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Abstract--The present work proposes a fuzzy based particle 

swarm optimization algorithm for solving the problem of optimal 

restoration in distribution systems. The proposed approach is 

proper to handle the different objectives of this nonlinear mixed 

integer and combinatorial problem from the definition of fuzzy 

sets for each one. In particular, the objectives include 

minimizing: (i) the load cut; (ii) the interruptions to priority 

costumers; (iii) the number of switching actions; (iv) the technical 

losses. The main contribution is the application of a 

metaheuristic with fuzzy logic that considers the previous 

objectives in a joint manner. The methodology considers 

important constraints as the radial network topology and voltage 

limits. The approach is assessed by using well known test system 

of literature. 

 
Index Terms--Distribution, fuzzy, multiobjtective, particle 

swarm optimization, restoration. 

I.  NOMENCLATURA 

𝑓𝑜𝑏    Funções objetivo; 

𝐸𝑁𝑆   Energia total discreta não suprida (kWh); 

𝐶𝑃𝑁𝐴  Consumidores prioritários não atendidos; 

𝑃𝑒   Perda total de potência ativa (kW); 

𝑃𝐿𝑡   Carga total do sistema (kW); 

𝑛𝑐ℎ    Número de manobras de chaveamento; 

𝑃𝐺𝑘    Potência ativa gerada na barra 𝑘; 

𝑃𝐿𝑘    Potência ativa demandada na barra 𝑘; 

𝑄𝐺𝑘   Potência reativa gerada na barra 𝑘; 

𝑄𝐿𝑘    Potência reativa demandada na barra 𝑘; 

𝛼𝑘  Variável que representa corte de carga na barra 𝑘, 

variando de  ‘0’ (corte nulo) a ‘1’ (cem por cento de 

corte); 

𝑥𝑘𝑚  Variável binária de posição da chave acoplada à 

barra 𝑘 (0: chave aberta; 1: chave fechada); 

𝑉𝑘  Módulo de tensão da barra 𝑘;  

𝑉𝑚𝑖𝑛  Limite inferior de tensão do sistema de distribuição;  

𝑣𝑖𝑑𝑢   Velocidade atualizada da partícula 𝑖𝑑, no algoritmo 

de enxame de partículas; 

𝑥𝑖𝑑𝑢    Posição atualizada da partícula 𝑖𝑑; 
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𝑣𝑖𝑑    Valor anterior de velocidade da partícula 𝑖𝑑; 

𝑥𝑖𝑑    Posição anterior da partícula 𝑖𝑑; 

𝑤    Coeficiente de inércia do algoritmo de enxame de 

partículas; 

𝑐1, 𝑐2 Constantes de aceleração do algoritmo de enxame de 

partículas; 

𝑟1, 𝑟2 Variáveis aleatórias no intervalo [0, 1]; 

𝐴      Matriz de pesos para a modelagem fuzzy dos objetivos 

   do problema de restabelecimento; 

𝑛𝑜𝑏𝑗 Número de objetivos do problema de restabelecimento 

   considerados; 

𝐼𝐶 índice de consistência do processo analítico 

hierárquico para modelagem fuzzy das funções 

objetivo; 

𝐼𝑅 índice de relação do processo analítico hierárquico; 

𝜆𝑚𝑒𝑑  valor médio dos autovalores da matriz 𝐴; 

𝜆𝑚𝑎𝑥  valor máximo dos autovalores da matriz 𝐴; 

𝑣𝐴   autovetor da matriz 𝐴 correspondente ao máximo 

autovalor; 

𝜌  pesos de cada função objetivo na função de mérito 

resultante do problema de restabelecimento; 

𝑓𝑚   função de mérito resultante. 

II.  INTRODUÇÃO 

s sistemas de distribuição de energia elétrica (SDEE) 

estão em constante crescimento e se tornando cada vez 

mais complexos, fazendo da manutenção da confiabilidade um 

desafio. Tais redes estão sujeitas a interrupções de 

fornecimento, sejam por falhas nos trechos de distribuição, 

defeitos com necessidade de isolamento de áreas para 

manutenção ou por causas naturais [1]. O restabelecimento [2] 

desses sistemas envolve as ações necessárias para otimizar a 

operação durante o reparo da causa de interrupção e deve 

considerar diferentes objetivos e restrições, sendo alguns 

objetivos conflitantes entre si.  

A transferência de carga entre alimentadores requer a 

reconfiguração da rede elétrica através de ações de 

chaveamento, ou seja, manobras de abertura e/ou fechamento 

de chaves estrategicamente acopladas a determinados trechos 

[3]. Estas ações são guiadas por planos de restabelecimento, 

que devem determinar a topologia durante o reparo de uma 

falta e as sequências de manobras [4]-[5] necessárias para 

conduzir o sistema até esta topologia a partir da configuração 

pós-falta. 
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O plano de restabelecimento deve ser capaz de transferir o 

máximo possível das cargas afetadas por determinada falha 

para outros alimentadores [6]-[7], de modo a minimizar os 

efeitos de interrupção de fornecimento. Essa transferência é 

feita por chaves que interligam os alimentadores e permitem a 

mudança topológica da rede elétrica de distribuição.  

O problema descrito é de natureza inteira mista, pois 

contempla, além das variáveis contínuas associadas ao 

problema de fluxo de carga, variáveis discretas referentes aos 

estados (aberto/fechado) de chaves manobráveis. Devido ao 

porte das redes reais de distribuição, diversas opções de 

manobra são possíveis, atribuindo natureza combinatória ao 

problema. Estas características apontam para a aplicação de 

técnicas heurísticas e meta-heurísticas como alternativas de 

resolução [1]. 

Neste contexto, o presente trabalho propõe uma 

metodologia de otimização multiobjetivo para o 

restabelecimento de SDEE. Esta metodologia alia a aplicação 

da técnica de otimização meta-heurística bioinspirada por 

enxame de partículas binário, para tratar a natureza inteira 

mista e combinatória do problema, com princípios de lógica 

fuzzy para manipulação de diferentes objetivos do problema de 

restabelecimento. Para tanto, um processo analítico 

hierárquico é utilizado para a modelagem fuzzy dos objetivos 

considerados. Restrições importantes são representadas, como 

a radialidade da rede elétrica de distribuição, e dois estudos de 

casos são apresentados para avaliar a metodologia proposta. 

III.  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE RESTABELECIMENTO 

A metodologia proposta para restabelecimento de SDEE 

contempla os quatro objetivos a seguir, com base em [8]: 

 

𝑓𝑜𝑏1 = 𝑀𝑖𝑛 [𝐸𝑁𝑆] (1) 

𝑓𝑜𝑏2 = 𝑀𝑖𝑛 [𝐶𝑃𝑁𝐴] (2) 

𝑓𝑜𝑏3 = 𝑀𝑖𝑛 [𝑃𝑒/𝑃𝐿𝑡] (3) 

𝑓𝑜𝑏4 = 𝑀𝑖𝑛 [𝑛𝑐ℎ] (4) 

 

Os objetivos das Equações (1) e (2) estão associados à 

confiabilidade do SDEE e sua minimização implica na 

maximização do fornecimento durante o restabelecimento. 

Destaca-se a restrição em (2) cujo foco é em cargas com 

fornecimento prioritário, como hospitais, a fim de que o plano 

de restabelecimento possa refletir esta priorização. O objetivo 

da Eq. (3) refere-se a eficiência e qualidade do fornecimento, 

pois menor perda implica em maior eficiência e menor queda 

de tensão em alimentadores de distribuição, resultando em 

níveis mais adequados de suprimento. A Eq. (4) é focada em 

custo operativo, pois a minimização do número de 

chaveamentos reduz o desgaste de dispositivos de manobra e, 

portanto, resulta em melhor aproveitamento de sua vida útil 

com postergação da necessidade de novos investimentos [1]. 

Além das funções objetivo, o problema de restabelecimento 

apresenta restrições que precisam ser consideradas, 

formuladas em (5) a (8). 

 

𝑃𝐺𝑘 − 𝛼𝑘 ∙ 𝑃𝐿𝑘 + ∑ 𝑥𝑘𝑚

𝑚∈Ω𝑘

∙ 𝑃𝑘𝑚 = 0                              

(5) 

𝑄𝐺𝑘 − 𝛼𝑘 ∙ 𝑄𝐿𝑘 + ∑ 𝑥𝑘𝑚

𝑚∈Ω𝑘

∙ 𝑄𝑘𝑚 = 0                              

(6) 

𝑥𝑘𝑚 = 0 ou 1 (7) 

𝑉𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑉𝑘  ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥  (8) 

 

As restrições (5) e (6) são necessárias aos balanços de 

potência ativa e reativa em todas as barras da rede de 

distribuição durante o processo de restabelecimento, 

considerando-se a possibilidade de corte de carga através da 

variável 𝛼𝑘 quando estritamente necessário para viabilizar a 

operação. No entanto, a função objetivo 𝑓𝑜𝑏2 da equação (2) 

visa evitar cortes em cargas prioritárias. As restrições (5) e (6) 

são atendidas na convergência do cálculo de fluxo de potência 

para cada plano de restabelecimento candidato. 

A restrição (7) estabelece a natureza discreta das variáveis 

de decisão do problema de restabelecimento - 𝑥𝑘𝑚 (0: chave 

acoplada ao trecho 𝑘𝑚 aberta; 1: chave fechada), assegurada 

pelos próprios passos do algoritmo de otimização por enxame 

de partículas binário. Por fim, a restrição em (8) assegura a 

observância aos limites operacionais para as tensões nodais da 

rede elétrica, que no algoritmo proposto é tratada por 

penalização através da eliminação de soluções que violam 

limites operativos do processo evolutivo do enxame de 

partículas. 

Portanto, a natureza discreta deste problema é tratada pelo 

algoritmo por enxame de partículas binário utilizado, descrito 

a seguir.  

IV.  METODOLOGIA PROPOSTA 

Conforme introdução anterior, a metodologia proposta 

neste trabalho consiste na associação de um algoritmo por 

enxame de partículas binário (EPB) [9]-[11] com lógica fuzzy. 

O EPB foi escolhido com base em sua aplicação em pesquisas 

envolvendo os problemas de restabelecimento [7] e 

reconfiguração [9]-[10]. Para a modelagem fuzzy dos objetivos 

formulados em (1)-(4), um processo analítico hierárquico, do 

inglês Analytic Hierarchy Process (AHP), encontrado em 

[12], é utilizado por se tratar de um método adequado para 

problemas multiobjetivo. 

A. Enxame de Partículas 

O método por enxame de partículas é bioinspirado no 

comportamento social de certos grupos de animais ou insetos, 

como cardumes e pássaros. Neste método, as soluções 

candidatas à resolução de um problema de otimização são 

associadas a um conjunto de partículas. O movimento de cada 

partícula é regido por três componentes: i) inércia (representa 

a tendência da partícula em continuar na mesma direção); ii) 

memória (refere-se à influência da melhor posição encontrada 

pela partícula - 𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡); e (iii) cooperação (influência da 

melhor posição encontrada por todo o conjunto das partículas - 

𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡). Daí, cada partícula atualiza sua posição- 𝑥𝑖𝑑𝑢  e 

velocidade- 𝑣𝑖𝑑𝑢  da seguinte forma [8]:  

 

𝑥𝑖𝑑𝑢 =  𝑥𝑖𝑑 +  𝑣𝑖𝑑𝑢 (9) 

𝑣𝑖𝑑𝑢 = 𝑤𝑣𝑖𝑑 + 𝑐1𝑟1(𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑥𝑖𝑑) + 𝑐2𝑟2(𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑

− 𝑥𝑖𝑑) 

(10) 
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Em que 𝑤 representa o momento de inércia; 𝑥𝑖𝑑  e 𝑣𝑖𝑑  são a 

posição e a velocidade, respectivamente, da partícula antes da 

atualização; 𝑐1 e 𝑐2 são fatores que ponderam as influências 

individuais e coletivas, respectivamente e 𝑟1 e 𝑟2 são números 

aleatórios. 

Cada solução candidata do problema de restabelecimento é 

codificada em um vetor com número de elementos igual ao 

número de chaves do SDEE, em que cada elemento recebe o 

valor ‘0’ (chave aberta) ou ‘1’ (chave fechada). Para manter 

esta discretização, o EPB utiliza operadores binários de 

deslocamento para realizar as operações das Eq. (9) e (10) sem 

a necessidade de estratégias de arredondamento ou similares, 

que poderiam afetar a eficiência do algoritmo de otimização 

[11], [8]. 

O EPB garante a geração apenas de configurações radiais 

candidatas [9], [10], pois a população inicial de soluções 

atende a esta restrição com base na utilização de teoria de 

grafos, e os mecanismos de operações do EPB mantêm este 

atendimento. Destaca-se que o algoritmo utilizado foi 

desenvolvido de forma dedicada ao problema de 

restabelecimento de redes radiais de distribuição. 

B. Lógica Fuzzy 

O processo analítico hierárquico aplicado no presente 

trabalho, AHP, foi desenvolvido por Saaty (1980)[13] e trata-

se de uma metodologia matemática destinada a ponderar 

quantitativamente variáveis mediante a interação do 

pesquisador com o modelo matemático, a fim de permitir 

considerações qualitativas [14] ou subjetivas.  

Para avaliar a subjetividade na especificação de diferentes 

propósitos do problema de restabelecimento, os objetivos das 

equações (1)-(4) foram modelados como números fuzzy  

através do AHP, conforme descrito a seguir. 

 

 Energia não suprida (𝑓𝑜𝑏1) 

Para modelar a função de pertinência da energia não 

suprida, considerou-se uma reta com coeficiente angular 

negativo, com valor máximo (𝜇1 = 1) quando a carga isolada 

for nula e valor mínimo (𝜇1 = 0) com a carga total do sistema 

sendo isolada. Isto significa que a condição de carga isolada 

nula é a pretendida e, portanto, recebe o maior grau de 

pertinência (𝜇1 = 1). Esta modelagem é mostrada na Fig. 1(a). 

 

 Consumidores prioritários não atendidos 

Para modelar a função de pertinência do número de 

consumidores prioritários não atendidos, uma reta com 

coeficiente angular negativo foi considerada, cujo valor 

máximo de pertinência (𝜇2 =1) é associado à condição de 

nenhum consumidor prioritário interrompido, condição ideal. 

Analogamente, a mínima pertinência (𝜇2 =1) é relativa à 

situação extrema de interrupção a todos os consumidores 

prioritários. Esta função de pertinência é mostrada na Fig. 

1(b). 

 

 Perdas técnicas 

Para a função de pertinência de perdas técnicas, utilizou-se 

a linear com coeficiente angular negativo, valor máximo 

(𝜇3=1) para perda mínima, aqui representada na situação 

limite e fictícia de perda nula, e valor mínimo (𝜇3=0) para 

uma situação de perda máxima, definida como sendo de 20% 

da carga total, valor considerado elevado mesmo para redes de 

distribuição. A Fig. 1(c) ilustra esta função de pertinência. 

 

 Número de chaveamentos 

Por fim, a função objetivo 𝑓𝑜𝑏4 da equação (4) é 

fuzzyficada utilizando-se a função de pertinência linear com 

coeficiente angular negativo, cujos valores máximo e mínimo 

são, respectivamente, 𝜇4=1 para nenhum chaveamento e 𝜇4=0 

para o número de manobras dado pelo número de chaves. Esta 

função de pertinência é ilustrada na Figura 1(d). 

 
Fig. 1.  Funções de pertinências dos objetivos do restabelecimento.  

 

Determinadas as funções de pertinência, é necessária a 

determinação da matriz de pesos 𝐴, conforme formulado em 

(11). Essa matriz é formada relacionando as relações de 

importância entre as funções objetivo, atribuindo a cada 

objetivo um peso conforme sua importância. Deste modo, o 

valor da posição 𝑎𝑖𝑗  da matriz 𝐴 é dado pela relação de 

importância entre os objetivos 𝑖 e 𝑗, estabelecida através de 

critérios que podem ser subjetivos, inclusive. 

Consequentemente, a matriz 𝐴 tem todos os elementos de sua 

diagonal principal iguais a ‘1’. 

 

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]4𝑥4, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛𝑜𝑏𝑗 (11) 

 

Após a determinação da matriz 𝐴, esta é avaliada através de 

um índice de consistência - 𝐼𝐶, e de um índice de relação -𝐼𝑅, 

conforme equações (12) e (13), respectivamente [11]: 

 

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛𝑜𝑏𝑗

𝑛𝑜𝑏𝑗 − 1
 

(12) 

𝐼𝑅 =
𝐼𝐶

𝜆𝑚𝑒𝑑

 
(13) 

 

Para que a matriz 𝐴 seja válida ao problema multiobjetivo, 
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o valor de 𝐼𝑅 deve ser menor que 0,1. Na sequência, calcula-

se o autovetor 𝑣𝐴 dessa matriz, normalizando-o a fim de se 

determinar os pesos 𝜌1 a 𝜌4 das funções objetivo 𝑓𝑜𝑏1 a 𝑓𝑜𝑏4, 

respectivamente, na função objetivo resultante- 𝑓𝑚, conforme 

equação (14). Daí, o algoritmo de otimização por enxame de 

partículas para a otimização do plano de restabelecimento tem 

sua função de afinidade inversamente proporcional à 𝑓𝑚, que 

se pretende minimizar. 

 

𝑓𝑚 = 𝜌1. 𝜇1 + 𝜌2. 𝜇2 + 𝜌3. 𝜇3 + 𝜌4. 𝜇4 (14) 

V.  ESTUDOS DE CASOS 

Nos estudos de casos para avaliar a metodologia proposta 

no presente trabalho, foram consideradas as seguintes 

importâncias para as funções objetivo 𝑓𝑜𝑏1 a 𝑓𝑜𝑏4. 

 

 𝑓𝑜𝑏1- Energia não suprida: 10; 

 𝑓𝑜𝑏2- Consumidores prioritários não atendidos: 10; 

 𝑓𝑜𝑏3- Perdas técnicas: 1; 

 𝑓𝑜𝑏4- Número de chaveamento: 3. 

 

As importâncias atribuídas a cada objetivo foram definidas 

com base no conhecimento do problema de restabelecimento. 

Por exemplo, o atendimento à demanda recebe máxima 

prioridade para evitar danos à sociedade e multas por violação 

de índices de confiabilidade às concessionárias de 

distribuição. Por outro lado, o objetivo de perda mínima 

recebe baixa prioridade, uma vez a perda de energia passa a 

ser significativa apenas com o tempo, e que a condição de 

restabelecimento é temporária até o reparo de sua causa. A 

matriz 𝐴, neste caso, é dada por:  
 

𝐴 = [

1 1 10/1 10/3
1 1 10/1 10/3

1/10 1/10 1 1/3
3/10 3/10 3/1 1

] 

 

 

O autovetor da matriz 𝐴 e sua normalização no intervalo 

[0,1] são apresentados a seguir:  

 

𝑣 = [

0.6901
0.6901
0.0690
0.2070

] 

 

𝑤 = [

𝑤1

𝑤2

𝑤3

𝑤4

] = [

0.4167
0.4167
0.0417
0.1250

] 

    

O valor de 𝐼𝑅, calculado conforme equação (13), é muito 

próximo de zero para este caso, 0.000134, validando assim a 

matriz 𝐴 para aplicação ao problema. A metodologia foi 

desenvolvida em Matlab, versão 2009a, sendo aplicada aos 

sistemas de 16 barras [9] da Fig. 2 e de 33 barras [9] da Fig. 3.  

 
Fig. 2. Sistema de 16 barras [9]  

 

 
Fig. 3. Sistema 33 barras [9]  

 

No sistema da Fig. 2, considera-se uma falta na chave S5, 

que implica em isolamento das barras em cinza na figura. Na 

Fig. 3, por sua vez, consideram-se faltas nas chaves S5 e S35, 

resultando no isolamento das barras também em cinza. 

No sistema de 16 barras, para o limite de tensão inferior 

(Vmin) de 0.9p.u., a solução obtida pelo método proposto 

determinou o fechamento da chave S8, transferindo assim a 

energia não suprida do alimentador que se inicia em S5 para o 

alimentador com início em S1. Esta solução apresenta energia 

não suprida igual a zero e, consequentemente, não interrompe 

o fornecimento aos consumidores prioritários, objetivos de 

maior importância do problema. A solução também foi obtida 

em [1]. 

No sistema de 33 barras, para o limite de tensão inferior 

(Vmin) de 0.9p.u., por sua vez, a solução encontrada foi fechar 

as chaves S9 e S37, mantendo abertas S7, S14 e S32. Esta solução 

também não apresenta corte de carga ou desabastecimento de 
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consumidores prioritários, sendo também obtida em [1], [3], 

[9]-[10], [15].  

As Tabelas I e II apresentam os resultados para os demais 

objetivos considerados, bem como para os valores mínimos de 

tensão encontrados nas soluções.  

 
 

TABELA I 

RESULTADOS SISTEMA DE 16 BARRAS 

Decisão 
Tensão Mínima 

(pu) 

Número de 

Manobras 
Perda (kW) 

Fechar S8 0,92  1 1.180,74 

  

 
TABELA II 

RESULTADOS SISTEMA DE 33 BARRAS 

Solução 
Proposta, [1], [3], 

[9]-[10], [15] 
[7] [16] 

Decisão 
Fechar S9 

Fechar S37 

Fechar S14 

Fechar S37 

Fechar S9 

Fechar S32 

Tensão Mínima 

(pu) 
0,93 0,93 0,84 

Perda (kW) 188,67 195 331,75 

Número de 
Manobras 

2 2 2 

VI.  CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresentou uma metodologia baseada 

na técnica de otimização meta-heurística por enxame de 

partículas binário aliada a lógica fuzzy para solucionar o 

problema de restabelecimento multiobjetivo de sistemas de 

distribuição de energia elétrica. A aplicabilidade da lógica 

fuzzy é na determinação de pesos para cada objetivo na função 

de mérito a ser considerada pelo enxame de partículas binário. 

Esta modelagem é de fácil adaptação às necessidades do 

planejador da rede, possibilitando controle pela distribuidora 

na priorização de objetivos de acordo com suas necessidades. 

A partir dos resultados, pôde-se comprovar a aplicabilidade de 

lógica fuzzy em conjunto com otimização meta-heurística, pois 

estes resultados são aderentes aos resultados de outros 

trabalhos encontrados na literatura sobre restabelecimento da 

distribuição.  
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