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Abstract-- This paper presents a new algorithm to medium 

voltage overhead distribution lines expansion planning. Such 

algorithm is able to establish a strategy for the connection of 

distributed generation units into distribution power system. In 

the first step the algorithm establishes a new topology for the 

network, meeting the future demand and the necessary technical 

criteria to deliver electricity to consumers. The problem is 

represented by a nonlinear mathematical model and the solution 

is obtained iteratively. In each iteration, a specialized sensitivity 

indicator using information from the solution of the 

mathematical model supports the decision making. In the second 

step, looking for the best benefit to the network operation, the 

algorithm evaluates the established topology to indicate the 

capacity and candidate buses for connection of the distributed 

generation. Computational tests were carried out to evaluate the 

algorithm performance. The results obtained through the 

simulations showed that the algorithm converges rapidly and 

finds feasible solutions. 

 
Index Terms-- Distributed power generation, Power 

distribution lines, Power system analysis computing, Power 

system management, Power system planning. 

I.  NOMENCLATURA 

𝛼𝑝  Fator de penalização para corte de demanda. 

𝛼𝑖,𝑗  Coeficiente de sensibilidade 𝛼 para linha ij. 

𝛽𝑖,𝑗  Coeficiente de sensibilidade 𝛽 para linha ij. 

𝜃𝑖,𝑗  Diferença dos ângulos das tensões entre as barras i e j. 

𝛤   Conjunto de barras com demandas de potência elétrica. 

𝐵  Conjunto que representa as linhas existentes somadas 

às linhas adicionadas. 

𝑏𝑖,𝑗
𝐵   Susceptância da linha ij do conjunto B. 

𝑐𝑖,𝑗  Custos fixos associados à construção de nova linha ij. 

𝑑𝑝  Vetor com demanda de potência ativa. 

𝑑𝑝𝑖  Demanda de potência ativa na barra i. 

𝑑𝑞  Vetor com demanda de potência reativa. 

𝑑𝑞𝑖  Demanda de potência reativa na barra i. 

𝑓𝐵  Vetor com fluxo de potência aparente para conjunto B. 

𝑓𝑈  Vetor com fluxo de potência aparente para conjunto U. 
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𝑓𝐵̅̅̅̅   Vetor com máxima capacidade de potência aparente 

para conjunto B. 

𝑓𝑈̅̅̅̅   Vetor com máxima capacidade de potência aparente 

para conjunto U. 

𝑓𝑝𝐵  Vetor com fluxo de potência ativa para conjunto B. 

𝑓𝑝𝑈  Vetor com fluxo de potência ativa para conjunto U. 

𝑓𝑝𝑖,𝑗
𝐵   Fluxo de potência ativa na linha ij do conjunto B. 

𝑓𝑞𝐵  Vetor com fluxo de potência reativa para conjunto B. 

𝑓𝑞𝑈  Vetor com fluxo de potência reativa para conjunto U. 

𝑓𝑞𝑖,𝑗
𝐵   Fluxo de potência reativa na linha ij do conjunto B. 

𝑔𝑖,𝑗
𝐵   Condutância da linha ij do conjunto B. 

(𝑖, 𝑗)  Linha entre as barras i e j do sistema. 

𝐼𝑆  Indicador de Sensibilidade que indica a linha escolhida 

para ser adicionada na iteração. 

𝐼𝑆𝑖,𝑗  Indicador de Sensibilidade determinado para a linha ij. 

𝑁   Número de barras. 

𝑝   Vetor com injeção de potência ativa. 

𝑃𝐺𝑖
𝐵  Capacidade ótima de injeção de potência da GD para 

barra i do conjunto B. 

𝑝𝑖   Injeção de potência ativa na barra i. 

𝑃𝑗   Injeção líquida de potência ativa na barra j. 

𝑃𝑇   Perdas totais. 

𝑞   Vetor com injeção de potência reativa. 

𝑞𝑖   Injeção de potência reativa na barra i. 

𝑄𝑗  Injeção líquida de potência reativa na barra j. 

𝑟𝑖   Corte de demanda da barra i. 

𝑅𝑖,𝑗  Parcela resistiva do elemento ij da matriz [Zbarra]. 

𝑟𝑝  Vetor com corte de demanda de potência ativa. 

𝑟𝑝𝑖  Corte de demanda de potência ativa na barra i. 

𝑟𝑞  Vetor com corte de demanda de potência reativa. 

𝑟𝑞𝑖  Corte de demanda de potência reativa na barra i. 

𝑆   Matriz de incidência nó-ramo do sistema. 

𝑠   Vetor com as injeções de potência aparente. 

𝑠  Vetor com limite mínimo para injeções de potência 

aparente. 

𝑠  Vetor com limite máximo para injeções de potência 

aparente. 

𝑈   Conjunto das linhas candidatas a construção (adição). 

𝑣   Custo total. 

𝑉   Vetor com as magnitudes das tensões das barras. 

𝑉𝐵  Magnitude da tensão na barra conexa ao sistema 

existente. 

𝑉𝑖   Magnitude da tensão na barra i. 
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𝑉  Magnitude do limite mínimo para as tensões das 

barras. 

𝑉  Magnitude do limite máximo para as tensões das 

barras. 

𝑥𝑖,𝑗  Porcentagem de utilização da linha ij. 

II.  INTRODUÇÃO 

 Planejamento da Expansão de Sistemas de Distribuição 

(PESD) procura por indicar as atualizações que são 

necessárias para o sistema, para que este seja capaz de suprir a 

demanda futura obedecendo a critérios importantes que 

representem a qualidade do suprimento. Neste contexto, para 

atender a demanda futura, a construção de um novo sistema ou 

a ampliação de um sistema existente necessita de 

investimentos elevados. 

 Estes investimentos podem ser aplicados na instalação de 

novas subestações, ou na ampliação daquelas existentes, na 

aquisição de novos transformadores de distribuição, ou na 

substituição daqueles obsoletos, na construção de novas linhas 

de distribuição ou na substituição das existentes, na instalação 

de bancos de capacitores e reguladores de tensão. Ainda não 

existe um modelo capaz de representar com precisão todas 

estas questões que envolvem a definição destes investimentos 

para o problema e sobre este assunto, o problema tem sido 

simplificado [1]. 

 Muitos algoritmos para aplicação neste problema podem ser 

encontrados na literatura. A maioria leva em consideração na 

modelagem do problema, a construção de subestações e linhas 

de distribuição, com alguns dando maior importância à 

obtenção de resultados em relação ao tamanho e a localização 

ótima de subestações, e outros à localização e capacidade 

ótima de novas linhas de distribuição e outros ao planejamento 

em conjunto de subestações e linhas de distribuição [2]. 

Atualmente, muita atenção vem sendo dada a Geração 

Distribuída (GD), isto porque, por definição, a GD representa 

a geração de energia elétrica próxima aos consumidores, 

independente de sua tecnologia e fonte primária de energia. 

Assim, a GD pode produzir energia elétrica através do 

aproveitamento de fontes renováveis, dispensando os custos 

com a aquisição de combustíveis, seguindo os princípios do 

desenvolvimento sustentável. Há estudos elaborados pela 

International Energy Agency que estimam que nos próximos 

vinte e cinco anos o gás natural e mais especificamente as 

energias solar e eólica, poderão substituir o consumo do 

carvão, e que isto aliado ao aumento da eficiência energética, 

provocará uma redução na emissão de gases poluentes 

contribuindo por conter o avanço do aquecimento global. 

A inserção de GD em sistemas de distribuição também 

diminui a necessidade de investimentos relacionados com a 

expansão de capacidade de carregamento nos sistemas de 

transmissão, e pode resultar em uma maior eficiência 

energética, com a diminuição das perdas elétricas na rede. 

Porém, estes benefícios não podem ser alcançados sem a 

determinação do tamanho ótimo da GD que será conectada ao 

sistema e sem que se determine o melhor local no sistema para 

a sua conexão. Isto tem sido um desafio para os planejadores 

envolvidos com esta área. 

Muitos trabalhos aparecem na literatura especializada 

tratando sobre este tema. Estes trabalhos podem ser 

classificados quanto à metodologia aplicada para resolver o 

problema [3]. Assim, exemplos de trabalhos que utilizam 

metaheurísticas e heurísticas para a solução deste problema 

podem ser encontrados em [4][5], trabalhos que utilizam 

inteligência artificial podem ser encontrados em [6][7], 

trabalhos que utilizam algoritmos híbridos podem ser 

encontrados em [8][9] e trabalhos que utilizam métodos 

analíticos podem ser encontrados em [10][11]. 

 Este artigo apresenta um novo algoritmo para ser aplicado 

ao PESD, mais especificamente em planejamento da expansão 

de linhas aéreas de média tensão, e que também tem a 

capacidade de estabelecer um plano para a conexão de geração 

distribuída na rede, indicando o tamanho ideal da GD e o 

melhor ponto para a sua conexão no sistema. Uma descrição 

do novo algoritmo com as suas etapas de execução, a 

apresentação do sistema teste utilizado para a validação do 

algoritmo, a simulação com os resultados e a análise destes 

resultados obtidos, e, finalmente, as conclusões finais com as 

sugestões para trabalhos futuros são apresentados nas 

próximas seções. 

III.  ALGORITMO HEURÍSTICO CONSTRUTIVO 

Um Algoritmo Heurístico Construtivo (AHC) resolve o 

problema de PESD através de um processo iterativo onde 

passo a passo uma solução para o problema é construída. 

Exemplos de aplicação desta classe de algoritmos no problema 

PESD podem ser observados em [2][12]-[14]. 

O AHC que é apresentado neste artigo, opera em duas 

etapas. 

Na primeira etapa, o algoritmo estabelece uma nova 

topologia radial para a rede, que atende a demanda futura e 

respeita os critérios técnicos necessários para que a 

eletricidade seja entregue aos consumidores com qualidade. 

Neste processo, o problema é representado por um modelo 

matemático não linear cuja função objetivo busca minimizar o 

custo da expansão da rede e as restrições representam as leis 

físicas que regem o fluxo de energia e garantem que a 

demanda futura seja atendida com qualidade. A solução para o 

problema é construída de maneira iterativa, onde em cada 

iteração um Indicador de Sensibilidade (IS) especializado usa 

a informação obtida através da solução do modelo matemático 

para auxiliar na tomada de decisão. Esta etapa do algoritmo 

termina quando uma topologia radial para o sistema é 

determinada. 

Uma vez que a topologia radial para o sistema é 

determinada, inicia-se a segunda etapa do algoritmo. Nesta 

etapa, o algoritmo realiza uma avaliação na topologia 

estabelecida para indicar a melhor barra para a conexão e a 

melhor capacidade de GD, para o melhor benefício da 

operação da rede (minimização de perdas elétricas). Nesta 

tarefa, o algoritmo utiliza uma metodologia analítica, em 

conjunto com os resultados que são obtidos com a solução do 

modelo matemático. 

Nas próximas subseções são apresentados: o indicador de 

sensibilidade para estabelecer a topologia radial do sistema, a 

O 
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modelagem matemática, e a metodologia analítica utilizada 

para a avaliação do melhor ponto de conexão e capacidade da 

GD para o sistema. 

A.  Indicador de Sensibilidade e Radialidade 

O AHC foi implementado em linguagem de modelagem 

orientada algebricamente utilizando GAMS [15], levando-se 

em consideração o conceito de Conjuntos Dinâmicos [16]. 

Assim, dois conjuntos devem ser definidos no inicio do 

processo de solução: o conjunto B e o conjunto U. 

O conjunto B é constituído pelas linhas existentes (linhas da 

rede inicial somadas àquelas adicionadas). O conjunto U é 

formado pelas linhas que podem ser adicionadas. 

Na primeira etapa de execução do algoritmo, durante o 

processo iterativo, os conjuntos definidos anteriormente 

podem ser modificados, de acordo com o processo de tomada 

de decisão. Para a adição de novas linhas, em cada nova 

iteração, todas as linhas que estão presentes no conjunto U e 

que, se adicionadas, mantém a radialidade do sistema, são 

estabelecidas. Entre àquelas que foram estabelecidas pelo 

algoritmo, uma é identificada pelo IS, e esta linha escolhida 

através do IS passará a fazer parte do sistema na próxima 

iteração. Assim, esta linha deixa de ser candidata, ou seja, 

deixa de fazer parte do conjunto U (é excluída deste conjunto) 

e passa a fazer parte do conjunto B (é adicionada a este 

conjunto), para a próxima iteração. Este processo de adicionar 

linhas continua até que não seja mais necessária nenhuma 

adição, ou seja, até o momento em que todas as barras do 

sistema com demandas estiverem conectadas. 

Antes da apresentação e da descrição da formulação do IS, é 

conveniente um comentário a respeito de como o algoritmo 

realiza as adições das novas linhas e mantém a característica 

de radialidade do sistema. 

Para realizar a tarefa de verificar qual dos circuitos 

candidatos à adição da iteração que, se adicionados, ainda 

permitem que o sistema seja radial, o algoritmo utiliza a 

informação daquelas linhas que fazem parte do Conjunto B, 

identificando-se aquelas barras que são conexas ao sistema. 

No conjunto U, todas as linhas que possuírem apenas uma de 

suas barras conexas ao sistema serão as selecionadas como 

candidatas à adição, aquelas que não possuírem nenhuma de 

suas barras conexas (linha que, se adicionada, estaria isolada 

no sistema), ou aquelas que possuírem as duas barras já 

conexas ao sistema (linha que, se adicionada, fecharia um laço 

no sistema) são descartadas. Uma vez realizada esta tarefa, ou 

em outras palavras, selecionadas estas linhas candidatas à 

adição, deve-se escolher aquela que, na iteração, será a 

indicada para ser adicionada. O algoritmo procede com a 

escolha utilizando o IS. 

As equações que definem este indicador são apresentadas a 

seguir: 

 

𝐼𝑆𝑖,𝑗 = (
𝑥𝑖,𝑗

𝑐𝑖,𝑗
) 𝑉𝐵                                 (1) 

 

𝐼𝑆 = 𝑚𝑎𝑥{𝐼𝑆𝑖,𝑗}                                 (2) 

 

Em (1), 𝑉𝐵 representa a magnitude da tensão na barra da 

linha ij que possui conexão com o sistema existente e será o 

local onde a linha candidata, se escolhida, irá se conectar ao 

sistema existente. A variável 𝑥𝑖,𝑖 representa a porcentagem de 

utilização da linha para o transporte da potência elétrica, e 𝑐𝑖,𝑗 

representa o custo de construção da linha. Desta maneira, para 

todas as linhas estabelecidas como candidatas à adição, é 

determinado um valor para 𝐼𝑆𝑖,𝑗 . A linha indicada para a 

adição será aquela com o maior valor estabelecido para 𝐼𝑆𝑖,𝑗  , 

ou seja, será aquela identificada por (2). Assim, de forma 

ponderada, busca-se a linha que possa se conectar à barra com 

maior magnitude de tensão, com a maior porcentagem de 

utilização, e com o menor custo de construção, para a iteração. 

Os valores relacionados com a magnitude da tensão na 

barra e a porcentagem de utilização da linha candidata são 

fornecidos através da solução do modelo matemático para a 

representação do problema. Na próxima subseção é 

apresentada uma descrição e a formulação do modelo 

matemático utilizado pelo algoritmo para a representação do 

problema. 

B.  Modelagem Matemática 

Durante a primeira etapa de execução, ou seja, no processo 

de busca da topologia radial para o sistema, o problema PESD 

é representado por uma modelagem matemática que assume a 

seguinte formulação: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑣 = ∑ 𝑐𝑖,𝑗𝑥𝑖,𝑗(𝑖,𝑗)∈𝑈 + 𝛼𝑝 ∑ 𝑟𝑖𝑖𝜖𝛤                                  (3) 

s.a. 

𝑆(𝑓𝑝𝐵 + 𝑓𝑝𝑈) + 𝑝 + 𝑟𝑝 = 𝑑𝑝                                          (4) 

𝑆(𝑓𝑞𝐵 + 𝑓𝑞𝑈) + 𝑞 + 𝑟𝑞 = 𝑑𝑞                                          (5) 

𝑓𝑝𝑖,𝑗
𝐵 − 𝑉𝑖

2𝑔𝑖,𝑗
𝐵 + 𝑉𝑖 𝑉𝑗𝑔𝑖,𝑗

𝐵 cos 𝜃𝑖,𝑗 + 𝑉𝑖𝑉𝑗𝑏𝑖,𝑗
𝐵 sin 𝜃𝑖,𝑗 = 0     (6) 

𝑓𝑞𝑖,𝑗
𝐵 + 𝑉𝑖

2𝑏𝑖,𝑗
𝐵 − 𝑉𝑖 𝑉𝑗𝑏𝑖,𝑗

𝐵 cos 𝜃𝑖,𝑗 + 𝑉𝑖 𝑉𝑗𝑔𝑖,𝑗
𝐵 sin 𝜃𝑖,𝑗 = 0     (7) 

𝑓𝐵 − √(𝑓𝑝𝐵)2 + (𝑓𝑞𝐵)22 = 0                                           (8) 

𝑓𝐵 ≤ 𝑓𝐵̅̅̅̅                                                                              (9) 

𝑓𝑈 − √(𝑓𝑝𝑈)2 + (𝑓𝑞𝑈)22 = 0                                         (10) 

𝑓𝑈 ≤ 𝑥𝑖,𝑗𝑓𝑈̅̅̅̅                                                                       (11) 

𝑉 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉                                                                       (12) 

𝑠𝑖 − √(𝑝𝑖)2 + (𝑞𝑖)22 = 0                                                 (13) 

𝑠 ≤ 𝑠 ≤ 𝑠                                                                         (14) 

0 ≤ 𝑥𝑖,𝑗 ≤ 1                                                                     (15) 

𝑟𝑖 − √(𝑟𝑝𝑖)2 + (𝑟𝑞𝑖)22 = 0                                              (16) 

𝑑𝑖 − √(𝑑𝑝𝑖)2 + (𝑑𝑞𝑖)22 = 0                                            (17) 

𝑟𝑖 ≤ 𝑑𝑖                                                                              (18) 

 

 Assim, (3) representa a função objetivo, cujo valor é 

atribuído à variável 𝑣, que procura minimizar o custo de 

adição de novas linhas e o corte de demanda em barras onde 

existam cargas. Nesta equação, os conjuntos 𝑈 e 𝛤 

representam, respectivamente, o conjunto de linhas que podem 

ser adicionadas e o conjunto de barras que possuem demandas 

de potência elétrica. Os parâmetros numéricos 𝑐𝑖,𝑗 e 𝛼𝑝 

representam, respectivamente, o custo fixo associado com a 

construção de nova linha ij, e um fator de penalização pela 
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existência de corte de demanda em barras com carga. As 

variáveis contínuas 𝑥𝑖,𝑗 e 𝑟𝑖 representam, respectivamente, a 

porcentagem de utilização de uma nova linha ij para 

transportar potência elétrica e que é limitado ao valor 1 (100% 

de utilização) através de (15), e o valor do corte de demanda 

na barra de carga i, limitado pelo respectivo valor de carga da 

barra, através da equação (18). 

O modelo matemático representa as equações básicas do 

fluxo de potência. Estas equações são obtidas impondo-se a 

conservação das potências ativa e reativa em cada barra do 

sistema, ou seja, a potência líquida injetada deve ser igual à 

soma das potências que fluem pelos componentes internos que 

têm esta barra como um de seus terminais. Isso é equivalente a 

impor a Lei de Correntes de Kirchhoff [17]. 

As equações (4) e (5) representam o cumprimento da Lei de 

Correntes de Kirchhoff para os fluxos de potência ativa e 

reativa, respectivamente, e considera os elementos contidos 

nos conjuntos 𝐵 e 𝑈. Nestas equações, S representa a matriz 

de incidência nó-ramo para o sistema. Em (4), 𝑓𝑝𝐵, 𝑓𝑝𝑈, 𝑝, 𝑟𝑝 

e 𝑑𝑝, representam, respectivamente, os vetores com o fluxo de 

potência ativa no conjunto das linhas existentes, no conjunto 

das linhas candidatas, de injeção de potência ativa nas barras, 

de corte de demanda de potência ativa nas barras e com a 

demanda de potência ativa nas barras. Em (5), 𝑓𝑞𝐵, 𝑓𝑞𝑈, 𝑞, 𝑟𝑞 

e 𝑑𝑞, representam, respectivamente, os vetores com o fluxo de 

potência reativa no conjunto das linhas existentes, no conjunto 

das linhas candidatas, de injeção de potência reativa nas 

barras, com o corte de demanda de potência reativa nas barras 

e com a demanda de potência reativa nas barras. 

Para expressar os fluxos de potência nas linhas como 

funções das tensões de suas barras de conexão, é utilizada a 

Lei das Tensões de Krichhoff [17]. 

As equações (6) e (7) representam o cumprimento da Lei de 

das Tensões de Kirchhoff considerando os fluxos de potência 

ativa e reativa, respectivamente, apenas para os elementos 

contidos no conjunto 𝐵. Assim, deverá existir uma equação 

(6) e uma equação (7) para cada linha da topologia inicial do 

sistema, ou adicionada durante o processo iterativo da 

primeira etapa de execução do algoritmo. Nestas equações, 𝑉𝑖, 

𝑉𝑗, 𝑔𝑖,𝑗
𝐵 , 𝑏𝑖,𝑗

𝐵  e 𝜃𝑖,𝑗 representam, respectivamente, as magnitudes 

das tensões nas barras i e j, a condutância da linha ij, a 

susceptância da linha ij e a diferença entre os ângulos das 

tensões das barras i e j. Em (6), 𝑓𝑝𝑖𝑗
𝐵  representa o fluxo de 

potência ativa na linha ij e em (7), 𝑓𝑞𝑖𝑗
𝐵 , representa o fluxo de 

potência reativa na linha ij. 

As equações (8), (10), (13), (16) e (17) representam as 

relações entre a potência aparente e as potencias ativa e 

reativa, e são necessárias para a formulação matemática do 

modelo. As equações (9) e (11) estão relacionadas com a 

imposição de limite de capacidade para as linhas existentes e 

candidatas, respectivamente, a equação (12) representa o 

cumprimento dos limites mínimos e máximos para a 

magnitude das tensões nas barras, e a equação (14) representa 

o cumprimento dos limites mínimos e máximos para a injeção 

de potência aparente nas barras. 

Uma vez que o AHC estabelece uma topologia radial que 

atenda a demanda futura, a primeira etapa de execução do 

algoritmo termina. 

C.  Método Analítico para Planejamento da GD 

Na segunda etapa de execução do algoritmo é realizada uma 

análise para a determinação da indicação da melhor barra para 

conexão de GD e da sua capacidade ótima para a operação do 

sistema, considerando a topologia estabelecida na etapa de 

execução anterior. Esta etapa de execução do AHC é baseada 

no método analítico apresentado em [11]. Uma metodologia 

analítica utiliza expressões algébricas que são necessárias para 

as análises da aplicação [3]. 

A capacidade ótima de injeção de potência da GD para cada 

barra i do conjunto B, para a minimização das perdas na 

operação da topologia estabelecida na primeira etapa de 

execução do AHC, é determinada pela expressão algébrica 

apresentada a seguir. 

 

𝑃𝐺𝑖
𝐵 = 𝑑𝑝𝑖 +

1

𝛼𝑖,𝑖
[− ∑ (𝛼𝑖,𝑗𝑃𝑗 − 𝛽𝑖,𝑗𝑄𝑗)𝑁

𝑗=1,𝑗≠𝑖 ]       (15) 

 

Em (15), 𝑁 representa o número de barras, os parâmetros 𝑃𝑗 

e 𝑄𝑗 representam as injeções líquidas de potência ativa e 

reativa localizadas na barra j do sistema. Assim, as expressões 

usadas para a determinação destes parâmetros são 

apresentadas a seguir. 

 

𝑃𝑗 = 𝑝𝑗 − 𝑑𝑝𝑗                                (16) 

 

𝑄𝑗 = 𝑞𝑗 − 𝑑𝑞𝑗                               (17) 

 

Ainda em (15), os coeficientes 𝛼𝑖,𝑗 e 𝛽𝑖,𝑗 são determinados 

considerando parâmetros da matriz [Zbarra] que são obtidos 

através da inversa da matriz [Ybarra], eliminando-se a linha e 

a coluna referentes à subestação da topologia radial 

estabelecida [11], e variáveis encontradas através do modelo 

matemático para a última iteração da primeira etapa de 

execução do AHC. As expressões algébricas a seguir são 

utilizadas para a determinação destes coeficientes. 

 

𝛼𝑖,𝑗 =
𝑅𝑖,𝑗

𝑉𝑖𝑉𝑗
cos 𝜃𝑖,𝑗                              (18) 

 

𝛽𝑖,𝑗 =
𝑅𝑖,𝑗

𝑉𝑖𝑉𝑗
sin 𝜃𝑖,𝑗                              (19) 

 

 Nas expressões (18) e (19), 𝑅𝑖,𝑗 representa a parcela 

resistiva do elemento (𝑖, 𝑗) da matriz [Zbarra]. As variáveis 𝑉𝑖, 

𝑉𝑗 e 𝜃𝑖,𝑗 são fornecidas pelo modelo matemático. 

 Uma vez estabelecida a capacidade ótima de injeção de 

potência ativa da GD para cada barra i do conjunto B, o 

próximo passo da segunda etapa de execução do AHC é 

encontrar o local de conexão ótimo para a GD em termos de 

operação (minimização das perdas elétricas totais) da 

topologia radial determinada. 

As simulações considerando a conexão da GD em cada 

barra por vez e a determinação das perdas totais necessita de 
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muitas soluções do modelo matemático, tal quantas forem as 

barras da topologia radial determinada. Ao invés disto, o AHC 

aproveita os dados obtidos com a solução do modelo 

matemático na última iteração da primeira etapa de operação e 

simula a conexão da GD em cada barra da topologia com as 

capacidades estabelecidas por (15) e calcula as perdas totais. 

As perdas totais assim calculadas são aproximadas, mas 

neste momento são usadas apenas para identificar a melhor 

localização (conexão da GD na barra que produz as menores 

perdas totais). Resultados numéricos mostraram que as perdas 

aproximadas possuem o mesmo comportamento que as 

calculadas com precisão [11], ou em outras palavras, se as 

perdas determinadas com precisão indicam que o mínimo 

ocorre com a conexão da GD em uma determinada barra, as 

perdas determinadas por aproximação indicarão a mesma 

barra, apenas os valores das perdas não serão iguais, mas o 

que se busca neste momento é a indicação da barra com 

conexão da GD que produza as menores perdas totais para a 

operação da topologia radial. 

A expressão para determinação das perdas totais é 

apresentada a seguir. 

 

𝑃𝑇 = ∑ .𝑁
𝑖=1 ∑ [𝛼𝑖,𝑗(𝑃𝑖𝑃𝑗 + 𝑄𝑖𝑄𝑗) + 𝛽𝑖,𝑗(𝑄𝑖𝑃𝑗 − 𝑃𝑖𝑄𝑗)]𝑁

𝑗=1   (20) 

 

Uma vez identificada a barra para conexão que produz as 

menores perdas totais, o modelo matemático é novamente 

utilizado para a determinação das perdas totais com precisão 

(coeficientes 𝛼 e 𝛽 são atualizados), para a topologia radial do 

sistema, considerando a capacidade ótima da GD e a sua 

conexão na barra, previamente indicada, na topologia. Assim, 

com os resultados do modelo matemático, e a localização e 

capacidade da GD, aplica-se novamente a expressão (20) para 

a determinação das perdas com precisão. 

As etapas de execução do AHC são representadas, 

resumidamente, pelo fluxograma ilustrado através da Fig.1. 

IV.  TESTES E RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os testes que foram realizados 

com o algoritmo considerando um sistema disponível na 

literatura. O objetivo foi estabelecer uma topologia radial para 

o sistema, que atendesse a previsão de demanda de ponta para 

o período, a um menor custo de construção possível, e um 

plano para instalação de GD com a indicação da sua 

capacidade ideal e da barra para a conexão, de forma a 

minimizar as perdas elétricas na topologia radial estabelecida. 

Nas próximas subseções são apresentados o sistema teste 

para avaliar o algoritmo, os resultados obtidos com a 

simulação e uma análise destes resultados. 

A.  Sistema de 23 barras com uma subestação 

Para a avaliação do desempenho do AHC, foi utilizado o 

sistema teste de 23 barras com uma subestação, já conhecido 

da literatura especializada [18][19][14][3]. 

No sistema, inicialmente não existe linhas construídas e 

existe a possibilidade de se construir 35 linhas (existem 35 

linhas candidatas a adição). 

O sistema é alimentado com tensão de 34,5 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1. Fluxograma para o AHC. 
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A operação é permitida entre 33,465 kV e 35,535 kV. 

Em sua configuração, o sistema possui 21 barras com carga 

e uma subestação com capacidade de 10 MVA. Existe a 

possibilidade de construção de linhas com condutores de 

alumínio 1/0, com custos de construção (por quilometro) de 

10k US$/km. 

 As demandas, para as 21 barras de carga, foram 

consideradas com um fator de potência de 0,9. 

 A Fig. 2 representa todas as possíveis conexões das linhas 

candidatas a construção do sistema. A subestação está 

conectada à barra 01 do sistema. 

 

 
Fig. 2. Sistema de 23 barras - Conexões de Linhas Candidatas. 

 

 Os dados para o sistema, que são apresentados a seguir, 

foram reproduzidos de [2][12][14]. As Tabelas I, II e III 

apresentam os dados de demanda, dos condutores e das linhas, 

respectivamente, para este sistema. 

 
TABELA I 

DADOS DAS BARRAS 

 

Barra SD 

kVA 

S0 

kVA 

 Barra SD 

kVA 

S0 

kVA 

1 0,0 10000  13 320,0 - 

2 0,0 -  14 320,0 - 

3 640,0 -  15 320,0 - 

4 320,0 -  16 320,0 - 

5 320,0 -  17 320,0 - 

6 320,0 -  18 320,0 - 

7 320,0 -  19 320,0 - 

8 320,0 -  20 320,0 - 

9 320,0 -  21 320,0 - 

10 320,0 -  22 320,0 - 

11 320,0 -  23 320,0 - 

12 320,0 -  - - - 

Na Tabela I, os símbolos SD e S
0
 representam as potências 

nos barramentos de demanda e de fornecimento (capacidade 

máxima), em kVA. 

 
TABELA II 

DADOS DO CONDUTOR 

 

Tipo 

 

Capacidade 

A 

Resistência 

Ω/km 

Reatância 

Ω/km 

Custo 

US$/km 

1/0 230 0,6045 0,429 10000 

 
TABELA III 

DADOS DAS LINHAS 

 

Barra 

De 

Barra 

Para 

Comp 

km 

 Barra 

De 

Barra 

Para 

Comp 

Km 

1 10 0,20209  10 20 0,69728 

2 8 0,07560  11 13 0,50527 

3 8 2,70790  11 21 0,63941 

3 9 1,82020  11 22 0,69245 

3 16 4,22370  12 15 0,98085 

4 5 0,94020  12 23 0,67855 

4 6 1,50170  13 15 0,62291 

4 8 2,30530  14 17 0,44821 

4 9 3,44790  14 23 0,48604 

5 14 1,01620  15 18 0,57114 

5 23 0,64091  15 21 0,60687 

6 7 0,81807  16 20 0,50185 

6 14 0,81772  16 22 0,94829 

6 16 1,17520  17 18 0,44113 

7 8 0,68661  19 20 0,73027 

8 9 2,05670  19 21 0,55500 

10 14 0,42971  19 22 0,58266 

10 19 0,59489     

 

Na Tabela III, a expressão Comp representa o comprimento 

da linha em km. 

B.  Apresentação dos Resultados 

Nesta subseção são apresentados os resultados que foram 

obtidos com a implementação do AHC, em linguagem GAMS, 

através da versão 23.0 do software e a utilização da versão 

gratuita do solver CONOPT. Estes resultados foram obtidos 

com a utilização de um Desktop PC Daten Intel® Core
TM

 i7 

4790K 3.60 GHz com 8GB RAM. O tempo de execução do 

algoritmo para apresentar a solução foi de 34s. 

O problema é resolvido de maneira iterativa e sendo assim, 

a maneira escolhida para a apresentação dos resultados obtidos 

foi a de mostrar a solução sendo construída passo a passo ou 

iteração por iteração. 

Inicialmente são apresentados os resultados obtidos durante 

a primeira etapa de execução do algoritmo. 

A Tabela IV, representada a seguir, apresenta o conjunto de 

linhas identificadas como candidatas à adição e a escolhida, 

para cada iteração da primeira etapa de execução do 

algoritmo. As linhas identificadas como candidatas à adição 

são aquelas que, na respectiva iteração, se adicionadas, 

mantém a radialidade do sistema. O indicador aplicado para 

quantifica-las em termos de interesse para adição foi o 

estabelecido em (1), com a linha escolhida para ser adicionada 
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sendo estabelecida através de (2). 

 
TABELA IV 

RESULTADOS DO PROCESSO ITERATIVO 

 
Iter 

 

In 

(Linhas Candidatas) 

Linha. 

Esc. 

Ação 

 

Custo 

US$ 

1 IS01-10=15,600 (01-10) Construção 2020,90 

2 IS10-14=3,665 

IS10-19=1,444; IS10-20=0,821 
(10-14) Construção 4297,10 

3 IS05-14=0,282; IS06-14=0,701 

IS10-19=1,444; IS10-20=0,821 

IS14-17=0,638; IS14-23=0,589 

(10-19) Construção 5948,90 

4 IS05-14=0,282 

IS06-14=0,700; IS10-20=0,821 

IS14-17=0,638; IS14-23=0,589 

IS19-21=1,031; IS19-22=0,246 

(19-21) Construção 5550,00 

5 IS05-14=0,282; IS06-14=0,700 

IS10-20=0,821; IS11-21=0,447 

IS14-17=0,638; IS14-23=0,589 

IS15-21=0,236; IS19-22=0,246 

(10-20) Construção 6972,80 

6 IS05-14=0,282; IS06-14=0,700 

IS11-21=0,442; IS14-17=0,638 

IS14-23=0,589; IS15-21=0,242 

IS16-20=0,856; IS19-22=0,246 

(16-20) Construção 5018,50 

7 IS03-16=0,068; IS05-14=0,282 

IS06-14=0,700; IS11-21=0,447 

IS14-17=0,638; IS14-23=0,589 

IS15-21=0,236; IS19-22=0,246 

(06-14) Construção 8177,20 

8 IS03-16=0,068; IS05-14=0,282 

IS06-07=0,524; IS11-21=0,447 

IS14-17=0,638; IS14-23=0,589 

IS15-21=0,236; IS19-22=0,246 

(14-17) Construção 4482,10 

9 IS03-16=0,068; IS05-14=0,282 

IS06-07=0,524; IS11-21=0,447 

IS14-23=0,589; IS15-21=0,236 

IS17-18=0,324; IS19-22=0,246 

(14-23) Construção 4860,40 

10 IS03-16=0,068 

IS04-06=0,095; IS05-23=0,223 

IS06-07=0,524; IS11-21=0,447 

IS12-23=0,211; IS15-21=0,236 

IS17-18=0,324; IS19-22=0,246 

(06-07) Construção 8180,70 

11 IS03-16=0,068 

IS04-06=0,095; IS05-23=0,223 

IS07-08=0,416; IS11-21=0,447 

IS12-23=0,211; IS15-21=0,236 

IS17-18=0,324; IS19-22=0,246 

(11-21) Construção 6394,10 

12 IS04-06=0,095; IS05-23=0,223 

IS07-08=0,832; IS11-13=0,283 

IS12-23=0,211; IS15-21=0,236 

IS17-18=0,324; IS19-22=0,246 

(07-08) Construção 6866,10 

13 IS03-08=0,105 

IS04-06=0,095; IS05-23=0,223 

IS08-09=0,069; IS11-13=0,283 

IS12-23=0,211; IS15-21=0,236 

IS17-18=0,324; IS19-22=0,246 

(17-18) Construção 4411,30 

14 IS03-08=0,105; IS04-06=0,095 

IS05-23=0,223; IS08-09=0,069 

IS11-13=0,283; IS12-23=0,211 

IS15-21=0,236; IS19-22=0,246 

(11-13) Construção 5052,70 

15 IS03-08=0,105; IS04-06=0,095 

IS05-23=0,223; IS08-09=0,069 

IS12-23=0,211; IS13-15=0,000 

IS15-21=0,236; IS19-22=0,246 

(19-22) Construção 5826,60 

16 IS03-08=0,105; IS04-06=0,095 

IS05-23=0,223; IS08-09=0,069 

IS12-23=0,211; IS15-21=0,236 

(15-21) Construção 6068,70 

17 IS03-08=0,105 

IS04-06=0,095; IS05-23=0,223 

IS08-09=0,069; IS12-23=0,211 

(05-23) Construção 6409,10 

18 IS03-08=0,105 

IS04-05=0,000; IS04-06=0,095 

IS08-09=0,069; IS12-23=0,211 

(12-23) Construção 6785,50 

19 IS03-08=0,105; IS04-05=0,152 

IS04-08=0,000; IS08-09=0,069 

(04-05) Construção 9402,00 

20 IS03-08=0,105; IS08-09=0,069 (03-08) Construção 27079,00 

21 IS03-09=0,000; IS08-09=0,069 (08-09) Construção 20567,00 

22 - - - - 

 

A Fig. 3, apresentada a seguir, ilustra a configuração da 

topologia radial encontrada pelo AHC no final da sua primeira 

etapa de execução. 

 

 
 

Fig. 3. Configuração Final Obtida. 

 

 Para ilustrar a quantidade de recursos (custo, custo 

acumulado e a quantidade de demanda atendida), durante a 

dinâmica de conexão das barras no processo iterativo, é 

apresentado o gráfico da Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Gráfico de Investimentos. 

 

 Uma vez que a topologia radial para o sistema foi 

estabelecida pelo algoritmo, os resultados relacionados com a 

segunda etapa de sua execução são apresentados a seguir. 

 A Fig. 5 representada a seguir, apresenta um gráfico com as 

capacidades de GD que foram determinadas para as barras 

candidatas à conexão. Estes valores foram estabelecidos 

através da expressão analítica apresentada em (15). 
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 Assim, próxima tarefa da etapa de execução foi determinar 

as perdas elétricas supondo a conexão de cada GD com as 

capacidades determinadas anteriormente, de forma individual 

ao sistema. Nesta atividade, foi utilizada a expressão (20), 

utilizando os dados determinados pelo modelo matemático na 

última iteração da primeira etapa de execução do algoritmo. 

Assim, as perdas foram determinadas de forma aproximada. 

 

 
Fig. 5. Capacidade de GD para o sistema de 23 barras. 

 

 A Fig. 6 representada a seguir, apresenta as curvas das 

perdas elétricas considerando a conexão da GD nas barras do 

sistema, obtidas de forma aproximada, e como comparação, as 

perdas exatas obtidas através de fluxo de potência baseado em 

Newton Raphson. Devido a configuração radial obtida e aos 

parâmetros do sistema, as diferenças foram pequenas, e as 

curvas aparecem praticamente sobrepostas. 

 

 
Fig. 6. Curvas das perdas elétricas para sistema de 23 barras. 

 

 Através da Fig. 6 é possível notar que as perdas elétricas 

totais são minimizadas quando a GD for inserida na barra 8, e 

a respectiva geração de potência ativa nesta barra, apresentada 

através da Fig. 5, representa a sua capacidade ótima. 

 Para avaliar o comportamento do perfil da tensão na rede, é 

apresentada a Fig. 7. Esta figura ilustra os perfis de tensão do 

sistema de 23 barras para a topologia radial obtida através da 

primeira etapa de execução do algoritmo, com e sem a 

presença da GD determinada através da segunda etapa de 

execução do algoritmo. 

 Na próxima subseção é apresentada uma análise dos 

resultados que foram obtidos com a execução do algoritmo, e 

que foram apresentados nesta subseção. 

 

 
Fig. 7. Perfis de tensão para o sistema de 23 barras. 

C.  Avaliações dos Resultados 

Durante o processo iterativo da primeira etapa de execução 

do AHC, é importante dizer que inicialmente, o conjunto B é 

vazio. Para complementar, todas as linhas que foram 

adicionadas ao conjunto B, também foram retiradas do 

conjunto U, no mesmo processo, de maneira que a topologia 

radial final encontrada é representada pelo próprio conjunto B. 

 A Tabela IV apresenta os resultados do processo iterativo 

para cada iteração. Na primeira iteração foi proposta a única 

opção de conexão da subestação, sendo a linha (01-10) 

selecionada para ser adicionada ao sistema. 

 Para a segunda iteração, todas as opções de adição de linha 

faziam conexão com a barra 10, e assim a linha (10-14) foi a 

indicada por (2) para ser adicionada ao conjunto B. E assim, 

iterativamente o algoritmo foi construindo uma configuração 

radial para o sistema. Ao todo, foram necessárias vinte e duas 

iterações para estabelecer uma configuração radial para o 

sistema. 

 A Fig. 3 apresenta a configuração radial obtida para o 

sistema com a primeira etapa de execução do AHC. Na figura 

pode ser observado a ausência da conexão da barra 02 ao 

sistema. Isto acontece porque a estratégia desenvolvida para o 

algoritmo busca por conectar ao sistema apenas aquelas barras 

com demandas. 

 Os custos que envolvem o processo podem ser observados 

através da Fig. 4. Esta figura representa o custo apresentado 

pela função objetivo (relacionado com a necessidade de 

adicionar linhas) durante as iterações, e na última iteração 

pode-se observar que este custo recebe o valor zero, indicando 

que não há mais a necessidade de se adicionar linhas para 

resolver o problema. Também é apresentado o custo de cada 

linha indicada para ser construída em cada iteração, e assim, 

podemos observar que as linhas mais caras foram as 

adicionadas nas iterações 20 e 21. Isto acontece porque é neste 

momento que o AHC indica a construção das linhas para 

conectar ao sistema aquelas barras mais distantes (linhas mais 

longas). Ainda na figura, também é apresentado o custo 

acumulado das linhas construídas. O investimento total para a 

construção da topologia radial foi de US$ 160371,00. 

O resultado mostra uma configuração de boa qualidade com 

um valor de investimento próximo daqueles apresentados em 
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[12][14]. Com relação a estes trabalhos, a diferença acontece 

no processo de tomada de decisão para conectar as barras 03, 

15 e 11. Assim, o AHC indica a construção da linha (03-08) 

ao invés da linha (03-09) para conectar ao sistema a barra 03, 

indica a construção da linha (15-21) ao invés da linha (15-18) 

para conectar a barra 15 ao sistema, e indica a construção da 

linha (11-21) para conectar a barra 11 ao invés desta receber o 

suprimento através da barra 13. 

 A Fig. 5 e a Fig. 6 apresentam a capacidade ótima da GD 

para a conexão em cada barra, e a melhor barra para a 

conexão, respectivamente. A Tabela V, representada a seguir, 

busca auxiliar na análise da inserção de GD ao sistema. 

 
TABELA V 

RESULTADOS DA GD PARA O SISTEMA DE 23 BARRAS 

 

CASO 

 

𝑃𝐺8
𝐵 

(MW) 

Perdas Elétricas 

(kW) 

Subestação 

(MW) 

Sem GD - 14,410 6,350611 

Com GD 2,122113 8,178 4,222065 

 

 Através da Tabela V, pode-se verificar que a presença da 

GD provoca uma redução de 44% no valor das perdas elétricas 

na rede e a injeção da potência ativa da GD resulta na 

liberação de 21% da capacidade de suprimento da subestação. 

 Os fluxos de potência ativa que atravessa as linhas (03-08) e 

(08-09) mantiveram as magnitudes e sentidos, enquanto o 

fluxo de potência ativa da linha (07-08) mudou tanto em 

relação a sua magnitude quanto no sentido. Isso equivale a 

dizer que a presença da GD, no sistema, supre as demandas de 

potência ativa das barras 03, 08 e 09, e injeta o restante para o 

consumo do sistema, no sentido para a barra 7. Embora os 

valores dos ângulos das tensões nas barras citadas tenham 

mudado com a inserção da GD, os fluxos de potência ativa nas 

linhas mencionadas seguem o sentido do maior para o menor 

ângulo nodal, como esperado desta situação. 

 O perfil de tensão para o sistema também mudou com a 

inserção da GD. Através da Fig. 7 pode-se observar que o 

incremento nas magnitudes das tensões é mais significativo 

nas barras 3, 8 e 9, cujas demandas são supridas pela GD. 

 Na próxima seção são apresentadas as conclusões do 

trabalho e as sugestões para trabalhos futuros.  

V.  CONCLUSÕES 

Neste artigo foi apresentado um novo AHC para ser 

aplicado no planejamento da expansão de linhas aéreas de 

média tensão e que tem a capacidade de indicar, para a 

topologia radial determinada, a capacidade ótima e a melhor 

barra para conexão de GD. 

Foram apresentados os resultados obtidos com a simulação 

do AHC para um sistema teste conhecido da literatura 

especializada. 

 Os resultados mostraram o bom desempenho do algoritmo 

para estabelecer uma topologia radial adequada para o sistema, 

e para indicar o melhor ponto de conexão da GD e sua 

capacidade ótima para minimizar as perdas elétricas na 

operação. 

 Como sugestão para trabalhos futuros, fica a indicação de se 

aplicar uma estratégia para ser utilizada durante a primeira 

fase de execução do algoritmo para auxilia-lo na busca pela 

topologia radial. Esta estratégia poderia ser baseada em Busca 

Dispersa. Aplicando-se uma estratégia deste tipo, poderia ser 

gerada não uma, mas várias topologias radiais para o sistema,  

estabelecendo algum critério para se determinar a melhor. Isto 

poderia contribuir para diminuir o risco do algoritmo 

encontrar uma solução ótima local. 
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