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Resumo - O planejamento ótimo de reativos consiste em determinar a localização e a magnitude das fontes 
reativas que assegurem a operação do sistema de energia elétrica atendendo os limites físicos e de 
segurança pré-estabelecidos. Literaturas publicadas descrevendo técnicas de solução para o problema de 
planejamento de reativos são abundantes. Estas técnicas de solução podem ser divididas em quatro 
categorias: métodos analíticos, métodos de programação numérica, métodos heurísticos e métodos baseados 
em inteligência artificial. O modelo proposto neste trabalho propõe o emprego do método primal-dual 
barreira logarítmica, como método de otimização não linear, para localizar as barras do sistema que serão 
candidatas à alocação de reativos e a partir desta localização é aplicado um método de programação linear, 
com a finalidade de determinar a quantidade ótima de reativos a serem alocados. Para a implementação do 
método primal-dual barreira logarítmica foi utilizado a linguagem de programação FORTRAN. Para a 
aplicação do método de programação linear foi utilizado o software LINDO API, que utiliza como interface 
o software MATLAB. O método proposto foi analisado para sistemas elétricos de grande porte, 
apresentando excelentes resultados. 
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Abstract – Optimal Reactive Planning consists in determining the localization and magnitude of reactive 
sources that assure the operation of the electrical power system attending the pre-established physical and 
security limits. Literature published describing solution techniques for the reactive planning problem is 
abundant. These techniques can be divided in to four categories: analytical methods, numerical 
programming methods, heuristic methods and methods based on artificial intelligence. The model 
suggested in this paper proposes the application of the Primal-Dual barrier logarithmic method as a method 
of non-linear optimization to find the system buses that will be candidates to the allocation of reactives. 
From this localization is applied a linear programming method to determine the optimal reactive amount to 
be allocated. For the implementation of the Primal-Dual barrier logarithmic method FORTRAN 
programming language was used. For the application of the linear programming the LINDO API software 
using as interface the MATLAB software was used. The proposed method was analysed for electrical 
systems of large port and presented excellent results. 
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