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Abstract--This work proposes a two-step resolution strategy 

to solve the static transmission expansion planning problem: (a) 
Initially, a constructive heuristic algorithm is used to serve two 
purposes: firstly, to finds an improved initial set of candidate 
solutions for the bioinspired metaheuristic, aiming at improving 
the performance of the optimization algorithm; secondly, to 
generate only a good initial solution that will be inserted into the 
set of random initial solutions. For that, four sensitivity indexes 
are used in this constructive heuristic algorithm; (b) Since this 
improved initial set of candidate solutions and initial solution 
are known, they are transferred to the multimodal optimization 
process, based on the echolocation phenomenon considering the 
doppler effect. The obtained results indicate that the proposed 
solution strategy provides increased efficiency for the 
multimodal optimization process by the search for optimality, 
since competitive solutions to the proposals in the literature 
were obtained. 
 

Index Terms--Static Transmission Networking Expansion 
Planning; Constructive Heuristic; Sensitivity Indexes; Bat 
Algorithm, Doppler Effect. 

 

I.  INTRODUÇÃO 
 objetivo do Planejamento Estático da Expansão de 
Sistemas de Transmissão de energia elétrica (PEEST) é 

determinar quais as opções ótimas de reforço ao sistema 
elétrico, que atendem ao fornecimento de energia dos 
consumidores durante um determinado horizonte, com 
condições adequadas, sob o menor custo possível. Este 
problema compreende restrições não-lineares, variáveis 
contínuas e inteiras, o que requer para sua resolução modelos 
matemáticos não-convexos com tempo polinomial não 
determinístico (NP-hard). Estas particularidades ilustram as 
principais dificuldades na elaboração de algoritmos rápidos, 
eficientes e robustos para a resolução do problema estático da 
expansão de sistemas de transmissão de energia elétrica. As 
características acima mencionadas tornam o problema do 
PEEST de difícil resolução. A primeira proposta de resolução 

                                                        
Os autores agradecem o apoio da FAPEMIG, CNPq, INERGE e ao GOHB 

(Grupo de Otimização Heurística e Bioinspirada) da UFJF. 
C.A. Moraes et ali, são da Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de 

Fora, MG – Brasil (e-mail: camile.aredes@engenharia.ufjf.br). 
 

do mesmo é datada nos anos 70 [1] e muitos outros estudos 
[2] - [5] foram feitos desde tal trabalho pioneiro. 

Diversas abordagens são propostas para a resolução do 
PEEST, muitas delas utilizam modelagem linear ou não-
linear. Embora os métodos de otimização linear, nesse caso, 
sejam amplamente utilizados, os modelos não-lineares têm 
seu apelo para representar alguns aspectos, tais como as 
perdas de transmissão ativas [6], [7]. 

Fazendo uma análise na literatura especializada podem-se 
distinguir, substancialmente, três grupos importantes de 
algoritmos aplicados a resolução do PEEST: (i) Algoritmos 
Heurísticos Construtivos: são robustos e geralmente 
apresentam pouco esforço computacional, entretanto 
eventualmente encontram a solução ótima global, 
principalmente para sistemas reais e/ou de grande porte [8], 
[9]; (ii) Algoritmos de Otimização Clássica: utilizam 
decomposição matemática e frequentemente encontram 
soluções ótimas globais de sistemas de pequeno a médio porte 
[10]; (iii) Metaheurísticas: encontram soluções ótimas ou 
subótimas até para sistemas de maior porte, todavia demanda 
grande esforço computacional. Apesar do copioso tempo de 
processamento, tem sido recorrente a utilização de 
metaheurísticas, motivado por tal uso alavancou-se o 
desenvolvimento de novas técnicas e o aprimoramento das já 
existentes [11], [12].  

As abordagens metaheurísticas são adequadas para lidar 
com variáveis discretas, no entanto têm o desempenho afetado 
pelo tamanho do espaço de busca. Desta forma, as pesquisas 
estão procurando maneiras de melhorar o desempenho de tais 
técnicas reduzindo o espaço de busca, mas preocupando-se 
em manter a qualidade. Um exemplo deste tipo de pesquisa é 
visto no algoritmo heurístico construtivo baseado em índices 
de sensibilidade da função tangente hiperbólica proposto em 
[13], para iniciar um processo de otimização multimodal e 
resolver o PEEST com espaço de busca adequado e reduzido. 

Uma revisão sobre o PEEST focada nos desenvolvimentos e 
desafios mais recentes é apresentada em [14], [15] fornecendo 
uma classificação para diferentes métodos de solução que 
foram aplicados ao problema. 

O presente trabalho  está organizado da seguinte forma: a 
seção II apresenta a estratégia de resolução híbrida dos 
algoritmos Heurístico Construtivo Proposto (HCP) e Bat 
Algorithm considerando o Efeito Doppler (BA-D); A seção 
III apresenta um tutorial para explicação do funcionamento 
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do HCP, para tal é utilizado o sistema Garver; A seção IV 
apresenta os resultados e análises correspondentes; A seção V 
descreve as principais conclusões deste trabalho. 

II.  ESTRATÉGIA PROPOSTA 

A.  Formulação do Problema 
Tradicionalmente, o PEEST é modelado usando o fluxo de 

potência CC, com base no acoplamento entre a potência ativa 
e o ângulo de fase da tensão [16]. Ele permite determinar o 
fluxo de energia ativo na rede de transmissão de forma 
simples, com baixo esforço computacional e precisão 
aceitável.  

No modelo CC, o fluxo de potência ativo ( ijf )  através da 
linha i j  é expresso por: 

 
ij ij ijf b  ,   (1)  

 
Em que ijb  é a susceptância da linha i j  e ij  é a 

diferença angular entre as barras i e j.  
As decisões sobre as linhas candidatas a serem construídas 

requer uma modificação (1) resultando em (2). 
 

   , -ij ij ij ijf EP b i j C      .   (2)  
 
Em que ijEP  é o parâmetro de decisão de expansão e C é o 

conjunto pré-especificado de linhas de transmissão 
candidatas. Se o ijEP  assume um valor diferente de zero, 
significa uma decisão de construir a linha i j . Por outro 
lado, ijEP  = 0 significa que a linha i j  não está selecionada 
para ser construída.  

O PEEST é modelado como um problema inteiro misto  
não-linear como segue: 
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 Em que ceij é o custo de investimento por linha ($/ano); dc 
é o custo da geração de déficit ($/MW-ano); B é o conjunto de 
barras de carga; pdi é o déficit ou corte de carga na barra i; R 
é o conjunto de rotas candidatas; EPij,r é a variável de decisão 
da expansão ou não da linha i-j de cada rota r; Nmax é o 
número máximo de expansões de linhas candidatas i-j por 
rota r; pgi é a potência ativa injetada na barra i (MW); pli é a 
carga na barra i (MW); fij

max é o máximo fluxo de potência 
ativa passante na linha i-j (MW); pgi

max é o limite de geração 
de potência ativa injetada na barra i (MW); E é o conjunto de 
linhas existentes na topologia de base; ϕij é a diferença 
angular entre as barras fictícias i e j; bijF e gijF são, 
respectivamente, as susceptâncias e condutâncias dos circuitos 
fictícios das linhas i-j; e F é o conjunto de circuitos fictícios 
que compõem o sistema de transmissão de energia. 

A Equação (3) representa a função objetiva (OBF) do 
problema de otimização e corresponde à minimização dos 
custos investimentos referentes à expansão do sistema de 
transmissão e dos custos do déficit de energia. A segunda 
parcela, relativa ao custo de déficit ou corte de carga, se faz 
necessária para evitar possíveis inviabilidades decorrentes do 
não atendimento à demanda futura prevista. Nesta formulação 
do problema, o corte de carga é representado através de uma 
geração fictícia de potência ativa ou também denominado 
gerador de déficit, que apresenta alto custo operacional. Os 
geradores fictícios ou de déficit são alocados nas barras de 
carga do sistema elétrico de potência e caso as expansões 
efetuadas não garantam o atendimento à demanda, os 
geradores fictícios entram em operação garantindo o 
atendimento, porém como já mencionado, a custos elevados. 
Ao introduzir estas unidades fictícias ao problema, o mesmo 
torna-se sempre factível, ou seja, é sempre possível o 
atendimento a demanda esperada ainda que a custos altos. 

A restrição (4) limita o número de expansões em cada rota 
candidata a um parâmetro predefinido - maxN .  

O equilíbrio de potência ativa é dado por (5) e está 
relacionado à primeira Lei do Kirchhoff, que é necessária 
para atender às restrições da rede elétrica. O déficit de energia 
ou o corte de carga, pdi, é representado em (5) como uma 
redução da carga. 

A restrição (6) limita o fluxo de potência ativa que percorre 
as linhas existentes e candidatas de acordo com suas 
capacidades. O limite da geração é dado por (7). 

No modelo apresentado, existem três tipos de circuitos: (i) 
o existente na topologia de base: E; (ii) o fictício: F, para 
garantir uma rede conectada e uma solução viável; (iii) o 
candidato para expansão: C. Esses circuitos, respectivamente, 
são modelados pelas equações (8), (9) e (10), que representam 
a segunda Lei de Kirchhoff. 

Observe que as linhas fictícias procuram mitigar os 
problemas que emergem da existência de sistemas ilhados, 
porque o modelo CC não possui uma solução nesse caso [17]. 
Como eles são fictícios, essas linhas não devem interferir no 
fluxo que transita nas linhas existentes e candidatas e, 
portanto, eles recebem uma susceptância muito baixa e uma 
diferença angular muito maior do que as linhas existentes ou 
candidatas, respectivamente, em (11) e (12). 
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B.  Decomposição do Problema 
Propõe-se um esquema de decomposição desse problema 

complexo em dois estágios para resolver o PEEST, dividindo 
o problema global (3) - (12) em dois subproblemas 
conhecidos como: mestre e escravo.  

O subproduto do mestre ou problema de investimento é a 
decisão de expansão das linhas, ou seja, a otimização das 
variáveis discretas EPij e, conseqüentemente, EPij,r através da 
metaheurística bioinspirada na ecolocalização de morcegos, o 
BA-D.  

O subproblema escravo ou de corte de carga, por sua vez, 
consiste na solução de um problema de Fluxo de Potência 
Linear FPOL (3) - (12) com EPij e EPij,r ajustados nos 
correspondentes valores obtidos no mestre.  

O subproblema mestre, com função objetiva OBF1, é 
formulado a seguir: 

1 ij ij
ij C

OBF Min ce EP


   .   (13)  

Sujeito a: 

 , max0 , -ij r
r R

EP N i j C


    .   (14)  

 
A função objetiva do subproblema escravo é a OBF2 e por 

sua vez é formulado como: 
 

2 i
i B

OBF Min dc pd


   .   (15)  

 
O subproblema escravo, cuja função objetiva é OBF2, está 

submetido as mesmas restrições (5) - (12) já descritas 
anteriormente. 

A Figura 1 apresenta o esquema proposto de decomposição 
em subproblemas. Pode-se observar que a decisão feita no 
subproblema mestre através da aplicação do BA-D é enviada 
ao FPOL no escravo. Então, o corte de carga é retornado ao 
subproblema mestre, para um novo processo de tomada de 
decisão até que não haja nenhum déficit de atendimento a 
demanda futura dentro do horizonte de planejamento. 

 

 
Figura 1: Esquema proposto de decomposição em subproblemas. 

C.  A Heurística Construtiva Proposta 
A HCP busca obter um bom conjunto de soluções iniciais 

para o processo de busca do BA-D, que consiste no 
subproblema mestre, bem como também se compromete em 
gerar apenas um bom indivíduo para ser passado ao BA-D.  

Como o PEEST é um problema não-convexo, com muitos 
pontos de ótimos locais, o conjunto inicial e o ponto de 
partida têm uma grande influência na qualidade da solução 

final, podendo ajudar o processo de busca multimodal 
enfrentado por algoritmos metaheurísticos [12]. Portanto, um 
bom tratamento dessas condiçoes iniciais é muito importante 
para a eficiência da estrátegia de resolução proposta. 

O HCP é composto de duas etapas: contínua e discreta. O 
passo contínuo é realizado se houver corte de carga no 
subproblema escravo e consiste no FPOL (3) - (12), no 
entanto, com as variáveis EPij sendo manipuladas como 
contínuas no intervalo '0' a '1'.  

Para realização do HCP, são propostos 4 índices de 
sensibilidade, os três primeiros são inspirados nos índices 
[18], respectivamente, Garver, Mínino Esforço e Mínimo 
Corte de Carga, no entanto, todos eles são modificados e 
ponderados pelo custo de cada linha candidata. Por fim, o 
último índice consiste na média aritmética de todos 
anteriores.  

A seguir são discriminados os índices em uso. 
 

1
ij ij

ij

b
SI

ce


 .   (16)  

     2

2

1 2 ij ij

ij

b
SI

ce
  

 .   (17)  

   
3

ij ij
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1 2 3
4 3

SI SI SI
SI

 
  (19)  

 
Onde SI1, SI2, SI3, SI4 são índices de sensibilidade e πij é o 

multiplicador Lagrange relacionado à restrição (5). A linha 
candidata com o índice mais alto, como pré-definido para o 
algoritmo, é selecionada para ser construída [19] e seu EPij 
será definido em '1'. Para as outras linhas, o EPij será definido 
em '0'.  

O passo discreto visa avaliar a operação do sistema, com 
base no requisito corte de carga, com os valores de EPij e, 
conseqüentemente, EPij,r, obtidos no passo anterior. Se o corte 
de carga total for menor do que uma dada tolerância (ε), a 
solução é aceita e o HCP termina; caso contrário, o algoritmo 
retorna ao passo contínuo para buscar uma linha candidata 
adicional para a topologia corrente. A Figura 2 ilustra o 
procedimento descrito, em que o passo discreto é realizado 
primeiro para verificar se existe corte de carga na topologia 
base. Se houver corte de carga, o algoritmo vai para o estágio 
contínuo. Caso contrário, o algoritmo termina. 
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Figura 2: Fluxograma do HCP. 

São executadas quatro vezes o HCP, essas rodadas ocorrem 
em média em frações de segundo, cada uma delas predefini 
um dos índices para a decisão por vez. As soluções obtidas 
por cada rodada do HCP são aglutinadas através da união do 
conjunto de soluções obtidos em cada iteração e usadas para 
definir um conjunto inicial reduzido para o BA-D. Um caso 
tutorial será apresentado  para esclarecer o processo. 
 

D.  Bat Algorithm 
Muitas técnicas metaheurísticas recentes utilizadas como 

ferramentas de otimização foram inspiradas em 
comportamentos observados na natureza, como algoritmos 
genéticos [6] e inteligência de enxames [12].  

Yang [20] propôs um algoritmo (BA) de otimização 
inspirado na habilidade de morcegos desempenharem o 
fenômeno da ecolocalização durante o vôo. Embora este 
algoritmo seja considerado um tipo de inteligência de 
enxame, apresenta algumas características especiais para 
combinar procedimentos de pesquisa globais e locais. 

O Efeito Doppler é modelado em [21] para o algoritmo do 
morcego proposto em [20] modicando a frequência modelada 
no algoritmo pioneiro e criando uma nova versão (BA-D). 
Esse fenômeno é verificado em ondas reais, como as 
eletromagnéticas, e consiste na mudança na freqüência 
observada pelo receptor devido ao movimento relativo entre 
fonte e receptor. 

O BA e o BA-D são inspirados na sofisticada capacidade 
biológica utilizada pelos morcegos para determinar: (i) a 
distância e/ou posição de obstáculos e/ou prezas em um 
ambiente através da emissão de ondas ultrassônicas; (ii) 
analisar o tempo gasto para que as ondas emitidas, reflitam 
no alvo e voltem à fonte emissora sobre a forma de eco.  

Algumas premissas são firmadas para o funcionamento 
desse algoritmo, tais como quando identificada uma presa em 
potencial, a taxa de emissão de pulso é acelerada e a 
amplitude é aumentada para evitar que a localização da presa 
seja perdida, bem como a medida que a presa se aproxima, a 
amplitude diminui.  

Assim como qualquer outra técnica de busca bioinspirada, o 
BA e o BA-D ganham apelo na resolução de problemas de 
programação inteira ou binária e com região de solução não-
convexa (máximos e mínimos locais). Problemas com estas 
características levam grande parte dos algoritmos de 
otimização a convergirem em direção a ótimos locais, sendo 
as soluções finais encontradas altamente dependentes das 

condições iniciais. Estas caraterísticas matemáticas podem ser 
encontradas nas mais diversas áreas de conhecimento, como é 
o caso do problema aqui em estudo, PEEST. 

O pseudocódigo do algoritmo bioinspirado é apresentado 
através da Figura 3 e para mais pormenores sobre a 
metodologia veja o trabalho [20] e [21].  
 

 
Figura 3: Pseudocódigo – Algoritmo Bioinspirado BA-D. 

Inicialmente, todos os morcegos (soluções do problema em 
análise) η são inicializados através dos seguintes parâmetros: 
(a) Taxa de Pulso (ri = 0); (b) Velocidade (vi = 0); (c) 
Amplitude (Ai = 1); (d) Frequência (fi = 0); (e) Posição 
aleatória xi ; (f) α = 0,5; (g) λ = 0,9; (h) c = 340 m/s; (i) Ci ϵ 
[0,1]; (j) 610  . Após definição dos parâmetros, parte-se 
para a avaliação da população de morcegos (linha 3), calcula-
se então o valor numérico da função objetivo, Equação (3), 
para cada um dos morcegos, sendo assim possível determinar 
a posição do melhor morcego (linha 4). Esta avaliação é feita 
através da resolução FPOL (3) - (12). Após esta etapa, parte-
se efetivamente para o processo de busca bioinspirado. Para 
tanto, a frequência de Doppler (fiD) de cada morcego é 
atualizada (8), sendo a mesma utilizada para determinar a 
nova velocidade (linha 9) e consequentemente a nova posição 
(solução) temporária de cada morcego (linha 10). Destaca-se 
que a posição temporária é função da melhor posição 
encontrada até o instante “t”. Após a determinação da 
posição temporária, parte-se para a etapa de busca local (linha 
11, 12 e 13). Nesta etapa, uma componente aleatória é 
inserida podendo ser usada tanto para exploração quanto para 
intensificação, dependendo do tamanho do passo. Assim, o 
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valor da posição temporária é atualizada pela busca local sem 
considerar o valor da velocidade e da posição anterior (linha 
12). Como o problema em estudo é discreto, expandir ou não 
o sistema de transmissão, as soluções finais devem ser 
números inteiros positivos. Para tanto, optou-se por 
arredondar a solução temporária contínua obtida. Conhecida 
a solução temporária discreta, seja esta obtida pela 
atualização da posição e velocidade (linha 10) ou pelo 
processo de busca local (linha 12) faz-se um questionamento: 
aceitar ou não esta solução temporária? Se a condição (linha 
14) for verdadeira, a solução temporária é aceita, existindo 
um acréscimo da taxa de pulso (linha 16) e decréscimo da 
amplitude (linha 17) e, se for o caso, colocada dentro dos 
limites (linha 19). Como critério de parada foi utilizado o 
número máximo de iterações. 

III.  TUTORIAL  
Para maiores esclarecimentos sobre o HCP e sobre a 

abordagem geral, o sistema didático Garver [1] é usado como 
um caso para o tutorial. O sistema é composto por seis barras 
e seis linhas existentes na topologia de base. Existem 15 rotas 
de expansão, um máximo de três linhas por rota e uma 
demanda esperada de 760 MW.  

É realizado duas simulações com este sistema. Na primeira 
é permitido o redespacho das unidades geradoras, Garver com 
Redespacho de Geração (CR), e na segunda simulação, as 
unidades geradoras terão os despachos pré-determinados, 
Garver sem Redespacho de Geração (SR).  

Este sistema é capaz de mostrar as principais dificuldades 
para resolver o problema do PEEST, devido à existência de 
barras ilhadas e um total de 154 opções de expansão.  

No passo contínuo, o FPOL de (3) - (12) é resolvido com as 
15 rotas candidatas e com as variáveis EPij contínuas. Os 
planos de expansões finais obtidos usando os índices são 
explicitados na Tabela 1. Embora esses planos sejam uma 
solução local, eles contêm informações interessantes capazes de 
reduzir o espaço de busca para que outro algoritmo possa 
trabalhar conjuntamente. Com base nos planos de expansão 
anteriores, o HCP compreende os seguintes procedimentos: 

i) Geração de apenas um indivíduo que será aquele 
portador do menor custo de expansão, que nesse caso 
explicitado e visto na Tabela 1, é o indivíduo encontrado pelo 
SI4, cujo custo é 150 M$. 

ii) A definição de um espaço de busca inicial reduzido, 
através da união das rotas apontadas por SI1, SI2, SI3, SI4. Neste 
caso, o conjunto união é dado por U = {rotas '1-5',  '2-3', '2-6', 
'3-5' e '4-6'}, como mostrado na Tabela 2. Portanto, o espaço 
de busca é reduzido de 15 opções como no problema original 
para as 5 opções do conjunto U, isso representa uma redução 
de aproximadamente 77% do espaço de busca. Esse conjunto 
U será o espaço de busca para o BA-D. 

 
 
 
 
 

 

Tabela 1: Planos obtido pelo HCP para Garver CR. 

Análise 1 Rotas Custo 
(M$) 

Tempo 
(s) 

SI1 2(2-6), 2(4-6) , 2(2-3), 2(3-5) 200 0,6 
SI2 1(1-5), 3(2-6), 2(4-6) , 2(3-5) 210 0,6 
SI3 2(2-6), 3(4-6), 1(3-5) 170 0,6 
SI4 1(2-6), 2(4-6), 1(2-3), 2(3-5) 150 0,6 

 
 

Tabela 2: Espaço reduzido para o sistema Garver. 

Rotas 1-5; 2-3; 2-6; 3-5; 4-6 

IV.  RESULTADOS 
Dois sistemas serão utilizados para avaliar a estratégia 

híbrida proposta para solução do PEEST: o sistema teste 
Garver e o IEEE 24-Barras.  

O sistema IEEE 24-Barras [22] tem sido amplamente 
utilizado na literatura para validar os resultados de novos 
métodos que se propõem a solucionar o PEEST. Esse sistema 
apresenta 5 cenários: G0, G1, G2, G3 e G4, todos sem 
redespacho de geração. O cenário G0 apresenta uma geração 
total de 10215 MW, G1, G2, G3 e G4 apresentam uma 
geração total de 8550 MW, para os cinco cenários as unidades 
de geração são localizadas em diferentes barras. Os dados dos 
distintos cenários podem ser verificados na referência [22]. 

Tal sistema possui 38 circuitos existentes, 41 rotas 
candidatas para expansão e uma demanda esperada de 8.550 
MW. A dificuldade de obter a solução ideal é devido às 
inúmeras opções de expansão de linhas (441), o que torna 
impossível o procedimento de busca exaustiva dentro de um 
tempo de simulação razoável. 

Para cada um dos dois sistemas, as seguintes análises serão 
realizadas: 

i) Análise 1 - PEEST resolvido pelo HCP.  
ii) Análise 2 - PEEST resolvido pelo BA-D. 
iii)   Análise 3 - PEEST resolvido utilizando o espaço 

reduzido e apenas uma solução gerados pelo HCP e tranferido 
ao BA-D. 

A Análise 1 para o sistema Garver CR é apresentada na 
Tabela 1 e o espaço de busca reduzido para esse sistema  
fornecido pelo HCP é apresentado na Tabela 2. 

Todos os estudos de caso consideram a tolerância para o 
corte de carga dado por ε = 1,0 MW e um número máximo de 
três expansões por rota candidata, exceto para o Garver SR, 
em que o número máximo é de quatro expansões por rota 
candidata .  

Nas Análises 1, 2 e 3, um total de 100 simulações do 
algoritmo proposto são realizadas para avaliar sua robustez na 
obtenção de soluções de boa qualidade e o tamanho da 
população é de 100 indivíduos virtuais. Para cada caso, os 
melhores resultados serão apresentados, juntamente com os 
melhores encontrados na literatura especializada (“Best”).  

Será feito um estudo de otimalidade para as Análises 1 e 2, 
que consiste em saber quantas vezes o melhor resultado 
encontrado se repetiu ao longo das 100 simulações. Esse 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 6

estudo de otimalidade é efetuado somente para o BA-D e para 
a estratégia híbrida proposta do BA-D auxiliado pelas 
condições iniciais favoráveis que o HCP fornece. Através 
desse estudo é possível observar o quanto as condições iniciais 
favoráveis fornecidas pelo HCP interferem no desempenho do 
BA-D.  

O tempo apresentado para as simulações para a Análise 1 
consiste no período gasto com apenas uma simulação. Já o 
tempo para as Análises 2 e 3 consiste no valor médio obtido 
em todas as simulações corridas para cada análise. 

 

A.  O sistema Garver 
Para o sistema Garver CR e SR, a Tabela 3 apresenta a 

melhor solução até hoje vista na bibliografia [23]. Por 
exemplo, para o sistema Garver CR a melhor solução até hoje 
vista na bibliografia, consiste no reforço de três linhas na rota 
“(4-6)” e uma linha na rota “(3-5)”, com custo total de 110 
M$. 

Já a Tabela 4 demonstra os resultados obtidos pelos índices 
para o sistema Garver SR, os custos associados aos resultados 
e o tempo gasto em cada simulação de cada índice. 

Na Tabela 5 tem-se os resultados das Análises 2 e 3 para os 
sistemas Garver CR e SR. Nessa tabela são dispostos os 
custos, o estudo de otimalidade e o tempo médio. 

Na Tabela 5 observa-se que a melhor solução para o 
sistema Garver CR foi encontrada em 82% das simulações 
corridas em um tempo médio de 295 segundos, enquanto que 
para a Análise 3 encontrou-se a mesma melhor solução em 
100% das rodadas, em um tempo médio de 276 segundos. Já 
para o sistema Garver SR a melhor solução foi encontrada em 
78% das simulações corridas em um tempo médio de 331 
segundos, enquanto que a Análise 3 encontrou a mesma 
melhor solução em 100% das rodadas em um tempo médio de 
279 segundos. 

O estudo de otimalidade demonstra a eficácia da melhoria 
na estratégia híbrida proposta, as metodologias escolhidas 
funcionam em harmonia para resolução do PEEST.  

Da mesma forma que se expôs os resultados para o Garver 
CR, será feito analogamente aos demais sistemas.  

 
Tabela 3: Solução da Bibliografia para o sistema Garver. 

 Garver CR Garver SR 
Rotas do 

 “Best” [23] 
3(4-6), 1(3-5) 2(4-6), 1(3-5), 4(2-6) 

Custo do “Best” (M$) 110 200 
 
 

Tabela 4: Planos obtidos pelo HCP para Garver SR. 

Análise 1 Rotas Custo (M$) Tempo (s) 
SI1 4(2-6), 3(4-6), 

1(2-3), 3(3-5) 
290 0,6 

SI2 1(2-5), 4(2-6), 
3(4-6) , 1(3-5) 

261 0,6 

SI3 1(2-5), 4(2-6), 
2(4-6), 1(3-5) 

231 0,6 

SI4 4(2-6), 2(4-6), 
2(3-5) 

220 0,6 

 

Tabela 5: Resultados das Análises 2 e 3 para o sistema Garver. 

Análise 2 
 Garver CR Garver SR 

Rotas 3(4-6), 1(3-5) 3(4-6), 1(3-5) 
Custo (M$) 110 200 

Otimalidade (%) 82 78 
Tempo 

(s) 
295 331 

Análise 3 
 Garver CR Garver SR 

Rotas 3(4-6), 1(3-5) 2(4-6), 1(3-5), 4(2-
6) 

Custo (M$) 110 200 
Otimalidade (%) 100 100 

Tempo 
(s) 

276 279 

 

B.  The IEEE 24-bus system 
A Tabela 6 apresenta a melhor solução encontrada na 

bibliografia [24] para cada um dos cenários. 
Já as Tabelas 7, 8, 9, 10 e 11 mostram os resultados obtidos 

pelos índices para cada cenário do sistema IEEE 24-Barras, 
os custos associados aos resultados e o tempo gasto em cada 
simulação de cada índice. 

Na Tabela 12 tem-se os resultados das Análises 2 e 3 para 
cada cenário do sistema IEEE 24-Barras. Nessa tabela são 
dispostos os custos, o estudo de otimalidade e o tempo médio. 
Novamente o estudo de otimalidade demonstra a eficácia da 
melhoria na estratégia híbrida proposta, as metodologias 
escolhidas funcionam em harmonia para resolução do 
PEEST. 

 
Tabela 6: Solução da Bibliografia para o IEEE 24-Barras. 

 G0 G1 G2 G3 G4 
Rotas do 

“Best” [24] 
1(6-10), 
2(7-8), 

1(10-12), 
1(14-16) 

1(1-5), 
1(3-24), 
1(6-10), 
2(7-8), 

1(14-16), 
1(15-24), 
2(16-17), 
1(16-19), 
2(17-18) 

1(1-5), 
1(3-24), 
1(6-10), 
1(7-8), 

1(14-16), 
1(15-24), 
2(16-17), 
1(10-12), 
2(17-18) 

1(6-10), 
2(7-8), 

1(14-16), 
2(16-17), 
1(10-12), 
2(20-23) 

1(3-24), 
1(6-10), 
2(7-8), 

2(14-16), 
2(16-17), 
1(9-11), 
1(10-12), 
1(16-17) 

Custo do 
“Best” 
(M$) 

152 390 392 218 342 

 
 

Tabela 7: Planos obtidos pelo HCP para IEEE-24-G0. 

Análise 1 Rotas Custo 
(M$) 

Tempo 
(s) 

SI1 1(1-5), 1(3-24), 2(6-10), 3(7-8), 1(10-12), 
1(14-16), 2(15-16), 3(16-17), 1(16-19), 
3(17-18), 2(18-21), 3(20-23) 

666 1,8 

SI2 1(1-5), 2(3-24), 1(6-10), 3(7-8), 1(9-11), 
1(10-11), 1(10-12), 1(11-13), 2(10-14), 
1(13-23), 2(14-16), 1(15-21), 1(15-24), 
2(16-17), 2(17-18), 1(20-23), 1(21-22), 1(2-
8), 1(14-23) 

1241 1,8 

SI3 1(3-24), 1(6-10), 2(7-8), 1(10-12), 1(14-23)  234 0,6 
SI4 1(6-10), 2(7-8), 1(10-12), 1(20-23), 1(14-

23) 
214 0,6 
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Tabela 8: Planos obtidos pelo HCP para IEEE-24-G1. 

Análise 1 Rotas Custo 
(M$) 

Tempo 
(s) 

SI1 1(1-2), 1(1-5), 1(3-24), 3(6-10), 3(7-8), 
1(10-11), 1(11-13), 2(14-16), 1(15-16), 
1(15-24), 3(16-17), 3(16-19), 3(17-18), 
2(18-21) 

827 1,8 

SI2 1(1-5), 2(3-24), 3(6-10), 3(7-8), 2(10-11), 
1(11-13), 2(14-16), 1(15-21), 1(15-24), 
2(16-17), 1(16-19), 2(17-18), 2(21-22), 
1(2-8) 

871 1,2 

SI3 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 3(7-8), 1(14-16), 
1(15-21), 1(15-24), 2(16-17), 1(16-19), 
2(17-18), 2(21-22), 1(1-8) 

489 1,2 

SI4 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 3(7-8), 1(14-16), 
1(15-21), 1(15-24), 2(16-17), 1(16-19), 
2(17-18) 

474 1,2 

 
 

Tabela 9: Planos obtidos pelo HCP para IEEE-24-G2. 

Análise 1 Rotas Custo 
(M$) 

Tempo (s) 

SI1 3(1-2), 1(1-5), 1(3-24), 3(6-10), 3(7-8), 
1(10-11), 1(11-14), 3(14-16), 1(15-
16), 1(15-24), 3(16-17), 1(16-19), 
3(17-18), 2(18-21), 1(20-23) 

845 1,8 

SI2 2(3-24), 1(6-10), 2(7-8), 1(9-11), 1(10-
11), 1(10-12), 1(11-14), 2(14-16), 
1(15-21), 1(15-24), 2(16-17), 1(17-18), 
1(21-22), 1(2-8) 

823 1,2 

SI3 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 1(7-8), 2(14-
16), 1(15-21), 1(15-24), 2(16-17), 
1(17-18), 1(1-8) 

529 1,2 

SI4 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 1(7-8), 1(10-
11), 2(14-16), 1(15-21), 1(15-24), 
2(16-17), 2(17-18) 

514 1,2 

 
 

Tabela 10: Planos obtidos pelo HCP para IEEE-24-G3. 

Análise 1 Rotas Custo (M$) Tempo 
(s) 

SI1 2(1-2), 1(1-5), 1(3-24), 2(6-10), 
3(7-8), 1(10-12), 1(14-16), 2(15-
16), 1(15-24), 3(16-17), 1(16-19), 
2(17-18), 1(18-21), 1(19-20), 
3(20-23) 

671 1,8 

SI2 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 3(7-8), 
1(9-11), 1(10-11), 1(10-12), 1(11-
13), 1(15-21), 1(15-24), 3(20-23), 
1(21-22), 1(2-8), 2(14-23) 

821 1,2 

SI3 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 3(7-8), 
1(10-12), 1(16-17), 1(16-19), 
2(17-18), 1(2-8), 1(14-23) 

341 1,2 

SI4 1(1-5), 1(3-24), 1(6-10), 3(7-8), 
1(10-12), 1(16-17), 1(20-23), 
1(14-23) 

338 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 11: Planos obtidos pelo HCP para IEEE-24-G4. 

Análise 1 Rotas Custo 
(M$) 

Tempo 
(s) 

SI1 1(1-2), 1(1-5), 2(3-24), 3(6-10), 3(7-
8), 1(9-11), 1(10-11), 2(10-12), 
1(11-13), 1(12-13), 2(14-16), 2(15-
16), 1(15-24), 3(16-17), 3(17-18), 
3(18-21), 3(20-23), 1(21-22) 

1241 2,4 

SI2 1(1-5), 2(3-24), 1(6-10), 2(7-8), 1(9-
11), 2(10-12), 1(12-13), 2(14-16), 
1(11-13), 1(15-21), 1(15-24), 1(16-
17), 1(21-22), 1(2-8), 1(14-23) 

829 1,2 

SI3 1(3-24), 1(6-10), 2(7-8), 1(10-12), 
1(12-13), 1(14-16), 1(15-24), 1(16-
17), 1(21-22),  

370 0,6 

SI4 1(3-24), 1(6-10), 2(7-8), 1(10-12), 
1(12-13), 1(14-16), 1(15-24), 1(16-
17), 1(17-18),  

396 1,2 

 
 

Tabela 12: Resultados das Análises 2 e 3 para o sistema IEEE 24-
Barras. 

Análise 2 
 G0 G1 G2 G3 G4 

Rotas 1(6-10), 
2(7-8), 

1(10-12), 
1(14-16) 

1(1-5), 
1(3-24), 
1(6-10), 
2(7-8), 

1(14-16), 
1(15-24), 
2(16-17), 
1(16-19), 
2(17-18) 

1(1-5), 
1(3-24), 
1(6-10), 
1(7-8), 

1(14-16), 
1(15-24), 
2(16-17), 
1(10-12), 
2(17-18) 

1(6-10), 
2(7-8), 

1(14-16), 
2(16-17), 
1(10-12), 
2(20-23) 

1(3-24), 
1(6-10), 
2(7-8), 

2(14-16), 
2(16-17), 
1(9-11), 
1(10-12), 
1(16-17) 

Custo 
(M$) 

152 390 392 218 361 

Otima-
lidade (%) 

24 4 2 1 0 

Tempo 
(s) 

432 438 465 458 461 

Análise 3 
 G0 G1 G2 G3 G4 

Rotas 1(6-10), 
2(7-8), 

1(10-12), 
1(14-16) 

1(1-5), 
1(3-24), 
1(6-10), 
2(7-8), 

1(14-16), 
1(15-24), 
2(16-17), 
1(16-19), 
2(17-18) 

1(1-5), 
1(3-24), 
1(6-10), 
1(7-8), 

1(14-16), 
1(15-24), 
2(16-17), 
1(10-12), 
2(17-18) 

1(6-10), 
2(7-8), 

1(14-16), 
2(16-17), 
1(10-12), 
2(20-23) 

1(3-24), 
1(6-10), 
2(7-8), 

2(14-16), 
2(16-17), 
1(9-11), 
1(10-12), 
1(16-17) 

Custo 
(M$) 

152 390 392 218 342 

Otima-
lidade (%) 

100 74 73 62 51 

Tempo 
(s) 

414 375 377 373 402 

V.  CONCLUSÃO 
    Este trabalho apresentou uma estratégia de resolução 
híbrida para o problema PEEST. O uso do algoritmo 
heurístico construtivo, com base em quatro índices de 
sensibilidade inspirados na literatura, para auxiliar o 
algoritmo meta-heurístico  (considerando o Efeito Doppler), 
consiste em um modelo eficiente e promissor para aplicação 
em sistemas de maior porte. 
    O procedimento heurístico aumenta a eficiência do 
algoritmo bioinspirado conforme os resultados apresentados. 
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    Os resultados obtidos foram satisfatórios e aderentes às 
soluções encontradas na literatura para o PEEST. 
Tendo em vista os resultados encontrados com baixo tempo 
computacional, verifica-se que a metodologia proposta é 
adequada para aplicação considerando-se as perdas e 
restrições de segurança. 
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