIM. 

 
TABELA I 

COMPARAÇÃO DE RESULTADOS PARA O SISTEMA TESTE DE 23 BARRAS 

Soluções 
Custo dos 

Circuitos 

Resultado [3] $151.892,00 

Resultado [4] $151.892,00 

Resultado [14] $151.892,00 

PRIM $151.727,31 

 

Após estabelecer a configuração da topologia radial final, o 

algoritmo determinou o fluxo de potência, para estabelecer o 

estado do sistema com a topologia determinada. Os valores 

encontrados para o módulo da tensão em todas as barras 

ficaram dentro dos limites, estipulados incialmente em 3%. 

Estes resultados estão descritos na Tabela II. Os valores 

obtidos estão muito próximos de 1 pu, com o menor valor 

representado por 0,994569 e referente a barra 03. Este valor 

representa uma queda de tensão de aproximadamente 0,5%. 

 
TABELA II 

ESTADO DAS BARRAS PARA O SISTEMA TESTE DE 23 BARRAS 

# BARRA  TENSÃO (pu) 

1 1 0º 

2 0,996178658 -0,002709872º 

3 0,994576375 -0,003850953º 

4 0,997462614 -0,00179906º 

5 0,997615425 -0,001690084º 

6 0,997324792 -0,001895537º 

7 0,996640825 -0,002380849º 

8 0,996179655 -0,002708885º 

9 0,995170843 -0,003426732º 

10 0,999271133 -0,000515787º 

11 0,996923374 -0,002182273º 

12 0,997714309 -0,001620177º 

13 0,997006248 -0,002123646º 

14 0,998140865 -0,001316419º 

15 0,997208953 -0,00197912º 

16 0,99896227 -0,000734901º 

17 0,997776239 -0,001575958º 

18 0,997488581 -0,001780436º 

19 0,99898026 -0,000721987º 

20 0,999044229 -0,000676903º 

21 0,998890309 -0,000786135º 

22 0,998886311 -0,000789332º 

23 0,997824186 -0,001541567º 

 

Os resultados obtidos com a solução do fluxo de potência 

para as linhas do sistema estão representados através da 

Tabela III, apresentada a seguir. 

 
TABELA III 

ESTADO DOS RAMOS PARA O SISTEMA TESTE DE 23 BARRAS 

# RAMO  
BARRA 

ENTRADA 

BARRA DE 

SAÍDA 
CORRENTE (A) PERDA (kVA) 

1 1 10 205,6293412 -0,001821647º 5,16553 

17 10 14 149,9223751 -0,00223686º 5,83853 

26 14 17 46,50328646 -0,001928358º 0,585929 

32 17 18 37,20727564 -0,0020164º 0,369164 

27 14 23 37,18865141 -0,001662734º 0,406342 

28 15 18 27,90856125 -0,002095017º 0,268914 

18 10 19 27,85620817 -0,000765819º 0,279047 

34 19 21 9,285662869 -0,000786136º 0,0289278 

35 19 22 9,285702893 -0,000789333º 0,0303698 

25 13 15 18,60724312 -0,002152955º 0,130372 

20 11 13 9,303992154 -0,002182276º 0,0264398 

11 5 23 18,5965283 -0,001744572º 0,133983 

24 12 23 9,296612202 -0,001620174º 0,035451 

19 10 20 18,56920463 -0,000705906º 0,145342 

30 16 20 9,284992507 -0,000734901º 0,0261538 

13 6 14 56,93755862 -0,003014061º 1,6025 

12 6 7 47,63724887 -0,003232436º 1,12223 

15 7 8 38,33062668 -0,00343919º 0,609817 

2 2 8 1,047483846 -0,002709863º 5,01E-05 

6 4 5 9,298955048 -0,001799056º 0,0491457 

16 8 9 27,97229246 -0,003709606º 0,972798 

4 3 9 18,6519383 -0,003850945º 0,382791 

 

A Tabela III apresenta os resultados obtidos para a 

verificação da capacidade das linhas que fazem parte da 

topologia radial final obtida pelo algoritmo, e as respectivas 

perdas elétricas. 

Como pode ser observado, não houve nenhuma violação da 

capacidade de condução de corrente nos ramos. O pior caso 

foi o registrado na linha (01-10) ou ramo 1, com magnitude de 

corrente de aproximadamente 205 A, um valor próximo do 

limite de condução de corrente do condutor escolhido para a 

análise, que possui capacidade de condução de 230 A. 

Para a topologia radial final determinada, as perdas ativas 

totais de energia elétrica foram de 18,2098 kW. 

B.  Sistema de 33 Barras 

O sistema de distribuição de 33 barras apresentado em [17] 

é constituído por 35 linhas candidatas a adição. A Fig. 4, 

apresentada a seguir, ilustra todas as possibilidades de 

conexões para as barras do sistema. Também foi considerado 

que o sistema é alimentado por uma subestação com 

capacidade de 10 MVA de potência, com tensão de 34,5 kV. 

Para o teste, o limite de variação da magnitude de tensão 

considerado foi de 3%, o fator de potência para a demanda de 

potência foi de 0,9. 
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Fig. 4. Sistema de 33 barras - Conexões de linhas candidatas. 

 

Para a construção das linhas, foi considerada a possibilidade 

de construir linhas de média tensão com condutor de alumínio 

1/0, com capacidade de condução de corrente de 230 A e custo 

de construção de 10k US$/km. 

Os dados deste sistema, como resistência por quilômetro e 

comprimento da linha podem ser obtidos em [2]. 

O problema foi resolvido através do Algoritmo Dinâmico 

PRIM. O tempo computacional necessário para a obtenção da 

solução foi de 0,2422 milissegundos. 

A configuração da topologia radial final encontrada é 

idêntica à solução obtida e apresentada em [18]. O custo de 

construção para a topologia radial final encontrada foi de US$ 

343.851,00. 

Após estabelecer a configuração da topologia radial final, o 

algoritmo determinou o fluxo de potência, para estabelecer o 

estado do sistema com a topologia determinada. Estes 

resultados estão descritos pelas Tabelas IV e V. 

A partir dos resultados apresentados pela Tabela IV, pode-

se observar que os valores obtidos para a magnitude da tensão 

em todas as barras não violaram a restrição para os limites de 

tensão. A maior queda de tensão ocorre na barra 17, 

representando uma queda na magnitude de aproximadamente 

0,8%. 

A Tabela V apresenta os resultados obtidos para a 

verificação da capacidade das linhas que fazem parte da 

topologia radial final obtida pelo algoritmo, e as respectivas 

perdas elétricas. 

Com os resultados apresentados pela Tabela V, pode-se 

concluir que não houve nenhuma violação relacionada com a 

capacidade de condução da linha. 

 
TABELA IV 

ESTADO DAS BARRAS PARA O SISTEMA TESTE DE 33 BARRAS 

# BARRA  TENSÃO (pu) 

1 1 0º 

2 0,999675026 -0,000228941º 

3 0,998131866 -0,001317643º 

4 0,997724287 -0,001606339º 

5 0,997342757 -0,001877063º 

6 0,996426182 -0,002527285º 

7 0,995965059 -0,00285515º 

8 0,995545949 -0,003153291º 

9 0,995032162 -0,003519229º 

10 0,994569367 -0,00384903º 

11 0,994503547 -0,003895983º 

12 0,994392856 -0,00397494º 

13 0,993958126 -0,004285327º 

14 0,993792635 -0,004403565º 

15 0,993724847 -0,004451899º 

16 0,993683975 -0,004480685º 

17 0,991586678 -0,005971415º 

18 0,991627507 -0,005942315º 

19 0,999614037 -0,000272393º 

20 0,999203159 -0,000563628º 

21 0,999118195 -0,000624041º 

22 0,999039231 -0,000680353º 

23 0,997186965 -0,00198502º 

24 0,995292514 -0,0033287º 

25 0,99377366 -0,004409154º 

26 0,996406219 -0,002541788º 

27 0,996392244 -0,002551931º 

28 0,993011182 -0,004953379º 

29 0,993058019 -0,004920114º 

30 0,992559811 -0,005275361º 

31 0,99196213 -0,005702963º 

32 0,991807756 -0,005812893º 

33 0,991706177 -0,005885774º 

 

Como pode ser observado, não houve nenhuma violação da 

capacidade de condução de corrente nos ramos. O pior caso 

foi o registrado no condutor entre a subestação e a barra 02, 

linha (01-02) ou ramo 1, com magnitude de corrente de 

aproximadamente 132,54 A. A pior situação foi registrada 

para esta linha pois ela é a responsável por alimentar todo o 

sistema. 

Para a topologia radial final determinada, as perdas ativas 

totais de energia elétrica foram de 23,8501 kW. 
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TABELA V 

ESTADO DOS RAMOS PARA O SISTEMA TESTE DE 33 BARRAS 

# RAMO  
BARRA 

ENTRADA 

BARRA DE 

SAÍDA 
CORRENTE (A) PERDA (kVA) 

1 1 2 132,534908 -0,003701746º 1,48232 

3 2 19 11,42770164 -0,000535137º 0,0241407 

2 2 3 117,7249938 -0,004108922º 6,2533 

4 3 4 41,91681712 -0,003218688º 0,588522 

6 4 5 37,72701777 -0,003397757º 0,496453 

5 3 23 72,94861597 -0,004729869º 2,37146 

7 5 6 35,77741671 -0,003480611º 1,1294 

9 6 26 3,781732265 -0,00254686º 0,00265669 

31 26 27 1,890876157 -0,002551942º 0,000929812 

8 6 7 30,15590152 -0,003655876º 0,479466 

10 7 8 23,64827765 -0,003876217º 0,341711 

28 23 24 69,95582182 -0,004847297º 4,56645 

29 24 25 56,40826614 -0,005212031º 2,95212 

30 25 29 42,84004001 -0,005466307º 1,05828 

34 29 30 36,93906927 -0,005551907º 0,633725 

33 28 29 1,846122647 -0,004953369º 0,00296447 

11 8 9 17,13774764 -0,004150868º 0,303778 

13 9 10 15,29543664 -0,004226938º 0,244138 

15 10 11 13,45222313 -0,004278711º 0,030553 

16 11 12 11,8759113 -0,004329521º 0,0453567 

35 30 31 18,4695137 -0,005828472º 0,381116 

36 31 32 13,6326351 -0,00587301º 0,0722724 

37 32 33 6,835250286 -0,005932759º 0,0240176 

24 18 33 4,727633784 -0,005953683º 0,012888 

23 17 18 1,84877296 -0,005971435º 0,00259282 

17 12 13 9,851165461 -0,004402403º 0,147827 

19 13 14 7,825536879 -0,004432701º 0,0447116 

20 14 15 3,619136101 -0,004466582º 0,00845069 

21 15 16 1,844868519 -0,004480682º 0,00256501 

25 19 20 8,571801662 -0,000622678º 0,121323 

26 20 21 5,714771215 -0,000652198º 0,016771 

27 21 22 2,857500661 -0,000680354º 0,00781555 

 

A Fig. 5 representa a topologia radial final encontrada como 

solução do problema do PESDEE pelo algoritmo.  

VI.  CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada a formulação de um 

algoritmo dinâmico baseado no algoritmo de PRIM para 

resolver o problema do PESDEE, para a minimização do custo 

de investimento para a expansão de linhas aéreas de média 

tensão. Foi apresentada uma estratégia que necessita da 

informação de poucos parâmetros para propor uma solução 

para o problema, quando comparada com outras estratégias 

apresentadas na literatura. A partir dos resultados obtidos 

através de simulação do algoritmo considerando sistemas 

testes, verificou-se que o algoritmo desenvolvido apresenta 

um excelente desempenho com bastante eficiência, 

apresentando resultados de qualidade com um esforço 

computacional muito baixo. 

Como sugestão para trabalhos futuros, poderia ser 

implementada uma estratégia auxiliar ao algoritmo para 

produzir não apenas uma configuração de topologia radial 

factível para o problema, mas várias, e adotar algum critério 

para selecionar a melhor entre as determinadas. Isto diminuiria 

a possibilidade do algoritmo encontrar uma solução ótima 

local. 

 

 
Fig. 5. Sistema de 33 barras - Topologia radial final determinada. 
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