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Abstract-- This work presents a hybrid method based on 

Harmony Search (HS) and Branch & Bound (B&B) to solve the 

problem of Static (PEEST) and Dynamic (PDEST) Transmission 

Network Expansion Planning in electrical power systems. The 

result of this formulation is mixed-integer nonlinear 

programming, where the difficulties are intensified in the PDEST 

by the temporal coupling. Therefore, a methodology was 

developed to reach the solution in three different stages: The first 

one is responsible for obtaining an efficient set of best candidate 

routes for the expansion; the metaheuristic optimization process 

uses Harmony Search to find PEEST’s optimal solution and its 

neighborhood that provides a PDEST candidate zone; lastly, a 

hybrid algorithm that mixes the HS and B&B concepts is 

adapted to provide the optimal PDEST. In this study, the lossless 

linearized modeling for load flow is used as a representation of 

the transmission network. Tests with the Garver, Two Valleys, 

and southern Brazilian systems were carried out to verify the 

performance method. The computational time saving for the 

PEEST and PDEST prove the efficacy of the proposed method.  

 
Index Terms--Branch & Bound, Constructive Heuristic 

Algorithms, Dynamic Transmission Expansion Planning, 

Harmony Search, Power Systems Planning.   

I.  INTRODUÇÃO 

 Brasil é um dos países que possui uma das matrizes 

energéticas mais limpas e renováveis do mundo: 42,5% 

[1]. Graças às suas bacias hidrográficas, quando o assunto é 

Energia Elétrica, o país é citado como o segundo em consumo 

sustentável, 96%, ficando atrás somente da Noruega que chega 

a incríveis 100% [2]. Essa sustentabilidade é garantida graças 

às hidrelétricas que correspondem pela maioria esmagadora de 

geração elétrica no país. Entretanto, a água que sempre foi um 

fator abundante em grande parte do território nacional, vem 

diminuindo ano após ano com o aumento do desmatamento de 

nascentes e a poluição desenfreada. Com a redução das 

chuvas, diminuiu-se a água nos mananciais e 

consequentemente a capacidade de geração de energia elétrica 

nas regiões Sudeste e Centro-oeste. Fato tal que não ocorreu 

nas regiões Sul e Norte. No entanto, devido à vasta extensão 

territorial brasileira, geralmente, estas fontes renováveis, se 
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encontram longe dos grandes centros de consumo, 

aumentando assim a complexidade do Sistema Interligado 

Nacional (SIN). Dentro deste contexto, faz-se necessária uma 

interligação elétrica adequada. 

O crescimento econômico de um país está diretamente 

relacionado com a expansão do mercado consumidor de 

energia elétrica. Porém, problemas econômicos de diversas 

causas restringem as verbas para os indispensáveis 

investimentos. Essa dicotomia entre o avanço e a falta de 

recursos gera a necessidade de se elaborar estudos mais 

avançados, principalmente na área de otimização, garantindo 

soluções rápidas e eficientes que contribuam com a 

diminuição desse contraste. É o que enfatiza [3]. Assim, surge 

o Planejamento de Expansão do Sistema de Transmissão 

(PEST), que tem como objetivo determinar entre um conjunto 

pré-definido de circuitos candidatos à expansão, aqueles que 

devem ser construídos de forma a minimizar os custos de 

investimento no sistema elétrico, suprindo a demanda prevista 

para um horizonte de planejamento [4]. 

De uma forma geral, o planejamento da transmissão pode 

ser classificado em Estático (PEEST), e Dinâmico (PDEST), 

de acordo com o horizonte de planejamento. A visão estática 

de “quais” reforços e “onde” estes devem ser instalados é uma 

abordagem simplista. Já a visão dinâmica dá ao planejador 

uma importante informação referente a “quando” estes 

reforços deverão ser alocados na rede, resultando em uma 

resposta mais robusta e eficaz. Além das dificuldades 

presentes no modelo estático, a consideração temporal faz o 

problema crescer de forma exponencial, levando os modelos 

dinâmicos a exigir grande esforço computacional [5]. 

O desenvolvimento de modelos matemáticos de otimização 

e técnicas que visam solucionar problemas de PEST é de 

grande importância para possibilitar o desenvolvimento do 

país, e consequentemente atender aos consumidores com 

maior qualidade no fornecimento de energia elétrica, 

garantindo altos índices de confiabilidade e custos 

competitivos. 

Os altos custos de investimentos e de operação, ressaltam a 

importância do planejamento da expansão desses sistemas. 

Ferramentas computacionais desenvolvidas a partir de técnicas 

de otimização e heurísticas adotadas no processo de 

planejamento, podem acarretar ganhos substanciais nos custos 

de expansão e operação. Diante do exposto, este trabalho 

apresenta um modelo baseado na metaheurística Harmony 

Search (HS) associada a métodos heurísticos construtivos para 

solução do PEEST. Já para a solução do PDEST, optou-se por  

utilizar o HS em associação ao método Branch & Bound 
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(B&B) na distribuição dinâmica dos melhores caminhos. 

Devido à flexibilidade e simplicidade matemática inerente ao 

HS, o problema pode ser resolvido de forma acoplada e 

inteira.  

A Seção II deste trabalho introduz a modelagem do PEST. 

Já nas Seções III e IV, nesta sequência, há a elucidação mais 

robusta sobre as técnicas de otimização: Harmony Search e 

Branch & Bound. Na Seção V é apresentado o método 

proposto. Em todas as etapas do processo de resolução dos 

problemas modelados na Seção II, a rede de transmissão é 

representada pelo modelo linearizado de fluxo de carga. O 

desempenho dessas modelagens mediante aos sistemas 

Garver, Two Valley e Sul do Brasil, juntamente às 

comparações com a literatura, são apresentados na Seção VI. 

As conclusões se encontram na Seção VII.  

II.  PLANEJAMENTO DE EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO 

O PDEST pode ser formulado como um problema de 

programação não linear com variáveis contínuas e discretas, 

cuja solução envolve a seleção de circuitos que visam 

minimizar o custo de investimento na transmissão satisfazendo 

todas as seguintes restrições: Balanço de potência ativa; 

Parâmetro de Expansão (PE); restrições de corte de carga. 

O PEEST pode ser modelado com a mesma formulação 

matemática que o PDEST para t fixo e igual ao último estágio 

do horizonte de planejamento. O PDEST pode ser formulado 

através do modelo fluxo de carga linearizado como: 

 (1) 

sujeito a, 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 
(6) 

 (7) 

 (8) 

 (9) 

 

(10) 

onde nt é o número de estágios; nbar é o número de barras;   
  

é o custo de déficit de energia;    
  é o custo presente do 

investimento do reforço do ramo i-j no estágio t;      
  é o 

déficit de energia;     
  é o parâmetro de expansão do ramo i-j 

no estágio t;   
  é a geração da barra i no estágio t;     

  é a 

demanda da barra i no estágio t;     
  é o fluxo de potência 

ativo no ramo existente i-j no estágio t;     
  é o fluxo de 

potência ativo no ramo candidato i-j no estágio t;     é a 

suceptância no ramo i-j;     
  é a diferença angular entre as 

barras i-j; C é o conjunto de rotas candidatas a expansão; E é o 

conjunto de ramos existentes no sistema de transmissão; tx é a 

taxa de interesse anual. 

A função objetivo, descrita em (1), corresponde à 

minimização da soma dos investimentos das linhas candidatas 

e dos custos do déficit de energia para cada um dos estágios 

do horizonte de planejamento referentes à expansão do 

sistema de transmissão. A geração de déficit possui alto custo 

operacional e pode ser interpretada como uma geração fictícia 

de potência ativa inserida em cada barra visando garantir a 

viabilidade do sistema. Conforme (2), tradicionalmente é 

utilizado o modelo de fluxo de carga CC para problemas de 

PEST. Esta modelagem é baseada no acoplamento entre a 

potência ativa e o ângulo da tensão e permite de forma 

simples, com baixo esforço computacional e precisão aceitável 

atender as Leis de Kirchhoff e determinar a distribuição dos 

fluxos de potência ativa na rede de transmissão. 

A restrição (3) corresponde aos limites de fluxo de potência 

ativa nos circuitos existentes e candidatos, representando 

assim a capacidade de transporte de potência ativa das linhas 

de transmissão. Em (4) e (5) são representadas as restrições de 

canalização, ou seja, limites inferiores e superiores, dos 

geradores existentes e artificiais, sendo estes últimos 

referentes aos eventuais cortes de carga existentes no sistema. 

A decisão de construir ou não determinados circuitos é 

representada por uma variável discreta, o parâmetro de 

expansão,     
 . A Tabela I apresenta o vetor expansão de um 

único estágio de um determinado PEST. Neste exemplo, foi 

determinado que um único circuito entre as barras s e z deve 

ser reforçado no estágio t. 

TABELA I  

REPRESENTAÇÃO VETORIAL DO PARÂMETRO DE EXPANSÃO [4] 

    

0 0 0 1 

Após a definição do parâmetro de expansão é necessário 

fazer a atualização do limite máximo de expansões possíveis 

para o próximo estágio em cada rota. As equações (6) e (7) 

permitem que estes limites sejam atualizados e respeitados. A 

formulação proposta em [6] é composta por circuitos 

existentes e rotas candidatas à expansão, dados por (8) e (9), 

respectivamente. O custo presente do investimento nas rotas 

candidatas para uma determinada taxa de interesse anual, tx, é 

obtido através de (10). 

III.  HARMONY SEARCH 

O Harmony Search, ou Busca Harmônica, foi desenvolvido 

sob a visão de música como sendo a procura pelo perfeito 

estado de harmonia. Ideia análoga a encontrar a otimalidade 
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em um processo de otimização matemático [7]. Inspirado no 

processo de improvisação musical de um trio de jazz, onde 

cada músico procura a harmonia perfeita entre eles o HS 

funciona sob as seguintes premissas: Cada possível solução 

proveniente das variáveis (os músicos) é denominada 

harmonia. O conjunto de harmonias é conhecido por Memória 

Harmônica (MH). Cada harmonia é associada a uma nota de 

performance que mede sua capacidade harmônica. Após cada 

iteração ou ensaio, novas harmonias produzidas através de 

improvisação e/ou mesclagem são avaliadas e ranqueadas. As 

piores harmonias são descartadas e repete-se o ciclo até que se 

satisfaça o critério de parada [8]. 

Os estágios envolvidos no processo de busca do HS são: (A) 

Definição dos Parâmetros e Inicialização do Algoritmo; (B) 

Inicialização da Memória Harmônica; (C) Processo de 

Improvisação da Nova Harmonia; (D) Atualização da 

Memória Harmônica; (E) Verificação do critério de parada. 

Em [7], há um exemplo numérico detalhado da metaheurística 

HS em ação. 

Conforme demonstrado em [9], para inicialização do 

algoritmo devem ser definidos o critério de parada, a Taxa de 

Consideração da Memória Harmônica (TCMH), a Taxa de 

Ajuste de Tom (TAT), a Largura de Banda (lb) e o Tamanho 

da Memória Harmônica (TMH). A Memória Harmônica é 

criada com TMH vetores aleatórios de tamanho 

correspondente às variáveis de decisão. 

Para usar a memória harmônica de maneira mais eficaz, o 

programador deve atribuir um parâmetro contínuo entre 0 e 1 

à TCMH. Se essa taxa for muito pequena, o algoritmo 

raramente irá consultar a MH. Desse modo, o processo de 

busca pela harmonia esteticamente perfeita poderá convergir 

muito morosamente. Por outro lado, se esta taxa for 

extremamente alta (próxima de 1), quase sempre as harmonias 

a serem utilizadas, serão provenientes da MH. Sendo assim, 

outras harmonias provavelmente não serão bem exploradas, o 

que potencialmente levará o processo de convergência a 

soluções subótimas, dependendo da solução inicial.  

Assim como a TCMH, a TAT é um parâmetro contínuo que 

usualmente não trabalha próximo aos seus limites e varia entre 

0 e 1. Se a TAT for muito pequena, raramente as soluções 

existentes na MH serão ajustadas e a única maneira de se obter 

novas soluções será através da randomização. Por outro lado, 

se a TAT for muito alta, o algoritmo pode não convergir 

plenamente devido à falta de comunicação entre as soluções.  

O processo de improvisação gera novas harmonias a cada 

iteração. A criação do novo vetor harmonia pode ser explicada 

em mais detalhes com o auxílio da discussão do processo de 

improvisação musical. O novo vetor solução   
  

   
    

    
      

   é gerado levando em consideração as três 

possibilidades de criação que o músico pré-dispõe para a 

improvisação de uma nova harmonia: (i) Compor novas e 

randômicas notas; (ii) tocar qualquer parte famosa de uma 

música exatamente como veio de sua memória; (iii) tocar algo 

similar a um trecho conhecido (assim ajustando o tom 

levemente). Ao formalizar estas três opções em um processo 

de otimização, obtêm-se três componentes correspondentes: (i) 

aleatoriedade, (ii) uso de memória harmônica através da 

inteligência coletiva e (iii) ajustes de tonalidade [8]. O 

algoritmo do processo de improvisação do HS é descrito 

como: 

para  (i=1 até TMH) faça 

     se (rand1 < TCMH) então   
    

    

          se (rand2 < TAT) então   
    

           

     se não   
       (       ) 

fim para 

onde     e     são respectivamente os limites superiores e 

inferiores das variáveis de decisão   
 . 

A atualização da MH se dará com a constatação de um 

melhor encaixe musical das novas harmonias/soluções aos/à 

ouvidos/função fitness. 

Como ação final de uma iteração, o algoritmo testará se o 

critério de parada foi satisfeito. Em caso de insucesso, deve-se 

improvisar uma nova harmonia, dando sequência ao processo 

de busca. Ao final do processo de otimização, com o critério 

de parada satisfeito e a convergência do método constatada, o 

algoritmo retorna um provável ótimo global. 

IV.  BRANCH & BOUND 

Dentre os algoritmos completos, uma estratégia conhecida 

como Branch & Bound, cuja origem remonta aos anos 

cinquenta, é usualmente empregada para resolver complexos 

problemas de otimização combinatória para a indústria e 

comunidade acadêmica [10]. Proveniente da escola clássica de 

algoritmos, o B&B trabalha com o conceito de relaxar o 

problema (PEEST) e dividi-lo (to branch) em N (estágios) 

subproblemas de modo a encontrar a solução ótima para o 

problema inicial (PDEST) por comparações. Ao contrário da 

enumeração exaustiva, o B&B, tem por característica exercer 

uma enumeração sistêmica e inteligente de todas as soluções 

possíveis. A cada iteração, seus limites inferiores (LI) e 

superiores (LS) são atualizados de modo a executar a poda (to 

bound) de conjuntos de soluções infrutíferas, trazendo assim 

eficiência ao método. É importante salientar que o algoritmo 

só atinge seu critério de parada quando os N subproblemas são 

analisados. Ou seja, ao final do algoritmo a solução 

encontrada é a real solução ótima. 

Neste estudo, optou-se pela utilização do B&B no PDEST 

das soluções contidas na RSE. Contudo foi criado um 

algoritmo baseado no HS para inicialização do B&B que 

garante um limite superior subótimo aumentando assim sua 

eficácia.  A cada estágio do horizonte de planejamento, o 

método B&B poda os ramos mortos (planejamentos onde há 

cortes de carga) ou infectados (planos de expansão mais caros 

que o LS) e permite o crescimento dos bons galhos (soluções 

baratas e factíveis) até o fim do horizonte de planejamento.  

V.  MÉTODO PROPOSTO 

O PEEST pode ser formulado como um problema não 

linear de variáveis mistas, onde a região de solução é não 

convexa. No PDEST ainda deve ser considerado o 

acoplamento temporal. A Fig. 1 ilustra o fluxograma do 

método proposto, que é dividido em três estapas com o 

objetivo de diminuir as dificuldades mencionadas e solucionar 

o problema: O primeiro bloco é o responsável por encontrar as 

rotas relevantes e reduzir o espaço amostral através do 
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Algoritmo Heurístico Construtivo (AHC); o segundo bloco 

resolve o PEEST e fornece ao próximo estágio uma região de 

ótimos estáticos; no terceiro e último bloco, o algoritmo 

híbrido (HS-B&B) faz o PDEST de todas as soluções do 

PEEST a fim de encontrar a melhor solução dinâmica 

considerando o acoplamento temporal. 

 

Fig. 1.  Fluxograma do Método Proposto 

A.  Algoritmo Heurístico Construtivo 

Em [5] foi proposto um AHC cuja taxa de carregamento, 

    é baseada exclusivamente sobre o preenchimento da 

capacidade de escoamento da linha de transmissão nos PEEST 

factíveis. No presente trabalho, a proposta acopla ao AHC as 

informações provenientes dos multiplicadores de Lagrange, 

    nos PEEST infactíveis.  

As iterações do AHC só são contadas quando há a obtenção 

de um PEEST factível. É necessário que todas as rotas 

candidatas sejam observadas e testadas ao menos uma vez ao 

longo do limite máximo de iterações, itmax, para PEESTs 

factíveis e infactíveis. 

Ao final dessa rodada de testes, o AHC optará por aquelas 

rotas que se destacaram em relação às outras quanto à taxa de 

carregamento e/ou multiplicador de Lagrange. Isto é, as rotas 

construídas que obtiverem durante os testes     e/ou     acima 

dos seus respectivos indicadores médios adicionados à 

variância serão selecionadas para o reduzido conjunto das 

rotas relevantes candidatas à expansão. Este conjunto é muito 

pertinente, pois reduz exponencialmente o espaço amostral, 

conforme observado em (11) e (12) para o PEEST e o PDEST, 

respectivamente. 

exNX  )1( max  (11) 

 
exN

Xnt

Xnt















)!()!(

!

max

max
 (12) 

onde N é o número de rotas candidatas iniciais; ex é o número 

de rotas excluídas;      é a quantidade máxima de expansões 

por rota; nt quantidade de estágios de planejamento. 

B.  Planejamento Estático de Expansão  

Com o conjunto de rotas relevantes definido, este é então 

passado ao processo de otimização estática feita pelo HS, 

metaheurística apresentada na Seção IV. Neste estudo, foi 

incorporado um algoritmo de inicialização para que a região 

de otimização estática fosse encontrada com maior eficiência. 

    1)  Algoritmo de Inicialização 

A memória harmônica é inicializada então com as piores 

respostas factíveis possíveis: o limite máximo de expansão em 

cada rota. Para cada solução prévia da MH, o algoritmo de 

inicialização faz um ajuste fino nessas soluções iniciais e 

chega, de forma aleatória, a mínimos locais. Como? Retira-se 

uma linha candidata por vez e checa-se a factibilidade da 

solução N-1. Caso seja factível, muda-se a rota e retira-se 

outra, assim sucessivamente até que se depare com a não 

factibilidade do PEEST. Logo, volta-se à linha retirada e 

segue-se observando novas rotas até que todas as rotas estejam 

no limite mínimo para o PEEST: Mínimos locais. 

    2)  Processo de Otimização Estática 

Com o processo de otimização inicializado partindo-se de 

soluções satisfatórias, o HS parte então para a busca do 

mínimo PEEST respeitando as restrições de balanço de 

potência, corte de carga e discretização dos parâmetros de 

expansão. Destaca-se a evolução do método para que as 

soluções uma vez testadas, jamais seja reanalisada, evitando 

que o método estagne em círculos e aumentando ainda mais a 

eficiência do mesmo. 

É importante salientar que ao contrário do que 

convencionalmente se faz ao otimizar, ou seja, buscar uma 

única solução ótima, nesta metodologia o HS foi modificado 

para encontrar não somente um único Planejamento Estático 

Ótimo (PEO), mas também para disponibilizar uma Região de 

Soluções Estáticas (RSE) a ser refinada na parte dinâmica da 

metodologia. Ou seja, a otimização estática por zona fornecerá 

os melhores PEEST à expansão dinâmica. A Fig. 3 ilustra o 

conceito de zona ótima, que é dado empiricamente por (13), e 

define fazer parte da RSE aqueles PEEST que tenham custos 

de investimento próximos ao do PEO. 
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Fig. 1.  Ilustração da Região de Soluções Estáticas (RSE) 

SOEPEESTtxPEOPEEST  )1(
 

(13) 

C.  Planejamento Dinâmico de Expansão  

A otimização dinâmica é o último bloco do fluxograma 

contido na Fig. 1. Com a ajuda do algoritmo híbrido HS-B&B, 

este bloco visa encontrar o PDEST de todas as soluções 

estáticas contidas na RSE respeitando o acoplamento temporal 

e evitando os possíveis cortes de carga. A fim de apurar o 

B&B, e encontrar com maior rapidez o melhor PDEST, é feita 

a distribuição das soluções estáticas através do HS. Neste 

algoritmo de inicialização, é dada prioridade às rotas mais 

baratas, atrasando ao máximo a construção de rotas mais 

caras. Quando mais de uma rota tem o mesmo preço de 

construção, então é priorizada aquela que possuir a maior taxa 

de carregamento,    . 

Com um PDEST subótimo em mãos, o B&B fica 

responsável por encontrar a solução ótima que possivelmente 

tenha escapado a essa técnica inicial. Como o B&B já tem um 

parâmetro de resposta fica mais fácil fazer a poda não somente 

observando as restrições de factibilidade do PDEST, mas 

também comparando o custo de investimento das novas 

distribuições ao PDEST inicial. Assim, o HS-B&B se torna 

capaz de fazer a poda antecipada de soluções potencialmente 

caras. Após toda RSE testada, o método compara os possíveis 

PDEST a fim de encontrar a melhor solução, ou seja, o 

PDEST ótimo. 

VI.  RESULTADOS E ANÁLISES 

Nesta seção são executados testes com o sistema-teste IEEE 

Garver [6], com o modelo do sistema Sul brasileiro [11] e um 

sistema de 10 barras baseado no IEEE Garver proposto por 

[5]
1
. Para todos os casos, a estagnação do algoritmo foi 

utilizada como critério de parada. Foram testadas e 

comparadas tanto as soluções do PEEST de [4] e [12], como 

as do PDEST [13].  

Em todas as simulações foram considerados um horizonte 

de planejamento de 10 anos, isto é, 10 estágios; taxa anual de 

interesse, tx=10%; a demanda do primeiro ano equivalente a 

50% da demanda final e crescimento linear; corte de carga 

máximo de 1MW; escoamento máximo das rotas equivalente 

ao nominal. Demais dados estarão contidos nas descrições dos 

testes e nas tabelas seguintes.  

                                                           
1 Para maiores informações sobre as especificações dos sistemas acesse: 

https://sites.google.com/engenharia.ufjf.br/portfolioengenharia/pesquisa 

Todos os testes foram realizados utilizando o MATLAB 

7.9.0 R2009B no mesmo notebook Dell com as seguintes 

características: Intel core i5-480M, 2.67GHz e 6.0GB de 

RAM. A fim de economizar tempo computacional, todos os 

sistemas foram testados utilizando o AHC. Os tempos 

mínimos, máximos e médios para convergência do HS-B&B 

para todos os casos podem ser encontrados nas Tabelas VII, 

VIII e IX. 

A.  Sistema Garver 

Originalmente proposto por [6], este sistema, de 6 barras, 6 

ramos existentes, 15 ramos candidatos e demanda total de 

760MW no último estágio, apesar de pequeno, ilustra as 

maiores dificuldades encontradas na resolução do problema de 

PDEST. Por exemplo, a explosão combinatória das soluções 

expressa em (12). As Tabelas II, III e IV contêm os dados 

referentes ao sistema em questão. 

TABELA II  

DADOS DE BARRA DO SISTEMA GARVER [4] 

Bus 
Gmin 

(MW) 

Gmax 

(MW) 

Demanda 

Inicial (MW) 

Demanda 

Final (MW) 

1 0 150 40 80 

2 0 0 120 240 

3 0 360 20 40 

4 0 0 80 160 

5 0 0 120 240 

6 0 600 0 0 
 

TABELA III  

RAMOS EXISTENTES DO SISTEMA GARVER [4] 

Linhas 

Existentes 

Número de 

Linhas 

Reatância 

(Ω) ijf  (MW) 

1-2 1 40 100 

1-4 1 60 80 

1-5 1 20 100 

2-3 1 20 100 

2-4 1 40 100 

3-5 1 20 100 
 

TABELA IV  

ROTAS CANDIDATAS DO SISTEMA GARVER [4] 

Ramo 
Linhas 

Candidatas 
0

ijExp  Reatância 

(Ω) 
ijf  

(MW) 

0

ijC  

(MUS$) 

1 1-2 3 40 100 40 

2 1-3 4 38 100 38 

3 1-4 3 60 80 60 

4 1-5 3 20 100 20 

5 1-6 4 68 70 68 

6 2-3 3 20 100 20 

7 2-4 3 40 100 40 

8 2-5 4 31 100 31 

9 2-6 4 30 100 30 

10 3-4 4 59 82 59 

11 3-5 3 20 100 20 

12 3-6 4 48 100 48 

13 4-5 4 63 75 63 

14 4-6 4 30 100 30 

15 5-6 4 61 78 61 

 

 Para resolução do problema, inicialmente é recomendado 

aplicar o AHC e refinar as rotas existentes. A Fig. 3 mostra a 

https://sites.google.com/engenharia.ufjf.br/portfolioengenharia/pesquisa
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atuação do AHC sobre a amostra em uma determinada 

iteração. Nota-se que a partir do AHC baseado no fluxo de 

potência passante médio entre as linhas,    , foi possível 

observar relevância nas linhas 1-5, 2-3, 2-6 e 3-5. Por outro 

lado, quando este método privilegia a análise sobre os 

multiplicadores de Lagrange,    , as linhas de relevância se 

tronam 2-3, 2-6, 3-5 e 4-6. Caso fosse considerada somente a 

análise de     para esta iteração específica o algoritmo 

convergiria obrigatoriamente para uma solução subótima. 

Todavia, optou-se pela união dos conjuntos de soluções 

encontradas pelo AHC  a fim de garantir maior robustez ao 

método. 

 

Fig. 3.  Conjunto de rotas relevantes definidas pelo AHC para o sistema 

Garver. 

Em 300 simulações, o bloco estático de otimização 

encontrou o PEO conhecido na literatura de U$110M em 

97,3% dos testes quando o redespacho na geração era 

permitido. Já para a configuração sem redespacho, o custo de 

investimento de U$200M foi obtido 95,8% das tentativas.  

O resultado, ano a ano, do PDEST no sistema Garver é 

demonstrado na Tabela V. Nota-se que ao considerar três 

reforços como o limite máximo de expansão por rota, o 

investimento dinâmico total, evitando o corte de carga, é 

equivalente a U$81.896M.  

Quando considerado     =2, o PDEST encontrou um 

investimento de U$87.948M ao longo do horizonte de 

planejamento, o que é um resultado melhor que a resposta 

previamente conhecida da literatura [13]. Para esta 

configuração, o sistema Garver foi também testado sem o 

AHC e a mesma resposta foi encontrada, porém com esforço 

computacional três vezes maior e eficácia de 73,5%, 

demonstrando assim a relevância da filtragem no espaço 

amostral executada pelo AHC na obtenção do PDEST ótimo.   

 Nessa mesma ordem, o PDEST para tx=10% mostra uma 

economia aproximada de 25,6% e 32,3% de gastos em relação 

ao PEEST. O sistema Garver foi também testado sem o AHC 

e a mesma resposta foi encontrada, porém com esforço 

computacional três vezes maior e eficácia de 73,5% para 

    =2. Ainda sobre o caso de     =2, o PDEST proposto 

neste trabalho obteve resultados melhores que os previamente 

conhecidos na literatura [13]. 

B.  Sistema Sul do Brasil 

Este sistema real é originalmente formado por 46 barras, 

das quais 11 barras estão isoladas; 66 circuitos existentes na 

topologia base; 79 caminhos candidatos e uma demanda 

prevista de 6880MW. Inicialmente proposto em [11], o 

sistema Sul vem sendo muito utilizado para validar resultados 

de novos métodos para o problema de PEST, como em [4], 

[12] e [13]. 

Sobre o sistema sul equivalente sem redespacho, pode-se 

afirmar que a melhor solução para     =3, inicialmente 

publicada em [14] e posteriormente confirmada em [15], tem 

custo total de U$154.42M, o que corresponde à adição de 16 

novos circuitos. São eles: 05-06 (2); 06-46 (1); 19-25 (1); 20-

21 (1); 24-25 (2); 26-29 (3); 28-30(1); 29-30 (2); 31-32 (1); 

42-43 (2). Quando se permite o redespacho, utilizando 

    =3, a resposta encontrada foi a mesma conhecida na 

literatura [4], [13], equivalente a U$70.289M. 

Levando em consideração que o carregamento máximo 

adotado pelas linhas foi o nominal, o corte de carga máximo 

permitido de 1MW e     =2, o PDEST proposto através 

desse método tem custo total de investimento equivalente a 

U$42.524M, de acordo com a Tabela VI. Planejamento tal que 

diverge dos U$38.94M encontrado em [13]. Entretanto, ao 

simular as expansões propostas em [13], inclusive com a 

inserção manual dos reforços previstos em seus respectivos 

estágios, no 5º ano foi observado corte de carga superior a 

1MW na barra 9. Destaca-se que 1MW é o valor máximo de 

corte de carga normalmente utilizado na literatura 

especializada [4], [14], [15], e por isso adotado neste trabalho. 

TABELA V  
COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO PARA O SISTEMA GARVER 

Algoritmo HS-B&B HS-B&B Lagrange 

Investimento 

Estático 

Garver      =3 Garver      =2 Garver     =2 
US$110M US$130M US$130M 

Ano Rotas 
 

(MUS$) 
Rotas 

 

(MUS$ 
Rotas 

 

(MUS$) 

1 4-6 30.00 2-3 20.00 2-3 20.00 

3 - - 3-5 16.53 3-5 16.53 

4 4-6 22.54 - - 4-6 22.53 

5 - - 4-6 20.49 - - 

6 3-5 12.42 - - - - 

7 4-6 16.93 4-6 16.93 4-6 16.93 

9 - - 2-6 14.00 2-6 14.00 
Investimento 

Dinâmico 
U$81.892M  U$87.948M U$89.990M 

 

TABELA VI  
COMPARAÇÃO DOS CUSTOS DE INVESTIMENTO PARA O SISTEMA SUL 

Algoritmo HS-B&B Lagrange 

Investimento 

Estático 

Sul      =3 Sul     =3 
70.289 MUS$ 70.289 MUS$ 

Ano Rotas 
 

(MUS$) 
Rotas 

 

(MUS$) 

3 20-21 6.75 20-21 6.75 

5 
5-6 

6-46 
16.52 

5-6 

13-20 
6.07 

6 - - 6-46 9.93 

7 42-43 4.62 42-43 4.61 

8 

5-6 

20-21 

20-23 

11.61 

5-6 

13-20 

20-23 

7.77 

9 - - 20-21 3.81 

10 13-20 3.02 - - 
Investimento 

Dinâmico 
U$42.524M U$38.94M 

 

O sistema sul foi simulado 50 vezes para cada configuração. 

Os tempos computacionais requeridos no PEEST e no PDEST 

t

ijC t

ijC t

ijC

t

ijC t

ijC
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são apresentados nas Tabelas VII, VIII e IX. Quando 

comparado ao Particle Swarm Optimization (PSO) utilizado 

em [4] e ao Bat Algorithm (BA) de [12], para os sistemas 

Garver IEEE e Sul, a simulação mais rápida do HS-B&B 

convergiu mais rápido que o BA e o PSO. Em alguns casos, 

mesmo a pior convergência apresentada pelo algoritmo 

híbrido proposto se mostrou mais rápida que as 

metaheurísticas concorrentes. A grande surpresa ficou para o 

tempo computacional gasto no PDEST do sistema Sul. O 

método Lagrange utilizado em [13] requisitou em média três 

vezes o tempo gasto pelo HS-B&B para convergir para a 

solução ótima.  

TABELA VII  

COMPARAÇÃO DO TEMPO DE CONVERGÊNCIA PARA O PEEST ÓTIMO SEM 

REDESPACHO NA GERAÇÃO 

System HS-B&B 
Lagrange 

(média) 

BA 

(média) 

PSO 

(média) 

Garver 

    =3 

min 35s 

max 124s 

mean 102s 

- 165s 192s 

South 

    =3 

min 351s 
max 1030s 

mean 562s 

- - 1626s 

 

TABELA VIII  

COMPARAÇÃO DO TEMPO DE CONVERGÊNCIA PARA O PEEST ÓTIMO COM 

REDESPACHO PERMITIDO NA GERAÇÃO 

 System HS-B&B 
Lagrange 

(média) 

BA 

(média) 

PSO 

(média) 

Garver 

    =2 

min 17s 
max 25s 

mean 19s 

- - - 

Garver 

    =3 

min 19s 
max 53s 
mean 28s 

- 125s 160s 

South 

    =3 

min 207s 
max 690s 

mean 303s 

- 278s 992s 

 

TABELA IX  
COMPARAÇÃO DO TEMPO DE CONVERGÊNCIA PARA O PDEST ÓTIMO 

System HS-B&B 
Lagrange 

(média) 

BA 

(média) 

PSO 

(média) 

Garver 

    =2 

min 20s 
max 30s 

mean 24s 

- - - 

Garver 

    =3 

min 17s 
max 24s 

mean 20s 

- - - 

South 

    =3 

min 499s 
max 720s 

mean 586s 

34min42s 

or 2082s 

- - 

 

C.  Sistema Two Valleys 

Originalmente proposto em [5], este sistema é baseado no 

Garver, porém se diferencia por possuir um subsistema com 4 

barras e 4 linhas acopladas na Barra 6 do sistema Garver, 

formando assim um sistema desconexo de 10 barras. Contudo, 

como se fossem dois vales onde a única forma de interconexão 

entre os subsistemas é através da Barra 6 do sistema Garver, 

situada no alto da montanha que separa as duas cidades, o 

conjunto de linhas candidatas não contém 45 elementos, mas 

sim 25. Seu conjunto de rotas candidatas é a união das Tabelas 

IV e XII. Assim como as rotas candidatas, os ramos existentes 

do sistema Two Valleys é a união das Tabelas III e XI. Os 

dados das barras do novo subsistema estão na Tabela X.  

TABELA X  

DADOS DAS BARRAS ANEXAS AO GARVER NO SISTEMA TWO VALLEYS [5] 

Barra 
Gmin 

(MW) 

Gmax 

(MW) 

Demanda 

Inicial (MW) 

Demanda 

Final (MW) 

7 0 150 40 80 

8 0 0 120 240 

9 0 360 20 40 

10 0 0 80 160 
 

TABELA XI  

LINHAS EXISTENTES ANEXAS AO GARVER NO SISTEMA TWO VALLEYS [5] 

Linhas 
Existentes 

Número de 
Linhas 

Reatância 
(Ω) 

ijf  

(MW) 

6-7 1 10 100 

6-8 1 28 100 

7-9 1 20 100 

9-10 1 30 100 
 

TABELA XII  
LINHAS CANDIDATAS ANEXAS AO GARVER NO SISTEMA TWO VALLEYS [5] 

Ramo 
Linhas 

Candidatas 
0

ijExp  
Reatância 

(Ω) 
ijf  

(MW) 

0

ijC  

(MUS$) 

16 6-7 3 10 100 10 

17 6-8 3 28 100 28 

18 6-9 4 60 80 60 

19 6-10 4 20 100 20 

20 7-8 4 68 70 68 

21 7-9 3 20 100 20 

22 7-10 4 40 100 40 

23 8-9 4 31 100 31 

24 8-10 4 30 100 30 

25 9-10 3 30 82 30 
 

Os PDESTs encontrados pelo HS-B&B são demonstrados 

ano a ano na Tabela XIII, onde é provada a necessidade de 

explorar toda a RSE antes da definição do PDEST ótimo. 

Embora esta análise seja mais complexa e exija maior esforço 

computacional, se demonstrou mais completa e robusta, 

gerando para este caso uma economia de aproximadamente 

U$146K. 

TABELA XIII  

RESULTADO DO MÉTODO PROPOSTO PARA O SISTEMA TWO VALLEYS 

Investimento 

Estático 

Plano 1
 

Plano 2
 

U$168M
 

U$170M
 

Ano Rotas 
t

ijC  

(MUS$) 
Rotas 

t

ijC  

(MUS$) 

1 4-6 30,000 4-6 30,000 

2 6-8 25,455 8-10 27,273 

4 4-6 22,539 4-6 22,539 

6 3-5 12,418 3-5 12,418 

7 
4-6 

9-10 
33,868 

4-6 

6-7 
22,579 

9 - - 7-9 9330,15 
Investimento 

Dinâmico 
U$124,280M U$124,134M 
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Devido às peculiaridades do sistema, em 96,3% das 

simulações, o AHC encontrou as mesmas 9 rotas relevantes. 

São elas 2-3, 2-6, 3-5, 4-6, 6-7, 6-8, 7-9, 8-10 e 9-10.  

Neste sistema-teste o método proposto encontrou duas 

soluções pertinentes na RSE. Com a utilização do AHC, a 

incidência desses resultados na RSE foi de 91,4%. Por outro 

lado, sem o AHC, o algoritmo demorou em média 5 vezes 

mais para convergir e estagnou em ótimos locais de baixa 

qualidade em 26,7% das simulações.  

VII.  CONCLUSÃO 

Neste trabalho foram propostas melhorias ao método 

apresentado em [5], resultando em um algoritmo híbrido mais 

capaz de solucionar o Planejamento Dinâmico de Expansão 

em Sistemas de Transmissão. Como inovações, enumeram-se: 

Na busca pelo conjunto das rotas relevantes, o AHC passou a 

utilizar não somente as informações de carregamento das rotas 

candidatas, mas também informações dos multiplicadores de 

Lagrange; a etapa estática foi equipada com uma lógica capaz 

de evitar análises em PEEST já conhecidos; a inserção do 

B&B no estágio dinâmico permitiu maior eficiência ao 

método. Fato tal que pode ser notado quando comparado o 

esforço computacional requerido pelo HS-B&B às outras 

técnicas de otimização. Na maioria dos casos o método 

proposto se demonstrou mais rápido que BA, PSO e o método 

de Lagrange. Mesmo nos piores casos, o HS-B&B demonstrou 

tempo computacional aceitável. 

Nos planejamentos estáticos, tanto com redespacho das 

gerações, quanto com valores fixos, o método proposto 

demonstrou excelente desempenho. Com relação ao PDEST, o 

valor obtido em [13] contempla um corte de carga superior ao 

máximo tolerado nestes estudos: 1MW, inviabilizando assim a 

comparação. Destaca-se que, geralmente, 1MW é o valor 

máximo de corte de carga utilizado na literatura especializada, 

e por isso adotado neste trabalho, assim como em conforme 

[4], [14], [15], [16] e [17]. 

Embora o AHC não forneça garantias de otimalidade, a 

redução do conjunto de rotas candidatas agrega eficiência na 

solução do problema de PEST, se tornando assim um atrativo 

campo de estudo e pesquisas. 

Tanto para o PEEST, quanto para o PDEST, o HS-B&B 

encontrou a solução ótima em todos os casos testados e 

ultrapassou as expectativas no que tange à economia de tempo 

computacional, assim provando a eficácia e robustez do 

método proposto. 
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