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Abstract--The use of distributed generation (DG) has become a 

promising solution to the challenges inherent in modern energy 

distribution systems (EDSs). This type of generation can be 

obtained from several renewable sources for environmental 

sustainability, such as solar, wind and biomass. Another factor 

that encourages DG penetration is a conversion and injection of 

energy into an electric grid close to its load, which reduces the 

technical losses. The present work proposes an application of a 

method to solve the problem of optimal allocation of solar and 

wind based DG in EDS through the Harmony Search (HS) meta-

heuristic. The optimization model is proposed to determine the 

locations and types of DGs that minimize the total investment and 

operational costs, which include costs of technical loss and gas 

emission. A case study with a well-know system is performed to 

assess the proposed application. 

 

Index Terms -- Distributed generation, harmony search, 

optimization, planning, renewable generation. 
 

I. NOMENCLATURA 

 

npv, neo  números de geradores fotovoltaicos e eólicos, 

respectivamente; 

cipv, cieo fatores de custo ($/kVA) para cálculo dos 

investimentos em geração fotovoltaica e eólica, 

respectivamente;  

Spv, Seo capacidades instaladas (kVA) de unidades 

fotovoltaicas e eólicas, respectivamente; 

cpv, ceo fatores ($/kWh) para cálculo dos custos de 

operação e manutenção de geração fotovoltaica e 

eólica, respectivamente; 

Ppv, Peo gerações de potências ativa (kW) de unidades 

fotovoltaicas e eólicas, respectivamente; 

T período de operação (h); 

cre fator de custo ($/kWh) para a perda técnica na 

rede de distribuição; 

Pe perda técnica na rede de distribuição (kW); 

Pre potência proveniente da rede de transmissão ou 

subtransmissão, importada a partir da subestação 

(kW); 

cem fator de custo ($/kg) para emissões;  

ere 

Pe,pu 

fator de emissão (kg/kWh) associado com Pre; 

perda técnica na rede de distribuição; 
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tr   número de trechos de distribuição; 

gt  condutância do trecho de distribuição t (pu);  

Vdt, Vpt   módulos de tensão (pu) nas barras terminais do                    

trecho t;  

θdt, θpt  ângulos de fase (radianos) nas barras terminais do        

trecho t; 

xpv,k, 

xeo,k  

decisões de alocação de GD fotovoltaica e eólica, 

respectivamente, na barra k (‘1’ para alocação e 

‘0’ caso contrário); 

Qpv, Qeo  potências reativas de saída (kVAr) das unidades 

de GD fotovoltaicas e eólicas, respectivamente; 

Pk, Qk demandas de potência ativa (kW) e reativa 

(kVAr), respectivamente, na barra k; 

Ωk  conjunto de barras diretamente conectadas, 

através de trechos de distribuição, à barra k; 

Pkm, 

Qkm  

fluxos de potências ativa (kW) e reativa (kVAr) 

no trecho que conecta as barras k e m; 

fcpv, fceo  fatores de capacidade fotovoltaico e eólico, 

respectivamente; 

Ppvn, 

Peon  

classes de potência de unidades fotovoltaicas e 

eólicas, respectivamente; 

fppv, 

fpeo  

fatores de potência fotovoltaico e eólico, 

respectivamente; 

Vmin, 

Vmax 

limites inferior e superior de tensão do sistema 

(pu); 

β  penetração máxima (%) de GD no sistema, em 

relação à carga total;  

Ωb  

f(z) 

Z 

N 

conjunto de barras de carga do sistema; 

função objetivo; 

conjunto das variáveis de decisão;  

número de variáveis de decisão;  

C conjunto de barras candidatas; 

nNEW número de novas harmonias do método de busca 

harmônica; 

rand 

bw 

número aleatório entre 0 e 1; e 

comprimento de banda do método Busca 

Harmônica. 
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II. INTRODUÇÃO 

Fontes tradicionais de energia apresentam diversos desafios, 

como geração distante dos centros de consumo e/ou questões 

ambientais, e a geração distribuída (GD) consiste em uma 

solução promissora para a superação dos mesmos. O termo 

"geração distribuída" é usado para a conversão de energia 

elétrica de forma descentralizada e próxima às cargas. Devido 

a esta proximidade, a GD é frequentemente conectada ao 

sistema de distribuição de energia (SDE) e/ou as cargas da rede 

elétrica de forma direta [1], podendo abastecer a rede e/ou 

cargas individuais com potências variando de alguns kW a até 

potências da ordem de MW. Diferentes fontes primárias e 

renováveis, como biomassa, eólica e solar, podem ser utilizadas 

como GD [2]. 
Uma das vantagens do uso de GD se dá pelo fato de que a 

conversão e a injeção de potência ocorrem próximas da carga, 

o que possibilita a redução de perdas técnicas resultantes do 

transporte de energia [3]. Outro importante aspecto para o 

emprego de GDs em redes de distribuição é a utilização de 

fontes renováveis como a eólica e a fotovoltaica, substituindo 

fontes consideradas poluentes como as térmicas a base de 

carvão vegetal ou gás natural [4]. 
A fim de se otimizar o emprego dos recursos energéticos 

disponíveis, é essencial que se defina o tipo de geração a ser 

utilizada [5]. Para tanto, outro aspecto importante é a alocação 

de GD em pontos estratégicos do sistema de distribuição, o que 

pode reduzir significativamente as perdas técnicas [6]. Por 

outro lado, uma alocação imprópria pode trazer resultados 

negativos ao sistema, como o aumento das perdas, por exemplo 

[7]. A fim de se evitar os efeitos negativos de uma alocação 

inadequada de GDs e maximizar os benefícios de sua alocação 

apropriada, métodos de otimização são potenciais, como as 

técnicas metaheurísticas [6]. 
As técnicas metaheurísticas buscam soluções ótimas por 

espaços não convexos, evitando uma convergência prematura 

em pontos ótimos locais. Dessa forma, a sua aplicação é 

propícia para a alocação de GD em rede de distribuição, devido 

ao fato de que este se trata de um problema não linear inteiro 

misto. Esta consideração pode ser feita uma vez que o problema 

envolve variáveis inteiras associadas às decisões de alocação, 

juntamente com variáveis contínuas inerentes ao estado do 

SDE, além de ter natureza combinatória e, portanto, apresentar 

diversos pontos de ótimo local [3]. A decisão de alocação 

envolve o tipo de GD, a sua localização e o número de unidades 

a serem alocadas na rede. 
Em [8], uma melhoria é proposta para a técnica conhecida 

como Busca Harmônica (BH), do inglês Harmony Search (HS), 

com o intuito de melhorar seu desempenho na resolução do 

problema de alocação de GD. Outros trabalhos também 

propõem a aplicação de metaheurísticas para a resolução deste 

problema [3], [5]-[6]. 
Seguindo esta linha de pesquisa, o presente trabalho propõe 

a aplicação da técnica BH para a resolução do problema de 

alocação ótima de GD renovável, eólica e solar, em sistemas de 

distribuição de energia elétrica. A metodologia considera custos 

operacionais referentes a perdas técnicas e a emissões de gases 

de efeito estufa por fontes convencionais de geração. Portanto, 

o objetivo é determinar os locais e tipos de GD, eólica ou solar, 

a fim de minimizar o custo total de investimento e operação, 

computando as parcelas supracitadas. Um sistema conhecido na 

literatura é utilizado para avaliar a aplicação proposta.  

III. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PLANEJAMENTO 

A inserção de geração distribuída em sistemas de 

distribuição de energia elétrica apresenta diversas vantagens, 

dentre elas a redução de emissões de gases de efeito estufa, uma 

vez que não há queima de combustíveis fósseis. A função 

objetivo do problema de alocação de GD inclui a minimização 

de custos de investimento em diferentes fontes renováveis, bem 

como de custos de manutenção e operação, podendo ser 

formulada como [5]: 
 

Min

[
 
 
 
∑ (cipv ∗ Spv + copv) + ∑ (cieo ∗ Seo + coeo)

neo

eo=1

npv

pv=1

+cre ∗ T ∗ Pe + cre ∗ T ∗ Pre + cem ∗ ere ∗ T ∗ Pre ]
 
 
 
 (1) 

 

copv = cpv ∗ T ∗ Ppv 

 

 (2) 

coeo = ceo ∗ T ∗ Peo  (3) 

 

 

A equação (4) formula a perda técnica de potência ativa em 

“pu” (por unidade). 
 

Pe,pu =∑gt ∗ [Vdt
2 + Vpt

2 − 2 ∗ Vdt ∗ Vpt

ntr

t=1

∗ cos(θdt − θpt)] 

(4) 

 

As equações (5) e (6) apresentam o balanço de potência ativa 

e reativa em cada barra. As classes de potência Ppvn, Peon, e os 

fatores de capacidade, fcpv, fceo, para geração fotovoltaica e 

eólica, respectivamente, são utilizadas no cálculo da potência 

ativa fornecida por cada fonte, conforme (7) e (8). As potências 

ativas e fatores de potência definem as respectivas potências 

reativas das unidades de GD, conforme restrições (9) e (10). 

 

 Em (11) temos o limite de tensão que deve ser garantido no 

SDE, assim como a restrição (12) assegura GD proveniente de 

geração eólica e fotovoltaica não sejam alocadas 

simultaneamente em nenhuma barra. Ao passo que, a restrição 

(13) restringe as contribuições de GD no SDE. As restrições (7), 

(8), (9), e (10) utilizam fatores de potência e de capacidade pré-

especificados. 

 

xpv,k ∗ Ppv + xeo,k ∗ Peo − Pk + ∑ Pkm = 0 

m∈Ωk

 (5) 

xpv,k ∗ Qpv + xeo,k ∗ Qeo − Qk + ∑ Qkm = 0 

m∈Ωk

 (6) 

Ppv,k = fcpv ∗ Ppvn (7) 

  

Peo,k = fceo ∗ Peon (8) 

  

Qpv = tan(acos(fppv)) ∗ Ppv (9) 
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Qeo = tan(acos(fpeo)) ∗ Peo (10) 

  

Vmin ≤ Vdt, Vpt ≤ Vmax (11) 

  

xpv,k + xeo,k ≤ 1 (12) 

  

Ppv + Peo ≤
β
100⁄ ∗ ∑ Pk = 0 

k∈Ωb

 (13) 

 

IV. METODOLOGIA PROPOSTA 

A. Fundamentação Teórica do Algoritmo BH 

O processo de seleção do algoritmo de busca harmônica 

reproduz o processo de improvisação musical, em que o músico 

tenta várias combinações de afinações em busca da melhor 

harmonia. A seleção de variáveis no BH segue regras a fim de 

retratar esse procedimento, podendo selecionar: i) qualquer 

valor a partir da memória do BH; ii) um valor adjacente à 

memória do BH; iii) um valor aleatório a partir de uma faixa de 

valores possíveis [9]. 
Essas três regras são implementadas no algoritmo de busca 

harmônica utilizando a taxa de consideração de memória, do 

inglês harmony memory considering rate - HMCR, e a taxa de 

ajuste do passo, do inglês pitch ajusting rate - PAR. Em [9], 

pode-se encontrar os principais passos do algoritmo de busca 

harmônica, conforme ilustrado na Figura 1.  

O parâmetro HMCR pode ser definido como a probabilidade 

de se selecionar um componente da memória de harmonia atual, 

ou harmony memory - HM. Daí, a diferença '1−HMCR' é a 

probabilidade de se gerar indivíduos aleatoriamente. Por 

exemplo, HMCR igual a 0,70 indica uma probabilidade de 70% 

de se selecionar um novo indivíduo a partir de HM, ao passo 

que a probabilidade de geração aleatória é 30%. O parâmetro 

PAR, por sua vez, pode ser definido como a probabilidade de 

um candidato presente em HM ser modificado, através de um 

ajuste de passo. Por exemplo, PAR igual a 0,10 representa uma 

probabilidade de 10% de um indivíduo adjacente à HM ser 

selecionado a partir do ajuste de passo. Consequentemente, 

'1−PAR' indica a probabilidade de não selecionar um indivíduo 

adjacente, distanciado do passo. Os parâmetros HMCR e PAR 

do algoritmo de busca harmônica controlam a geração de 

soluções candidatas, assim como a velocidade de convergência 

do algoritmo [9]. Este algoritmo pode ser organizado nos 

seguintes passos [10]: 

 
A. Inicialização de parâmetros do algoritmo e do problema; 
B. Inicialização da memória de harmonia - HM; 
C. Improvisação de uma nova harmonia; 
D. Atualização da memória HM; 
E. Verificação do critério de convergência.   

 

A memória de harmonia - HM, onde as soluções candidatas 

são armazenadas, é inicializada de forma aleatória, embora 

algum conhecimento prévio do problema de otimização possa 

guiar esta inicialização. Este problema é especificado da 

seguinte forma [10]: 

 

 
Fig. 1. Fluxograma do algoritmo busca harmônica. 

 

Minimizar f(zn), zn ∈  Z, em que n = 1, 2,..., N. (14) 

 

Sendo que znL ≤ zn ≤ znU, com znL e znU definidos como 

os limites inferior e superior das variáveis de decisão. Para um 

problema n-dimensional, o tamanho da memória de harmonia, 

harmony memory size - HMS, define a memória conforme 

equação (15) [11]. Este tamanho geralmente varia entre 50 e 

100 indivíduos. 

 

HM =  

[
 
 
 

z1
1, z2

1, … , zn
1

z1
2, z2

2, … , zn
2

⋮
z1
HMS, z2

HMS, … , zn
HMS]

 
 
 
 

 

(15) 

Em que:  

[z1
i , z2

i , … , zn
i ] com i =1,2,…,HMS, é uma solução candidata. 

 

Após a geração inicial aleatória, uma nova solução pode ser 

derivada de HM em função da taxa de consideração de 

memória, seguindo a atualização da equação (16). 

 

zn
i  = znL

i + rand ∗ (znU
i − znL

i ) com i 
=1,2,…,HMS e n = 1, 2, ..., N 

(16) 

 

Um número aleatório 'r' com distribuição no intervalo [0,1] 

é gerado para cada solução de HM. Se 'r' é menor do que 

HMCR, a nova solução zn
i , envolvendo todas as N variáveis de 

decisão zn
i , é gerada de acordo com (16), ou seja, considerando-

se a memória [11]. Caso contrário, zn
i  é gerada de forma 

aleatória. Ainda, se a nova solução é gerada conforme (16), ou 

seja, se 'r' é menor do que HMCR, esta solução é também 

submetida ao ajuste de passo da equação (17), com uma 

probabilidade dada pelo parâmetro PAR, representando neste 

caso uma solução adjacente. 

 

zn
i = zn

i ± r ∗ bw (17) 

  

Após a geração de nNEW novas soluções, estas são avaliadas. 

Se alguma apresentar melhor qualidade do que o pior indivíduo 
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de HM, a nova solução substitui o pior indivíduo na memória. 

O algoritmo é concluído quando o critério de parada, dado pelo 

número máximo de iterações, é alcançado. Caso contrário, os 

passos 'C' e 'D' são repetidos até a convergência. 

B. Metodologia Proposta para a Alocação de GD 

No presente trabalho, o método de busca harmônica é 

aplicado para a alocação de GD em SDE baseada em energia 

eólica e fotovoltaica com a consideração de custos ambientais. 

A aplicação busca otimizar a localização, o tipo e o grau de 

inserção de GD renovável na rede de distribuição. As soluções 

candidatas são avaliadas segundo seus respectivos custos totais, 

que incluem o custo de investimento inicial para a implantação 

das GDs, e os custos de operação e manutenção do sistema após 

esta implantação. Ao final do processo, uma única opção deve 

ser definida para cada barra da rede. Este problema pode ser 

codificado para sua resolução via técnica de busca harmônica 

como: 

 

zn
i =

{
 
 

 
 

0: ausência de GD na barra i conforme harmonia n; 

1: GD fotovoltaica na barra i conforme harmonia n;

  

2: GD eólica na barra i conforme harmonia n.

 

 

Entretanto, as variáveis de decisão obtidas para cada uma das 

barras no método de busca harmônica são contínuas. Portanto, 

utiliza-se a estratégia de arredondamento para a discretização 

de zn
i .  

Na Tabela 1, são apresentados os parâmetros utilizados no 

método de busca harmônica. Todos os valores dos parâmetros 

utilizados foram determinados com base em uma seleção 

empírica. Verifica-se que o número de variáveis de decisão, N, 

é dado pelo tamanho do conjunto C de barras candidatas à 

alocação de GD, pois conforme descrito anteriormente, uma 

decisão deve ser tomada para cada barra candidata. 

 

 
TABELA 1 

PARÂMETROS DO BUSCA HARMÔNICA 
 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

N Tamanho de C PAR 0,2 

HMS 100 nNEW 20 

HMCR 0,9   

 

V. RESULTADOS 

Para avaliar o algoritmo de busca harmônica desenvolvido 

para aplicação ao problema de alocação de GD renovável com 

foco em custos e poluição ambiental, um sistema de 

distribuição de 33 barras disponível na literatura [12] é 

utilizado. Como características, o sistema tem carga de 3715 

kW, nível de tensão de 12,66 kV e sua topologia é apresentada 

na Figura 2 [5], em que a barra numerada como '0' consiste na 

subestação de distribuição (SE). Foram estabelecidos os limites 

de tensão de 0,90 pu e 1,10 pu, com os testes sendo realizados 

para um horizonte de planejamento de 30 anos, assim como [6] 

e [13].  

 

 

 
Fig. 2. Sistema teste de 33 barras [5]. 

 

A Tabela 2 apresenta os valores de fator de capacidade, fceo 

e fcPV, para duas regiões brasileiras, fator de potência, fpeo e 

fppv, e potência nominal, Peon e Ppvn, para os dois tipos de GD 

considerados, eólica e fotovoltaica.  

 

 
TABELA 2 

DADOS DE GD RENOVÁVEL 

 

Eólica Valor Fotovoltaica Valor 

fceo 
30,15 (Região 1) 

9,50 (Região 2) 
fcPV 

19,53 (Região 1) 

21,38 (Região 2) 

fpeo 0,875 fppv 1,000 

Peon (kW) 2.000,0 Ppvn (kW) 2.000,0 

 

 

Os testes foram realizados para as duas regiões da Tabela 2, 

cujos fatores de capacidade fotovoltaicos foram obtidos a partir 

de dados históricos. Os fatores de capacidade eólicos foram 

obtidos de [14]. O fator de potência fotovoltaico é considerado 

igual a '1', representando a impossibilidade de controle de 

potência reativa através do conjunto constituído de módulo e 

inversor, enquanto que o fator de potência eólico teve como 

base [15]. Estabeleceu-se ainda um limite máximo de inserção 

de GD no sistema dado por 40%. Os fatores de custo e de 

emissões são obtidos de [13].  

Para fins de comparação, a Tabela 3 apresenta os resultados 

para os custos e a tensão mínima em pu encontrada no sistema 

sem alocação de GD. Os resultados encontrados pelo método 

de busca harmônica para as duas regiões consideradas são 

apresentados na Tabela 4, em que a sigla 'eo' representa geração 

eólica, enquanto que a sigla 'pv' geração fotovoltaica.   

 

 
TABELA 3 

RESULTADO SEM ALOCAÇÃO DE GD 

 
Custo total (M$) 82,4191 

Energia da rede (M$) 60,7444 

Emissões (M$) 18,5322 

Perdas (M$) 3,1425 

Tensão mínima (pu) 0,9131 
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TABELA 4 

RESULTADO DO MÉTODO DE BUSCA HARMÔNICA PARA AS REGIÕES 1 E 2 

 
 Região 1 Região 2 

Barras selecionadas 7 (eo), 10 (eo) 9 (pv), 14 (pv), 31 (pv) 

Custo total (M$) 64,9132 80,1770 

Investimento GD 
fotovoltaica (M$) 

-- 24,0240 

Investimento GD 

eólica (M$) 
8,6034 -- 

Operação GD 
fotovoltaica (M$) 

-- 3,3712 

Operação GD eólica 

(M$) 
3,1694 -- 

Energia da rede (M$) 39,9304 39,2582 

Emissões (M$) 12,1822 11,9771 

Perdas (M$) 1,0279 1,5465 

Tensão mínima (pu) 0,9556 0,9484 

Número de iterações 350 404 

 

Comparando as duas tabelas anteriores, é possível observar 

que o método por busca harmônica para alocação de GD 

encontra valores de custo total inferiores ao custo total sem GD, 

nas duas regiões, demonstrando sua aplicabilidade para o 

planejamento. Portanto, nas duas regiões, o método consegue, 

através da inserção de GDs, atingir o objetivo de redução do 

custo total, com melhoria dos níveis de tensão em todas as 

barras e elevação da tensão mínima em 4,45% na Região 1 e 

3,72% na Região 2. A Tabela 5 mostra os valores de redução 

percentual para os custos envolvidos, nas duas regiões, 

destacando-se as reduções significativas nos custos associados 

a impactos ambientais, importante aspecto contemporâneo para 

o planejamento de sistemas de potência. 

 

 
TABELA 5 

REDUÇÃO PERCENTUAL DE CUSTOS ATRAVÉS DO BUSCA HARMÔNICA 

 
Custos Região 1 Região 2 

Custo total 21,24% 2,72% 

Energia da rede 34,26% 35,37% 

Emissões 34,26% 35,37% 

Perdas 67,29% 50,79% 

 

 

A Região 1, por apresentar alto fator de capacidade eólico, 

recebeu a inserção de duas unidades eólicas e nenhuma 

fotovoltaica. Isso ocorre porque a região consegue gerar uma 

grande quantidade de potência elétrica a partir de 

aerogeradores, fazendo compensar os custos de investimento, 

operação e manutenção, além do valor mais elevado de 

investimento em energia fotovoltaica. 

Na Região 2, ocorre uma situação distinta, pois sendo o fator 

de capacidade eólico local bem inferior ao da Região 1, a 

decisão foi pela instalação de GD fotovoltaica, também dado ao 

maior valor do fator de capacidade fotovoltaico nesta região. 

Porém, dado ao elevado investimento inicial na geração 

fotovoltaica, o custo total do planejamento na Região 2 é 

superior ao da primeira região. 

Com os resultados obtidos e as diferenças observadas entre 

as duas regiões, fica comprovada a importância de se considerar 

as particularidades em relação a cada um dos tipos de GDs por 

local, na realização de um planejamento de alocação de geração 

de longo prazo, e o método por busca harmônica cumpriu 

satisfatoriamente este requisito. As Figuras 3 e 4 ilustram o 

processo de convergência do algoritmo para as duas regiões 

consideradas. 

 

 
 

Fig. 3. Comportamento da função objetivo para a Região 1. 
 

 
 

Fig. 4. Comportamento da função objetivo para a Região 2. 

 

 

VI. CONCLUSÕES 

O presente trabalho propôs a aplicação da técnica 

metaheurística denominada busca harmônica ao problema de 

alocação ótima de geração distribuída renovável, baseada em 

energia eólica e fotovoltaica, em redes de distribuição, com a 

incorporação de impactos ambientais entre os custos de 

planejamento. Duas regiões brasileiras foram consideradas com 

suas características de disponibilidade de recursos energéticos, 

na forma de fatores de capacidade de geração eólicos e 

fotovoltaicos. Os resultados obtidos apresentam redução no 

custo total e nos custos de perda técnica, emissões e energia 

proveniente da subtransmissão, aliando, portanto, 

responsabilidade econômica e ambiental. A metaheurística por 

busca harmônica alia de forma eficiente mecanismos de 

exploração local e global do espaço de soluções, mostrando-se 

promissora para o planejamento da distribuição. 
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