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1 
Abstract—This paper presents a method to realize a multi-

stage distribution expansion planning considering reliability, 

distributed generation, capacitors and switches placement. This 

problem is formulated as a Mixed Integer Nonlinear problem 

solved by a combined use of metaheuristic, simulation technics, 

such as Monte Carlo Simulation (SMC) and optimal power flow 

with load shedding, The objective of this optimization problem is 

define the best alternative to install its components regarding to 

placement time, location and sizing of capacitors, minimizing the 

total cost with investment, reliability and system operation, as 

well as maximizing its reliability through a multiobjective opti-

mization. The proposed methodology is implemented on a 

modified version of the test system IEEE-RBTS 2 bus and its 

results are shown, providing support for the importance of con-

sidering reliability and distributed generation on the distribution 

network expansion planning.  

 
Index Terms—Distributed generation, multistage distribution 

system planning, mixed integer nonlinear problem, reliability. 

I.  NOMENCLATURA 

t  Período t do planejamento; 

T  Número total de períodos planejados; 

w componente w do plano de expansão,  

cp: capacitor, gd: geração distribuída,  

ch: chave, lh: linha; 

W Último componente w do plano de expansão; 

n Candidato n para um dado componente w. 

N Último candidato n para um componente w. 

k Barra k; 

K Última barra k do sistema; 

R  Taxa de investimento; 

C
TOTAL

 Custo total do planejamento;  

C
EXP

t
 Custo de expansão devido à instalação de com-

ponentes no período t; 

C
CONF

t
 Custo relacionado à confiabilidade no período t; 
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C
OP

t
 Custo de operação no período t; 

C nw,  Custo de instalação do candidato n do compo-

nente w; 

C gk  Custo unitário de geração do gerador na barra k 

[$/MWh]; 

Pgk  Potência ativa do gerador na barra k; 

PP gkgk

maxmin
,  Potência ativa mínima e máxima do gerador da 

barra k; 

Q
gk

 Potência reativa do gerador na barra k; 

QQ
gkgk

maxmin

,  Potência reativa mínima e máxima do gerador 

na barra k; 

P
t
dk

 Potência ativa da carga na barra k, em t; 

Q
t

dk
 Potência reativa da carga na barra k, em t; 

),( V
t
kP  Injeção líquida de potência ativa em k, em t; 

),( V
t

k
Q  Injeção líquida de potência reativa em k, em t; 

P
t
dk  Corte de carga na potência ativa em k, em t; 

Q
t

dk
  Corte de carga na potência reativa em k, em t; 

S
t

Lij
 Módulo da potência aparente que flui na linha 

Lij, em t; 

SS LijLij

maxmin

,  Fluxo de potência mínimo e máximo na linha 

Lij 

V
t
k

 Tensão na barra k, em t; 

V k

min
,V k

max
 Tensão mínima e máxima na barra k; 

γ
kcp

t

,  Valor do capacitor cp na barra k, em t; 

γ
cp

max
 Valor máximo do capacitor cp; 

γ
cp

disc
 Menor valor do capacitor cp acima de 0; 

γ
cp

mult
 Valor inteiro a ser multiplicado por  γ

cp

disc  para 

definição de γ
cp

t . 

Q
t

ksh,
 Potência reativa shunt na barra k, em t; 
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nw

t

,
 1 caso candidato n do componente w esteja alo-

cado no tempo t, 0 caso contrário. 

Q
t

kngd ,,
 Potência reativa gerada pela GD candidata n na 

barra k no tempo t. 

P
t

kngd ,,  Potência ativa gerada pela GD candidata n na 

barra  k no tempo t. 

II.  INTRODUÇÃO 

 planejamento da expansão de um sistema de distribuição 

consiste na definição do local, período e dimensionamen-

to de componentes que trarão benefícios ao sistema, seja sim-

plesmente pelo atendimento à demanda ou até mesmo pela 

redução do custo total de operação e investimento. 

O crescente aumento de demanda de energia elétrica asso-

ciado à inserção de geração distribuída no contexto das smart 

grids incentiva estudos sobre o planejamento da rede de distri-

buição. Tais estudos não podem mais desconsiderar estes 

fatores que são uma realidade no sistema elétrico e que impac-

tam diretamente em seus índices de confiabilidade, na 

observância de limites mínimos que geram custos à concessi-

onária ou à sociedade quando infringidos. Normalmente 

custos relacionados à confiabilidade são estabelecidos por 

órgãos regulamentadores e são relacionados à compensação 

financeira por parte das concessionárias aos consumidores ou 

por multas pagas pelas mesmas. 

Recentemente muitos estudos estão voltados à rede de dis-

tribuição considerando os critérios de confiabilidade, geração 

distribuída e/ou smart grids. Por exemplo em [1] é apresenta-

do um modelo para resolver o problema da expansão 

multiestágio do sistema de distribuição considerando confiabi-

lidade, geração distribuída e incertezas através de uma 

formulação linear inteira-mista. Porém, a formulação linear do 

problema dificulta a análise das restrições nos perfis de tensão 

do sistema, assim como dos valores limites do fluxo de potên-

cia nas linhas, uma vez que a geração distribuída pode injetar 

apenas potência ativa no sistema e se faz necessário a formu-

lação não linear do fluxo de potência. 

Para a formulação não linear do problema é comum o uso 

de inteligência artificial e/ou técnicas baseadas em heurísticas, 

assim como em [2], [3], [4] e [5] que usam algoritmo evoluti-

vo, algoritmo genético, enxame de partícula e algoritmo MNB 

(Mashed Network Building), respectivamente. Porém, nenhum 

destes considera a geração distribuída durante o planejamento, 

o que pode impactar fortemente na decisão de construção de 

uma linha que poderia ser dispensada pela previsão de instala-

ção de um gerador eólico na região, por exemplo. 

Dentre os estudos existentes sobre o tema é comum encon-

trar aqueles que consideram ora a confiabilidade, ora a 

geração distribuída, ora a alocação de chaves e/ou capacitores, 

ora uma combinação destes, porém poucos são os que consi-

deram todos estes fatores em uma análise multiestágio. 

Portanto, estudos que consideram estes fatores são relevantes, 

pois a tomada de decisão em um processo de otimização pode 

ser bastante distinta com a inserção de uma nova variável. 

Pode-se, por exemplo, optar pela instalação de uma GD ao 

invés de se criar uma nova linha durante o planejamento da 

expansão do sistema. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo a proposta 

de um método para solução do problema do planejamento da 

expansão multiestágio do sistema de distribuição considerando 

critérios de confiabilidade, geração distribuída, alocação de 

capacitores e chaves, minimizando o custo total relacionado ao 

investimento, confiabilidade e operação do sistema, e apresen-

tando ainda uma discussão sobre a necessidade da 

consideração destes fatores durante o planejamento da rede de 

distribuição. 

O trabalho é dividido da seguinte forma. Na Seção III é 

apresentada uma discussão breve sobre os métodos para reso-

lução do problema clássico da expansão do sistema de 

distribuição, métodos para cálculo da confiabilidade, o impac-

to da geração distribuída, alocação de capacitores e chaves nos 

índices de confiabilidade e no planejamento em si. Posterior-

mente, na Seção IV é apresentada a modelagem e formulação 

do problema, apresentando o método e seus detalhes. Já na 

Seção V é apresentado um estudo de caso usando um sistema 

teste, cujos resultados são discutidos. Por fim, considerações 

finais são feitas na Seção VI. 

III.  FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

Nesta seção é feita uma breve discussão de métodos para 

resolução do problema clássico da expansão do sistema de 

distribuição, métodos para cálculo da confiabilidade e sobre o 

impacto da geração distribuída, alocação de capacitores e cha-

ves nos índices de confiabilidade e no planejamento em si. 

A.  Planejamento da Expansão do Sistema de Distribuição 

Diversas técnicas são aplicadas ao problema do planeja-

mento de redes de distribuição. Em [6], é apresentada uma 

revisão de vários métodos, desde métodos numéricos como 

programação linear inteira-mista e não-linear até metaheurísti-

cas. 

Ao inserir um gerador com fator de potência unitário no 

sistema, torna-se importante a modelagem não linear do fluxo 

de potência e o cálculo dos índices de confiabilidade através 

de técnicas analíticas ou de simulação. Para resolução de tal 

problema, técnicas usando metaheurísticas são usadas frequen-

temente, assim como em [7], [3], [8], [5], [2], [9] e [10]. 

Dentre os métodos apresentados, aquele que mais se desta-

ca é o NSGA-II, discutido posteriormente com mais detalhes.  

B.  Cálculo da Confiabilidade do Sistema de Distribuição 

A confiabilidade do sistema de distribuição é medida atra-

vés de índices de confiabilidade. Os principais índices 

analisados no planejamento da rede de distribuição, dentre os 

trabalhos citados, são: 

• FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Uni-

dade Consumidora): representa o número de falhas 

equivalente por consumidor por ano; 

• DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora): representa o número de horas de indis-

ponibilidade equivalente por consumidor por ano; 

• EENS (Energia Esperada Não Suprida): representa a 

O 
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Energia Esperada Não Suprida [MWh por ano]. 

Através do índice EENS é possível o cálculo do índice 

LOLC que representa o custo pela indisponibilidade no forne-

cimento de energia. Este custo normalmente possui uma curva 

que relaciona custo/MWh versus tempo de indisponibilidade, 

pois algumas cargas possuem um alto custo pela interrupção 

nas primeiras horas e este valor cai nas horas seguintes, en-

quanto outras cargas tendem a ter um custo linear. 

Internacionalmente, os índices FEC e DEC possuem no-

menclaturas diferentes, conhecidos como SAIFI e SAIDI, 

respectivamente, definidos em [11]. O cálculo destes índices 

pós medição é simples quando se dispõem de todos os dados 

históricos. Porém, para estimação dos mesmos, existem, por 

exemplo, algumas técnicas analíticas e rápidas, que não avali-

am o corte parcial de carga, mas apenas a indisponibilidade 

total de carga. Outras técnicas possuem alto custo computaci-

onal mas trazem maiores informações da confiabilidade como 

a curva de distribuição normal da probabilidade de indisponi-

bilidade e falha, possibilitando a análise da probabilidade 

algum índice atingir um limite. 

Dentre as técnicas existentes destacam-se: 

• Minimal Cut Set, em sua versão clássica, é detalhado 

em [12] e traz uma abordagem analítica que possui 

tempo de processamento bastante reduzido em compa-

ração aos demais métodos, porém avalia apenas a 

interrupção completa do fornecimento de energia a um 

dado ponto de consumo, não analisando cortes parciais.  

• Minimal Cut Set with Load Shedding, apresentado em 

[13], traz a combinação do método Miminal Cut Set ao 

uso do fluxo de potência ótimo, analisando o corte par-

cial de carga. É um método com custo de 

processamento intermediário, porém não apresenta uma 

distribuição normal dos índices de confiabilidade. 

• Simulação Monte Carlo (SMC), este método é utilizado 

amplamente, e não somente em problemas de confiabi-

lidade de sistemas de potência. E, assim como 

apresentado em [14], a SMC associada ao fluxo de po-

tência ótimo possui um alto custo computacional, mas 

agrega maiores informações sobre a confiabilidade do 

sistema. E ainda, por se tratar de uma natureza incerta 

(predição de falhas), o método é apropriado. 

Para o presente trabalho foi escolhida a técnica de SMC, 

por ser um método com maiores informações dos índices de 

confiabilidade e ser utilizado com maior frequência em estu-

dos similares. A SMC somente não é recomendada quando se 

objetiva uma resposta rápida para o problema, porém quando 

se trata de planejamento para alguns anos à frente, é aceitável 

um tempo de processamento maior. 

C.  Geração Distribuída 

A geração distribuída pode trazer grandes benefícios ao 

sistema de distribuição. Em sistemas radiais, por exemplo, é 

comum o ilhamento de cargas devido a uma falha, e caso uma 

GD esteja instalada naquele ponto de consumo ilhado, parte da 

carga ou sua totalidade pode ser atendida normalmente.  

É comum também a associação de GDs à fonte renováveis 

como solar e eólica, por serem facilmente escaláveis e possí-

veis de serem instaladas próximas aos pontos de consumo. E 

junto a estas fontes de energia grandes desafios surgem, dentre 

eles o fato de normalmente serem fontes de energia renováveis 

e que podem produzir apenas energia ativa (caso o inversor 

CC não seja capaz de controlar o fator de potência da GD). 

Deste modo, o sistema deve suprir a energia reativa requerida 

pelas cargas. Outro fator agravante é a direção do fluxo de 

potência, pois como a rede convencional foi construída para 

um único sentido de fluxo: do alimentador principal às cargas, 

assim, os transformadores de distribuição podem não lidar 

bem com variações na geração das GDs. E por fim, um último 

fator agravante é a intermitência da fonte de energia, solar e 

eólica, as quais podem prejudicar os índices de confiabilidade. 

Para este trabalho, as intermitências da fonte de geração e li-

mitação da direção do fluxo de potência foram desprezadas. 

D.  Impacto da Geração Distribuída, Capacitores e Chaves 

nos Índices de Confiabilidade e no Planejamento 

Ao se tratar do plano de expansão de um sistema de potên-

cia pode surgir o questionamento do porquê não considerar 

apenas a construção de novas linhas ou revitalização das exis-

tentes e desconsiderar geração distribuída, capacitores e 

chaves. O principal impacto destes fatores está nos índices de 

confiabilidade do sistema que geram custo para a concessioná-

ria, o qual em um processo de otimização devem ser 

reduzidos. 

Ao se tratar de GD, assim como já mencionado, pode-se 

evitar ou minimizar o corte de carga devido ao ilhamento de 

pontos de consumo, assim como redirecionar a instalação de 

uma linha para outras barras. Portanto, a instalação da GD traz 

um ganho global superior à simples instalação de uma linha 

em um dado local. 

Quanto aos capacitores, principalmente quando se insere 

GDs no sistema que tenham fator de potência unitário, os 

mesmos são necessários a fim de gerenciar a compensação de 

potência reativa da rede.  Assim, o local de instalação dos ca-

pacitores é estratégico, pois as linhas de transmissão possuem 

limites para o fluxo de potência e demasiada potência reativa 

pode interferir nos valores de tensão nas barras. 

Já as chaves impactam fortemente nos índices de confiabi-

lidade. Em sistemas radiais, elas não impactam no índice FEC, 

pois a falha continua existindo, porém, o índice DEC pode ser 

drasticamente reduzido caso as chaves sejam automatizadas ou 

remotamente operáveis, ou seja, pode-se restabelecer rapida-

mente a energia à maior parte dos pontos de consumo, 

isolando somente a região em que a falta ocorreu. 

Sendo assim, são fatores importantes para serem conside-

rados durante o planejamento da expansão do sistema elétrico. 

E.  Método Primal-Dual de Pontos Interiores para Resolução 

do Fluxo de Potência Ótimo (FPO) com Corte de Carga 

O método de Pontos Interiores versão Primal-Dual é lar-

gamente utilizado para a resolução do fluxo de potência ótimo. 

Em [15] é apresentada a modelagem para resolução de um 

problema de fluxo de potência ótimo com corte de carga, sen-

do que o custo relacionado à geração mais o corte de carga 

deve ser minimizado. Neste artigo é usado o pacote 

MATPOWER [16] para resolver o FPO com corte de carga. 
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IV.  MODELAGEM E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O planejamento da expansão de sistemas de distribuição é 

um problema não linear inteiro-misto, portanto, é comum o 

uso de heurísticas para sua resolução. Diversos estudos, como 

citado anteriormente, recomendam o uso do NSGA-II (Non-

dominated Sorting Genetic Algorithm II) por ser de fácil im-

plementação e garantir a diversidade da população no 

processo de solução sendo caracterizado como um algoritmo 

elitista [7].  

Primeiramente, é importante a definição da função objetivo 

do processo de otimização e se este será multiobjetivo ou não. 

Como o objetivo da modelagem é minimizar custos com ex-

pansão, confiabilidade e operação, todos estes fatores podem 

ser convertidos para unidades monetárias e assim estabelecer 

apenas um objetivo que é redução de custos. Porém, puramen-

te minimizar o custo total pode gerar índices de confiabilidade 

que, para as concessionárias são satisfatórios, mas para o con-

sumidor não. Portanto, a escolha por uma modelagem 

multiobjetivo que equilibre os índices de confiabilidade e o 

custo total se torna importante.  

A.  Função objetivo 

Também definida como função fitness, a função objetivo é 

usada para quantificar uma dada solução e assim ser possível 

compará-la a outras. 

O problema, por ser multiobjetivo, é formado por uma fun-

ção que quantifica o custo da expansão, confiabilidade e 

operação. Outra função a ser considerada é a que define a du-

ração média de interrupção do sistema, garantindo o equilíbrio 

entre as mesmas. 

Pode parecer redundante o uso da confiabilidade tanto no 

custo quanto na análise do tempo médio, porém são índices 

diferentes e com objetivos diferentes, um analisa o custo gera-

do pela indisponibilidade, enquanto o outro avalia o tempo 

médio de interrupção por consumidor, uma vez que a redução 

no custo do planejamento e operação não necessariamente 

indica uma redução em fatores qualitativos como a necessida-

de e satisfação do consumidor. 

A primeira função objetivo é referente ao custo envolvido 

com expansão, operação e  confiabilidade, expressa por: 

min    
T

t

CONF

t

T

t

OP

t

T

t

EXP

t

TOTAL

CCCC                          (1) 

Sendo o custo com a expansão definido como: 

 














W

w

N

n R

nw
t

nw

t t

nwEXP

t

C
C

)1(

,
1

, ,

1                       (2) 

onde
nw

t
, =1, caso candidato n do componente w esteja insta-

lado no período t; 0, caso contrário. 

O custo de operação é encontrado utilizando MATPOWER 

através do cálculo do fluxo de potência ótimo (FPO) com cor-

te de caga [16], sendo o valor da potência gerada para um 

dado período multiplicado pelo custo de geração e pelo núme-

ro de horas do dado período, o mesmo se aplica ao corte de 

carga. No FPO estão incorporadas as restrições operacionais 

do sistema tais como: limites de tensões nas barras, limites de 

fluxos de potências pelas linhas e limites de geração de potên-

cia. Para resolução do FPO é utilizado o método primal-dual 

de pontos interiores [16]. Sendo assim: 

   
K

k

P
t
dkgk

t
gk

OP
t CPCPC

FPO

dk
8760          (3) 

Sendo C
FPO

dkP  um custo unitário pelo corte carga por barra. 

Já o custo relacionado à confiabilidade é calculado direta-

mente através do índice LOLC, que representa o custo 

envolvida com a Energia Esperada Não Suprida (EENS) du-

rante 1 ano. Ele é obtido multiplicando-se o índice EENS e 

custo pelo não fornecimento de energia. Resumidamente é 

possível defini-lo como: 






K
LOLC

dkP

tESP

dk

CONF

k
t CPC

,                          (4) 

Sendo P
tESP

dk
, a EENS da carga na barra k no período t e C

LOLC

dkP
o 

custo pelo não fornecimento de energia à carga l, porém, dife-

rentemente do C
FPO

dkP
, este custo é variável de acordo com o 

tempo em que a falha permanece no sistema, existindo uma 

curva específica para cargas do tipo residencial, comercial e 

industrial. 

A segunda função objetivo é diretamente o índice DEC do 

sistema, por representar o tempo médio equivalente de inter-

rupção por consumidor. 

B.  Restrições 

Além de restrições operativas do sistema, é necessária a de-

finição de restrições para a expansão do sistema. Por exemplo, 

a alocação de componente apenas uma vez ao longo do plane-

jamento, definição de valores discretos para capacitores e 

alocação de apenas uma GD por barra, dentre outros. Podemos 

então separar as restrições em duas categorias, uma relaciona-

da ao FPO e outra relacionada ao algoritmo genético (AG), as 

quais são responsáveis pelo planejamento da expansão do sis-

tema. 

B.1. Restrições FPO 

 



K

m

t
kmkm

t
kmkm

t
m

t
kV

t
k senBGVVP

1

),( cos 
  para todo k e t  (5)   

 



K

m

t
kmkm

t
kmkm

t
m

t
kV

t

k BsenGVVQ
1

),( cos
 para todo k e t   (6)   

PPPP
t
dk

t
dk

t
gkV

t
k ),(     para todo k e t     (7) 

QQQQQ
t

dk

t

dk

t

gk

t

ksh
V

t

k


,
),(    para todo k e t    (8) 

   22
QPS

t

ij

t
ij

t
Lij   i,j = 1,2....K , para todo t     (9)   

VVV k
t
kk

maxmin

    para toda barra k e t       (10) 

PPP gk
t
gkgk

maxmin
    para toda barra k e t      (11) 

QQQ
gk

t

gkgk

maxmin

    para todo gerador g e t     (12) 

SSS LijLijLij

t maxmin

    para toda linha Lij e todo t    (13) 


maxmin


t
k   para toda barra k e todo t    (14) 

B.2. Restrições AG 

1, 
T

t

nw

t    para todo n e w              (15) 

γγγ
cp

disc

cp

mult

cp

t
    para todo capacitor cp        (16) 
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γ

γ
γ

cp

disc

cp

cp

mult

max,...,2,1    para todo capacitor cp      (17) 

γQQ ncp
t

kcp

tkshksh

tt

 
, ,

,,
   para toda barra k     (18) 

QQ ngd
t

t

kgd

t

kgd


,
,,

   para toda barra k         (19) 

PP
ngd

t

t

kgd

t
kgd  

,
,,

   para toda barra k          (20) 

 

Sendo que X  representa o parâmetro X original, sem in-

fluência de GD e capacitores, 𝛿𝑘
𝑡  o ângulo na barra k em t e 

𝐺𝑘𝑚 e 𝐵𝑘𝑚 a condutância e susceptância entre as barras k e m. 

As restrições (5) a (9) garantem o equilíbrio entre geração, 

carga e fluxo entre as linhas, considerando o corte de carga se 

necessário. O corte de carga não é gerado pelo cálculo da con-

fiabilidade do sistema, mas sim pela incapacidade do sistema 

de atender à carga instalada em condições normais de opera-

ção. Já as restrições (10) a (14) a não violação de limites de 

tensão, geração, fluxo nas linhas e ângulos nas barras [16]. A 

restrição (15) garante a instalação de um novo componente 

apenas em um instante de tempo. Já as restrições (16) e (17) 

forçam os valores dos capacitores a serem discretos, assumin-

do somente múltiplos de um valor determinado, enquanto a 

restrição (18) insere o capacitor alocado. As restrições (19) e 

(20) forçam os valores de geração qualquer GD a serem cons-

tantes.  

C.  Modelagem com NSGA-II 

O NSGA-II é um algoritmo elitista que mostrou bons resul-

tados em problemas similares, além de ser uma boa escolha 

para problemas multiobjetivos. Para seu funcionamento é pre-

ciso definir a codificação do problema, assim como a 

estratégia de seleção, mutação e por fim de cruzamento. 

Para a codificação do problema é utilizado um método si-

milar ao apresentado em [7], no qual um indivíduo é dividido 

em subconjuntos que contêm as informações e parâmetros dos 

elementos instalados no sistema, assim como se segue:  

 

id cp  
ncp,

 k  t  γ
cp

 

Fig. 1 -  Codificação dos capacitores 

 

id gd  
ngd ,

 k  t  

Fig. 2 -  Codificação das GDs 

 

id lh  
nlh ,

 k i  k j  t  

Fig. 3 -  Codificação das linhas 

 

id ch  
nch,

 e  id lh  t  

Fig. 4 -   Codificação das chaves 

 

Na Fig. 1 tem-se sequencialmente: a identificação do capa-

citor n, seu estado operante em 
ncp,
 (1 ou 0), a barra a ser 

instalado (k), o período (t) de instalação e o valor de sua rea-

tância ( γ
cp

). 

Enquanto que a codificação da geração distribuída está 

apresentada na Fig. 2 e tem-se respectivamente: a identifica-

ção da GD n, seu estado operante, a barra a ser instalada e o 

período de instalação. 

Já a codificação das linhas candidatas é apresentada na Fig. 

3 e tem-se sequencialmente: a identificação da linha, seu esta-

do operante, barra origem da linha (ki), barra destino da linha 

(kj) e período de instalação. Uma restrição deve ser criada para 

que ki seja diferente de kj. 

Por fim, a codificação para chaves é representada na Fig. 4 

e tem-se: a identificação da chave, seu estado operante, se será 

instalada em uma linha existente ou linha nova em e (1 ou 0), 

a identificação da linha que receberá a chave (
lhid ) e o período 

de instalação. Sendo que 
lhid  apenas pode assumir valores de 

linhas que possuem 
nlh ,  igual a 1. 

Para cada codificação, k possui a restrição de estar entre 1 e 

K e deve assumir somente valores inteiros, assim como t pode 

apenas assumir apenas valores inteiros entre 1 e T. 

O NSGA-II, assim como apresentado em [7], classifica os 

indivíduos na fronteira de Pareto e realiza uma seleção por 

torneio. Já para o processo de mutação é definida a chance de 

mutação de cada subconjunto e indivíduo, realizando a mu-

dança aleatória de um de seus parâmetros. Por fim no processo 

de cruzamento, são definidos dois pais aleatoriamente e caso 

tenham probabilidade de cruzamento, é definido um ponto de 

cruzamento, realizando a troca de material genético entre es-

tes.  

Por ser uma estratégia multiobjetivo, além da função obje-

tivo para redução de custo, tem-se um segundo objetivo que é 

a melhoria do índice de confiabilidade DEC, ou seja, reduzir 

ao máximo o tempo médio de duração de interrupção no for-

necimento de energia elétrica causada por falhas. Sendo assim 

cria-se um espaço de objetivos como apresentado na Fig. 5, 

para se obter a fronteira de Pareto. Em [7] são revisadas méto-

dos clássicos para resolução de problemas multiobjetivos, por 

exemplo o uso do somatório ponderado. 

 
Fig. 5 - Distribuição na fronteira de Pareto [17] 

 

Para este trabalho foi utilizada a soma pondera entre o cus-

to total CTOTAL e o indicador de confiabilidade DEC. Sendo 

assim, tem-se como escolha do melhor candidato através da 

seguinte equação: 
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min   DECZCZ
TOTAL  21                          (21) 

Sendo Z1 e Z2 o inverso dos valores iniciais de CTOTAL e 

DEC respectivamente, ou seja, seus valores sem nenhum 

componente instalado no sistema. 

D.  Algoritmo da metodologia proposta 

Na Fig. 6, é apresentado um fluxograma do método pro-

posto. Primeiramente é realizada a codificação de todos 

candidatos e posteriormente é gerada a primeira população de 

indivíduos. A variável CONT_MELHOR guarda o número de 

iterações em que a melhor solução já encontrada não sofre 

alterações, enquanto as variáveis IND e t indicam um indivíduo 

e um período. 

 

 
Fig. 6 -  Fluxograma do método proposto 

 

A geração da primeira população consiste em definir alea-

toriamente quais candidatos serão alocados no sistema. 

Para cada indivíduo deve ser feito o cálculo dos índices de 

confiabilidade através da SMC combinada com o FPO com 

corte de carga. Assim, define-se o índice LOLC do sistema 

que representa o custo com o corte de carga por ano, devido às 

falhas nos componentes do sistema. 

Posteriormente, a função fitness quantifica o indivíduo, 

através do FPO que calcula o custo operativo, sendo somado 

ao LOLC e ao custo com expansão, referente aos componentes 

instalados naquele instante de tempo, formando assim o custo 

total. E após a análise completa de todos os períodos o valor 

presente do custo total é calculado. 

Finalizada a avaliação de todos indivíduos, uma seleção 

por torneio é realizada e assim os indivíduos são ranqueados. 

Caso o melhor indivíduo tenha uma solução melhor que a me-

lhor solução já encontrada, está é salva como a melhor solução 

global e o contador CONT_MELHOR é zerado, caso contrário, o 

contador é acrescido de uma unidade. 

Na sequência, o processo de mutação e cruzamento são re-

alizados e novos indivíduos são gerados. 

Finalmente os critérios de parada são analisados, foram de-

finidos como critérios o atingimento do limite máximo de 

iterações ou do limite do CONT_MELHOR. Caso algum critério 

de parada seja atingido, é feita a decodificação do melhor in-

divíduo global e o algoritmo finalizado, caso contrário uma 

nova análise é feita com os novos indivíduos. 

Por ser uma estratégia que faz uso da SMC, algumas estra-

tégias devem ser tomadas, pois este é um método de alto custo 

computacional. Foi abordada a estratégia de uma pré-análise 

de todos indivíduos usando a técnica minimal cut set, na qual 

uma análise analítica rápida é realizada para cálculo dos índi-

ces de confiabilidade. Caso o cálculo retorne um custo 

superior ao melhor fitness global, este indivíduo já é descarta-

do, pois a análise analítica em questão não analisa corte 

parcial de carga, apenas corte total, ou seja, após a análise com 

SMC o resultado somente iria piorar. 

V.  ESTUDO DE CASO E RESULTADOS 

Para validação do método proposto optou-se por usar o sis-

tema teste IEEE-RBTS BARRA 2 [18], por ser amplamente 

utilizado em problemas que envolvem confiabilidade de sis-

temas de distribuição, exemplos de estudos que o utilizaram 

são [12], [19] e [20], principalmente por dispor de dados para 

estudos referentes ao tema.  

Porém para este trabalho o sistema foi modificado, remo-

vendo 2 dos 4 alimentadores, a fim de simplificar o sistema e 

facilitar a análise dos resultados. A Fig. 7 apresenta o sistema 

teste modificado, sendo Bi o nome da barra i, DJi o disjuntor i, 

NFi a chave normalmente fechada i, NAi a chave normalmente 

aberta i e FUSi, a chave fusível i. 

Como este sistema teste foi desenvolvido para análise da 

confiabilidade, possui detalhes de taxas de falha, reparo e ma-

nobra de seus componentes, mas carece de detalhes de geração 

e linhas para o fluxo de potência. Portanto alguns valores fo-

ram definidos como se segue: 

• período do planejamento: 3 anos; 

• todas linhas existentes possuem 4 MVA de limite para 

o fluxo de potência, taxa de falha de 0,05 falhas/ano e 

tempo de reparo médio de 5 horas;  

CODIFICAÇÃO 
GERAR PRIMEIRA 

POPULAÇÃO 

CONT_MELHOR = 0 

IND = 1,  t = 1 

CÁLCULO DOS ÍNDICES DE CONFIABILIDADE 

SMC + FPO COM CORTE DE CARGA 

FITNESS: IND EM t t = t_max ? 

t 
+

+
 

FITNESS: VALOR 

PRESENTE DOS CUSTOS 

IN
D

 +
+

 

IND = IND_max? 

SELEÇÃO POR 

TORNEIO 
 FITNESS_MELHOR < 

MELHOR_GLOBAL ? 

MELHOR_GLOBAL = 

FITNESS_MELHOR 
CONT_MELHOR = 0 

C
O

N
T

_
M

E
L

H
O

R
 +

+
 

MUTAÇÃO E CRUZAMENTO 

CRITÉRIO DE 

PARADA? 

DECODIFICA E APRESENTA MELHOR_GLOBAL 

FIM 

INÍCIO 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

MINIMAL CUT SET FITNESS 

  
PRIMEIRA 

ITERAÇAO? 

DESCARTE DE INDIVÍDUOS: 

 FITNESS > MELHOR_GLBOAL 

Sim 
Não 

Não 

Não 

Não 

Não 
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• os alimentadores principais têm uma fonte comum de 

energia elétrica que consegue entregar no máximo 8 

MW e 0,8 MVAR, com custo de 0,20 $/kWh; 

• cada NFi, NAi e FUSi possui taxa de falha 0,0001 fa-

lhas/ano e tempo de reparo médio igual a 4 horas. Para 

NFi temos um tempo de manobra de 1 hora. 

Para os candidatos propostos definiram-se: 

• cada nova chave a ser instalada tem taxa de falha 1e-6 

falhas/ano, tempo de reparo de 1 hora e tempo de ma-

nobra nulo, ou seja, é manobrada automaticamente 

quando uma falha for detectada. O custo de instalação 

de cada chave é de 500.000 $ e pode ser operada no 

mesmo ano que for instalada; 

• cada capacitor possui uma capacidade máxima de 0,1 

Mvar. Para instalação, cada kvar custa 500 $ e o capa-

citor pode ser usado no mesmo ano de instalação; 

• para cada GD é assumido que não possui custo unitário 

de operação (custo de combustível, $/MWh) , pois são  

GDs que usam fontes renováveis híbridas eólica/solar. 

Assim, neste artigo assume-se que cada alternativa de 

GD possui uma capacidade 1 MW, um fator de capaci-

dade de 0,5, consequentemente poderá gerar potência 

média de 0,5 MWméd. Adicionalmente, assume-se que 

as GDs operam com fator de potência unitário e o custo 

de fixo de operação & manutenção é 0,01 $/MW. O 

custo de instalação é de 1.000.000 $ e a totalidade da 

sua capacidade deve ser instalada somente em um perí-

odo; 

• cada nova linha possui capacidade máxima de 10 MVA 

para o fluxo de potência, taxa de falha de 0,01 fa-

lhas/ano e tempo de reparo de 2 horas. O custo para 

novas linhas é de 3.000.000 $ e para revitalização de 

linhas existentes é de 500.000 $; 

• toda análise foi feita utilizando-se uma taxa anual de 

juros de 10% ao ano. 

 

 
Fig. 7 - IEEE-RBTS Barra 2 modificado 

 

A carga inicial foi definida assim como em [12], totalizan-

do 5,795 MW e 0,58 Mvar. Ainda, foi definido que esta cresce 

20% a cada ano, tanto em potência ativa quanto reativa. Na 

Tabela 1 são apresentados os valores médios anuais das car-

gas, sendo cada período igual a 1 ano. 

TABELA 1 
DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Ponto de 

consumo 

Período 1 Período 2 Período 3 

MW Mvar MW Mvar MW Mvar 

B8 0,535 0,0535 0,642 0,0642 0,7704 0,07704 

B9 0,535 0,0535 0,642 0,0642 0,7704 0,07704 

B10 0,535 0,0535 0,642 0,0642 0,7704 0,07704 

B11 0,566 0,0566 0,6792 0,06792 0,81504 0,081504 

B12 0,566 0,0566 0,6792 0,06792 0,81504 0,081504 

B13 0,454 0,0454 0,5448 0,05448 0,65376 0,065376 

B14 0,454 0,0454 0,5448 0,05448 0,65376 0,065376 

B15 1 0,1 1,2 0,12 1,44 0,144 

B16 1,15 0,115 1,38 0,138 1,656 0,1656 

Inicialmente, observa-se a incapacidade do sistema de 

atender toda a carga no último período, pois a soma da de-

manda entre os pontos de consumo nas barras B9 a B14 é 

superior a 4 MVA, que é o limite de transmissão da linha L1, 

assim como a soma da potência reativa total neste período é 

levemente superior ao limite de geração da máquina. Portanto, 

já se define a necessidade da inserção de geração distribuída e 

de capacitores no sistema. 

Aplicando o método proposto para o cenário definido, a 

Tabela 2 apresenta a proposta do plano de expansão encontra-

da, sendo Bi correspondente à barra de instalação, NFi é a 

chave a ser troca e Li é a linha a ser revitalizada.  

A solução sugerida é apresentada na Fig. 8 e apresenta as 

escolhas para alocação final dos capacitores, novas linhas, 

chaves e GDs. 

TABELA 2 

PLANO DE EXPANSÃO PROPOSTO 

Componente Período 1 Período 2 Período 3 

Capacitor 
B11  

0,02 Mvar 
 

B16 

0,04 Mvar 

GD B14 B12  

Chaves NF1   

Linhas  L1 e L2  

Observa-se uma escolha inteligente ao se alocar uma GD 

no último ponto de consumo do primeiro alimentador (B14), 

pois com o aumento de carga ao longo do tempo é o ponto de 

maior criticidade. Já a escolha da alocação da segunda GD na 

B12 ocorre a fim de reduzir o custo com geração, e seu local 

de instalação é estratégico para ficar o mais próximo de todas 

as cargas. A troca da chave NF1 é totalmente viável, uma vez 

que a chave original do sistema possui uma taxa de falha e 

tempo de reparo superior à nova chave, e seu local de instala-

ção é o ótimo, a fim de evitar falhas neste componente, no 

qual passa todo o fluxo de potência do primeiro alimentador. 

Já a revitalização das linhas L1 e L2 permite a passagem do 

fluxo de potência aos pontos de consumo mais distantes, pois 
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o limite de 4 MVA iniciais é insuficiente para atendimento de 

toda carga. Por fim, a alocação dos capacitores também foi 

uma ótima escolha, uma vez que foram nas barras de maior 

carregamento de cada alimentador.  

 

 
Fig. 8 -  Resultado proposto para expansão (visão no último período) 

 

A Fig. 9 mostra a fronteira de Pareto gerada na última ite-

ração do algoritmo com 10 candidatos. É possível verificar 

soluções com custo total de expansão bastante inferior às de-

mais, porém com seu índice DEC superior, assim como 

também é possível observar o cenário oposto, um custo de 

expansão alto, porém com seu índice DEC reduzido. Neste 

caso o algoritmo optou pela solução destacada em vermelho. 

 

 
Fig. 9 -  Fronteira de Pareto na última iteração 

. 

Já a Fig. 10 apresenta a evolução do custo ao longo das ite-

rações do algoritmo desenvolvido. É possível observar que 

houve um equilíbrio nos custos modelados e uma redução total 

de mais de 50% do custo total modelado, assim como uma 

redução de aproximadamente 40% no índice DEC do sistema. 

Como já era esperado o custo com operação reduziu dras-

ticamente com o aumento do custo envolvido à expansão 

(instalação de componentes), pois a alocação de GDs alivia a 

geração principal, possui custo de geração expressivamente 

inferior (apenas custos envolvidos com manutenção), garante 

o atendimento de toda a demanda no último instante de tempo 

e reduz os custos envolvidos com perdas.  

 

 
Fig. 10 -  Evolução da solução ao longo das iterações (valores normalizados)  

 

Na última evolução da solução (iteração 295) observa-se o 

comportamento típico de soluções multiobjetivo, aceitou-se 

um aumento no índice DEC, porém com uma forte redução no 

custo com expansão. Esse trade-off garante a piora em um dos 

objetivos da otimização para se conseguir uma solução ainda 

melhor quando se analisa os demais objetivos. 

Por fim, é possível afirmar que após um pequeno número 

de iterações uma boa solução é encontrada, analisando-se ape-

nas o custo total. A partir desse ponto a solução sofre 

evoluções menores, porém existe uma constante oscilação no 

índice DEC e do custo envolvido com expansão, devido à 

competição constante entre os objetivos modelados.  

VI.  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou um método para solução do pro-

blema do planeamento da expansão do sistema de distribuição 

considerando critérios de confiabilidade, geração distribuída e 

alocação de capacitores. Foi utilizada a combinação de técnica 

de otimização tradicional (método dos pontos interiores), téc-

nica de simulação (SMC) e metaheurística (NSGA-II).  

O método proposto foi aplicado a uma versão modificada 

do sistema teste IEEE-RBTS Barra 2, sendo possível verificar 

a importância da consideração dos critérios de confiabilidade, 

geração distribuída e alocação de chaves e capacitores no pla-

nejamento da rede de distribuição, reduzindo os custos 

envolvidos na operação e expansão do sistema. Os resultados 

se mostraram promissores ao cenário proposto, trazendo con-

siderável redução nos custos durante os 3 anos avaliados. 

No estudo de caso realizado, o algoritmo alocou estrategi-

camente a geração distribuída e capacitores, e optou por não 

instalar novas chaves e linhas, mas sim pela substituição e 

revitalização das existentes, por ser mais econômico. 

Análises posteriores devem ser feitas em sistemas maiores, 

assim como a inclusão de incertezas nas unidades geradoras 

das GDs e modelagem das restrições da direção do fluxo de 

potência nos transformadores e seu efeito no sistema. 
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