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RESUMO 

A otimização dos recursos, por serem geralmente escassos e limitados, possibilita que as 

grandes organizações sejam competitivas, já que os custos atrelados à realização de 

determinado serviço serão mitigados e atrelados a ganhos de produtividade e qualidade. Para 

o gestor de manutenção de uma empresa de distribuição de energia elétrica, alocar os recursos 

financeiros disponíveis para eliminar os defeitos eminentes, considerados potencialmente 

como ofensores aos principais indicadores operacionais que medem a frequência e duração 

das falhas, torna-se uma árdua tarefa haja vista que a disponibilidade orçamentária não 

permite a correção total dos defeitos apontados. Analisar o problema na ótica do custo-

benefício torna-se uma ótima ferramenta para evidenciar o quanto será gasto na correção e o 

retorno que se espera nestas ações de manutenção. Além da frequencia de interrupções, o 

restabelecimento de energia interrompida é visto como algo crucial e necessário para que uma 

empresa do setor elétrico esteja contida nas metas regulatórias pré-estabelecidas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sendo este o principal benefício do modelo proposto. 

Este trabalho trata de um estudo de caso envolvendo linhas de transmissão da Companhia 

Energética de Pernambuco (CELPE) nas quais existe a necessidade de correção dos defeitos 

existentes que reduzam a probabilidade de indisponibilidade destes ativos, projetando 

reduções no indicador operacional DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora) embasados nos valores orçamentários disponíveis. Contudo, a falta de dados, 

necessários para embasamento do planejamento destas correções, dificulta o uso de modelos 

estatísticos com base em uma visão frequentista das ocorrências, e por este motivo, o 

conhecimento a priori dos Inspetores de Linhas de Transmissão torna-se um fator 

preponderante e determinante para estruturação. Desta forma, o trabalho proposto, além de 

evidenciar os ganhos já descritos com a utilização do conhecimento a priori de especialistas, 

permitirá ao gestor da manutenção argumentar quanto aos impactos na falta da realização dos 

defeitos e promoverá a área de manutenção a patamares mais elevados na organização. 

 

 

Palavras-chave: Manutenção Preventiva, Linha de Transmissão, Conhecimento a priori, 

Custo-Benefício. 
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ABSTRACT 

The optimization of resources, because they are generally scarce and limited, enables large 

organizations to be competitive, since costs linked to the realization of a given service will be 

mitigated and linked to productivity and quality gains. For the maintenance manager of an 

electricity distribution company, allocate the financial resources available to eliminate the 

eminent defects, considered as potentially offenders to the main operational indicators that 

measure the frequency and duration of failures, it becomes a chore considering the available 

budget does not allow the total correction of defects pointed out. Analyze the problem from 

the viewpoint of cost-effectiveness becomes a great tool to show how much will be spent on 

repair and return you expect these maintenance actions. In addition to the frequency of 

interruptions, the interrupted power restoration is seen as crucial and necessary for an 

electrical company is contained in the regulatory targets established in advance by the 

National Electric Energy Agency (ANEEL), which is the main benefit of the model proposed. 

This paper is a case study involving transmission lines Energy Company of Pernambuco 

(CELPE) in which there is a need to correct the existing defects that reduce the probability of 

unavailability of these assets, projecting reductions in operating indicator DEC (System 

Average Interruption Duration per Consumer Unit) grounded in the budget amounts available. 

However, the lack of data necessary for foundation planning of these corrections, hinders the 

use of statistical models based on a frequentist view of events, and for this reason, a priori 

knowledge of Transmission Line Inspectors becomes a factor leading and determining 

structure. Thus, the proposed work, besides highlighting the gains already described with the 

use of a priori knowledge of experts, the enable maintenance manager argued as the impact in 

the absence of defects and promote achievement of the service area to higher levels in 

organization. 

 

 

 

Keywords: Preventive Maintenance, Transmission Line, a priori knowledge, Cost-Benefit. 
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1 INTRODUÇÃO 

A distribuição de energia elétrica, consiste de um conjunto de instalações e 

equipamentos elétricos que operam, geralmente, em tensões inferiores a 230 kV, incluindo os 

sistemas de baixa tensão, se caracteriza como o segmento do setor elétrico dedicado à entrega 

de energia elétrica ao consumidor final.  

Entre estas instalações destacam-se as linhas de transmissão, distribuídas no universo 

das concessionárias de energia elétrica, ativos de extrema importância por possibilitarem a 

transposição dos blocos de energia responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica aos 

clientes delimitados neste espaço de concessão. 

Desta forma, a inoperância destas linhas de transmissão inerente a falhas ocorridas, 

ocasionará perda de faturamento da concessionária, já que a energia não estará disponibilizada 

para o consumo. Consequentemente, alguns fatores podem prejudicar o restabelecimento da 

energia elétrica, como: grande mobilização logística ao atendimento da contingência e custos 

necessários para o retorno da configuração original. 

No Brasil, o regulador é identificado como ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica) e tem como principal finalidade manter a qualidade no fornecimento de energia 

elétrica, e através dos indicadores coletivos de continuidade, DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por 

Unidade Consumidora), proporciona condições favoráveis para que o mercado de energia 

elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes.  

Semelhantemente, o IEEE (2003) define os índices de interrupção da energia elétrica 

como SAIFI (system average interruption frequency index) e SAIDI (system average 

interruption duration index), correspondendo respectivamente ao FEC e DEC mencionados. 

Contudo, a complexidade em determinar o ativo que deverá ter a manutenção 

preventiva executada, diante de variáveis como orçamento, tipo do defeito, quantidade de 

clientes e tempo de indisponibilidade dificulta o decisor a identificar a escolha mais aderente 

às definições estratégicas da empresa. 

Por este motivo, assertividade na escolha destes ativos em ordem de importância, tem 

valor crucial para a gestão da manutenção, haja vista que fatores como degradação dos 

componentes das linhas de transmissão envolvem custos, tempos de recomposição e impacto 

no fornecimento. 
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Diante da dificuldade de registro destes componentes degradantes, comum na maioria 

das empresas, onde o monitoramento através de dados históricos e análises estatísticas são 

ineficazes, o especialista surge como uma fonte de interação relevante que pode nortear as 

ações de manutenções preventivas mais apropriadas para um determinado conjunto de ativos 

de linhas de transmissão. 

Como a confiabilidade atribuída para as linhas de transmissão refere-se à capacidade de 

transportar a energia elétrica aos consumidores, de forma contínua, sob as condições de 

funcionamento pré-determinadas em seu projeto de construção, cabe ao departamento de 

manutenção e neste caso específico, ao especialista, identificar e corrigir os defeitos que 

venham a modificar as condições de projeto inicial e causar as falhas indesejadas. 

Desta forma, o conhecimento a priori destes profissionais é fundamental para a 

definição das prioridades de manutenção, e sugere as previsões orçamentárias para a correção 

dos possíveis defeitos, antes da ocorrência das falhas. 

  

1.1 Objetivos 

1.1.1  Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver um modelo que auxilie a tomada de 

decisão no que tange a definição das manutenções preventivas em linhas de transmissão do 

sistema de distribuição de energia elétrica da CELPE, mediante o conhecimento a priori de 

especialistas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para se atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos: 

 

• Avaliar o impacto da realização das manutenções preventivas em termos de custo e 

indicadores regulatórios; 



 

 

 

 

15 

• Estabelecer mecanismo de tratamento de conhecimento a priori de especialistas em 

inspeções de linhas de transmissão em termos de distribuições de probabilidade da 

quantidade de defeitos na linha;  

• Desenvolver um modelo de decisão para auxiliar o gestor a definir a forma mais vantajosa 

de realizar manutenções preventivas no contexto de uma empresa de energia elétrica por 

meio de um modelo de priorização destas manutenções; 

• Aplicar o modelo de decisão proposto em um problema piloto com base em dados reais de 

uma empresa de distribuição de energia elétrica. 

 

1.2 Justificativa 

 

Atualmente, a decisão das ações para a realização das manutenções preventivas em 

linhas de transmissão do sistema elétrico é baseada nos registros dos defeitos levantados nas 

inspeções programadas. No entanto, boa parte destas informações não condiz com a 

realidade, seja pelo defeito já corrigido, porém não atualizado, ou por defeitos existentes e 

não cadastrados. 

Realizar o planejamento operacional, através de informações irreais, resulta numa alta 

probabilidade de não colhermos os resultados esperados, obtendo ineficiência do processo 

de manutenção já que os recursos não estarão sendo otimizados. 

Diante da quantidade de defeitos existentes, mesmo não identificados com clareza, 

mas conhecedores dos especialistas que efetuam as inspeções pré-determinadas anualmente, 

a indefinição da atribuição dos recursos para a manutenção é um desafio para o decisor, já 

que o sistema de gestão em uso não elenca as prioridades necessárias. 

Adicionalmente, o contexto econômico-financeiro brasileiro demonstra dificuldades, 

proveniente das poucas chuvas. Este fato vem causando um desequilíbrio nas contas 

provenientes da escassez de água, inadimplência pelo crescimento dos preços da energia, 

diminuição das margens de lucro das concessionárias e esgotamento dos recursos para cobrir 

os elevados custos da geração térmica. 

Este desequilíbrio financeiro reflete em ajustes que, fatalmente, chegam ao 

departamento de manutenção, diminuindo a capacidade de realização anteriormente prevista. 
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Embora as dificuldades hidrológicas sejam um entrave, é necessário que as metas de 

crescimento estabelecidas pelas empesas e país sejam perseguidas, prevendo no médio prazo 

o crescimento da demanda energética, seguida de altos padrões de qualidade e continuidade 

elétrica, necessários ao funcionamento dos processos industriais e comerciais. 

Estes fatores requerem da concessionária a capacidade de gerir seus ativos utilizando a 

manutenção como um agente estratégico, com métodos assertivos que permitam alocar os 

recursos necessários adequadamente, servindo de subsídio ao gestor para demonstrar 

necessidades de investimentos nos ativos. 

  Nestes termos, diante das dificuldades, faz-se necessário melhorias que permitam 

soluções com eficiência para que as concessionárias de distribuição de energia elétrica 

mantenha-se nos níveis de excelência exigidos pelos clientes.  

Tornar o processo de manutenção uma condição de destaque dentro da empresa, é 

torna-lo simples no uso operacional, ágil nas informações e inteligente na apuração, onde os 

critérios do decisor definirão o planejamento estratégico da manutenção preventiva. 

  

1.3 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação foi dividida em 5 capítulos. 

 

O capítulo 1 apresenta uma visão do sistema elétrico de distribuição, enfatizando a 

contribuição das linhas de transmissão no contexto da disponibilidade da energia elétrica e 

consequências da interrupção do fornecimento ao consumidor final mediante os agentes 

regulatórios. 

O capítulo 2 discorre sobre a base conceitual, onde são expostos conceitos importantes 

relativos à manutenção. É tratada também à importância das linhas de transmissão, 

mensuração da qualidade do serviço prestado através de indicadores e as vantagens de 

utilização conhecimento a priori. 

No capítulo 3, é proposto um modelo para priorizar as manutenções preventivas em 

linhas de transmissão com base em limitações logísticas (tempo da contingência), número de 

clientes atendidos e custos necessários para a correção dos defeitos. Ainda são abordados 
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fundamentos de classificação de linhas de transmissão baseados na condição de 

mantenabilidade. 

O capítulo 4 apresenta a descrição da aplicação do modelo proposto na análise de custo-

benefício para estabelecer cenários prováveis de manutenções em linhas de transmissão que 

indiquem o menor custo para um DEC desejado.  

Concluindo, no capítulo 5 são apresentadas as expectativas e conclusões relacionadas 

com a proposta do modelo definido na pesquisa. Como também as sugestões para trabalhos 

futuros relacionados ao assunto tratado nesta obra. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Linhas de transmissão no sistema elétrico 

 

A linha de transmissão é um circuito elétrico condutor que interliga diferentes tipos de 

subestações (elevadora, abaixadora e de distribuição), por meio dos quais a energia elétrica é 

transportada de um ponto transmissor a um terminal receptor. Caracterizando o transporte de 

energia elétrica em linhas de transmissão, a tensão da linha deve ser superior a 138kV. 

Valores inferiores classificam as linhas como subtransmissão e distribuição. 

O sistema é constituído por linhas de condutores, interligados no transporte da energia 

elétrica desde a geração até a distribuição, geralmente transmitida em corrente alternada (60 

Hz) e em tensões elevadas (138kV a 500kV). 

No cenário nacional, baseado nas dimensões continentais brasileiras e com considerável 

população, investir em geração, transmissão e distribuição de energia é condição básica para 

garantir o seu desenvolvimento. 

Para Brown (2009) a energia elétrica produzida e entregue aos consumidores, depende 

de vários componentes, nos quais incluem a geração, transmissão e sistemas de distribuição. 

A Tabela 2.1 evidencia as linhas de transmissão baseadas pelo nível de tensão. 

 

Tabela 2.1 - Linhas de transmissão de energia elétrica no SEB. 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2014) 

 

 

Classe de Tensão (kV)

Linhas de 

Transmissão 

Instaladas (km)*

% Total

230 kV 51.628 41,6%

345 kV 10.293 8,3%

440 kV 6.728 5,4%

500 kV 40.145 32,3%

600 kV (CC) 12.756 10,3%

750 kV 2.683 2,2%

Total SEB 124.234 100,0%



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 
 

 

 

 

19 

 

A distribuição proporcional pode ser vista na Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Linhas de transmissão de energia elétrica instaladas no SEB. 

 Fonte: Ministério de Minas e Energia (2014)  

 

Bakshi (2009) evidencia que os diversos processos que compõe o sistema elétrico, são 

interligados por meio das linhas de transmissão, que permitem o transporte de blocos de 

energia em longas distâncias, desde a geração até as estações ou subestações de distribuição. 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2014), atualmente, a expansão do 

sistema de transmissão brasileiro é apresentada pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

no Programa de Expansão da Transmissão (PET) e no Plano Decenal (PD), e pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS) no Plano de Ampliações e Reforços (PAR), conforme descrito no 

Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico. 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 
 

 

 

 

20 

No boletim referenciado, o PET é elaborado pela EPE após estudos de planejamento de 

longo prazo, e o PAR elaborado pelo ONS após estudos das necessidades de curto prazo da 

rede elétrica, indicam as linhas de transmissão e subestações necessárias para a prestação dos 

serviços de transmissão de energia pela Rede Básica.  

O PAR e o PET são analisados e consolidados pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME), resultando num conjunto de empreendimentos de transmissão necessário para o 

atendimento da geração e da carga do Sistema Interligado Nacional (SIN) e para o adequado 

desempenho do sistema no período considerado. 

Com base nestas informações, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

prepara os editais para os leilões das novas instalações de transmissão. Neste processo, os 

agentes de transmissão são os responsáveis pelos investimentos; e os agentes de distribuição, 

pela contratação da parcela de energia, com antecedência necessária à implantação dos novos 

empreendimentos. 

 A Tabela 2.2 retrata a extensão das linhas de transmissão que entraram em operação 

até novembro de 2014. 

 

Tabela 2.2 - Entrada em operação de novas linhas de transmissão 2014. 

 

Fonte: Adaptado de Ministério de Minas e Energia (2014) 

 

No mês de novembro de 2014 foram concluídos e incorporados ao SIN 520 MW de 

capacidade instalada de geração de energia elétrica. 

Diante dos dados, entendemos como é importante a entrada em operação de novas 

linhas de transmissão já que a potência instalada e prevista nos projetos futuros deverão ser 

transmitidas às novas cargas instaladas.  
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Segundo Júnior & Cera (2005) problemas técnicos devem ser mitigados na intenção da 

energia elétrica ser transportada atendendo aos requisitos de segurança das instalações e das 

pessoas envolvidas, onde os aspectos cruciais como confiabilidade, flexibilidade e custos 

envolvidos, estabelecem núcleo das ações das equipes técnicas encarregadas da operação e 

planejamento dos sistemas elétricos de potência. 

  

2.2 Subestações  

 

Segundo Frontin (2013), uma subestação é um conjunto de sistemas específicos e 

interdependentes concebidos para atender a um objetivo comum: servir ao sistema elétrico da 

melhor maneira possível, atendendo aos seus requisitos no limite dos custos. 

Uma subestação surge quando os estudos de planejamento da expansão do sistema 

elétrico identificam a necessidade de atendimento a uma dada região, a uma cidade ou a uma 

planta industrial. Em seguida, com base em estudos específicos é definida a configuração de 

barra da subestação, ou seja, como ficará distribuído os equipamentos para que seja possível a 

distribuição da energia elétrica com o auxílio das linhas de transmissão, bem como o arranjo 

que possibilite realizar as manutenções nestes equipamentos quando necessários. 

É esperado que uma subestação proporcione: 

 

• Confiabilidade adequada para o sistema elétrico; 

• Facilidades e segurança para a sua manutenção; 

• Equipamentos do pátio de manobras com suportabilidade suficiente para atender às 

solicitações do sistema; 

• Sistema de comando e proteção atuando corretamente de forma segura e eficaz. 

 

O termo “configuração de barra” pode ser entendido como sendo a maneira pela qual os 

equipamentos do pátio de manobras estão conectados, ou seja, a conectividade elétrica da 

subestação. 

Em condições gerais, as configurações mais utilizadas em concessionárias de 

distribuição da energia elétrica são: Barra Simples – utilizada em subestações de pequeno 

porte, aplicadas em subestações e distribuição ou subestações industriais para atendimento a 
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cargas específicas; Barra Principal e Transferência – as manobras para liberação dos 

disjuntores mantém a proteção individual de cada circuito, sem que haja desligamentos. 

Embora, para que possamos identificar o melhor arranjo a ser instalado, são definidos os 

atributos que usualmente são adotados para esta escolha: 

 

• Flexibilidade Operativa: capacidade de disponibilizar um componente do pátio de 

manobras para manutenção ou reparo com um mínimo de manobras, preferencialmente 

sem perdas de continuidade na subestação; 

 

• Facilidades para expansão: capacidade de realizar conexões de novos bays com o menor 

número de desligamento possível e com interferência mínima dos equipamentos 

instalados 

 

• Simplicidade do Sistema de Proteção: nível baixo de intertravamento entre os 

componentes de manobra do pátio e pela ausência ou reduzida necessidade de 

transferências da atuação da proteção 

 

• Confiabilidade: caracterizada pela máxima disponibilidade de continuidade entre os 

circuitos da subestação frente às ocorrências de falhas. 

 

• Custos: custo total da subestação referente ao pátio de manobras. 

 

Para aumentar a flexibilidade operacional das manutenções, sem causar grandes 

impactos ao sistema no quesito indisponibilidade, utiliza-se como alternativa as subestações 

móveis dotadas da tecnologia GIS, onde são subestações isoladas a gás SF6. Todos os 

componentes, como disjuntores, barramentos, chaves de terra, seccionadoras, transformadores 

e conexões, são montados em invólucros aterrados com gás SF6 como meio isolante. 
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2.3 Indicadores de qualidade da distribuição de ene rgia elétrica 

 

Para Crosby (1995) a qualidade é definida como a conformidade com as exigências, ou 

seja, cumprimento dos requisitos. 

Endossando a definição de Crosby (1995) a norma brasileira NBR ISO 9000 (2005) 

atribui a qualidade como o grau no qual um conjunto de características inerentes satisfaz a 

requisitos. 

No ponto de vista do sistema elétrico estes requisitos são acompanhados por indicadores 

de continuidade no qual é definido como a representação quantificável do desempenho de um 

sistema elétrico. Seu objetivo é assegurar níveis desejáveis de continuidade do fornecimento 

de energia elétrica e comparar o desempenho das concessionárias com valores definidos 

durante os ciclos de revisão tarifária. 

Conforme Juran (1998) a qualidade consiste nas características do produto que vão ao 

encontro do cliente, proporcionando a satisfação em relação ao produto. 

 Desta forma o desempenho de uma concessionária de energia elétrica é facilmente 

percebido pelos seus clientes, através da perda de continuidade desta energia, ocasionada 

pelas interrupções oriundas das causas fortuitas, defeitos nas linhas ou falhas ocorridas nas 

atividades de manutenção. Estes defeitos podem ser correlacionados como: 

 

• Defeitos permanentes: defeitos que exigem a realização de manutenção corretiva para o 

restabelecimento do fornecimento; 

 

• Defeitos temporários: são aqueles nos quais, por influências externas, ocorrem de forma 

temporária. 

 

Conforme Kagan (2009) 70% das interrupções no fornecimento são ocasionadas por 

defeitos temporários e 30% originam-se de defeitos permanentes. 

Para Berry & Parasuraman (1992), realizar constantes pesquisas sobre a qualidade do 

serviço é uma boa medida para perceber rapidamente os pontos fracos do serviço e eliminá-

los. 

O processo de medição é indispensável para qualquer organização de sucesso. Para 

Takashina & Flores (1996) os indicadores da qualidade e desempenho tornam-se o alicerce 
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para a gestão por fatos. Nesse contexto, define-se o indicador como representações 

quantificáveis das características de produtos e processos, sendo assim, são utilizados para 

melhoria da qualidade e desempenho de um produto, serviço ou processo, ao longo do tempo. 

Para a Aneel (2015) estas mensurações quantificáveis, no âmbito do sistema elétrico, 

podem ser realizadas através de indicadores coletivos – Duração Equivalente de Interrupção 

por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 

Consumidora (FEC) – e individuais, quais sejam, Duração de Interrupção Individual por 

Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão (DIC), Frequência de Interrupção Individual 

por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão (FIC) e Duração Máxima de Interrupção 

Contínua por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão (DMIC). 

Conforme descrito na Aneel (2015) o DEC é o intervalo de tempo que, em média, no 

período de observação, em cada unidade consumidora do conjunto considerado ocorreu 

descontinuidade da distribuição de energia elétrica. A duração das interrupções está 

relacionada à logística de atendimento (veículos, comunicação, qualificação do pessoal) e 

tecnologia utilizada para o reestabelecimento e reparo da rede, bem como à dificuldade de 

acesso ao local da falha (qualidade das estradas, trânsito, etc). 

O FEC é o número de interrupções ocorridas, em média, no período de observação, em 

cada unidade consumidora do conjunto considerado. A frequência das interrupções caracteriza 

a suscetibilidade do sistema frente às causas externas (vegetação, eventos climáticos, etc) e às 

causas internas (degradação do sistema por envelhecimento e/ou falta de manutenção). 

DIC é o intervalo de tempo em que um determinado consumidor ficou privado do 

fornecimento de energia elétrica, no período de apuração. 

FIC é o número de interrupções que um determinado consumidor sofreu no período de 

apuração. 

A ANEEL estabelece para cada uma das distribuidoras metas anuais para os indicadores 

de continuidade, que são redefinidas no ano da revisão periódica das tarifas, ou seja, estes 

indicadores não só relatam a performance da distribuidora quanto ao atendimento de seus 

clientes como também estão diretamente correlacionados com o faturamento da empresa, já 

que influenciam no valor cobrado pela prestação do serviço. 
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2.4 Confiabilidade e Manutenção 

 

Conforme a NBR 5462 (1994) a confiabilidade é a capacidade de um item 

desempenhar uma função requerida sob condições especificas, durante um intervalo de 

tempo. 

Monchy (1989) evidencia que o setor de manutenção, vem posicionando-se em maior 

destaque dentro do organograma das organizações produtoras de bens e serviços. Relata que 

a finalidade da manutenção é proteger o alto investimento feito nas instalações, assim como 

assegurar altos padrões de confiabilidade e qualidade de seus serviços. 

Para Fogliato & Ribeiro (2009) a confiabilidade corresponde à probabilidade de um 

item desempenhar adequadamente o seu propósito especificado, por um determinado 

período de tempo e sob condições ambientais predeterminadas. 

Em alguns casos, as condições ótimas de operação não são aplicáveis ao contexto em 

que o processo está inserido, contudo Márquez et al. (2009) informa que a tentativa de 

aplicar estas condições ótimas pode gerar perdas irrecuperáveis em mercados competitivos, 

já que a probabilidade de falhas aumenta e por consequência perdas no processo produtivo. 

Lafraia (2001) relata que a confiabilidade está ligada à confiança que se tenha em um 

produto, equipamento ou sistema, esperando que o mesmo não venha a falhar, conforme 

mostrado na Figura 2.2. 

Figura 2.2 – Curva da banheira  

Fonte: Lafraia 2001 
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Segundo Barringer (1996) quando estamos mencionando a confiabilidade estamos 

certamente medindo falhas. 

Apesar das falhas acontecerem de forma estocástica, através de um aprofundamento 

maior quanto à causa que culminou na ocorrência da indisponibilidade do equipamento, é 

possível identificar o modo de falhas. 

Para Cavalcante (2013) as fases da curva da banheira são definidas a seguir: 

Na primeira fase da curva (γ>1) tem-se a curta fase em que os equipamentos 

encontram–se com a taxa de falha alta, porém decrescente, e estas originam-se de forma 

antecipada (fase da mortalidade infantil). 

Perda de partes, materiais abaixo do padrão, componentes que estão fora da tolerância e 

defeitos causados pelo transporte podem ser algumas das causas das falhas provenientes de 

um controle de qualidade ineficiente, resultando em excessivas taxas de falhas próximas do 

início da vida do projeto. 

Na segunda fase da curva (γ~1) evidencia-se pouca variação na taxa de falhas 

(maturidade), sendo evidenciadas como falhas randômicas, pois não possuem correlação com 

defeitos inerentes ao projeto de fabricação do componente. 

Na terceira fase da curva (γ>>1) há um crescimento na taxa de falha, onde se 

predominam as falhas motivadas pela idade do equipamento (mortalidade senil), onde os 

efeitos da corrosão, fadiga e difusão de matérias são mais presentes. 

Dificilmente as falhas que ocorrem no sistema elétrico brasileiro, atualmente, 

contemplam a primeira fase da curva da banheira, também chamada de fase da mortalidade 

infantil, já que os equipamentos que formam a linha de transmissão e conduzem a energia 

necessária para suprir a demanda elétrica dos consumidores, atingiram idades elevadas e não 

estão contemplados no período de garantia do fabricante. 

Por este motivo se faz necessário realização de manutenções preventivas, já que o 

tempo estimado ou vida útil do equipamento já está comprometido. 

Segundo Barlow & Proschan (1965), existem as políticas de substituição por idade e em 

blocos e para a Celpe a substituição do item quando alcança a idade de substituição ou quando 

falha é encontrada como a melhor opção, ou seja, por idade. 

Desta forma, a descontinuidade de energia provocada por uma falha nos ativos deste 

processo, acarreta na interrupção de milhares de clientes gerando insatisfações generalizadas, 

perdas produtivas irreparáveis na fabricação de produtos ou serviços, bem como na 
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diminuição da receita e aumento das compensações financeiras , haja vista que multas 

deverão ser aplicadas nos casos de extrapolações dos indicadores. 

Analisando o contexto de confiabilidade para subestações do sistema elétrico, NERC 

(2013) considera dois aspectos complementares: 

 

• A segurança, caracterizada pela capacidade do sistema elétrico em resistir aos distúrbios 

súbitos; 

• A adequação, caracterizada pela capacidade do sistema elétrico em oferecer redundância 

no atendimento às cargas. 

 

Conforme Tsang (2002) em contexto de competitividade, as empresas devem garantir 

confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos por métodos de gestão estratégica da 

manutenção. 

 

2.5 Conhecimento a priori 

 

O conhecimento a priori é utilizado nas situações em que há dúvidas sobre as 

informações evidenciadas, e nestes casos, o especialista do processo permite uma maior 

assertividade das ações e informações. 

Kant (1990) sugere que o conhecimento é formado por dois elementos: a priori e a 

posteriori. A priori quando o conhecimento acontece independente das impressões dos 

sentidos. A posteriori quando o conhecimento para ser adquirido, necessita de previa 

experiência, de empirismo.  

Para Kant (1990), não é mais o conhecimento que deve conformar-se com o objeto, mas 

é o objeto, enquanto fenômeno, que se regula de acordo com o conhecimento. O sujeito impõe 

aos objetos as formas de suas manifestações (espacio-temporais) e as regras de suas 

manifestações necessárias (causalidade).  

Por este motivo Ferreira (2001) cita vantagens quanto a utilização deste conhecimento a 

priori: 
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• Facilidade e simplicidade na interpretação, haja vista que a probabilidade é entendida 

como o “grau de crença” do especialista sobre o estado da natureza para os parâmetros de  

confiabilidade e mantenabilidade; 

• Generalidade de aplicação, uma vez que a incerteza é um elemento que está sempre 

presente e que esta impõe a necessidade de se adotar probabilidades pessoais ou 

subjetivas; 

• Redução nos custos e requisitos de testes associados à obtenção e análise dos dados de 

confiabilidade; 

• Adequação das situações em que os dados não são disponíveis ou representativos do 

estado da natureza para a variável de interesse; 

• Aumento da qualidade das inferências, por meio da introdução de informação adicional 

que deve ser incorporada, através da distribuição de probabilidade a priori. 

 

Contudo, o outro lado também deve ser ressaltado, e Ferreira (2001) destaca as 

desvantagens da utilização do conhecimento a priori dos especialistas: 

 

• A informação decorrente quando as informações a priori não são calibradas, ou seja, 

devido a um conhecimento vago do estado da natureza sobre os parâmetros de interesse; 

• Dificuldades na quantificação da informação subjetiva e na escolha do tipo de distribuição 

a priori apropriada; 

• A influência de sentimentos e preconceitos, aspectos culturais e paradigmas existentes; 

 

Pode-se também utilizar o conhecimento de probabilidade frequentista associando à 

repetição de algum experimento em que as simulações são independentes entre si. 

 

Pr��� = ��	
→� ���� = lim
→�

�



 ( 2.1 ) 

 

Em que: 

  

Pr(S) = probabilidade de ocorrência do estado S 

fr(S) = frequência de ocorrência do estado S 

ns = número de repetições do estado S 
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n = número de repetições do experimento 

 

Para Martz & Waller (1982) a probabilidade de um evento pode ser estabelecida por 

uma série de repetidas simulações nas quais o evento pode ocorrer. 

A experiência que um especialista possui sobre determinada variável, sob forma de uma 

distribuição de probabilidade chamada de distribuição a priori, corresponde ao conhecimento 

a priori do especialista sobre o estado da natureza representado pela referida variável. 

Em situações em que a frequência dos eventos não pode ser evidenciada ou de difícil 

detecção, pode-se utilizar o conhecimento de probabilidade subjetiva, onde não só eventos são 

considerados como também proposições. Segundo Martz & Waller (1982) uma proposição 

pode ser considerada que eventos não são interpretados por uma série de repetições de um 

experimento. 

Para Nonaka & Takeuchi (1995), as empresas criadoras de conhecimento são aquelas 

que criam novos conteúdos, disseminam por toda a organização e fazem com que estes sejam 

incorporados aos produtos e serviços. 

Desta forma a utilização do conhecimento dos especialistas aumenta a confiabilidade 

das informações, sendo subsídio para o planejamento das decisões estratégicas no âmbito da 

engenharia da manutenção. 

O conhecimento a priori reflete a ideia vislumbrada sobre uma distribuição de 

probabilidade subjetiva em determinado estado da natureza θ. Com isto a variável pode ter 

uma natureza frequentista, onde o evento pode levar à repetição, ou pode modelar um 

fenômeno ligado à incerteza. 

A probabilidade subjetiva também pode ser chamada de probabilidade pessoal, 

conforme descrito por Morgan (1968), já que a mesma análise realizada por outros indivíduos 

pode levar a resultados diferentes. 

Conforme descrito por Martz e Waller (1982) o conhecimento a priori torna-se mais útil 

quando não conseguimos elucidar sobre uma determinada sequência de eventos ou quando há 

pouca informação frequentista. 

 Em uma maneira objetiva, não obstante educativa, Raiffa (1968) procura predizer a 

probabilidade (p) de médicos americanos preferirem um tipo de whisky a outro, através do 

método de elicitação. 
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 No diálogo, Raiffa (1968) consegue estreitar os intervalos de probabilidades até que o 

entrevistado sinta-se seguro com as próprias suposições. Através destas respostas, que não 

devem ser descartadas ao longo da elicitação, pode-se plotá-las e obter a curva de distribuição 

de julgamento de probabilidade, conforme Figura 2.3 abaixo. 

 
Figura 2.3– Curva de densidade de probabilidade 

Fonte: Raiffa (1968) 

  

 Desta maneira, apenas com base no conhecimento subjetivo de determinado indivíduo, 

Raiffa (1968) descreve como obter as informações que necessita, onde o método pode ser 

aplicado não apenas para este caso, mas para situações diversas. 

Na análise de julgamentos entre intervalos, Raiffa (1968) determina o valor de 

probabilidade (p) como a área da curva compreendida em um intervalo especificado, onde 

identificamos na curva chamada de função de densidade de julgamento do indivíduo, 

evidenciado na Figura 2.4. 

 
Figura 2.4– Curva função de densidade de julgamento do sujeito 

Fonte: Raiffa (1968) 
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Em uma outra análise, Raiffa (1968) estuda o processo de elicitação conhecendo o 

valor de probabilidade, certificando-se que este valor é realmente o esperado. Utiliza de forma 

apropriada os conhecimentos da curva de densidade de probabilidade. Sua análise é baseada 

na média dos valores obtidos de probabilidades: 

            

�� ≈
���,���	����,���	�	…	����,���	����,���

��
         ( 2.2 ) 

 

Em que: 

 

• P(0,05) correspondente ao valor associado à probabilidade de 5%. 

           

Para Garcez (2011) os estudos sobre as distribuições de probabilidades evidenciam que 

o decisor é capaz de utilizar vários métodos que o auxiliem na tomada de decisão sendo eles 

matemáticos e comportamentais.  

Na análise matemática do tipo axiomática, onde a determinação de pesos podem ser 

utilizada para representar a diferenciação das informações, Winkler & Cummings (1972) 

determinam uma forma estruturada desta representação: 

 

• Pesos igualmente ponderados, onde os especialistas são igualmente capazes; 

• Pesos proporcionais, onde os especialistas são classificados perante o decisor; 

• Pesos proporcionais e auto-avaliação; 

• Pesos baseados em distribuições anteriores; 

 

Por outro lado, DeGroot (1988) evidencia que a abordagem matemática seguindo o 

modelo bayseano é a única que fornece uma consistente metodologia para decisões em 

condições de incerteza. 

Smith (1988) retrata a inferência Bayesiana onde é aplicada em situações em que o 

comportamento de um determinado parâmetro não está claro e é possível obter dados 

necessários através do especialista sobre este parâmetro. 

 A análise Bayseana, preocupa-se com que o especialista afirma sobre determinado 

evento, sendo esta a probabilidade que se acredita para este evento. 
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Conforme Zio (1996) as informações necessárias para a tomada de decisão nem 

sempre estão completas ou disponíveis, e desta forma, os especialistas necessitam quantificar 

suas opiniões gerando uma distribuição de probabilidade subjetiva. 

Para Clemen & Winkler (1999) algumas diretrizes podem ser descritas nas abordagens 

de agregação do conhecimento: 

 

• Tipo de informação fornecida pelos especialistas; 

• Existência de um decisor, analista ou grupo de especialistas; 

• Grau da modelagem a ser executada; 

• Tipo de regra de agregação; 

• Definição de parâmetros; 

• Complexidade do método de agregação. 

 

2.6 Modelos de manutenção preventiva  

 

As manutenções podem ser classificadas com base na atitude dos usuários em relação às 

falhas, segundo o conceito de manutenção centrada em confiabilidade (MCC): 

 

• Manutenção Reativa; 

• Manutenção Preventiva; 

• Manutenção Preditiva; 

• Manutenção Proativa. 

 

No propósito de prevenir as consequências das falhas, bem como apenas corrigi-las, a 

duas primeiras classes são formas tradicionais de manutenção ditas como Preventiva e 

Corretiva. 

Na manutenção preditiva conseguimos mensurar parâmetros que indiquem o 

acompanhamento dos defeitos sem que estes evoluam para uma falha, tendo a equipe de 

manutenção tempo hábil para a eliminação destes defeitos. 
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A manutenção proativa surge para otimizar o processo e realizar novos projetos de 

equipamentos, baseados proativamente na melhoria contínua. Neste caso os dados e expertises 

da equipe de campo são fundamentais para a sinergia destes processos. 

Basicamente a MCC busca determinar os requisitos de manutenção para modos de falha 

que possam causar falhas funcionais de qualquer item físico em seu ambiente operacional, 

segundo descreve a norma SAE 1011 (1999). 

Para Smith (1998) a manutenção tem como objetivo preservar as capacidades funcionais 

de equipamentos e sistemas em operação. 

Em consonância Moubray (1997) diz que o objetivo da manutenção é assegurar que 

itens físicos continuem a fazer o que seus usuários desejam que eles façam. 

As ações que, na tentativa de prevenir a ocorrência de falhas, são antecipadas através da 

substituição de partes do sistema constituem a manutenção preventiva, que na terminologia 

empregada neste trabalho refere-se ao plano de substituição de peças de equipamentos ou 

partes que podem falhar em operação, a menos que uma substituição seja feita a tempo. Neste 

contexto, a manutenção preventiva é apropriada para equipamentos cuja taxa de falhas cresce 

com o uso (Glasser 1969; Barlow & Proschan, 1965; Barlow & Proschan, 1975, apud 

Ferreira, 2001). 

Os modelos de substituição são um conjunto de técnicas bastante importantes na 

manutenção preventiva, eles garantem uma diminuição dos custos referentes às substituições, 

procurando, de uma melhor forma, atender às necessidades de sistemas diferentes. Neste 

sentido, há diversos modelos propostos na literatura, os quais possuem características 

diferentes e são mais ou menos apropriados, a depender das circunstâncias e de fatores 

relacionados a: custos, desempenho funcional do equipamento e sua importância no processo 

produtivo (Jorgenson & McCall, 1963). 

A fim de manter o funcionamento de unidades geradoras, a partir de um agendamento 

destas manutenções, Volkanovski & Cepin (2009) utiliza algorítimo genético para obter a 

melhor solução entre o valor mínimo anual de perdas de carga,. Os resultados mostram a 

melhoria da confiabilidade de um sistema de energia com o programa de manutenção, obtido 

pelo novo método em comparação com os resultados da metodologia aproximada. 

Para Volkanovski & Cepin (2009) a melhoria da confiabilidade dos componentes em 

usinas nucleares centra-se na avaliação de como os custos e envelhecimento destes 

componentes podem afetar a otimização dos Testes e da Manutenção em termos de risco 
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mínimo do sistema. Esta análise é realizada através da árvore de falhas com a inclusão de 

parâmetros de tempo relacionados aos testes e manutenções. 

Almeida e Cavalcante (2009) evidenciam que um dos principais problemas no 

monitoramento periódico de um determinado ativo está na determinação no intervalo de 

inspeção, já que este tempo atrelado ao custo da inspeção e a forma como os dados são 

coletados, transformam-se em elementos fundamentais para mitigar a ocorrência de falhas. 

Uma análise semelhante é realizada por Louit, Pascual e Banjevic (2009), na 

identificação do melhor intervalo para a manutenção em redes de distribuição de energia 

elétrica. 
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3 PROPOSIÇÃO DO MODELO PARA MANUTENÇÕES 

PREVENTIVAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO 

Com base na incerteza dos dados de manutenção, especificamente na priorização das 

manutenções preventivas em linhas de transmissão, o modelo gera propostas que direciona o 

decisor às opções que melhor se adequam ao cenário em que se encontra, já que os recursos 

disponíveis são limitados e os agentes regulatórios requerem das concessionárias de energia 

elétrica maior eficácia dos indicadores operacionais. 

 

3.1 Características do problema 

 

Em uma conjuntura de análise subjetiva, onde os dados necessários para avaliar o 

desempenho e viabilizar planejamentos estruturados nas manutenções de uma forma geral, 

mediante a imprecisão e inconformidade dos dados levantados, torna-se evidente a busca por 

métodos mais eficazes e assertivos que viabilizem tais ações.  

Prioritariamente, cabe ao decisor determinar os defeitos a serem corrigidos e 

providenciar a logística necessária ao atendimento destas necessidades, em uma base de teto 

orçamentário. 

Por outro lado, a cobrança em maior eficiência operacional, mediante os indicadores de 

qualidade de distribuição de energia elétrica que não só evidenciam a satisfação do cliente 

bem como determinam o preço de venda do produto, aumentam qualitativamente a 

importância das decisões tomadas, visto que indicadores de qualidade que retratam a duração 

da interrupção demonstram aumentos indesejáveis ao longo dos anos, conforme evidenciado. 

A Figura 3.1 retrata a evolução do DEC da Celpe, para as linhas de transmissão, até 

2014. 
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Figura 3.1 – DEC Celpe Subtransmissão 

Fonte: Dados Celpe 2014 

 

 A frequência com que as linhas de transmissão vêm evidenciando a falta de 

fornecimento apresenta uma distribuição aceitável aos órgãos regulatórios, conforme Figura 

3.2. 

Figura 3.2 – FEC Celpe Subtransmissão 

Fonte: Dados Celpe 2014 

2014* (12 meses em outubro) 

2014* (12 meses em outubro) 
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É importante ressaltar que na Celpe, embora exista uma tendência de crescimento do 

DEC e uma aparente estabilização no FEC, análise decorrida apenas para a apuração dos 

indicadores de linhas de transmissão, estes representam em média 8% dos indicadores totais 

da Celpe, onde estão inseridas as contribuições do sistema de distribuição (13,8kV).  

O maior impacto no indicador da Celpe está relacionado com falhas ocorridas nas linhas 

de distribuição, correspondente à tensão de 13,8kV, não sendo escopo desta análise. 

Neste cenário, o conhecimento a priori de especialistas aparece como solução plausível 

à falta de dados consistentes, auxiliando o decisor na estipulação de prioridades nas quais o 

resultado final atende a condição ótima da ocasião. 

Para que seja possível o entendimento do que ocorre atualmente no processo de gestão 

da manutenção da Celpe até o entendimento do que o modelo propõe, é necessário explicar o 

processo de apuração dos dados. 

De um modo geral, a base de dados para a realização de manutenções preventivas em 

linhas de transmissão é proveniente das inspeções de campo definidas pelo plano de inspeção 

anual, seguindo o fluxo da Figura 3.3: 

 

Figura 3.3 – Fluxo da gestão de manutenção 

Fonte: Esta Pesquisa 
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Para o sistema de transmissão o plano de inspeções possui uma variação cíclica, 

baseada na classificação da LT quanto sua condição de mantenabilidade. 

 

• Linhas Convencionais - Apresentam circunstâncias normais de manutenção. São todas 

aquelas que não se enquadram como especiais ou críticas. 

 

• Linhas Especiais Tipo1 - Apresentam circunstâncias desfavoráveis de manutenção em 

grau médio. Nesta categoria se enquadram linhas que alimentam áreas que possuem 

importantes blocos de cargas, clientes tais como hospitais, shopping, grandes 

fábricas/indústrias, operam em nível de tensão de 138 kV e 230 kV, não possuem 

flexibilidade operacional e atendem a regiões de eventos tais como carnaval, são João, 

natal, reveillon, entre outros. 

 

• Linhas Críticas - Apresentam circunstâncias desfavoráveis de manutenção em grau alto. 

Nesta categoria se enquadram linhas que alimentam áreas que possuem incidência de 

rápido crescimento de vegetação, depósito de poluentes sobre isoladores, queimadas e 

ações de vandalismo. 

 

• Linhas Especiais Tipo2 - Apresentam circunstâncias desfavoráveis de manutenção em 

grau muito alto. Nesta categoria se enquadram linhas que apresentam as mesmas 

características das Especiais Tipo 1 e das Críticas ao mesmo tempo. 

 

• Linhas Especiais Tipo3 - Apresentam circunstâncias desfavoráveis de manutenção em 

grau máximo. Nesta categoria se enquadram linhas que apresentam as mesmas 

características das Especiais Tipo 2, acrescido de grande incidência de problemas por 

invasões de faixa de servidão e objetos estranhos na rede, requerendo periodicidade de 

inspeção mais curta.  
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De uma forma resumida, a Tabela 3.1 evidencia os tipos de linhas de transmissão, 

agregando informações relevantes ao desenvolvimento do plano de inspeção. 

 

 

Tabela 3.1 - Tabela resumo da distribuição de inspeções por tipo de ativo de LT 

 
TIPO DE LINHA 

 

 
TIPOS DE INSPEÇÃO 

 

 
PERIODICIDADE 

 

 
QUANT DE INSPEÇÕES 

 

Convencional 

MINUCIOSA TRIANUAL 36 meses 

1 Tipo + 2 Patrulhamentos 

TERMOGRÁFICA TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

Crítica 

MINUCIOSA TRIANUAL 36 meses 

1 Tipo + 3 Patrulhamentos 

TERMOGRÁFICA TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

Especial Tipo1 

MINUCIOSA TRIANUAL 36 meses 

1 Termográfica + 1 Patrulhamento + 1 Tipo 

TERMOGRÁFICA ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

Especial Tipo2 

MINUCIOSA TRIANUAL 36 meses 

2 Tipo + 2 Patrulhamentos 

TERMOGRÁFICA ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

Especial Tipo3 

MINUCIOSA TRIANUAL 36 meses 

1 Tipo + 1 termográfica + 4 Patrulhamentos 

TERMOGRÁFICA ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO ANUAL 12 meses 

PATRULHAMENTO TRIANUAL 36 meses 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

PATRULHAMENTO APERIÓDICO 

 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

  

 

• Inspeção termográfica: Fundamenta-se na detecção e interpretação da radiação térmica 

emitida pelos equipamentos e componentes da rede inspecionada, permitindo exame e 
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avaliação dos mesmos sem a necessidade de qualquer contato físico nem indisponibilidade 

operacional dos ativos, tendo como objetivo identificar o estado geral da instalação no que 

tange ao estado das emendas, grampos, conectores, luvas de compressão, terminais de 

chaves e buchas. 

 

• Inspeção Minuciosa: Inspeção visual rigorosa com o propósito de analisar todos os tipos 

de situação, inclusive as que comprometam a vida útil destes ativos, tendo como objetivo 

identificar o estado geral da instalação no que tange ao estado dos componentes das 

estruturas, faixa de servidão, vegetação circunvizinha, estradas de acesso, vãos, 

isoladores, condutores, sistema de proteção (pararraios, fios terra e estai). 

 

• Inspeção Patrulhamento: Inspeção visual direcionada com o propósito de identificar 

interferências externas, principalmente vegetação e objetos estranhos. 

 

Para viabilizar estas inspeções, utiliza-se o apoio dos inspetores de Linhas de 

Transmissão,  técnicos especializados que têm como principal função manter a continuidade 

elétrica destas linhas de transmissão, operacionalizando a correção dos defeitos identificados, 

nos seguintes componentes observados: 

 

• Postes: Verifica-se a numeração legível, erosão do terreno, existência de inclinação, 

deterioração da base de sustentação, ferragem exposta e condições emergenciais que 

evidenciam alta probabilidade de tombamento. 

 

• Cruzeta : Importante evidenciar a inclinação ou deslocamento de posição, rachaduras, 

lascas, sinais de apodrecimento e existência de descargas atmosféricas. 

 

• Ferragens: A grande preocupação deve-se à integridade dos componentes quanto à 

ferrugem e fixação dos pinos, olhais, parafusos, porcas, arruelas, cintas e mão-francesa. 

 

• Isoladores: Verificam-se trincas, rachaduras, lascas, posicionamento inadequado, 

chamuscamento, ressecamento ou partes quebradas. 
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• Condutores: O tamanho da flecha, fios partidos, sinais de curto-circuito e objetos 

estranhos, são os pontos de observação. 

 

• Conexões: Os pontos críticos a serem vistos são as deteriorações, corrosões, folgas, pontos 

quentes, padronizações, etc. 

 

• Aterramento: Inspeciona-se a fixação dos condutor-terra na cruzeta, eletroduto de 

proteção e verificar a continuidade do circuito (condutor partido). 

 

• Estais: Para a integridade dos estais destaca-se a existência, proximidade a pontos 

energizados,  e condição física. 

 

• Faixa de servidão: Observa-se a presença ou proximidade de ramos ou galhos de árvores 

junto aos condutores, altura de culturas vivas, empilhamento de  vegetais secos aos postes 

e invasão residencial irregular. 

 

3.2 Formulação Matemática 

 

Ao longo dos anos, o planejamento das ações preventivas, corretivas e de melhorias nas 

linhas de transmissão da Celpe, era realizado com base nos dados registrados e geridos pelas 

unidades operacionais de manutenção, que além das linhas de ransmissão, gerenciavam a 

atualização dos dados das redes de distribuição e de baixa tensão. 

Neste caso, cabia à unidade de planejamento e controle da manutenção checar a eficácia 

do plano, que muitas vezes se deparava com incrementos negativos nos indicadores de 

frequência (FEC) e duração (DEC) da interrupção de energia. 

Com base em auditorias realizadas, constatou-se inconsistência nos dados registrados no 

sistema, já que no ponto de vista quantitativo dos defeitos, grande parte não existia, outra não 

correspondia à descrição do defeito levantado, em outro a divergência existia na quantidade e 

por fim tipos de defeitos deixavam de ser cadastrados. 
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A tentativa das unidades operacionais em mitigar o crescimento dos indicadores, 

realizando ações que não correspondiam às recomendações do plano de manutenção, não 

permitiu a apuração da assertividade do plano. 

Uma ação estruturadora e emergencial era necessária já que o controle das 

recomendações tornou-se ineficaz mediante a ineficiência das medições realizadas. 

Por este motivo, em 2013, o banco de defeitos existente foi eliminado, e um novo ciclo 

de registro dos defeitos foi iniciado, baseado novamente nas recomendações do plano de 

manutenção. 

Pelo fato das inspeções minuciosas serem a cada 36 meses, ou seja, a cada 3 anos, o 

final do ciclo ocorrerá em  2015,  onde todas as linhas de transmissão serão inspecionadas por 

todas as inspeções recomendadas.  

 

A realidade apresentada na inconsistência dos dados, faz com que o planejamento não 

indique ações que viabilizem a redução dos indicadores em questão.  

Desta forma o conhecimento especializado dos inspetores de linhas de transmissão 

favorece a indicação, subjetivamente, dos possíveis defeitos inerentes aos ativos sobre o seu 

domínio. 

Nos inúmeros defeitos possíveis em uma linha de transmissão, a identificação daqueles 

que possam efetivamente ocasionar a falta de energia, em situação de falhas, foram 

identificados pelos especialistas e quantificados em tabela, na qual evidencia a percepção 

otimista, mais provável e pessimista. 

Para estes defeitos podemos citar: isolador danificado, oxidação em ferragens, 

condutores danificados, estruturas danificadas e ferragens fora do padrão. 

Um ponto relevante nesta quantificação é a tendência de respostas conservadoras, ou 

seja, que permitam ao especialista permanecer em uma situação confortável diante da 

valorização da quantidade de defeitos. 

Contudo o objetivo do questionário não é obter a visão valorada e sim a mais próxima 

das três percepções citadas.  

Neste contexto, cabe ao gestor explicar de forma clara o real objetivo do questionário, 

onde o especialista não terá penalizações quanto a alguma inconformidade na quantidade de 

defeitos informada, sendo assim, não haverá juízo de julgamentos quanto às informações 

repassadas. 

A matriz da Tabela 3.2, exemplifica o relatado. 
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Tabela 3.2 - Tabela de defeitos na visão do especialista 

LT 
Defeitos (D1 ... D5) 

otimista mais provável pessimista] 

LT1 Qo1 Qm1 Qp2 

LT2 Qo2 Qm2 Qp3 

LT3 Qo3 Qm3 Qp4 

..
. 

..
. 

..
. 

..
. 

LTn Qon Qmn Qpn 

 

 Fonte: Esta Pesquisa 

 
 

Sendo: 
 

Di = tipos de defeitos, variando de 1 a 5; 

LT = Linha de Transmissão; 

Qo – quantidade otimista de defeitos; 

Qm- quantidade mais provável de defeitos; 

Qp- quantidade pessimista de defeitos. 

 

Com a finalidade de obtenção de um valor dentro do espaço amostral das opções 

otimista, mais provável e pessimista (a, c e b respectivamente), a função de densidade de 

probabilidade adotada nesta pesquisa é a distribuição triangular discreta que pode ser 

simétrica ou assimétrica em qualquer direção. 

A distribuição triangular é útil quando se deseja uma primeira aproximação na falta de 

dados específicos, condizente com a realidade da Celpe para a gestão das manutenções em 

linhas de transmissão. 

Simular valores de uma variável aleatória é um dos aspectos mais relevantes das 

aplicações dos modelos probabilísticos. 
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Figura 3.4 – Distribuição Triangular 

Fonte: Doane & Seward (2008) 

 

Através de simulações na distribuição triangular é possível obter, dentro do espaço de 

soluções, valores resultantes para os respectivos defeitos Di, denominados por QSi.  

 

Os valores de X das variáveis de decisão do problema são dependentes diretos do 

conjunto de soluções QSi, onde afirmamos: 

 

•  = 0	"#	$�% = 0, "#&'(	 	 ∈ 	 *0,1,	

 

A identificação da variável aleatória, através de simulações baseadas na distribuição 

triangular discreta, permite ao o gestor de manutenção a valorização do serviço, ou seja, 

identificar o quanto será necessário obter de recursos financeiros para mitigar a 

possibilidade de desarme em uma linha de transmissão.  

Necessário evidenciar que no campo da manutenção, seja ela direcionada para as 

concessionárias de energia elétrica, indústrias, comércio, entre outros, existe uma 

tendência natural em enxerga-la, a manutenção, como um “peso” financeiro. 

Cabe ao gestor enfatizar que o recurso investido na correção dos defeitos trará ganhos 

reais relacionados à imagem, diminuição das multas regulatórias, aumento da arrecadação 

e por consequência credibilidade do investidor. 

Desta forma, a função Custo, pode ser equacionada da seguinte forma: 

 

 													� = -."/( = 0% =	∑ -2%	.		$"%	.  
�
%4�  ( 3.1 ) 

a                                               c         b         a                            c                           b     a      c                                                b 

                Assimétrica à Esquerda                                      Simétrica                           Assimétrica à Direita                                            
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• Cb7 = Custo bruto do serviço de manutenção 

 

Da mesma forma que o custo, a interrupção no fornecimento causada pela ocorrência da 

falha, assume importância fundamental na análise estratégia da manutenção, pois o impacto 

deste desligamento implica em perda de faturamento pela concessionária, insatisfação de 

clientes, perda no processo produtivo, influência nos indicadores operacionais do órgão 

regulamentador e influência nos valores tarifários da empresa. 

Deste modo define-se a segunda função como: 

 

8 = 9#: =

;<
=
	.		>?	.		@><

∑@><
 ( 3.2 ) 

 

• 8 = duração equivalente da interrupção em horas; 

• tc = tempo da contingência; 

• -/%	= número de contratos da linha de transmissão “i”. 

 

A função acima não correlaciona variáveis logísticas para estimar a duração da 

interrupção, já que quando o tempo surge como objeto de análise pensou prontamente em 

quantidade de eletricistas, número de equipes, quantidade de equipamentos, reserva técnica 

disponível, apesar dos dados estimados do conhecimento a priori do inspetor de linhas de 

transmissão, no que tange a duração da contingência, generalizar estas informações. 

Nestes termos a função f2 calcula a perda potencial na duração da interrupção, caso esta 

ocorra. 

Embora tenhamos duas funções independentes, podemos evidenciar o quanto o custo na 

correção dos defeitos influenciará na duração da contingência, caso a falha ocorra. 

O indicador Custo Benefício evidencia esta contribuição: 

 

-A =
@B�>C<

DE?<FDE?	GHI	
 ( 3.3 ) 

 

• -A = custo benefício 
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Analisar o custo e duração de maneira independente não restringe o resultado almejado, 

pois para as duas funções é esperado do gestor da manutenção a máxima redução possível. 

Necessário que o produto seja entregue, neste caso a energia elétrica, no menor tempo, 

com o menor custo e máxima qualidade. 

Neste intuito existe a necessidade da correlação entre f1 e f2 e posteriormente identificar 

a região onde as manutenções serão realizadas. 

O direcionamento destas ações de manutenção é através do indicador CB (custo 

benefício) para o espaço amostral evidenciado, determinando quais manutenções serão 

realizadas com base nos valores de DEC e Custo almejado. 

 

Nestes termos, consideramos como suposições aplicadas ao modelo: 

 

• O conhecimento a priori dos especialistas pode ser extraído através de questionário, com 

valores otimista, pessimista e mais provável; 

• Os especialistas são técnicos, funcionários da empresa, que monitoram o funcionamento 

das Linhas de Transmissão, gerando dados que auxiliem no planejamento da manutenção 

destes ativos; 

• Considerado apenas um especialista por linha, não necessitando agregação do 

conhecimento dos especialistas; 

• O custo analisado corresponde ao valor necessário para a correção dos defeitos nas linhas 

de transmissão, não correspondendo a custos de imagem ou outros que contribuem de 

forma indireta, como exemplo as compensações financeiras; 

• É feito uma tomada de decisão para determinado tempo pré-fixado, embora o problema 

seja dinâmico; 

• As metas regulatórias do sistema elétrico são utilizadas como referências para o modelo. 

 

3.3 Estrutura do Modelo 

 

A estrutura do modelo permite que as manutenções sejam realizadas nas linhas de 

transmissão, vislumbrando a dificuldade em realizar conjecturas com base em dados 
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históricos e encontra no especialista o ponto de apoio para a determinação da lógica que 

auxiliará o gestor de ativos no planejamento e tomada de decisão mais coerente. 

A Figura 3.5 apresenta o fluxograma do modelo proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Fluxograma do modelo proposto 

Fonte: Esta Pesquisa 
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O modelo em conjunto com o plano de manutenção, pré-definido anualmente, cria 

massa crítica aos especialistas para possibilitar o julgamento necessário na quantificação dos 

defeitos mais prioritários a serem corrigidos, e desta forma se faz necessário que o plano 

transcorra comitantemente para que detalhes não passem despercebidos nas observações das 

inspeções. 

O plano de manutenção de linhas é definido como sendo o conjunto de ações 

necessárias para manter um item, instalação e/ou equipamento disponíveis para operação. 

Neste sentido busca-se garantir e otimizar os recursos, levando-se em consideração a melhoria 

dos indicadores operacionais. Para efeito estrutural a Celpe adotou a segmentação deste em 

dois outros, quais sejam: plano de inspeção e plano de manutenção preventiva. 

A Figura 3.6 relata as etapas, dentro do processo de manutenção da linha de 

transmissão, relacionada ao especialista. 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Ciclo de registro dos dados de manutenção 

Fonte: Esta Pesquisa 
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No plano de inspeção o principal objetivo é identificar os defeitos antes que estes 

evoluam para falhas que gerem indisponibilidade, e para a identificação destes possíveis 

defeitos o plano de inspeção de linhas de transmissão é composto pelas inspeções de 

patrulhamento, expedida, minuciosa e termográfica. 

Desta forma, tomar decisões estratégicas de manutenção baseadas em dados 

inconsistentes, levaria ao decisor realizar programações falhas, ocasionando perdas relevantes 

no direcionamento da logística, dos recursos financeiros, e no tempo de correção destes 

defeitos, onde em muitos casos a transformação do defeito em falha ocorre de forma muito 

rápida. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Este capítulo apresenta toda a descrição da aplicação do modelo, com intuito de 

realizarmos as manutenções preventivas em linhas de transmissão, que indique o menor custo 

para o DEC desejado. 

Considerando o enfoque de Engenharia de Manutenção adotado no tratamento das 

questões, o estudo de caso desenvolvido neste trabalho procura enfatizar os aspectos 

relacionados à disponibilidade dos ativos que transportam estes blocos de energia 

necessários a atender as demandas dos consumidores. Sabe-se que a atividade de 

manutenção é parte de um sistema de produção de serviços, cujo objetivo, neste caso é de 

contribuir com a disponibilidade elétrica e adequar-se aos níveis regulatórios exigidos. 

Conforme identificado no processo de manutenção, o Departamento de Manutenção e 

Engenharia do Sistema Elétrico da Celpe (EMS), é responsável por gerir os ativos de forma 

eficaz, onde citamos algumas das principais atividades: 

 

• Planejar, orçar, executar e controlar a manutenção do sistema de transmissão (linhas de 

transmissão e subestações); 

 

•  Fomentar a inovação tecnológica para o Sistema Elétrico, focando, principalmente, em: 

equipamentos, ferramental e processos de trabalho. 

 

De forma simplificada, indicamos os principais processos do departamento conforme 

organograma da Figura 4.1.  

Figura 4.1 – Gestão de Ativos EMS 

Fonte: Esta Pesquisa 
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 Como a inovação é uma necessidade real, já que a empresa precisa criar novos 

métodos que permitam  melhorias de eficiência e produtividade, no cenário em que as Linhas 

de Transmissão da Celpe possuem uma idade avançada sendo que 54% destas possuem idade 

superior a 30 anos e muitas destas, cerca de 84% não possuem suprimento alternativo, em 

consonância com as limitações de investimento e tempo estimado no longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Distribuição das Linhas por Idade e Tipo 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

 

Podemos citar que as linhas de transmissão da Celpe estão contempladas no estágio de 

senioridade, exemplificado na Figura 4.2, ou seja, estágio de mortalidade senil, na qual o 

desgaste dos equipamentos ocorrem devido ao desgaste em que estão submetidos com o 

tempo, sendo a taxa de falhas deste período crescente com o tempo. 

Como forma de evidenciar a localização das linhas de transmissão da Celpe no estado 

de Pernambuco, a Figura 4.3 apresenta a distribuição geográfica destas linhas. 
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Figura 4.3 – Linhas de Transmissão da Celpe 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

 

Para este estudo de caso foi adotado o espaço amostral, dentro do Departamento de 

Manutenção e Engenharia (EMS), a unidade EMRN (Unidade de Manutenção do Sistema de 

Subtransmisssão da Região Norte), onde o questionário foi distribuído entre os núcleos 

polivalentes locais (NPL) de Carpina, Cruz de Rebouças e São Benedito. 

O NPL é composto por especialistas que destinam-se a realizar inspeções e 

manutenções nos ativos Linhas de Transmissão e Subestações. 

Destacando os ativos Linhas de Transmissão, para que estas inspeções e manutenções 

sejam realizadas, contamos com a colaboração de dois inspetores na NPL Cruz de Rebouças 

(CRS), dois inspetores na NPL Carpina (CPN) e  três inspetores na NPL São Benedito (SBT), 

de um total de 71 Linhas. 

Na Figura 4.4 identificamos a região de atuação dos respectivos NPLs, conforme 

distribuição regionalizada no espaço de concessão Celpe. 
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Figura 4.4 – Distribuição regionalizada da EMRN 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

 

Os dados foram obtidos através de questionário distribuído aos especialistas, no qual 

possibilitou a quantificação dos defeitos das linhas de transmissão sobre a sua 

responsabilidade. 

Estes defeitos distribuídos em oxidação em isoladores, oxidação em ferragens, defeitos 

em condutores, defeitos em estruturas e ferragens fora do padrão permitiram aos especialistas 

uma reflexão aprofundada sobre a quantificação dentro de visões otimista, mais provável e 

pessimista dos defeitos levantados. 

 

 

Di = tipos de defeitos, variando de 1 a 5; 

LT = Linha de Transmissão; 

Qo – quantidade otimista de defeitos; 

Qm- quantidade mais provável de defeitos; 

Qp- quantidade pessimista de defeitos. 
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Com posse dos formulários preenchidos, os defeitos do espaço amostral pré-definido 

são facilmente colocados na Tabela 4.1 para que possamos gerar as simulações necessárias e 

obter de forma ordenada o melhor indicador de Custo Benefício CB. 

 

Tabela 4.1 – Lista de defeitos por Linha de Transmissão 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

Adotando distribuições de probabilidade triangulares, e admitindo que na primeira linha 

da tabela, ou primeira Linha de Transmissão, nenhuma ação será designada para correção dos 

defeitos, teremos: 

 

1. Uma quantidade de defeitos será gerada para cada Linha de Transmissão, sendo 

distribuídos nas respectivas classificações D1 a D5, com base no conhecimento a priori 

dos especialistas; 

2. Calcula-se a quantidade total de dos defeitos gerados, para cada Linha de Transmissão, 

gerando um vetor de 71 linhas por uma coluna; 

3. Calcula-se a duração da interrupção equivalente (DEC) correspondente a cada Linha de 

Transmissão, identificando o potencial de horas que os clientes ficarão sem energia caso 

a falha ocorra. 

 

Como exemplo, podemos identificar na Tabela 4.2, onde segue ordenada em ordem 

crescente pela variável CB.  

Cruz de 
Rebouças

Carpina

São 
Benedito

mais provável pessimista otimista mais provável pessimi staotimista mais provável pessimista otimistamais provável pessimista otimista mais provável pessimi sta

DEFEITOS

NPL LT
D1 (isolador) D2 (ferragens oxidação) D3 (condutor) D4 (estrutura) D5 (ferragens fora do padrão)

otimista
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Quanto maior o CB maior é a redução do DEC (F2), vinculado a maior disponibilização 

dos recursos orçamentários (F1) para permitir esta redução. 

 

Tabela 4.2 – Custo Benefício por Linha de Transmissão 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 

0 0 0 2,574522 0 0 0 2,574522 

40 5 168,56 2,533404 0,041118 4099,416 168,56 2,533404 

15 2 1179,92 2,488245 0,086277 13675,92 1348,48 2,447127 

38 5 674,24 2,533404 0,041118 16397,67 2022,72 2,406009 

16 2 1517,04 2,488245 0,086277 17583,32 3539,76 2,319732 

62 5 337,12 2,55554 0,018982 17759,8 3876,88 2,30075 

64 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 4214 2,283086 

 

Fonte: Esta Pesquisa 

  

 No desdobramento da análise da tabela, verifica-se que ao melhorar o desempenho do 

processo de manutenção, ou seja, diminuição da duração da interrupção de energia, é 

necessário um incremento considerável nos valores disponibilizados à correção dos defeitos, 

conforme evidenciado na Figura 4.5. 

 



Capítulo 4 Estudo de Caso  

 

 

 

56 

 

 

Figura 4.5 – Gráfico Custo x Dec – 1 simulação 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

Através dos defeitos identificados, “n” simulações podem ser geradas para que 

possamos identificar o melhor planejamento para a realização das manutenções preventivas 

nas linhas de transmissão, onde a variável custo-benefício atua como fator decisório na 

priorização dos defeitos, ou seja, as simulações são utilizadas para gerar cenários 

diversificados com base no conhecimento a priori.. 

Na Figura 4.6 temos a concentração de 10 simulações geradas, onde é identificado na 

representação gráfica o pareto entre custo e duração. 

A maior utilidade do gráfico de pareto é a de permitir uma fácil visualização e 

identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de 

esforços sobre os mesmos. 

  É utilizado para estabelecer uma ordenação nas causas de perdas que devem ser sanadas, 

priorizando a ação que trará o melhor resultado. 

D
E

C
 (

h)
 

Custo (R$) 
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Para as linhas de transmissão o gráfico de pareto terá importância fundamental, já que 

trará a informação de quanto será gasto na correção dos defeitos, na tendência de evitarmos o 

tempo de recomposição desta linha em caso de falhas no sistema elétrico. 

 

 

Figura 4.6 – Gráfico Custo x Dec – 10 simulações 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

 

A análise pode ser melhor atribuída quando fixamos o valor do DEC , no qual se deseja e 

verifica-se os defeitos a serem corrigidos com os respectivos custos. 

Conforme Figura 4.7, identificamos a região correspondente desejada e analisamos o 

custo associando à correção dos defeitos listados nas simulações da distribuição triangular. 
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Figura 4.7 – Gráfico Custo x Dec – ampliado 

Fonte: Esta Pesquisa 

 

Analisando os dados atuais, através destes indicadores, vemos a necessidade de alto 

investimento para a obtenção de pequenos ganhos, já que o resultado acumulado de 2014 

reflete um DEC de 0,223h e FEC de 0,156. 

Estratificando os dados, já que o nosso objeto de estudo são as linhas de transmissão, 

teremos um DEC LT igual a 0,121 e FEC LT de 0,073. 

A figura abaixo traça um pareto do mês de novembro/14 que identifica a contribuição 

no DEC para cada unidade de negócio da empresa, sendo as principais: linha de distribuição, 

rede secundária, linha de transmissão, subestações e consumidor. 

Claramente vemos que as linhas de distribuição tem importância significativa nesta 

apuração, pois representa em média 65% do indicador. Para maior entendimento, as linhas de 

distribuição são aquelas também chamadas de alimentadores, nas quais fornecem energia na 

tensão de 13,8kV. 

Em seguida temos as redes secundárias representando 30%. Estes circuitos fornecem 

energia ao cliente na tensão trifásica de 380V. 
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Já nas linhas de transmissão, a contribuição mensal no mês de novembro foi de apenas 

2,7 % , ou seja, reforça a ideia de alta disponibilidade financeira para pequenas reduções 

percentuais no valor geral da Celpe, conforme Figura 4.8. 

Figura 4.8 – Origem de DEC LT - CELPE 

Fonte: Dados Celpe 2014 

 

 

No aprofundamento das análises das simulações, onde o gráfico de  pareto surge para 

cada uma destas, podem-se realizar as seguintes observações. 

Importante relembrar que para cada linha de transmissão, foram quantificados cinco (5) 

tipos de defeitos e uma forma rápida de identificar o ativo com a quantidade de defeitos a 

serem corrigidos nas simulações é através da codificação abaixo: 

 

 

Codificação = Número LT + Número do Defeito ( 4.1) 

 

 

Após a codificação criada, teremos como exemplo na primeira simulação a Tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 – Descrição da codificação das Linhas de Transmissão 

Linha Defeito Codificação 
40 5 405 
15 2 152 
38 5 385 
16 2 162 
62 5 625 

Fonte: Esta pesquisa 

 

• A Codificação 405 corresponde à correção do defeito 5 (ferragem fora do padrão) na 

Linha de Transmissão 40 (02Y2 SPF/PDL); 

 

• A Codificação 152 corresponde à correção do defeito 2 (oxidação em ferragens) na 

Linha de Transmissão 15 (02N5 PFE/SPF); 

 

• A Codificação 385 corresponde à correção do defeito 5 (ferragem fora do padrão) na 

Linha de Transmissão 38 (02Y4 PDL/CPN); 

 

• A Codificação 162 corresponde à correção do defeito 2 (oxidação em ferragens) na 

Linha de Transmissão 16 (02N6 PFE/SPF). 

 

Através deste direcionamento, é possível analisar em números absolutos, a contribuição 

quantitativa que cada linha terá na resolução dos respectivos defeitos de 1 a 5. 

A análise do desempenho do modelo deve se feita de forma setorial, onde o gestor tem a 

opção de visualizar o impacto das projeções das correções dos defeitos, de modo que a 

correlação entre o Custo e Dec sejam idealizados na conjuntura qualitativa e quantitativa das 

dez simulações. 

Os dados apurados em 2013 mostram o tamanho do desafio para a CELPE, onde se 

deve abater 5,3 horas no DEC estabelecido no ano, para que comecemos a transitar no 

ambiente regulatório. 

Na Tabela 4.5 vemos que para o FEC a análise é positiva, visto que os dados 

computados aparecem no intervalo regulatório pré-estabelecido. 

 

 



Capítulo 4 Estudo de Caso  

 

 

 

61 

Tabela 4.5 – Descrição da codificação das Linhas de Transmissão 

Índices de Continuidade 

CELPE - Ano (2013) 

DEC Apurado 22,04 

DEC Limite 16,74 

FEC Apurado 8,31 

FEC Limite 12,44 

N˚ de consumidores 3.160.976 
 

Fonte:Dados Annel 2014 

 

 

 Como os dados da tabela 4.10 correspondem às apurações anuais da empresa e como 

já mencionado anteriormente que a contribuição da unidade (EMRN)  é pequena em relação 

ao todo, faremos o estudo em decorrência das possibilidades da unidade em pelo menos 

manter os níveis atuais de DEC da unidade, que estão na ordem de 0,223 (DEC SE= 0,102 e 

DEC LT = 0,121) analisando o ano de 2014. 

 

4.1 Análise para DEC projetado 

 

Abaixo seguem as análises para as projeções de DEC para uma hora e meia (1,5h), uma 

hora (1h) e meia hora (0,5h), vislumbrando a unidade EMRN. 

 

a. Análise para DEC = 1,5h 

 

A contribuição das ações que estabeleçam, em média, uma estimativa de tempo para a 

recomposição da configuração nominal de funcionamento das linhas de transmissão, onde 

para este caso específico será uma hora e meia, requererá uma disponibilidade orçamentária 

menor do que as demais análises, contudo não considerada desprezível.  

A ordem de grandeza do valor monetário para a expectativa de manter o DEC em 1,5h é 

de aproximadamente R$ 80.000,00. 
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Observa-se que em 90% das simulações, ou seja, das dez simulações realizadas, nove 

destas aparecem como sugestão para a correção dos defeitos, embora não tenham a mesma 

ordem entre as dez simulações. 

  

b. Análise para DEC = 1,0h 

 

Quanto mais reduzimos a nossa previsão de DEC acrescemos também a nossa 

disponibilidade de desembolso, já que a qualidade dos serviços prestados está atrelada a 

máxima disponibilidade do sistema elétrico, sem que venha causar atrasos na utilização da 

energia elétrica. 

Para esse caso o valor monetário para a expectativa de manter o DEC em 1,0h é de 

aproximadamente R$ 220.000,00. 

Como visualizado na análise para o DEC de 1,5h temos que em 100% dos casos 

simulados os defeitos listados aparecem como opção para a realização das manutenções 

preventivas, visando a eliminação dos defeitos existentes. 

Enquanto na análise do DEC de 1,5h requer uma correção de 33 defeitos que permeiam 

em  nove das dez simulações, vislumbramos para o DEC de 1,0h a correção de  58 defeitos 

que permeiam as dez simulações. 

Embora o acréscimo seja de 75% entre as ações prioritárias entre as duas análises, o 

custo médio de correção aumentou 2,75 vezes.  

Isto evidencia que a projeção financeira na determinação de orçamentos para a 

manutenção não segue uma distribuição linear, na qual a análise de redução de 0,5h (meia 

hora) estimou uma necessidade orçamentária de quase três vezes o valor inicial. 

Este poder de argumentação, muitas vezes ilógico do ponto de vista contábil, permite ao 

gestor da manutenção descrever a realidade vigente, e desta forma envolver a empresa nas 

necessidades preventivas da manutenção. 
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c. Análise para DEC = 0,5h 

 

Nesta análise do DEC de 0,5h, a correção dos 82 defeitos correspondem a 100% das 

simulações realizadas. 

Observa-se que para um mesmo ganho de 0,5h, comparado ao anterior, serão 

necessários em média R$ 535.000,00, correspondendo a um acréscimo de R$ 315.000,00. 

O acréscimo de 41% entre as ações prioritárias para o DEC de 1,0h e 0,5h refletem o 

custo médio de correção em 2,43 vezes.  

A partir deste momento já visualizamos um ponto de inflexão, onde os investimentos 

realizados na correção dos defeitos serão demasiadamente altos para os reflexos da redução 

potencial do DEC. 

Nas comparações com o DEC atual da unidade EMRN, onde a apuração de 2014 

evidencia o valor de 0,121, precisaríamos de R$ 861.000,00 para manter o status atual. 
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5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

5.1 Conclusões 

Tempos atrás, existia um conflito entre os processos de inspeção e correção dos defeitos 

nas linhas de transmissão da Celpe, já que as informações, oriundas das inspeções, divergiam 

das condições do campo. 

Como consequência, as ordens de serviço geradas para a correção dos defeitos 

impossibilitava o planejamento logístico das prestadoras de serviço, seja na quantidade dos 

defeitos relatados ou existência destes. 

Desta forma, constatou-se um grande “gap” entre planejado e realizado, tornando o 

planejamento preventivo da manutenção em linhas de transmissão um trabalho árduo com 

resultados imprecisos. 

Nestes termos, faz-se necessário, em 2013, a exclusão do banco de dados de defeitos 

como forma de aumentar o nível de confiabilidade das informações, sendo este primeiro ciclo 

de apuração a finalizar em 2015. 

Com esta mudança, as ordens de serviço, ora geradas com base no banco de dados 

existente, agora são encaminhadas na medida em que as inspeções são realizadas e também, 

de forma antecipada, motivada pelas informações dos especialistas dos ativos em questão, 

onde informam a quantidade de defeitos existentes com base no conhecimento a priori. 

Como resultado imediato desta mudança, evidenciamos na Figura 3.2 o decréscimo da 

quantidade de falhas, ou interrupções, nas linhas de transmissão da Celpe, já que o indicador 

operacional FEC, registra melhores resultados quando comparados a 2012. 

No contexto do estudo, a definição das linhas de transmissão que terão as manutenções 

preventivas priorizadas, conforme objetivos almejados no modelo, foram pré-estabelecidas 

pelo conhecimento adquirido pelos especialistas, através dos resultados decorrentes da análise 

da distribuição triangular discreta. 

Os especialistas conseguiram evidenciar os defeitos existentes em visões otimista, 

pessimista e mais provável, nas quais permitiram gerar cenários diversificados para escolha 

das linhas que terá a manutenção preventiva realizada, com base na indicação do indicador de 

custo-benefício. Desta forma é possível adequar aos critérios da avaliação do especialista ao 

contexto da manutenção preventiva. 
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Desta maneira é importante que o decisor conheça os especialistas indicados para colher 

as informações necessárias para a tomada de decisão, já que o processo de elicitação necessita 

ser realizado por colaboradores que detenham o conhecimento do processo, pois pessoas 

diferentes podem evidenciar divergência nas respostas e comprometer o resultado do trabalho 

proposto. 

Para mitigar a possibilidade de erros decorrente deste processo de elicitação deve-se 

atentar na forma como os questionamentos são realizados aos especialistas, de modo que as 

perguntas sejam simples e claras no entendimento, sem que haja inferência do entrevistador 

nas respostas indicadas. 

A gestão da manutenção depende do controle de dois fundamentais processos: 

gerenciamento da rotina e implantação de melhorias. 

Gerenciar a rotina implica em realizar as atividades diárias de forma estável e previsível 

e somente com a estabilidade presente no processo pode-se criar as melhorias necessárias. 

Nestes termos, com a melhoria implementada, será possível criar uma ambiente de 

decisão mais confiável e assertivo, dentro da complexidade de variáveis como orçamento e 

quantidade de defeitos existentes. 

No momento em que todos os defeitos que por ventura podem gerar falhas para o 

sistema elétrico, mediante falhas ocorridas em Linhas de Transmissão, são evidenciados e 

permitem gerar cenários diversificados através de um modelo de distribuição triangular, pode-

se prever os impactos futuros baseados em indicadores operacionais, nos quais o objeto de 

estudo correlaciona-se com a duração da interrupção e desencadeia na satisfação do cliente, 

receita operacional, indicadores de qualidade perante o agente regulador entre outros. 

Os limites de aceitabilidade dos efeitos das falhas são definidos através da quantificação 

ou classificação dos riscos envolvidos, decorrentes da análise de frequência e severidade dos 

efeitos dos modos de falha. Estes dados ajudam a filtrar os modos de falha ou defeitos que 

não acarretam em uma indisponibilidade emergencial e que não justificam esforços adicionais 

para a realização destas correções ou programar as manutenções preventivas para estes casos. 

 Como contribuição efetiva deste trabalho para a CELPE, torna-se possível ao decisor 

(gerente ou gestor) orientar o uso dos recursos financeiros disponíveis para determinar ou 

priorizar as manutenções com base na relação custo-benefício e permitir à etapa de 

planejamento utilizar mais uma ferramenta que subsidie na priorização das inspeções. 
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5.2 Propostas para trabalhos futuros 

a. Academia 

Como sugestões para trabalhos futuros nesta linha de pesquisa, relaciona-se a 

necessidade de se abordar a problemática de ordenação, onde a utilização de métodos 

multicritério podem evidenciar de forma assertiva a melhor opção para a eliminação dos 

defeitos pré-existentes, diante de cenários diversificados que abordam várias opções similares 

do indicador custo-benefício. 

Desta amaneira tornará a solução dinâmica, não apenas baseada em uma fotografia 

momentânea, pois a resolução dos defeitos identificados reclassificará a ordem de prioridade 

das manutenções das linhas de transmissão. 

 

b. Empresa 

A Celpe, no final deste ano 2015, terá o fechamento de um novo ciclo de apuração de 

dados baseado nas inspeções dos especialistas, sendo uma grande oportunidade na utilização 

do modelo sugerido, aplicado aos dados reais de defeitos apurados. 

Desta forma, pode-se analisar: 

 

• Qualidade dos dados na visão do especialista (previsão x real); 

• Qualidade do conhecimento entre especialistas (treinamento); 

• Qualidade dos indicadores operacionais (previsão x real); 

• Assertividade na previsão orçamentária; 

• Simplificação das avaliações do custo-benefício; 

• Adequação do plano de inspeção anual; 

 

Neste último, a adequação do plano de inspeção dar-se-á pela comparação entre os 

defeitos levantados nas inspeções e a previsão dos especialistas, onde as alterações serão de 

ordem quantitativa no acréscimo ou redução nos números de inspeções a serem realizadas no 

mês/ano. 
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Verifica-se também que a análise do custo-benefício continua sendo perfeitamente 

aplicável caso o escopo de análise seja apenas os defeitos coletados nas inspeções do plano 

anual, ou seja, não serão atribuídas projeções subjetivas na utilização do método.  

Nestes termos, o preenchimento da tabela 3.2 contemplará a mesma informação para 

as versões otimista, mais provável e pessimista, onde a obtenção de valor correspondente ao 

espaço amostral não será mais necessário, tão pouco a utilização da distribuição triangular 

discreta, já que os dados serão oriundos de dados reais coletados. 

Por este fato, as análises do custo-benefício serão mais simples e objetivas, já que as 

10 (dez) simulações descritas no modelo serão resumidas em 1 (uma), opções estas 

claramente identificadas na distribuição de pareto conforme figura 4.5.  

A visualização do dec e custo desejados, embasados nos dados reais, permitirá ao 

decisor equacionar soluções rápidas que contemplem quantitativamente o número de 

manutenções a realizar, custos atrelados, dec projetado e possibilidades dinâmicas de 

alterações nos planos de inspeção. 
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APÊNDICE – Tabelas da Aplicação do Modelo 

 
Tabela Apa1 – Planilha de simulação 1 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,574522215 0 0 0 2,574522215 
40 5 168,56 2,533404166 0,041118049 4099,416282 168,56 2,533404166 
15 2 1179,92 2,488245012 0,086277203 13675,91856 1348,48 2,447126963 
38 5 674,24 2,533404166 0,041118049 16397,66513 2022,72 2,406008914 
16 2 1517,04 2,488245012 0,086277203 17583,32386 3539,76 2,319731711 
62 5 337,12 2,555540017 0,018982198 17759,79787 3876,88 2,300749513 
64 5 337,12 2,556858426 0,017663789 19085,37314 4214 2,283085724 
39 5 1011,36 2,531229804 0,04329241 23361,13863 5225,36 2,239793314 
63 5 505,68 2,556858426 0,017663789 28628,05971 5731,04 2,222129525 
61 5 337,12 2,56406944 0,010452775 32251,72198 6068,16 2,21167675 
46 1 505,68 2,559515403 0,015006812 33696,69714 6573,84 2,196669938 
60 3 505,61 2,560209906 0,014312309 35326,93408 7079,45 2,182357629 
67 3 505,61 2,562277714 0,012244501 41292,82093 7585,06 2,170113127 
48 1 674,24 2,559515403 0,015006812 44928,92952 8259,3 2,155106315 
59 5 674,24 2,560209906 0,014312309 47109,09997 8933,54 2,140794006 
60 5 674,24 2,560209906 0,014312309 47109,09997 9607,78 2,126481697 
56 5 674,24 2,561274373 0,013247842 50894,32837 10282,02 2,113233855 
44 5 842,8 2,559515403 0,015006812 56161,16191 11124,82 2,098227043 
37 1 337,12 2,568585099 0,005937116 56781,77822 11461,94 2,092289928 
28 2 2191,28 2,539500426 0,035021789 62569,04815 13653,22 2,057268139 
44 1 1011,36 2,559515403 0,015006812 67393,39429 14664,58 2,042261327 
46 2 1011,36 2,559515403 0,015006812 67393,39429 15675,94 2,027254515 
46 5 1011,36 2,559515403 0,015006812 67393,39429 16687,3 2,012247702 
48 2 1011,36 2,559515403 0,015006812 67393,39429 17698,66 1,99724089 
48 5 1011,36 2,559515403 0,015006812 67393,39429 18710,02 1,982234078 
51 2 1685,6 2,550607519 0,023914696 70483,85569 20395,62 1,958319382 
36 5 505,68 2,567683891 0,006838323 73947,95022 20901,3 1,951481059 
47 1 1685,6 2,556518492 0,018003723 93625,07823 22586,9 1,933477335 
27 1 2191,28 2,551174356 0,023347859 93853,57223 24778,18 1,910129476 
43 5 842,8 2,565711662 0,008810553 95658,01144 25620,98 1,901318923 
38 2 4214 2,533404166 0,041118049 102485,407 29834,98 1,860200874 
20 2 5225,36 2,527826496 0,046695719 111902,3361 35060,34 1,813505155 
45 1 1685,6 2,559515403 0,015006812 112322,3238 36745,94 1,798498343 
59 2 1685,6 2,560209906 0,014312309 117772,7499 38431,54 1,784186034 
56 1 1854,16 2,561274373 0,013247842 139959,403 40285,7 1,770938193 
22 2 3876,88 2,54751663 0,027005585 143558,4533 44162,58 1,743932608 
21 2 7079,52 2,527826496 0,046695719 151609,6167 51242,1 1,697236889 
60 2 2191,28 2,560209906 0,014312309 153104,5749 53433,38 1,68292458 
9 2 1854,16 2,562446461 0,012075754 153544,041 55287,54 1,670848826 
52 2 5056,8 2,542594287 0,031927928 158381,7163 60344,34 1,638920899 
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Tabela Apa2 – Planilha de simulação 2 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,546268 0 0 0 2,546268 
40 5 505,68 2,50515 0,041118 12298,25 505,68 2,50515 
16 2 1179,92 2,45999 0,086277 13675,92 1685,6 2,418872 
61 5 168,56 2,535815 0,010453 16125,86 1854,16 2,40842 
62 5 337,12 2,527285 0,018982 17759,8 2191,28 2,389437 
64 5 337,12 2,528604 0,017664 19085,37 2528,4 2,371774 
39 5 842,8 2,502975 0,043292 19467,62 3371,2 2,328481 
15 2 1685,6 2,45999 0,086277 19537,03 5056,8 2,242204 
38 5 842,8 2,50515 0,041118 20497,08 5899,6 2,201086 
44 5 337,12 2,531261 0,015007 22464,46 6236,72 2,186079 
46 1 337,12 2,531261 0,015007 22464,46 6573,84 2,171072 
48 5 337,12 2,531261 0,015007 22464,46 6910,96 2,156065 
56 5 337,12 2,53302 0,013248 25447,16 7248,08 2,142818 
63 5 505,68 2,528604 0,017664 28628,06 7753,76 2,125154 
48 2 505,68 2,531261 0,015007 33696,7 8259,44 2,110147 
60 3 505,61 2,531955 0,014312 35326,93 8765,05 2,095835 
59 5 505,68 2,531955 0,014312 35331,82 9270,73 2,081522 
28 2 1348,48 2,511246 0,035022 38504,03 10619,21 2,046501 
67 3 505,61 2,534023 0,012245 41292,82 11124,82 2,034256 
27 1 1011,36 2,52292 0,023348 43317,03 12136,18 2,010908 
60 5 674,24 2,531955 0,014312 47109,1 12810,42 1,996596 
46 2 842,8 2,531261 0,015007 56161,16 13653,22 1,981589 
51 2 1348,48 2,522353 0,023915 56387,08 15001,7 1,957674 
37 1 337,12 2,54033 0,005937 56781,78 15338,82 1,951737 
43 5 505,68 2,537457 0,008811 57394,81 15844,5 1,942927 
46 5 1011,36 2,531261 0,015007 67393,39 16855,86 1,92792 
47 1 1517,04 2,528264 0,018004 84262,57 18372,9 1,909916 
38 2 4045,44 2,50515 0,041118 98385,99 22418,34 1,868798 
21 2 4719,68 2,499572 0,046696 101073,1 27138,02 1,822102 
44 1 1517,04 2,531261 0,015007 101090,1 28655,06 1,807096 
52 2 3708,32 2,51434 0,031928 116146,6 32363,38 1,775168 
45 1 1854,16 2,531261 0,015007 123554,6 34217,54 1,760161 
60 2 2022,72 2,531955 0,014312 141327,3 36240,26 1,745849 
36 1 1011,36 2,539429 0,006838 147895,9 37251,62 1,73901 
36 5 1011,36 2,539429 0,006838 147895,9 38262,98 1,732172 
20 2 6910,96 2,499572 0,046696 147999,9 45173,94 1,685476 
56 2 2022,72 2,53302 0,013248 152683 47196,66 1,672228 
59 2 2191,28 2,531955 0,014312 153104,6 49387,94 1,657916 
9 2 1854,16 2,534192 0,012076 153544 51242,1 1,64584 
22 2 4214 2,519262 0,027006 156041,8 55456,1 1,618835 
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Tabela Apa3 – Planilha de simulação 3 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,553578 0 0 0 2,553578 
40 5 505,68 2,51246 0,041118 12298,25 505,68 2,51246 
38 5 674,24 2,51246 0,041118 16397,67 1179,92 2,471342 
62 5 337,12 2,534596 0,018982 17759,8 1517,04 2,45236 
64 5 337,12 2,535914 0,017664 19085,37 1854,16 2,434696 
16 2 2191,28 2,467301 0,086277 25398,13 4045,44 2,348419 
56 5 337,12 2,54033 0,013248 25447,16 4382,56 2,335171 
39 5 1179,92 2,510286 0,043292 27254,66 5562,48 2,291879 
15 2 2359,84 2,467301 0,086277 27351,84 7922,32 2,205602 
63 5 505,68 2,535914 0,017664 28628,06 8428 2,187938 
60 3 505,61 2,539266 0,014312 35326,93 8933,61 2,173625 
59 5 505,68 2,539266 0,014312 35331,82 9439,29 2,159313 
60 5 505,68 2,539266 0,014312 35331,82 9944,97 2,145001 
28 2 1348,48 2,518556 0,035022 38504,03 11293,45 2,109979 
67 3 505,61 2,541334 0,012245 41292,82 11799,06 2,097735 
46 1 674,24 2,538571 0,015007 44928,93 12473,3 2,082728 
46 2 674,24 2,538571 0,015007 44928,93 13147,54 2,067721 
46 5 674,24 2,538571 0,015007 44928,93 13821,78 2,052714 
61 5 505,68 2,543126 0,010453 48377,58 14327,46 2,042261 
48 2 1011,36 2,538571 0,015007 67393,39 15338,82 2,027255 
48 5 1011,36 2,538571 0,015007 67393,39 16350,18 2,012248 
44 5 1011,36 2,538571 0,015007 67393,39 17361,54 1,997241 
43 5 674,24 2,544768 0,008811 76526,41 18035,78 1,98843 
47 1 1517,04 2,535575 0,018004 84262,57 19552,82 1,970427 
51 2 2022,72 2,529664 0,023915 84580,63 21575,54 1,946512 
44 1 1348,48 2,538571 0,015007 89857,86 22924,02 1,931505 
27 1 2191,28 2,53023 0,023348 93853,57 25115,3 1,908157 
38 2 4045,44 2,51246 0,041118 98385,99 29160,74 1,867039 
22 2 2696,96 2,526573 0,027006 99866,75 31857,7 1,840034 
45 1 1685,6 2,538571 0,015007 112322,3 33543,3 1,825027 
7 1 1011,36 2,544611 0,008968 112779,8 34554,66 1,816059 
21 2 5562,48 2,506883 0,046696 119121,8 40117,14 1,769364 
52 2 4045,44 2,52165 0,031928 126705,4 44162,58 1,737436 
56 1 1685,6 2,54033 0,013248 127235,8 45848,18 1,724188 
20 2 6573,84 2,506883 0,046696 140780,4 52422,02 1,677492 
59 2 2022,72 2,539266 0,014312 141327,3 54444,74 1,66318 
60 2 2022,72 2,539266 0,014312 141327,3 56467,46 1,648867 
36 5 1011,36 2,54674 0,006838 147895,9 57478,82 1,642029 
47 5 2696,96 2,535575 0,018004 149800,1 60175,78 1,624025 
39 3 7078,54 2,510286 0,043292 163505,3 67254,32 1,580733 
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Tabela Apa4 – Planilha de simulação 34com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,574522 0 0 0 2,574522 
40 5 337,12 2,533404 0,041118 8198,833 337,12 2,533404 
38 5 674,24 2,533404 0,041118 16397,67 1011,36 2,492286 
62 5 337,12 2,55554 0,018982 17759,8 1348,48 2,473304 
63 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 1685,6 2,45564 
64 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 2022,72 2,437976 
39 5 842,8 2,53123 0,043292 19467,62 2865,52 2,394684 
46 1 337,12 2,559515 0,015007 22464,46 3202,64 2,379677 
15 2 2022,72 2,488245 0,086277 23444,43 5225,36 2,2934 
16 2 2191,28 2,488245 0,086277 25398,13 7416,64 2,207123 
37 1 168,56 2,568585 0,005937 28390,89 7585,2 2,201186 
61 5 337,12 2,564069 0,010453 32251,72 7922,32 2,190733 
48 5 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 8428 2,175726 
60 3 505,61 2,56021 0,014312 35326,93 8933,61 2,161414 
59 5 505,68 2,56021 0,014312 35331,82 9439,29 2,147101 
60 5 505,68 2,56021 0,014312 35331,82 9944,97 2,132789 
56 5 505,68 2,561274 0,013248 38170,75 10450,65 2,119541 
67 3 505,61 2,562278 0,012245 41292,82 10956,26 2,107297 
44 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 11630,5 2,09229 
46 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 12304,74 2,077283 
48 1 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 12978,98 2,062276 
46 2 842,8 2,559515 0,015007 56161,16 13821,78 2,047269 
48 2 842,8 2,559515 0,015007 56161,16 14664,58 2,032263 
28 2 2022,72 2,5395 0,035022 57756,04 16687,3 1,997241 
43 5 674,24 2,565712 0,008811 76526,41 17361,54 1,98843 
27 1 1854,16 2,551174 0,023348 79414,56 19215,7 1,965082 
47 1 1517,04 2,556518 0,018004 84262,57 20732,74 1,947079 
38 2 3539,76 2,533404 0,041118 86087,74 24272,5 1,905961 
44 1 1348,48 2,559515 0,015007 89857,86 25620,98 1,890954 
51 2 2191,28 2,550608 0,023915 91629,01 27812,26 1,867039 
36 5 674,24 2,567684 0,006838 98597,27 28486,5 1,860201 
21 2 4719,68 2,527826 0,046696 101073,1 33206,18 1,813505 
45 1 1685,6 2,559515 0,015007 112322,3 34891,78 1,798498 
20 2 5393,92 2,527826 0,046696 115512,1 40285,7 1,751803 
52 2 3876,88 2,542594 0,031928 121426 44162,58 1,719875 
47 5 2191,28 2,556518 0,018004 121712,6 46353,86 1,701871 
39 3 6067,32 2,53123 0,043292 140147,4 52421,18 1,658579 
60 2 2022,72 2,56021 0,014312 141327,3 54443,9 1,644266 
38 4 6000 2,533404 0,041118 145921,3 60443,9 1,603148 
56 1 2022,72 2,561274 0,013248 152683 62466,62 1,5899 
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Tabela Apa5– Planilha de simulação 5 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,574522 0 0 0 2,574522 
40 5 337,12 2,533404 0,041118 8198,833 337,12 2,533404 
62 5 168,56 2,55554 0,018982 8879,899 505,68 2,514422 
46 1 168,56 2,559515 0,015007 11232,23 674,24 2,499415 
48 1 168,56 2,559515 0,015007 11232,23 842,8 2,484408 
39 5 674,24 2,53123 0,043292 15574,09 1517,04 2,441116 
64 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 1854,16 2,423452 
38 5 842,8 2,533404 0,041118 20497,08 2696,96 2,382334 
44 5 337,12 2,559515 0,015007 22464,46 3034,08 2,367327 
15 2 2191,28 2,488245 0,086277 25398,13 5225,36 2,28105 
63 5 505,68 2,556858 0,017664 28628,06 5731,04 2,263386 
16 2 2528,4 2,488245 0,086277 29305,54 8259,44 2,177109 
61 5 337,12 2,564069 0,010453 32251,72 8596,56 2,166656 
60 3 505,61 2,56021 0,014312 35326,93 9102,17 2,152344 
60 5 505,68 2,56021 0,014312 35331,82 9607,85 2,138032 
56 5 505,68 2,561274 0,013248 38170,75 10113,53 2,124784 
67 3 505,61 2,562278 0,012245 41292,82 10619,14 2,112539 
46 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 11293,38 2,097533 
48 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 11967,62 2,082526 
59 5 674,24 2,56021 0,014312 47109,1 12641,86 2,068213 
36 5 337,12 2,567684 0,006838 49298,63 12978,98 2,061375 
46 2 842,8 2,559515 0,015007 56161,16 13821,78 2,046368 
47 5 1179,92 2,556518 0,018004 65537,55 15001,7 2,028365 
28 2 2359,84 2,5395 0,035022 67382,05 17361,54 1,993343 
48 2 1011,36 2,559515 0,015007 67393,39 18372,9 1,978336 
51 2 1685,6 2,550608 0,023915 70483,86 20058,5 1,954421 
21 2 4045,44 2,527826 0,046696 86634,07 24103,94 1,907726 
44 1 1348,48 2,559515 0,015007 89857,86 25452,42 1,892719 
20 2 4214 2,527826 0,046696 90243,82 29666,42 1,846023 
47 1 1685,6 2,556518 0,018004 93625,08 31352,02 1,828019 
27 1 2359,84 2,551174 0,023348 101073,1 33711,86 1,804671 
45 1 1517,04 2,559515 0,015007 101090,1 35228,9 1,789665 
38 2 4551,12 2,533404 0,041118 110684,2 39780,02 1,748547 
43 5 1011,36 2,565712 0,008811 114789,6 40791,38 1,739736 
60 2 1685,6 2,56021 0,014312 117772,7 42476,98 1,725424 
9 2 1517,04 2,562446 0,012076 125626,9 43994,02 1,713348 
56 2 1854,16 2,561274 0,013248 139959,4 45848,18 1,7001 
37 1 842,8 2,568585 0,005937 141954,4 46690,98 1,694163 
12 1 337,12 2,572192 0,002331 144644,1 47028,1 1,691832 
38 4 6000 2,533404 0,041118 145921,3 53028,1 1,650714 
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Tabela Apa6– Planilha de simulação 6 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,574522 0 0 0 2,574522 
40 5 337,12 2,533404 0,041118 8198,833 337,12 2,533404 
38 5 505,68 2,533404 0,041118 12298,25 842,8 2,492286 
63 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 1179,92 2,474622 
64 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 1517,04 2,456959 
15 2 1685,6 2,488245 0,086277 19537,03 3202,64 2,370681 
16 2 1854,16 2,488245 0,086277 21490,73 5056,8 2,284404 
46 1 337,12 2,559515 0,015007 22464,46 5393,92 2,269397 
39 5 1011,36 2,53123 0,043292 23361,14 6405,28 2,226105 
62 5 505,68 2,55554 0,018982 26639,7 6910,96 2,207123 
61 5 337,12 2,564069 0,010453 32251,72 7248,08 2,19667 
46 5 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 7753,76 2,181663 
48 1 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 8259,44 2,166656 
60 3 505,61 2,56021 0,014312 35326,93 8765,05 2,152344 
60 5 505,68 2,56021 0,014312 35331,82 9270,73 2,138032 
67 3 505,61 2,562278 0,012245 41292,82 9776,34 2,125787 
44 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 10450,58 2,11078 
46 2 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 11124,82 2,095774 
48 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 11799,06 2,080767 
59 5 674,24 2,56021 0,014312 47109,1 12473,3 2,066454 
56 5 674,24 2,561274 0,013248 50894,33 13147,54 2,053207 
28 2 1854,16 2,5395 0,035022 52943,04 15001,7 2,018185 
48 2 842,8 2,559515 0,015007 56161,16 15844,5 2,003178 
37 1 337,12 2,568585 0,005937 56781,78 16181,62 1,997241 
27 1 1348,48 2,551174 0,023348 57756,04 17530,1 1,973893 
51 2 1517,04 2,550608 0,023915 63435,47 19047,14 1,949978 
36 5 505,68 2,567684 0,006838 73947,95 19552,82 1,94314 
45 1 1179,92 2,559515 0,015007 78625,63 20732,74 1,928133 
21 2 4719,68 2,527826 0,046696 101073,1 25452,42 1,881437 
38 2 4214 2,533404 0,041118 102485,4 29666,42 1,840319 
47 1 1854,16 2,556518 0,018004 102987,6 31520,58 1,822316 
43 5 1011,36 2,565712 0,008811 114789,6 32531,94 1,813505 
20 2 5562,48 2,527826 0,046696 119121,8 38094,42 1,766809 
44 1 1854,16 2,559515 0,015007 123554,6 39948,58 1,751803 
17 1 842,8 2,568484 0,006038 139582 40791,38 1,745765 
9 2 1685,6 2,562446 0,012076 139585,5 42476,98 1,733689 
60 2 2022,72 2,56021 0,014312 141327,3 44499,7 1,719377 
22 2 4214 2,547517 0,027006 156041,8 48713,7 1,692371 
47 5 2865,52 2,556518 0,018004 159162,6 51579,22 1,674367 
56 1 2191,28 2,561274 0,013248 165406,6 53770,5 1,661119 
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Tabela Apa7– Planilha de simulação 7 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,561274 0 0 0 2,561274 
40 5 337,12 2,520156 0,041118 8198,833 337,12 2,520156 
64 5 168,56 2,54361 0,017664 9542,687 505,68 2,502492 
48 2 168,56 2,546267 0,015007 11232,23 674,24 2,487485 
15 2 1179,92 2,474997 0,086277 13675,92 1854,16 2,401208 
38 5 674,24 2,520156 0,041118 16397,67 2528,4 2,36009 
62 5 337,12 2,542292 0,018982 17759,8 2865,52 2,341108 
46 1 337,12 2,546267 0,015007 22464,46 3202,64 2,326101 
48 1 337,12 2,546267 0,015007 22464,46 3539,76 2,311094 
39 5 1011,36 2,517982 0,043292 23361,14 4551,12 2,267802 
16 2 2191,28 2,474997 0,086277 25398,13 6742,4 2,181525 
63 5 505,68 2,54361 0,017664 28628,06 7248,08 2,163861 
61 5 337,12 2,550821 0,010453 32251,72 7585,2 2,153408 
60 3 505,61 2,546962 0,014312 35326,93 8090,81 2,139096 
59 5 505,68 2,546962 0,014312 35331,82 8596,49 2,124784 
56 5 505,68 2,548026 0,013248 38170,75 9102,17 2,111536 
67 3 505,61 2,54903 0,012245 41292,82 9607,78 2,099291 
46 2 674,24 2,546267 0,015007 44928,93 10282,02 2,084284 
48 5 674,24 2,546267 0,015007 44928,93 10956,26 2,069278 
60 5 674,24 2,546962 0,014312 47109,1 11630,5 2,054965 
28 2 1854,16 2,526252 0,035022 52943,04 13484,66 2,019943 
44 5 842,8 2,546267 0,015007 56161,16 14327,46 2,004937 
46 5 842,8 2,546267 0,015007 56161,16 15170,26 1,98993 
51 2 1854,16 2,537359 0,023915 77532,24 17024,42 1,966015 
45 1 1179,92 2,546267 0,015007 78625,63 18204,34 1,951008 
43 5 842,8 2,552464 0,008811 95658,01 19047,14 1,942198 
27 1 2359,84 2,537926 0,023348 101073,1 21406,98 1,91885 
44 1 1517,04 2,546267 0,015007 101090,1 22924,02 1,903843 
38 2 4551,12 2,520156 0,041118 110684,2 27475,14 1,862725 
47 1 2022,72 2,54327 0,018004 112350,1 29497,86 1,844721 
22 2 3034,08 2,534268 0,027006 112350,1 32531,94 1,817716 
60 2 1685,6 2,546962 0,014312 117772,7 34217,54 1,803403 
47 5 2191,28 2,54327 0,018004 121712,6 36408,82 1,7854 
27 2 2865,52 2,537926 0,023348 122731,6 39274,34 1,762052 
36 5 842,8 2,554436 0,006838 123246,6 40117,14 1,755214 
9 2 1517,04 2,549198 0,012076 125626,9 41634,18 1,743138 
20 2 6573,84 2,514578 0,046696 140780,4 48208,02 1,696442 
21 2 6573,84 2,514578 0,046696 140780,4 54781,86 1,649746 
37 1 842,8 2,555337 0,005937 141954,4 55624,66 1,643809 
55 2 1517,04 2,551263 0,010011 151533,9 57141,7 1,633798 
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Tabela Apa8– Planilha de simulação 8 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,574522 0 0 0 2,574522 
40 5 337,12 2,533404 0,041118 8198,833 337,12 2,533404 
64 5 168,56 2,556858 0,017664 9542,687 505,68 2,51574 
46 1 168,56 2,559515 0,015007 11232,23 674,24 2,500733 
16 2 1179,92 2,488245 0,086277 13675,92 1854,16 2,414456 
62 5 337,12 2,55554 0,018982 17759,8 2191,28 2,395474 
63 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 2528,4 2,37781 
39 5 842,8 2,531229 0,043292 19467,62 3371,2 2,334518 
38 5 842,8 2,533404 0,041118 20497,08 4214 2,2934 
44 5 337,12 2,559515 0,015007 22464,46 4551,12 2,278393 
48 1 337,12 2,559515 0,015007 22464,46 4888,24 2,263386 
15 2 2191,28 2,488245 0,086277 25398,13 7079,52 2,177109 
61 5 337,12 2,564069 0,010453 32251,72 7416,64 2,166656 
48 5 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 7922,32 2,151649 
60 3 505,61 2,56021 0,014312 35326,93 8427,93 2,137337 
59 5 505,68 2,56021 0,014312 35331,82 8933,61 2,123025 
60 5 505,68 2,56021 0,014312 35331,82 9439,29 2,108712 
56 5 505,68 2,561274 0,013248 38170,75 9944,97 2,095464 
67 3 505,61 2,562277 0,012245 41292,82 10450,58 2,08322 
46 5 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 11124,82 2,068213 
46 2 842,8 2,559515 0,015007 56161,16 11967,62 2,053206 
28 2 2022,72 2,5395 0,035022 57756,04 13990,34 2,018185 
51 2 1517,04 2,550607 0,023915 63435,47 15507,38 1,99427 
48 2 1011,36 2,559515 0,015007 67393,39 16518,74 1,979263 
37 1 505,68 2,568585 0,005937 85172,67 17024,42 1,973326 
27 1 2022,72 2,551174 0,023348 86634,07 19047,14 1,949978 
45 1 1348,48 2,559515 0,015007 89857,86 20395,62 1,934971 
47 1 1685,6 2,556518 0,018004 93625,08 22081,22 1,916967 
47 5 1685,6 2,556518 0,018004 93625,08 23766,82 1,898964 
43 5 842,8 2,565711 0,008811 95658,01 24609,62 1,890153 
38 2 4045,44 2,533404 0,041118 98385,99 28655,06 1,849035 
36 5 674,24 2,567684 0,006838 98597,27 29329,3 1,842197 
44 1 1517,04 2,559515 0,015007 101090,1 30846,34 1,82719 
21 2 5225,36 2,527826 0,046696 111902,3 36071,7 1,780494 
60 2 2022,72 2,56021 0,014312 141327,3 38094,42 1,766182 
7 1 1348,48 2,565554 0,008968 150373,1 39442,9 1,757214 
20 2 7079,52 2,527826 0,046696 151609,6 46522,42 1,710519 
52 2 4888,24 2,542594 0,031928 153102,3 51410,66 1,678591 
38 3 6572,93 2,533404 0,041118 159855,1 57983,59 1,637473 
22 2 4382,56 2,547516 0,027006 162283,5 62366,15 1,610467 
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Tabela Apa9– Planilha de simulação 9 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,559515 0 0 0 2,559515 

38 5 337,12 2,518397 0,041118 8198,833 337,12 2,518397 
40 5 337,12 2,518397 0,041118 8198,833 674,24 2,477279 
63 5 168,56 2,541852 0,017664 9542,687 842,8 2,459616 
64 5 168,56 2,541852 0,017664 9542,687 1011,36 2,441952 
46 1 168,56 2,544509 0,015007 11232,23 1179,92 2,426945 
16 2 1517,04 2,473238 0,086277 17583,32 2696,96 2,340668 
15 2 1854,16 2,473238 0,086277 21490,73 4551,12 2,254391 
44 5 337,12 2,544509 0,015007 22464,46 4888,24 2,239384 
56 5 337,12 2,546268 0,013248 25447,16 5225,36 2,226136 
62 5 505,68 2,540533 0,018982 26639,7 5731,04 2,207154 
39 5 1179,92 2,516223 0,043292 27254,66 6910,96 2,163861 
61 5 337,12 2,549063 0,010453 32251,72 7248,08 2,153408 
60 3 505,61 2,545203 0,014312 35326,93 7753,69 2,139096 
59 5 505,68 2,545203 0,014312 35331,82 8259,37 2,124784 
67 3 505,61 2,547271 0,012245 41292,82 8764,98 2,112539 
48 2 674,24 2,544509 0,015007 44928,93 9439,22 2,097533 
46 2 674,24 2,544509 0,015007 44928,93 10113,46 2,082526 
60 5 674,24 2,545203 0,014312 47109,1 10787,7 2,068213 
28 2 1685,6 2,524494 0,035022 48130,04 12473,3 2,033192 
46 5 842,8 2,544509 0,015007 56161,16 13316,1 2,018185 
43 5 505,68 2,550705 0,008811 57394,81 13821,78 2,009374 
48 5 1011,36 2,544509 0,015007 67393,39 14833,14 1,994367 
51 2 1685,6 2,535601 0,023915 70483,86 16518,74 1,970453 
27 1 1685,6 2,536168 0,023348 72195,06 18204,34 1,947105 
36 5 505,68 2,552677 0,006838 73947,95 18710,02 1,940267 
38 2 4214 2,518397 0,041118 102485,4 22924,02 1,899149 
47 1 1854,16 2,541512 0,018004 102987,6 24778,18 1,881145 
37 1 674,24 2,553578 0,005937 113563,6 25452,42 1,875208 
20 2 5731,04 2,51282 0,046696 122731,6 31183,46 1,828512 
44 1 1854,16 2,544509 0,015007 123554,6 33037,62 1,813505 
45 1 1854,16 2,544509 0,015007 123554,6 34891,78 1,798498 
59 2 1854,16 2,545203 0,014312 129550 36745,94 1,784186 
60 2 1854,16 2,545203 0,014312 129550 38600,1 1,769874 
21 2 6405,28 2,51282 0,046696 137170,6 45005,38 1,723178 
8 2 1348,48 2,550023 0,009493 142052 46353,86 1,713685 

47 5 2696,96 2,541512 0,018004 149800,1 49050,82 1,695681 
56 1 2191,28 2,546268 0,013248 165406,6 51242,1 1,682434 
27 2 3876,88 2,536168 0,023348 166048,6 55118,98 1,659086 
17 1 1011,36 2,553477 0,006038 167498,4 56130,34 1,653048 
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Tabela Apa10– Planilha de simulação 10 com análise do custo benefício (priorização dos 40 primeiros defeitos) 

Linha Defeito Custo DEC (h) DifDEC CB F1 F2 
0 0 0 2,574522 0 0 0 2,574522 

38 5 337,12 2,533404 0,041118 8198,833 337,12 2,533404 
62 5 168,56 2,55554 0,018982 8879,899 505,68 2,514422 
40 5 505,68 2,533404 0,041118 12298,25 1011,36 2,473304 
15 2 1517,04 2,488245 0,086277 17583,32 2528,4 2,387027 
63 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 2865,52 2,369363 
64 5 337,12 2,556858 0,017664 19085,37 3202,64 2,351699 
39 5 842,8 2,53123 0,043292 19467,62 4045,44 2,308407 
16 2 1854,16 2,488245 0,086277 21490,73 5899,6 2,22213 
46 1 337,12 2,559515 0,015007 22464,46 6236,72 2,207123 
61 5 337,12 2,564069 0,010453 32251,72 6573,84 2,19667 
44 5 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 7079,52 2,181663 
46 5 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 7585,2 2,166656 
48 5 505,68 2,559515 0,015007 33696,7 8090,88 2,15165 
60 3 505,61 2,56021 0,014312 35326,93 8596,49 2,137337 
67 3 505,61 2,562278 0,012245 41292,82 9102,1 2,125093 
48 1 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 9776,34 2,110086 
48 2 674,24 2,559515 0,015007 44928,93 10450,58 2,095079 
59 5 674,24 2,56021 0,014312 47109,1 11124,82 2,080767 
60 5 674,24 2,56021 0,014312 47109,1 11799,06 2,066454 
56 5 674,24 2,561274 0,013248 50894,33 12473,3 2,053207 
46 2 842,8 2,559515 0,015007 56161,16 13316,1 2,0382 
37 1 337,12 2,568585 0,005937 56781,78 13653,22 2,032263 
43 5 505,68 2,565712 0,008811 57394,81 14158,9 2,023452 
28 2 2022,72 2,5395 0,035022 57756,04 16181,62 1,98843 
51 2 1854,16 2,550608 0,023915 77532,24 18035,78 1,964516 
47 1 1517,04 2,556518 0,018004 84262,57 19552,82 1,946512 
38 2 3539,76 2,533404 0,041118 86087,74 23092,58 1,905394 
44 1 1348,48 2,559515 0,015007 89857,86 24441,06 1,890387 
45 1 1348,48 2,559515 0,015007 89857,86 25789,54 1,87538 
20 2 4214 2,527826 0,046696 90243,82 30003,54 1,828685 
27 1 2359,84 2,551174 0,023348 101073,1 32363,38 1,805337 
9 2 1348,48 2,562446 0,012076 111668,4 33711,86 1,793261 

59 2 1685,6 2,56021 0,014312 117772,7 35397,46 1,778949 
22 2 3202,64 2,547517 0,027006 118591,8 38600,1 1,751943 
36 5 842,8 2,567684 0,006838 123246,6 39442,9 1,745105 
60 2 1854,16 2,56021 0,014312 129550 41297,06 1,730792 
56 2 1854,16 2,561274 0,013248 139959,4 43151,22 1,717545 
47 5 2528,4 2,556518 0,018004 140437,6 45679,62 1,699541 
39 3 6572,93 2,53123 0,043292 151826,4 52252,55 1,656248 
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ANEXO 

QUESTIONÁRIO: DEFEITOS LT 

 

O questionário visa identificar os possíveis defeitos emergenciais nas linhas de 

Transmissão da EMRN/Celpe, baseado no conhecimento dos especialistas. 

 

Linha de Transmissão:_________________ 

Nome do Inspetor:_________________________ Local (NPL): __________ 

 

DEFEITOS 

QUANTIDADE TEMPO DE 

REPARO 

UNITÁRIO 
OTIMISTA MAIS PROVÁVEL PESSIMISTA 

OXIDAÇÃO 

(ISOLADOR) 
    

OXIDAÇÃO 

(FERRAGENS) 
    

 

CONDUTORES 
    

 

ESTRUTURAS 
    

FERRAGENS 

FORA DO 

PADRÃO 

    

 

Dificuldade de acesso:  

Fácil acesso (   )     moderado (   )     difícil (   )     Crítico (   ) 

 

 

Tempo de recomposição em contingência:________ 


