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RESUMO 

 

Uma das características da sociedade moderna é a presença de conforto e tecnologia. 

Estas palavras começaram a fazer sentido para o ser humano a partir do momento em que 

a energia elétrica passou a estar disponível para a população por meio das redes elétricas 

de distribuição. Estas constituem o elo final de um sistema complexo para suprimento de 

energia iniciado nas usinas geradoras e transportados em grande escala através das linhas 

de transmissão. Para atender a demanda crescente por energia é necessário a expansão do 

sistema elétrico. Por sua vez, concessionárias são instigadas a manter a continuidade e a 

qualidade dos serviços prestados para seus clientes, sejam estes localizados em áreas 

urbanas ou rurais. A ANEEL, como agência reguladora, divulga periodicamente 

indicadores de qualidade da distribuição como o DEC e o TMAE. Assim, grandes 

esforços são empreendidos para o cumprimento de metas, especificamente do primeiro. 

Indicadores de continuidade fora da meta traduzem em multas expressivas e possíveis 

sanções administrativas impostas pela reguladora às Distribuidoras de energia elétrica. 

Esta dissertação propõe uma metodologia capaz de estimar o comportamento do 

indicador DEC decorrente de reduções no TMP para o atendimento às ocorrências 

emergenciais. Para tal, avaliações de confiabilidade de sistemas de distribuição 

fundamentadas em modelos analíticos são utilizadas. Tendo em vista a validação dos 

conceitos propostos, estudos de casos com linhas de distribuição reais são apresentados e 

discutidos. 

 

Palavras-chaves: Confiabilidade de Sistemas de Distribuição, Indicadores de 

Desempenho, ANEEL, TMAE, DEC, TMP. 
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ABSTRACT 

 

One of the modern society features is the presence of comfort and technology. These 

words have begun to make sense to human being since the electrical energy got available 

to population through distribution lines. This one constitutes the final link of a complex 

system for energy supply started inside generating plants and transported in high scale 

through transmission lines. It’s necessary expanding the electrical system for suppling the 

growing demand for power. As a result, the concessionaries are instigate to keep the going 

services on to customers located in urban or rural areas. The ANEEL, as regulation 

agency, periodically disseminates distribution quality indicators such as global DEC and 

TMAE.  Therefore, great efforts are establish for fulfillment of goals specifically the first 

one. Off-goal continuity indicator translates in expressive penalties and possible 

administrative sanctions that are imposed through regulator agency toward electrical 

power distributor. This dissertation purposes one methodology that can to estimate the 

behavior of DEC indicator due TMP decreasing during emergency outages. In 

consequence, distribution system reliability evaluation based on analytical models are 

used. Aiming the proposal concepts authentication, real distribution line case studies are 

shown and discussed. 

 

Key words: Distribution System Reliability, performance indicators, ANEEL, TMAE, 

DEC, TMP. 
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1. Introdução 

1.1. Considerações iniciais 

 

A energia elétrica e suas diversas áreas de conhecimento possui um lugar de destaque 

para inúmeras pesquisas. À medida em que há uma evolução da tecnologia que promove 

conforto e segurança para a humanidade, o desafio se torna ainda maior para acadêmicos 

pois há diversas variáveis a serem controladas desde a geração nas usinas até os centros 

de carga localizados nos grandes centros urbanos e zonas rurais. 

 

Ao observar o cenário energético brasileiro, é notável a predominância das usinas 

hidrelétricas frente as demais fontes devido à abundância de recursos hídricos no passado 

e que ainda possuem seu espaço de destaque. Uma vez que ocorre a geração de energia 

longe dos centros consumidores em corrente alternada (CA), surge a necessidade do 

transporte de grandes blocos de energia através de quilômetros de linhas de transmissão.  

Em seguida, após a redução do nível de tensão através das subestações abaixadoras, esses 

blocos são distribuídos para os centros de carga no atendimento de clientes residenciais, 

comerciais e industriais.  

 

Diante de um crescimento em escala vertiginosa da população mundial, torna-se 

necessária a realização de planejamento eficaz do SEP, bem como sua expansão adequada 

tendo em vista suprir a demanda futura (RESENDE, 2006).  Sob este aspecto, é 

perceptível que a expansão do sistema elétrico se confunde com o crescimento econômico 

nacional uma vez que um é dependente do outro. Para crescer é necessário a energia 

elétrica que promove expansão de uma forma geral e movimenta a economia. Sendo 

assim, a confiabilidade de sistemas compostos de geração e transmissão pode ser 

compreendida como “a capacidade de suprir a demanda de energia elétrica em qualquer 

ponto de carga” (RESENDE, 2006). Portanto, mensurar o desempenho de sistemas 

elétricos por meio da avaliação da confiabilidade é fundamental para garantir o 

desenvolvimento de todos os setores da economia. 
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Uma vez garantido o suprimento da carga, estas são alimentadas pelo segmento do setor 

elétrico cuja finalidade resume-se à entrega de energia elétrica para o usuário final, 

doravante denominado Distribuição (ANEEL, 2019a). Por sua vez, a agência reguladora 

define três subsistemas em função do nível de tensão de operação: i) alta tensão - AT; ii) 

média tensão - MT; e iii) baixa tensão - BT. O primeiro é composto pelas redes e 

equipamentos que operam em níveis de tensão acima de 69kV e abaixo de 230 kV. Já o 

segmento de MT é composto pelos equipamentos que operam em níveis superiores à 1kV 

e inferiores à 69kV. Por fim, no segmento de BT estão os equipamentos que operam em 

níveis de tensão iguais ou inferiores a 1kV (ANEEL, 2019a). As distribuidoras são 

responsáveis pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica em suas 

respectivas linhas de distribuição (LD’s). 

 

 

Figura 1: Segmentos do setor elétrico 

Fonte: (ABRADEE, 2019) 

 

A constante expansão do sistema elétrico para atendimento das respectivas cargas e o 

desenvolvimento de novas tecnologias constituem um grande desafio para pesquisadores 

na área de energia elétrica. Ao longo dos anos, é percebido uma redução significativa do 

volume de chuvas no Brasil o que impacta diretamente na geração de energia elétrica e, 

consequentemente, no suprimento das cargas. Por este motivo, surgem alternativas que 

visam promover um melhor aproveitamento das fontes alternativas de energia que 

apontam para o alívio do sistema e economia para o cliente. 

 

A geração distribuída (GD) surge como uma opção atrativa entre os clientes. No entanto, 

seu impacto no sistema elétrico é significativo. Atividades como as alterações de 
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configuração do sistema de distribuição (SED) e os estudos na interferência das proteções 

aliados à mudança de paradigma para informações que outrora estavam consolidadas são 

abordados por (GUIMARÃES, NASCIMENTO e MANSO, 2017) e ratificados por 

(LUIZ, 2012). Consonante a isto, há uma tendência mundial para exploração de energias 

renováveis com o intuito de reduzir possíveis danos no meio ambiente e provimento de 

reservas de energia. As novas fontes emergentes instigam acadêmicos na busca do 

controle das diversas variáveis envolvidas uma vez que a inserção das mesmas afeta a 

confiabilidade do sistema elétrico de potência (MATOS, LOPES, et al., 2009). Diante 

das novas fontes que são conectadas diretamente no SED, seus respectivos clientes, agora 

denominados stakeholders, assumem um papel fundamental em um novo modelo de 

sistema elétrico ainda mais exigente e carente de confiabilidade. Desponta-se fontes 

oriundas do sol, do gás, do óleo combustível e eólicas, todas dignas de atenção uma vez 

que podem interligar nas linhas de distribuição trazendo assim um desafio a mais no 

controle das proteções, do fluxo de potência, da qualidade e continuidade da energia.  

 

A relação de consumo e o número de clientes por faixa de tensão no Brasil em 2018 são 

apresentados na Tabela 1 (EPE, 2020). Ainda por meio de (EPE, 2020) é possível verificar 

que as distribuidoras são responsáveis em atender o consumo de 467.161GWh no país, 

sendo que 47,7% deste consumo ocorreu em clientes ligados em um nível de tensão 

inferior a 13,8kV. A relevância desta clientela é enfatizada por (EPE, 2020) onde ressalta-

se que 99,76% dos clientes estão ligados na BT. Em complemento, a CEMIG em  

(CEMIG, 2019)  destaca em seu relatório anual que a venda de energia a consumidores 

finais em sua área de concessão foi de R$ 20.438 milhões em 2017. 

 

É fato que o crescimento populacional ao longo dos anos reflete em maior necessidade 

do suprimento de energia conforme verifica-se respectivamente em (IBGE, 2020) e em 

(EPE, 2020). Consequentemente, o aumento do faturamento das concessionárias 

acompanha a mesma tendência como observa-se em (ANEEL, 2020c). Por sua vez, 

(FRANÇA, 2013) destaca em seu trabalho que muitos clientes de BT pagam suas faturas 

de energia elétrica às concessionárias tendo direito a subsídios. Contudo, a maioria dos 

contribuintes não tem o real conhecimento das isenções. 

 

Estes argumentos inferem que há saúde financeira para a maioria das distribuidoras. Esta 

informação, que é corroborada por (ANEEL, 2020c), possibilita investimentos no SED 
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desde que calcados na Ciência quando fundamentos para decisões assertivas são 

fornecidos. Como resultado, a implementação e os procedimentos resultantes das 

pesquisas possibilitam trazer conforto para uma parcela significativa da população através 

do desenvolvimento e aperfeiçoamento de ferramentas que garantam a continuidade do 

sistema elétrico. 

 

Tabela 1: Relação de consumo e número de clientes por faixa de tensão no Brasil 

Referência 
Consumo 

(GWh) 

%Consumo 

por faixa 

de tensão 

Clientes 

(mi) 

% clientes por 

faixa de tensão 

Brasil 467.161 100,0 82.464.167 100 

Alta Tensão 244.258 52,3 195.712 0,2 

Alta Tensão 

Residencial 

72 0,0 1.186 0,6 

A-1 - 230 kV ou 

mais 

42.892 17,6 296 0,2 

A-2 - 88 a 138 kV 57.811 23,7 1.082 0,6 

A-3 - 69 kV 16.652 6,8 840 0,4 

A-3a - 30 a 44 kV 10.480 4,3 8.440 4,3 

A-4 - 2,3 a 13,8 

kV 

114.950 47,1 181.933 93,0 

AS - < 13,8 kV 

(Sub) 

1.401 0,6 1.935 1,0 

Baixa Tensão 222.903 47,7 82.268.455 99,8 

Fonte: Adaptado de (EPE, 2020) 

  

Com a finalidade de regular e fiscalizar as concessionárias de energia elétrica no Brasil, 

a ANEEL é mais uma alternativa para os clientes de diversos segmentos na resolução de 

conflitos com a concessionária, deixando para última instância recurso aos tribunais de 

justiça (BRASIL, 1996). 

 

Dentre suas diversas atribuições, a ANEEL propõe zelar pela segurança e continuidade 

do fornecimento de energia ao cliente final. Por meio de indicadores, são impostas severas 

penalidades às distribuidoras pelo não atendimento das metas estabelecidas. Além de 

prejuízos financeiros, destacam-se as multas e até mesmo as perdas de concessões 

(ANEEL, 2019b).  
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Nesta dissertação destaca-se o tempo médio de atendimento emergencial (TMAE) e a 

Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC). O primeiro tem 

por objetivo mensurar todo o período em que o cliente final esteve privado de energia 

elétrica. O período é contabilizado a partir do momento em que a concessionária é 

notificada pelo reclamante por meio de diversos canais de atendimento. O fechamento da 

reclamação por parte da equipe executora encerra também este indicador mensurado pela 

ANEEL. O segundo tem por finalidade fiscalizar a interrupção de energia elétrica por 

unidade consumidora através de desligamentos acidentais e programados com olhos nas 

metas em quantidade de horas (ANEEL, 2019c). Sendo assim, nota-se a estreita ligação 

entre ambos indicadores. 

 

Uma vez que desligamentos programados estão sob gestão das concessionárias em seus 

planos de manutenção preventiva, torna-se necessário aplicar técnicas para o controle de 

desligamentos acidentais. Entende-se que estes estão propensos à ocorrência em qualquer 

segmento do sistema elétrico. Não obstante, em virtude do comprimento das redes e das 

quantidades de estruturas dispostas no SEP, é de fácil conclusão que a incidência destes 

desligamentos torna-se mais acentuada nos sistemas elétricos de BT e MT das linhas de 

distribuição como demonstrado na Figura 2.  

 

 

Figura 2: Extensão das linhas de Transmissão e Distribuição - Cemig 2018 

Fonte: (CEMIG, 2019) 

 

Ao focar no sistema de distribuição, existem diversas causas que acarretam em 

desligamentos acidentais ou emergenciais, entre elas citam-se:  abalroamento, quedas de 

árvores, queimadas, vandalismo, obsolescência da rede elétrica, construções irregulares 
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que violam a distância de segurança, e muitas outras particularidades. No estado de Minas 

Gerais há ainda um agravante, a saber: “características naturais peculiares de relevo e 

clima que fazem com que a densidade de descargas atmosféricas (...) seja elevada” 

(SCHROEDER, 2001). Por estes motivos, é apontada a necessidade de estudos que 

propõem mitigar a ocorrência de desligamentos indesejáveis, ou a restauração da energia 

elétrica com maior rapidez e segurança tendo em vista a satisfação dos clientes e redução 

das penalidades impostas às concessionárias.  

1.2. Referencial teórico 

 

Para o atendimento das necessidades dos clientes em todas as esferas na relação de bens 

de consumo, necessita-se do aperfeiçoamento rotineiro da prestação de serviços por meio 

de investimentos e gestão eficiente de todo o processo. O planejamento, a execução e o 

transporte de mercadorias de forma satisfatória e eficiente configura-se como o desejo de 

todo o cliente que adquire um produto e ainda, se possível, com um preço justo. Percebe-

se a mesma analogia no compromisso das distribuidoras quanto a entrega do seu produto 

que é a energia elétrica, especificamente durante a ausência da mesma.  

 

Com vistas a esta proposta, há diversos estudos que sugerem a qualidade na entrega de 

produtos ao mesmo passo em que há uma constante busca na redução dos custos de 

produção. Tendo em vista que o deslocamento em grandes cidades é um desafio para 

empresas de logística e prestadores de serviço em geral, diversos pesquisadores buscam 

alternativas para minimizar as altas despesas relacionadas com a dificuldade de transitar 

com veículos nas metrópoles e em cidades de médio e grande porte. Tem-se, por exemplo, 

o trabalho de (GEBELUKA e CARLETTO, 2016) onde são propostas soluções para 

agilizar a mobilidade urbana através da roteirização do transporte de passageiros na 

cidade de Ponta Grossa no Paraná. O problema do caixeiro viajante é explorado por 

(TAGLIALENHA, PALOMARES, et al., 2016) para otimizar a entrega de medicamentos 

na cidade de Joinville. Redução de gastos com logística é tratado em diferentes aspectos 

por (BELFIORE, 2006). Sendo assim, equipes prestadoras de serviço necessitam rever 

constantemente sua organização com vistas a maximizar seus lucros, aumentar a 

produtividade e minimizar prejuízos como abordado em (ILHA, 2001) para uma empresa 

da área de manutenção de computadores. 
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Da mesma forma, na distribuição de energia elétrica com foco na continuidade e 

qualidade são estudadas através das mais variadas técnicas que objetivam reduzir perdas 

técnicas, não técnicas e econômicas. É de conhecimento que a interrupção acidental deste 

insumo gera desconforto, promove a insegurança e acarreta prejuízos que são 

incrementados a cada hora com a suspenção não programada. 

 

Em virtude dos possíveis prejuízos passíveis de crescimento acelerado, faltas de energia 

fomentam pesquisadores da área para buscar soluções que mitigam ao máximo os 

desligamentos indesejáveis e agilizam a restauração da energia para os centros de carga.  

Por estes motivos, (BARBOSA, 2015) realiza um processo híbrido, por meio do método 

de otimização da técnica de colônia de formigas e o problema do caixeiro viajante. O 

autor apresenta uma forma para aprimorar a produtividade das equipes em atendimentos 

comerciais e emergenciais solicitados pela população em uma concessionária do Paraná.  

 

(NAHMAN e PERIC, 2008) utilizaram o algoritmo Simulated Annealing (SA) para 

otimizar os custos totais referentes ao planejamento e atendimento às redes de distribuição 

radiais. Os autores pontuam que a configuração ou reconfiguração da rede depende das 

rotas de atendimento, das subestações e respectivas fontes, da localização das cargas e 

das estruturas usadas na rede de distribuição. Para validar o uso do algoritmo, os 

responsáveis sustentam que o custo total é reduzido a cada passo em que os maiores 

blocos de custo/cliente são reconectados ao sistema através da reconfiguração da rede   

observando-se o fluxo de potência. A aplicação do algoritmo SA considerou o custo anual 

total, a energia perdida e o consumo não faturado. Já a modelagem considerou a 

quantidade de pontos de interligação, o fluxo de potência e o custo da rede em si. Bons 

resultados foram apresentados, principalmente com o planejamento de redes de 

distribuição radial deixando em aberto a aplicação do método para investigação em redes 

elétricas do SED com recurso para interligação e alimentação reversa. 

 

Outra abordagem para um diagnóstico precoce de faltas, bem como sua localização   

através de altas impedâncias é o uso das redes artificiais neurais (ANN) em conjunto com 

Support Vector Machine (SVM) por (THUKARAM, KHINCHA e 

VIJAYNARASIMHA, 2005). As primeiras constituem um sistema baseado na operação 

de redes biológicas do sistema nervoso central. Por meio de medidas da fonte e do nível 

do curto circuito, a técnica é complementada com a adoção do SVM que refinará a 
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pesquisa uma vez que o segundo consiste em analisar os dados e reconhecer seus 

possíveis padrões usando assim uma técnica de regressão. Contudo, verifica-se que ANN 

tem sido popularmente mais usada para apurar faltas de energia em linhas de transmissão 

(THUKARAM, KHINCHA e VIJAYNARASIMHA, 2005) que naturalmente possuem 

uma extensão de rede menor se comparada com as redes de distribuição além outras 

características relevantes para estudos de DEC. 

 

Técnicas de pesquisa operacional como as p-medianas são usadas por (COSTA, COSTA 

e GÓES, 2006) e (BOBEL e LOPES, 2007). Ambos aplicam inteligência computacional 

para requintar a logística   de equipes de manutenção em redes de distribuição em Maringá 

– PR. (BOBEL, 2003) detalha o trabalho citado com a apresentação de grandes avanços 

em pesquisas desta natureza. O autor realiza uma aplicação do algoritmo genético de 

codificação binária e o método das p-medianas respectivamente com os softwares Delphi 

e Galopps 3.2. O estudo propõe um modelo matemático através da quantidade de equipes 

e bases operacionais para o atendimento às demandas de serviço que ocorrem nos 

municípios de responsabilidade da concessionária COPEL na região de Maringá. O 

estudo comparativo mostrou que o algoritmo genético apresentou larga vantagem frente 

ao método das p-medianas apresentando resultados satisfatórios de robustez e esforço 

computacional. Nota-se que o trabalho de (BOBEL, 2003) não levou em consideração 

detalhes relevantes do Tempo Médio de Atendimento Emergencial (TMAE) que pode, 

em conjunto com as propostas citadas, incrementar o ganho em otimização das equipes 

de manutenção de rede elétrica. 

 

Uma plataforma de cálculo elétrico para redes de distribuição foi utilizada como 

ferramenta para o dimensionamento e alocação de bases e turmas no atendimento de 

ocorrências não programadas. O estudo focado na melhoria da meta DEC foi validado 

como estudo de caso na Eletrobrás Distribuição Acre por (QUIROGA, KAGAN e 

MODA, 2016). 

 

Através de técnica de programação linear, (MAGRO, 2003) propõe o uso dos modelos de 

previsão com o software Forecast pro e simulação com o ARENA. A alocação e 

otimização de equipes no atendimento de serviços comerciais e emergenciais também foi 

estudado recorrendo para esta parte ao solver do Excel em um estudo de caso na empresa 

Rio Grande Energia – RGE. A autora alcançou resultados satisfatórios na simulação, 
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contudo a mesma expõe dificuldades na modelagem de dados reais em virtude da 

aleatoriedade dos dados uma vez que o trabalho abrangeu grande variedade de serviços.  

 

Com a automação de equipamentos instalados nas LD’s, (NOGUEIRA, 2016) propõe a 

utilização de técnicas de Self-Healing. Através desta metodologia o autor visa atenuar os 

efeitos nocivos dos desligamentos acidentais com foco na atuação das proteções. A 

pesquisa sugere novos estudos considerando variações na carga como a entrada de GD’s 

e reconfigurações nos sistemas advindas de interrupções emergenciais.  

 

O custo dos desligamentos sempre foi objeto de estudo por parte dos pesquisadores. 

(JOHNSON e HENRY, 1933) já discutiam a muitos anos atrás sobre a alocação de redes 

de distribuição aéreas ou subterrâneas em áreas urbanas ou rurais na cidade de Buffalo 

nos Estados Unidos. Em virtude das cargas conectadas no SED, verificou-se a 

necessidade de avaliar a condição de manter estas em circuito radial ou interliga-las em 

com outros SED’s tendo em vista normas peculiares da região. Assim como naquela 

época, as mesmas discussões ainda persistem no qual justifica-se a necessidade de 

constantes estudos voltados para o suprimento e continuidade de energia elétrica com 

vistas às variáveis atuais como, por exemplo, a quantidade de equipes adequadas à 

demanda de serviço e sistemas modernos de telecomunicação. Entende-se que estes e 

demais fatores discutidos nesta dissertação contribuem no preparo da concessionária, por 

intermédio de suas equipes, para resolver em definitivo as faltas individuais e coletivas 

decorrentes das interrupções acidentais com rapidez, qualidade e assertividade das 

informações.  

 

(SAHA, IZYKOWSKI e ROSOLOWSKI, 2010) abordam em seu trabalho a importância 

de localizar com precisão o ponto da rede elétrica em que houve a descontinuidade do 

fornecimento de energia. Tratam ainda sobre diversas técnicas para detectar o local da 

falha com o uso de relés de proteção através de informações como tensão, corrente e 

impedância da linha de transmissão ou distribuição. Todavia, percebe-se a necessidade 

de estudos que aprofundem todo o tempo despendido pelas equipes de manutenção para 

regularizar a energia elétrica interrompida acidentalmente. 

 

(WANG e LEE, 2013) destacam a restauração do sistema elétrico como um problema 

complexo cujas regras de operação, bem como a topologia da rede e a configuração da 
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mesma são diferentes e que altera de região para região. Em seu trabalho, os autores 

propõem um guia para restauração de energia com rapidez e segurança que vão desde o 

isolamento do defeito, reinserção da carga do sistema de maneira gradual até a entrada de 

suprimento adicional de energia para a região. Entende-se que o trabalho contribui 

sensivelmente para estudos atuais se consideradas as particularidades de cada carga e suas 

variações. 

 

De maneira a aprofundar ainda mais nestes conceitos, (NETO, BESSANI, et al., 2017) 

propõem o algoritmo de múltiplos caixeiros viajantes para roteirização das equipes que 

farão a inspeção e religação da energia elétrica trecho a trecho. Ainda em seu trabalho, os 

autores sugerem a otimização por enxame de partículas para minimizar o TMAE sem 

aprofundar nas parcelas que compõem este indicador da ANEEL. 

 

(PRAKASH, PRADHAN e ROY, 2014) exploram diversas técnicas computacionais para 

localização de faltas de energia em sistemas elétricos de potência. Ambos defendem que 

faltas de energia cujas causas são desconhecidas, aumentam o custo de operação, tornam 

a atividade de restauração sem efetividade e morosa. Inicialmente é apresentada as 

transformadas de Wavelet cuja decomposição da onda mãe fornece as características de 

cada falta instantânea através dos autovalores em seu período transitório, tal 

procedimento é corroborado por (MALLAT, 1999). O trabalho destes autores propõe 

soluções para o problema durante a sua ocorrência, mas não contempla propostas mais 

detalhadas para previsões de novas ocorrência em um cenário futurista. 

 

A teoria da lógica fuzzy também é usada como alternativa para examinar faltas em linhas 

de transmissão e distribuição aliada às informações disponibilizadas pelos relés de 

proteção. (PRAKASH, PRADHAN e ROY, 2014) e (GANJDANESH, MANJILI, et al., 

2008) afirmam que a união destes recursos aumenta a chance para obtenção de 

informações mais precisas e assertivas fornecendo subsídios para uma melhor análise do 

sistema e uma redução nos erros no tratamento das faltas mesmo debaixo de severas 

condições. Não obstante, como ferramenta de gestão, nota-se a carência de informações 

minuciosas como a taxa de falha que é essencial para o acompanhamento fidedigno e 

previsão probabilística do DEC e TMAE.  
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Seguindo outra linha de raciocínio para a modelagem de problemas multiobjetivos e 

combinatoriais, a busca Tabu é conhecida como uma metaheurística baseada na premissa 

de resolução de problemas através de um processo que incorpora uma memória adaptativa 

(GLOVER, 1989). Tal procedimento confronta diretamente metodologias sem memória 

já consolidadas como AG, SA e técnicas de memória rígida. (SEDANO, 2005) fez uso 

desta técnica adaptada ao problema procurando minimizar número de chaves, cargas fora 

de serviço, perdas e balanceamento de carga entre os alimentadores. Como restrições o 

autor adotou o limite de fornecimento de carga por alimentador e subestação, o fluxo de 

carga dos alimentadores, a magnitude da tensão, a radialidade do sistema e o atendimento 

da demanda. No seu trabalho, foi testada a metodologia em um sistema com 1036 barras 

e 76 chaves e posteriormente em 3312 barras e 125 chaves fazendo assim uma análise da 

quantidade de chaves manobradas, a perda de potência e cargas fora de serviço em MVA. 

Foram obtidos resultados satisfatórios para um processo de decisão a posteriori, ou seja, 

do efeito para a causa. Entretanto, não foram considerados dados georreferenciados que 

podem sinalizar para o leitor uma estimativa de tempo em que houve a restauração da 

energia para aquele ponto de carga. Por isto, supõem-se um comprometimento de uma 

gestão assertiva do DIC e demais indicadores ligados a ele por consequência.  

 

(PRAKASH, PRADHAN e ROY, 2014) trata sobre o uso do algoritmo genético como 

uma técnica computacional tanto para a detecção de faltas como na correção das mesmas 

no sistema de distribuição, a análise é feita com este isolado ou em conjunto com outras 

técnicas. (KUMAR, DAS e SHARMA, 2006) utilizam esta metodologia para a 

restauração de energia no SEP com clientes prioritários. Os autores procuraram minimizar 

a área sem provimento de energia, considerando chaves interruptoras manuais e 

telecomandadas na formulação do problema além das perdas de energia não consumida / 

faturada. A constituição da rede elétrica como radial, níveis de tensão e corrente além de 

grandes clientes prioritários são interpostos como restrições deste problema de otimização 

multiobjetivo. A proposta foi validada em um sistema de distribuição elétrico real na Índia 

com simulações que variaram de 10 (dez) chaves interruptoras até 75 (setenta e cinco) 

chaves interruptoras manuais e telecomandadas, barras, níveis de tensão em kV e cargas 

que iniciaram em 26,52 até 169,327MVA.  A abordagem trouxe a reflexão uma linha de 

estudo que se assemelha com a realidade brasileira. Ainda assim, verifica-se a 

necessidade de exploração de algumas características como o deslocamento das equipes 
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para o atendimento às chaves manuais, relevar o DIC nos pontos de carga em redes radiais 

e estimativas futuras dos indicadores por meio de ações tomadas no presente momento. 

 

Para resultados efetivos no fornecimento da energia elétrica e gestão de todo o parque e 

seus indicadores, é necessário a análise probabilística de desempenho do SED.  Tendo 

em vista as diversas variáveis envolvidas nesta missão, trabalhos de grande relevância no 

âmbito do suprimento de energia elétrica e da confiabilidade no SED se voltam para este 

tópico. Há de se considerar a tecnologia envolvida nas novas e modernas formas de gerar 

energia, bem como novos computadores que atualmente são mais velozes e capazes de 

trabalhar com uma quantidade expressiva de dados. 

 

Cita-se, por exemplo, a inserção de potência no SEP através das GD’s e que, atualmente, 

é uma alternativa que se popularizou rapidamente para suprir a carência de energia 

elétrica. A escassez de chuvas que prejudica notoriamente o suprimento de energia no 

Brasil faz com que trabalhos como de (GUIMARÃES, 2018) abordem os efeitos desta 

nova fonte no sistema elétrico de distribuição com vistas nos princípios de confiabilidade. 

 

De acordo com (EPE, 2020), percebe-se um aumento exponencial da geração de energia 

fotovoltaica frente as demais fontes. É de conhecimento que esta fonte, assim como 

outras, oscila sua capacidade de produção de acordo com as estações do ano e condições 

climáticas. Por este motivo, com vistas na confiabilidade do SED, o estudo da GD 

impulsiona pesquisas provenientes das equipes de planejamento, proteção e expansão do 

SEP devido à grandes incertezas provocadas no sistema devido à complexidade do 

problema em sua natureza estocástica.  

 

Pesquisas voltadas para esta área de conhecimento procuram reduzir as dúvidas como em 

(GUIMARÃES, 2018) que utiliza a simulação SMC através de um programa em C++. 

Nele é fornecido aos leitores uma ferramenta para simulação e tomada de decisão diante 

da entrada de GD’s no SEP bem como a probabilidade de falhas dos equipamentos de 

proteção nele inseridos. Contudo, uma base de dados das ocorrências emergenciais não é 

ponderada para uma análise futura.  

 

Outro ponto a considerar que, apesar do aumento expressivo das GD,s, os estudos 

apresentados por (EPE, 2020) demonstram que a maior parte do suprimento de energia 
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elétrica no Brasil ainda são oriundos das usinas hidrelétricas. Todo o SEP administrado 

pelas concessionárias é responsável por suprir as cargas no território nacional. 

Independente da fonte, é preconizado em (ANEEL, 2020b) e (ANEEL, 2020a) que 

agência reguladora deve monitorar a continuidade e qualidade da energia entregue aos 

clientes por meio de indicadores como: DEC, a frequência equivalente de interrupção por 

Unidade Consumidora - FEC, conformidade da tensão, transgressão dos limites de 

continuidade, TMAE, e segurança do trabalho e instalações. 

 

Para gerenciar as metas dos indicadores emergenciais da ANEEL, é necessário entender 

que a topologia do sistema de distribuição dispõe de características intrínsecas com 

variações de região para região. Em sua essência, diversos profissionais do setor 

objetivam a continuidade e a confiabilidade do sistema com vistas no cliente e nas 

particularidades da região em que estes estão localizados. Por este motivo, (CASSULA, 

SILVA, et al., 2003) trazem uma reflexão em seu artigo sobre as limitações de 

transferência de cargas no SED durante a ocorrência de desligamentos emergenciais. 

Nesta mesma linha de entendimento, (JÚNIOR, OLIVEIRA, et al., 2017) aborda a 

necessidade de alocação otimizada dos dispositivos (em especial as chaves 

seccionadoras) localizados neste segmento. Tal ação possibilita a reenergização dos 

circuitos afetados, melhoria da confiabilidade e redução das penalidades contratuais 

quando as metas impostas são ainda mais difíceis de serem atingidas devido às 

particularidades locais. 

 

Estudos como (FERNANDES, 2020) apresentam uma metodologia de avaliação através 

de lógica difusa (fuzzy) para medir o desempenho dos sistemas de monitoramento de faltas 

e rede de comunicação com o intuito de reduzir o indicador TMAE. Todavia, percebe-se 

a necessidade de uma ferramenta computacional com maior simplicidade para 

implementação por parte dos gestores e equipe operacional. 

 

Para acelerar a religação de clientes interrompidos em decorrência de faltas não 

programadas, (E. B. DA SILVA JR., 2004) trazem como alternativa o desenvolvimento 

de um poste montável. Trata-se de uma excelente contribuição para o atendimento 

emergencial em áreas rurais, contudo há limitações para sua utilização em grandes centros 

urbanos onde estão localizados grandes blocos de clientes que, se estiverem desligados, 
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impacta sobremaneira o TMAE e consequentemente o DEC e demais indicadores de 

continuidade. 

 

Algo característico no SED são os dias críticos ao longo de um ano. Nestas datas 

específicas observa-se um volume de faltas de energia notavelmente superior à média 

diária devido à diversas causas normalmente ligadas ao excesso de chuvas, ventos e 

descargas atmosféricas. Uma soma de fatores tende a dificultar o controle dos indicadores 

de continuidade durante este período, dentre eles a comunicação entre a concessionária e 

as equipes e seus clientes. 

 

(MONTEIRO, 2007) e (MONTEIRO e TAHAN, 2021) tratam em seus trabalhos sobre 

como minimizar problemas de comunicação decorrentes do volume de chamadas. O 

trabalho reflete sobre um possível colapso nos sistemas de telecomunicações como 

consequência do transbordo de serviços e ligações telefônicas e ainda traz uma proposta 

de redução do TMAE. Diversas mídias sem interação humanas são abordadas, mas há um 

foco na comunicação com consumidor. Por isto, percebe-se uma oportunidade de centrar 

esforços em trabalhos que visam melhorar a comunicação entre as equipes de restauração 

e os centros de operação. Os últimos são responsáveis em despachar os serviços 

emergenciais e, juntamente com as equipes de restauração de energia nas ruas, nota-se 

que a produtividade de todos é atingida drasticamente com os congestionamentos nos 

sistemas de telecomunicação decorrentes de condições meteorológicas adversas. 

Entende-se que a deficiência ou a falta total de comunicação em suas diversas formas, 

afeta diretamente o tempo médio de preparo (TMP) que é uma das parcelas do TMAE de 

acordo com (ANEEL, 2020a). 

  

(SILVA e HASSIN, 2000) aborda que, logo após a instituição da ANEEL, as 

concessionárias devem dedicar esforços para mitigar as faltas individuais fazendo 

referência ao DIC e as penalidades contratuais. O artigo dos autores por si só não detalha 

processos e soluções para as causas das interrupções, mas instiga estudos para atenuar as 

ocorrências emergenciais que impactam os pontos de carga deixando os indicadores de 

caráter coletivo como referências de gestão. 

 

Princípios de gestão ensinam que é necessário medir para gerenciar de acordo com 

(FERNANDES, 2004). Sendo assim, o sucesso no controle dos indicadores como DEC, 
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DIC e TMAE perpassa pela necessidade de ferramentas que possibilitem prever diversos 

cenários no futuro. Entende-se que preparar o SED para as mais diversas condições 

severas é factível se houver uma análise da performance do mesmo diante de condições 

semelhantes no presente e passado por meio de uma base de dados confiável e 

devidamente analisada das ocorrências emergenciais. 

 

Para nortear pesquisas desta natureza, (NASCIMENTO, 2009) utiliza a SMC cronológica 

para estimar índices de confiabilidade da distribuição fornecendo assim uma ferramenta 

para gerenciamento dos principais indicadores das concessionárias estipulados pela 

reguladora como DIC, DEC, FIC e FEC. Para tal, o autor faz o uso da técnica de caminhos 

e conjuntos mínimos de cortes. Por meio da programação orientada por objetos, a 

metodologia é abrangente uma vez que é aplicada em sistemas de distribuição fictícios e 

reais de pequeno, médio e grande porte. 

 

De acordo com a pesquisa apresentada por (NASCIMENTO, 2009), nota-se que a 

confiabilidade no SED, com vistas para seu desempenho em um cenário futuro, é 

essencial para o sucesso dos níveis de controle das concessionárias por meio de base de 

dados. Por isto, softwares robustos são cada vez mais necessários bem como a redução 

do esforço computacional. Esta característica viabiliza sua implantação tendo em vista 

que os sistemas elétricos vêm se tornando cada vez maiores, complexos e modernos. 

 

Para acompanhar o crescimento do SEP seguido de problemas da expansão, manutenção 

preventiva e corretiva, percebe-se que na contribuição de (NASCIMENTO, 2009) há um 

tratamento refinado na base de dados das ocorrências emergenciais e um aperfeiçoamento 

nas partes do algoritmo de confiabilidade que outrora exigia grande esforço 

computacional. Mediante a nova proposta, é apresentado uma metodologia capaz de fazer 

análise de confiabilidade para sistemas de grande porte três vezes mais rápido. Assim é 

possível a implantação desta proposta fora dos centros de pesquisa por meio de uma 

sistemática simples em concessionárias ou em outros locais de interesse. 

 

Por sua vez, (CASSULA, 2002) aborda um algoritmo capaz detectar o DIC e as causas 

do mesmo por meio do registro das interrupções individuais e as variações temporais nos 

pontos de carga. Os tempos de chaveamento das manobras e o tempo de reparo no SED 

são considerados respectivamente por (CASSULA, 2002) e (NASCIMENTO, 2009). Esta 
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abordagem possibilita informações atualizadas, precisas e fidedignas para mensurar o 

TMAE e outros indicadores de confiabilidade. 

As contribuições de (CASSULA, 2002) e (NASCIMENTO, 2009) promovem grandes 

avanços nos atuais estudos e gerenciamento dos indicadores de confiabilidade da 

distribuição que ainda carecem de investigação. Nota-se que os autores apresentam uma 

metodologia baseada em dados concretos das interrupções e a possibilidade de executar 

um programa de linguagem simples e com tempo de execução factível. Por isto, um 

caminho é aberto para novos horizontes, linhas de pesquisas e gestão com vistas às causas 

de tempos elevados do DEC e TMAE das mais diversas LD’s extensas ou curtas, em 

centros urbanos ou rurais, obsoletas ou modernas na BT ou MT.  

1.3. Motivação e principal contribuição desta dissertação 

 

Dentre tantas prioridades existentes para o ser humano no século XXI, destaca-se o uso 

da energia elétrica. Em suas diversas formas, a eletricidade impulsiona o 

desenvolvimento de uma nação abrindo portas para o uso da tecnologia que, via de regra, 

leva a sociedade humana para um estágio superior da modernidade.     

 

A Engenharia Elétrica é fascinante por colecionar diversas áreas de conhecimento 

inseridas no mundo da Física e da Matemática. Por meio de habilidades que são 

desenvolvidas ao longo de todo o curso, percebe-se a possibilidade de desenvolver e 

aplicar soluções para os mais diversos tipos de problemas existentes no mundo moderno. 

Muitas interrogações e reveses são vivenciadas pelas distribuidoras que precisam atender 

as metas do DEC imposta pela ANEEL, manter a continuidade e qualidade da energia 

entregue para seus clientes com o enfretamento das restrições de carga e tantas outras 

variáveis previsíveis e não previsíveis. Ressalta-se que, em nome das distribuidoras, 

gestores devem maximizar os lucros e reduzir despesas para garantir a sobrevivência da 

empresa.  

 

Por meio de uma revisão literária, esta dissertação aponta para um estudo minucioso do 

indicador DEC emergencial com foco no TMAE sob o viés da ANEEL. Adicionalmente, 

todo o conjunto propõe: 



17 

 

I. Detalhar o TMP, TMD e TME que compõem o TMAE e, respectivamente sua 

relação com o DEC; 

II. Identificar pontos críticos no controle do TMAE com olhos no TMP em LD’s 

urbanas, rurais e mistas. Sendo assim, entende-se que as características propostas 

da LD’S neste documento tende a abranger a realidade da maioria das 

concessionárias; 

III. Simular o comportamento do DEC por meio do método analítico de 

confiabilidade observando uma redução escalonada no TMP. Para esta etapa são 

utilizados o histórico de DIC e FIC em uma distribuidora brasileira nas 

respectivas regiões onde localiza-se as LD’s estudadas; 

IV. Propor alternativas de controle do DEC por intermédio de ações gerais e 

específicas no TMAE. 

 

Mediante estudos e experiências em uma concessionária, este trabalho fornece uma 

perspectiva para gestores em suas tomadas de decisões no que tange o dimensionamento 

das equipes de operação nas LD’s, sistemas de telecomunicações e toda a logística de 

atendimento às faltas de energia. 

  

1.4. Estrutura do trabalho 

 

O presente trabalho propõe a identificação dos fatores impactantes para uma 

concessionária em seu desafio no cumprimento da meta TMAE e consequentemente do 

DEC emergencial. Com a identificação de pontos de melhoria no TMP, são realizadas 

propostas de redução do TMAE na MT da distribuição através de simulações 

computacionais.  Por fim, são elencadas alternativas práticas para redução efetiva dos 

tempos mencionados. A dissertação está dividida em 5 (cinco) capítulos e suas 

respectivas subdivisões. Uma breve descrição de cada uma das etapas é apresentada a 

seguir. 

 

No presente Capítulo, o leitor tem uma visão geral do cenário energético brasileiro e a 

necessidade de estudos para o segmento da distribuição de energia tendo em vista a 

importância do setor para a economia. Ainda no Capítulo 1 é realizada uma revisão 
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bibliográfica que mostra parte dos trabalhos existentes na área com a apresentação de 

técnicas computacionais e suas adaptações para redução do TMAE por intermédio de 

ações voltadas para as equipes de atendimento, disposição das chaves de manobra, 

localização das falhas, comunicação e outras. O capitulo encerra-se com o relato da 

motivação e proposta de contribuição deste documento. 

 

O Capítulo 2 é dedicado para apresentar detalhes do segmento da distribuição, o 

relacionamento desta e seus clientes, bem como o papel da reguladora que intermedia a 

relação entre o ambos. Por fim, uma parte do Capítulo é empregada à uma breve revisão 

e os principais conceitos de confiabilidade, índices de desempenho e metodologias 

computacionais para análise probabilística dos mesmos. 

 

Os Capítulos 3 (três) e 4 (quatro) foram subdivididos para dedicar à pesquisa de redução 

do TMAE e DEC por meio de ações no TMP. Através de um estudo minucioso do TMAE 

são identificados, além do TMP, os tempos médios TMD e TME.  Os trabalhos são 

conduzidos mediante uma investigação da base de dados do DIC e FIC ao longo de 

aproximadamente 5 (cinco) anos. As informações referem-se aos clientes conectados à 

três linhas de distribuição de uma concessionária. Durante o período que abrange as 

informações, é observado o comportamento do TMP, TMD, TME e realizado o cálculo 

da taxa de falha e tempo de chaveamento das respectivas LD’s.  A topologia das mesmas 

é detalhada assim como a performance de cada LD diante do indicador de desempenho 

TMAE com o auxílio da ferramenta matemática boxplot. No Capítulo 4 encontra-se 

simulações probabilísticas do DEC e FEC através do método analítico de confiabilidade. 

Após validações e resultados obtidos das três LD’s é apresentado ao leitor uma análise 

pormenorizada dos dados.  

 

No Capítulo 5 (cinco) um corolário faz a síntese dos principais pontos tratados nos 

capítulos precedentes. Informações adicionais são disponibilizadas para emissão da 

conclusão final além de propostas de melhorias do DEC e TMAE. Por fim, o Capítulo 

encerra-se com sugestões para trabalhos futuros. 

 

A dissertação é finalizada com as referências bibliográficas que subsidiaram o presente 

trabalho e embasaram a metodologia aplicada para a resolução do problema identificado.  
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2. A Distribuição como segmento do setor elétrico  

2.1. A distribuidora e o relacionamento com seus clientes 

 

A distribuição de energia elétrica configura-se como um importante setor da economia 

no Brasil. É aquele que “se confunde com a própria topografia das cidades, ramificando 

ao longo de ruas e avenidas para conectar transmissão (...) e geração ao consumidor final” 

(ABRADEE, 2019). Modernidade implica em aumento na capacidade de geração de 

energia elétrica que é traduzido para o cliente em eletrificação nos bairros, iluminação 

pública eficiente, disponibilidade de carga para o pequeno e grande empreendedor, 

energia elétrica com qualidade e continuidade.    

  

Com a fiscalização imposta pela ANEEL, as distribuidoras são incitadas a realizar 

investimentos consistentes e efetivos para atender métricas que visam tornar o mercado 

de energia elétrica competitivo e que ofereçam um produto de qualidade para o cliente. 

Por este motivo, verificam-se fortes aplicações em inspeções e manutenções preventivas 

tendo em vista detectar e corrigir possíveis anomalias que podem desencadear em 

desligamentos acidentais, tais como árvores próximas às redes, postes podres, más 

conexões e qualquer outra anormalidade com potencial para provocar uma interrupção 

indesejada. Em geral, o custo com manutenções preventivas, via de regra, será mais 

vantajoso que aqueles despendidos em manutenções corretivas (GORCHINSKI, 2014). 

 

Sendo a ANEEL responsável em mediar a relação da distribuidora com seus clientes e 

fiscalizar serviços em regime de concessão, o desempenho das concessionárias é 

mensurado por indicadores para satisfazer as condições de continuidade, regularidade, 

eficiência, segurança, modicidade das tarifas e cortesia na sua prestação de serviços. 

Neste trabalho tem-se como destaque o DEC e TMAE que exprimem o intervalo de tempo 

que, em média, cada cliente do conjunto considerado ficou privado do fornecimento de 

energia elétrica, no período de apuração, considerando-se as interrupções maiores ou 

iguais a 3 (três) minutos (ANEEL, 2019c).  

 

Uma vez que as distribuidoras se veem responsáveis pela prestação de serviços públicos, 

o vínculo entre empresa e cliente constitui-se em uma ligação cada vez mais constante 
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que é aproximada por diversos canais de comunicação. A relação entre contatos com a 

concessionária e número de clientes a atender constitui-se em grandezas diretamente 

proporcionais, por isto o volume de chamadas evidencia a necessidade de alocar recursos 

nesta área, conforme ilustrado na Figura 3. Esta Figura aponta a quantidade de 

atendimentos em uma concessionária no ano de 2017 por meio de diversos canais de 

comunicação.  

   

 

Figura 3: Canais de relacionamento da Cemig D com clientes 

Fonte: (CEMIG, 2019) 

 

Ao longo de um ano são percebidas diversas solicitações por parte dos clientes em uma 

concessionária de energia conforme ilustrado na Figura 4. Existem muitos fatores que 

aproximam ou afastam o cliente de sua distribuidora, dentre os quais salienta-se a 

economia para promover extensões de rede, ligações novas, corte por falta de pagamento 

dentre outros. 

 

No que tange às solicitações de natureza emergencial, nota-se na Figura 4 que 

reclamações de falta de energia não contribuem sobremaneira como o maior percentual 

de solicitações do cliente para sua distribuidora.  Todavia, durante a ocorrência de chuvas 

seguidas por vendavais e descargas atmosféricas que incidem simultaneamente em 

diversas partes de uma cidade, percebe-se o sobrecarregamento do call center da 
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concessionária em um curto período de tempo se comparado com as demais solicitações 

na janela de um ano. Não conseguir falar com seu prestador de serviço se torna algo 

desgastante para o cliente e por isto, a área de comunicação de uma distribuidora é sempre 

ponto de atenção dos gestores, uma vez que afeta diretamente a imagem da empresa. 

 

 

Figura 4: Reclamações e solicitações dos clientes em 2017 na Cemig D 

Fonte: (CEMIG, 2019) 

 

Por isto, com vistas ao DEC e TMAE, é necessário que toda a área, departamento, equipe 

ou processo que possui relação direta ou indireta com clientes, desenvolva ferramentas 

para que a descontinuidade do fornecimento de energia seja a mais breve possível. 

 

Para a obtenção de informações fidedignas e coerentes para os problemas de faltas de 

energia e que atendam os indicadores de desempenho da ANEEL, são indispensáveis 

conhecimentos aprofundados de confiabilidade que traduzem em resultados efetivos na 

deliberação de ações por parte das distribuidoras.  
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2.2. Confiabilidade aplicada em Sistemas de Distribuição 

2.2.1.  Introdução 

 

A partir dos princípios básicos de proteção, as linhas de distribuição – LD’s são 

constituídas por relés, disjuntores, religadores, seccionalizadores e chaves fusíveis.  Estes 

equipamentos de proteção são instalados e coordenados de tal maneira que na ocorrência 

de um defeito, a primeira proteção à montante atue e seccione o trecho com o defeito. Tal 

ação se faz necessária para garantir a integridade física de equipamentos e principalmente 

das pessoas, uma vez que diversos tipos de defeitos se resumem na interrupção do fluxo 

de potência existente nas centenas de quilômetros de redes elétricas de distribuição. 

 

Todos os equipamentos e dispositivos são instalados no sistema elétrico com o propósito 

de fazer um trabalho em conjunto e de forma harmoniosa. Esta ação nos remete ao 

conceito de confiabilidade que se resume na continuidade do fornecimento de energia 

elétrica com qualidade para atendimento das cargas nele conectado.  

 

Usualmente, as LD’s são construídas de tal maneira que diversos dispositivos de proteção 

são instalados ao longo de todo o trecho em pontos estratégicos. Outro componente 

essencial na constituição de redes de distribuição são as chaves faca ou chaves 

seccionadoras manuais. Estas não possuem a característica de identificar e isolar defeitos, 

mas em conjunto com os demais dispositivos citados anteriormente, seccionam parte do 

trecho radial ou atuam como alternativa para interligação com outros trechos de tal forma 

que surge um circuito com recurso ou, quando estão em atividade, formam um circuito 

em anel. De forma análoga à uma árvore, as LD’s possuem tronco (alimentador) e suas 

derivações. A Figura 5 foi adaptada do software redis (SILVA e NASCIMENTO, 2020) 

e retrata parte do SED que atende clientes residenciais, industriais e comerciais em uma 

região urbana.    

  

 

 

 



23 

 

 

 

Figura 5: Parte de uma linha de distribuição radial em uma concessionária 

Fonte: (SILVA e NASCIMENTO, 2020) 

 

Uma vez que a ocorrência de um desligamento acidental pode acontecer ao longo de uma 

LD, é necessário observar a possibilidade de reestabelecimento do circuito ou parte dele 

através de chaves seccionadoras telecomandadas. Este recurso possui a grande vantagem 

de reestabelecer com maior agilidade grandes trechos do SED sem a necessidade do envio 

de uma equipe até o ponto onde a mesma está instalada. Contudo, em contrapartida tem-

se como prerrogativa o alto investimento para instalação do conjunto, a necessidade de 

rede de dados confiáveis e manutenção preventiva e periódica dos mesmos.  Tal ação é 

vital para que o equipamento esteja disponível quando necessário independente do dia, 

hora e condições climáticas.   

 

Em uma interrupção acidental, após esgotadas as possibilidades de reenergização do 

maior trecho possível com equipamentos telecontrolados, justifica-se o envio de uma 

equipe composta com no mínimo dois eletricistas para:  inspeção do trecho interrompido; 

localização do defeito na LD; manobrar chaves seccionadoras manuais através da 

abertura ou fechamento das mesmas com o intuito de isolar o trecho defeituoso e deixar 

a quantidade máxima possível de clientes com energia elétrica; providenciar o reparo 

necessário e reenergizar todo o circuito como conclusão das atividades. Todas as ações 
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citadas ocorrem mediante uma análise pré-estabelecida pelo centro de operação onde está 

localizada a equipe técnica que também é responsável por: despachar os serviços para as 

equipes no campo; avaliar as condições de segurança do sistema para implementar as 

ações emergenciais de isolamento do defeito e religamento dos trechos e alimentar as 

equipes no trecho com informações que auxiliem na localização do defeito na LD.  

 

Sobre a sequência de religamento, é necessário observar diversas variáveis que 

necessitam de ponderação com o intuito de refletir sobre a alocação de estudos. 

Destacam-se: o ponto do defeito após sua localização; equipamentos telecontrolados que 

podem agilizar no religamento do trecho interrompido; as equipes disponíveis treinadas 

e capacitadas para execução das tarefas no campo; as condições de segurança para 

deslocamento aos pontos de interesse pelo menor trajeto possível; e, manobra de chaves 

manuais envolvidas nos circuitos radiais ou ligados em anel.  

 

A localização de defeitos em uma LD nem sempre é uma tarefa fácil. Em virtude de 

diversos fatores como clima, relevo, horário, visibilidade e acessos, a investigação de 

defeitos em áreas urbanas ou rurais se torna uma tarefa árdua que pode durar horas ou 

dias. A soma destes fatores em conjunto com a energia elétrica não faturada impele as 

concessionárias em desenvolver técnicas que vão desde analisar detalhes de informações 

fornecidas pelos clientes nas reclamações de falta de energia à expertise de funcionários 

do setor de restauração de energia.  As causas da interrupção são devidamente registradas 

pelas equipes.  Já a análise estatística indica quais são os motivadores destas interrupções, 

que, em geral, são os mesmos em escala global, cujas divergências percentuais das causas 

deve-se as características peculiares de cada região bem como a problemas pontuais. A 

Figura 6 apresenta as maiores causas de interrupções em uma concessionária no Estados 

Unidos (ENERGIES, 2020). Por este infográfico é possível verificar que falhas em 

equipamentos, seguidos de condições climáticas adversas e quedas de árvores 

representam 76% dos motivos de interrupções conforme levantamento realizado nesta 

concessionária. 
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Figura 6: Causas de interrupções 

Fonte: (ENERGIES, 2020) 

 

A maioria dos defeitos nas LD’s podem ser visíveis a olho nu durante a ocorrência de um 

curto-circuito, no rompimento de um cabo ou na danificação de isoladores de MT, BT e 

transformadores. Tendo em vista que falhas em sistemas de proteção são factíveis, a 

segurança do ser humano ou animais se torna o maior desafio de especialistas em proteção 

uma vez que acesso aos pontos energizados geram consequências que vão desde pequenos 

choques elétricos, amputações de membros e óbito das vítimas. 

 

Com a expansão das LD’s, a exposição ao choque elétrico de terceiros é imprevisível e 

as distribuidoras, consequentemente, arcam com altas indenizações oriundas de ações 

judiciais. Sendo assim, diante de possíveis falhas na proteção, localizar e reparar o defeito 

na LD de forma célere torna-se um motivador a mais para estudos que visam a redução 

do tempo de clientes que se encontram desligados totalmente ou parcialmente através de 

faltas de fases.      

 

Por fim, há de se considerar perdas técnicas e não técnicas em uma distribuidora como é 

demonstrado na Figura 7. Tendo em vista a extensão das redes elétricas, o perfil de seus 

consumidores e a questão econômica do país de uma maneira geral, são fatores 

preponderantes para que gestores e acadêmicos sejam desafiados a propor ferramentas 

que minimizam prejuízos desta natureza. Estes danos tendem a um crescimento na mesma 
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proporção em que há um incremento de redes e clientes além da falta de investimentos 

em tecnologia e expertise no assunto.  

 

 

Figura 7: Perdas Técnicas e não técnicas da Cemig D em 2017 

Fonte: (CEMIG, 2019) 

 

Sob este viés, propostas e otimização dos recursos para restauração apressurada da 

energia elétrica no SED constituem um importante objeto de estudo uma vez que 

desligamentos acidentais implica também em perda de faturamento. Por meio de 

pesquisas pautadas na confiabilidade é possível encontrar sugestões que também 

minimizem prejuízos de ordem econômica para as concessionárias decorrentes das 

interrupções acidentais. Detalhes desta ciência da Engenharia Elétrica é tratada nos 

Subseções 2.2.2 e 2.2.3.  

 

2.2.2. Considerações gerais sobre confiabilidade 

 

Segundo (MANSO, 2006) e (BILLINTON e ALLAN, 1992), Confiabilidade é definido 

como “ a probabilidade de um dispositivo desempenhar seu propósito adequadamente 

durante o tempo desejado, sob as condições operativas encontradas” e é avaliada pela 

capacidade de suprir as cargas a partir do tronco, rede principal ou alimentador como é 

denominado nas concessionárias de energia elétrica. Os respectivos autores sugerem 
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ainda que o sistema elétrico é aprimorado proporcionalmente a cada fração monetária de 

investimento e facilmente degradado por operações indevidas ou baixa qualidade da 

manutenção. 

 

Ainda por (BILLINTON e ALLAN, 1992) sabe-se que estudos de confiabilidade no SED 

considera falhas em equipamentos de proteção, ocorrências aleatórias no sistema, 

frequência, duração das interrupções. Por isto, cálculo e avaliação dos índices de 

desempenho solicitados pela ANEEL são factíveis. Nota-se ainda que os impactos no 

SED tende a uma variação de um ano para outro devido ao crescimento natural do sistema 

elétrico em consequência do aumento populacional. Por isto, se faz necessário usar 

técnicas estocásticas abordadas pela confiabilidade onde as determinísticas não são 

aplicáveis pois sob pena de encontrar resultados não condizentes com a realidade na 

Distribuição.  

 

Conforme (NASCIMENTO, 2009), os métodos analíticos e de Monte Carlo constituem 

as duas principais ferramentas para avaliação dos índices interpostos nesta dissertação 

para o SEP. O primeiro é baseado no modelo Markoviano. Este é apontado como 

suficiente, seguro e veraz para a avaliação daqueles índices pautados em valores médios 

de acordo com (BILLINTON e ALLAN, 1992).  

 

Por sua vez, o SMC pode ser divido em não-sequencial, que também faz o uso de modelos 

Makovianos assim como o analítico. Além deste, o SMC dispõe também a metodologia 

genérica sequencial ou cronológica que também habilita o uso de variações das taxas de 

falhas e/ou tempo de permanência em um estado durante o período de análise de acordo 

por (NASCIMENTO, 2009).  Sendo assim, por possuir a capacidade de fornecer dados 

detalhados dos índices de desempenho da ANEEL por ponto de carga, o SMC abastece o 

pesquisador de informações precisas do DEC, FEC, FIC e probabilidades do DMIC 

conforme abordado por (BILLINTON e ALLAN, 1992) e (NASCIMENTO, 2009) por 

meio do uso de computadores de alto desempenho. Os métodos de simulação abordados 

neste tópico estão detalhados nas seções 2.2.5 e 2.2.6. 
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2.2.3. Conceitos básicos 

 

O sistema elétrico não é constituído somente de cabos, cruzetas e postes, mas também 

por diversos dispositivos de proteção que podem atuar devido a(s) falha(s) em algum 

componente do SED. Desta maneira, de acordo com (BILLINTON e ALLAN, 1992), os 

componentes podem alterar seus estados operativos no que promove uma taxa de 

transição. 

 

Para nortear e subsidiar as investigações deste trabalho, são apresentadas as definições 

gerais no âmbito da confiabilidade: 

 

Taxa de falha λ: é uma medida da razão em que as falhas ocorrem pelo tempo de 

exposição à falha, e não simplesmente o nº de falhas que ocorre em um dado período de 

tempo conforme (MANSO, 2006) e (NASCIMENTO, 2009). 

 

*A taxa de falha λ é o inverso do tempo médio para a falha – tempo médio para a falha 

(mean time to failure – MTTF) 

 

*A taxa de reparo μ é o inverso do tempo médio para reparo - tempo médio para reparo 

(mean time to repair - MTTR) 

 

Aplicação de técnicas computacionais que envolvem probabilidades são abordadas na 

Seções 2.2.5 e 2.2.6. Para isto, é necessário o entendimento de alguns conceitos 

complementares para obtenção dos índices de desempenho abordados neste trabalho. 

Sendo assim, por (BILLINTON e ALLAN, 1992) e (NASCIMENTO, 2009), tem-se que: 

 

i. Caminho: conjunto sequencial de componentes (ramos) que possibilitam 

conectar uma entrada (fonte) a uma saída (ponto de carga); 

 

ii. Caminho Mínimo: um caminho entre uma entrada e saída é mínimo se, neste 

caminho, nenhum nó entre componentes (ramos) for percorrido mais de uma 

vez (BILLINTON e ALLAN, 1992). 
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iii. Cortes de 1ª Ordem: entende-se como aqueles componentes que, se estiverem 

fora de operação, ocasionam perdas de continuidade de serviço para o ponto de 

carga; 

iv. Cortes de 2ª Ordem: ocorre quando dois componentes que, estando 

simultaneamente fora de operação, ocasionam perda de continuidade de serviço 

para o ponto de carga de interesse. Todavia, uma vez que estes componentes estão 

inseridos no SED em anel ou radial com recurso, quando qualquer um desses 

componentes retornarem ao estado operativo normal, o SED como um todo 

retornará ao funcionamento normal consequentemente; 

v. Ponto de Carga é o local onde “se encontram consumidores conectados, e onde 

normalmente são realizadas as análises de confiabilidade” (NASCIMENTO, 

2009); 

vi. Taxa de Falha (λ): representa o número de vezes que um componente apresentou 

falha em um dado período de tempo, dividido pelo somatório total do tempo em 

que o componente permaneceu em atividade; 

vii. Tempo de Chaveamento: é o tempo decorrido “entre a ocorrência de uma falha 

na qual o componente falhado é isolado e todos os componentes não danificados 

são recolocados em serviço” (NASCIMENTO, 2009); 

viii. Tempo de Reparo: define-se como o período necessário para que um 

determinado componente seja reparado e recolocado em atividade; 

 

ix. r – Duração Média da Falha é dada como uma média de tempo em horas, cuja 

a unidade consumidora ou ponto de conexão permaneceu sem fornecimento de 

energia devido a uma falha que em nesta dissertação será emergencial para efeitos 

de simulação. 

 

Mediante as informações preliminares já citadas, é possível verificar que “um sistema 

extremamente confiável pode se tornar inviável do ponto de vista econômico, pois são 

necessários grandes investimentos e altos custos de operação [...]” (NASCIMENTO, 
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2009). Todavia, através deste trabalho é possível alimentar gestores do ramo com 

informações que auxiliem na tomada de decisões com segurança econômica. 

 

Para fazer uma gestão assertiva dos recursos é fundamental conhecer metas daquilo que 

é requerido da concessionária. Sendo assim, aprofundar nos índices de desempenho 

aplicados ao segmento da distribuição de energia elétrica é obrigatório antes de definir 

metodologias e estratégias de simulação. Posto isto, a próxima Seção é dedicada para o 

entendimento dos conceitos definidos pela ANEEL para mensurar o desempenho das 

distribuidoras. 

2.2.4. Índices de desempenho 

 

A ANEEL através do documento (ANEEL, 2019c), traz a público diversos conceitos que 

vem a estreitar a relação cliente – concessionária. São informações que refinam o 

entendimento de qualidade por parte do cliente e instigam nas concessionárias uma busca 

por tecnologias e metodologias, as quais objetivam aumentar a qualidade dos serviços 

prestados seguida de redução de custos e interrupção de energia nas unidades 

consumidoras.     

 

Para o entendimento global desta dissertação, dentre tantas informações e siglas que 

permeiam o contrato reguladora e concessionárias, faz-se necessário recapitular a 

compreensão de alguns destes conceitos pelos quais estão ligados diretamente aos estudos 

que aqui são abordados. Algumas destas siglas e respectivos valores estão dispostos nas 

tarifas de energia elétrica quando violado alguma cláusula contratual da relação cliente - 

concessionária. 

 

Por (ANEEL, 2019c) tem-se as seguintes equações: 

 

𝐷𝐸𝐶 =  
∑ 𝐷𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑚=1

𝐶𝑐
   (2.6) 

𝐹𝐸𝐶 =  
∑ 𝐹𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑚=1

𝐶𝑐
 .  (2.7) 

𝐷𝐼𝐶 =  ∑ 𝑡(𝑖)𝑛
𝑚=1   (2.8) 

𝐹𝐼𝐶 =  𝑛   (2.9) 
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𝐷𝑀𝐼𝐶 = 𝑡(𝑖)max (2.10) 

𝐷𝐼𝐶𝑅𝐼 = 𝑡𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜  (2.11) 

 

Sendo:  

DEC = duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em horas 

e centésimos de hora; 

FEC = frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, expressa em 

número de interrupções e centésimos do número de interrupções;  

Cc = número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no período de 

apuração, atendidas em BT ou MT; 

DIC = duração de interrupção individual por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, expressa em horas e centésimos de hora; 

FIC = frequência de interrupção individual por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, expressa em número de interrupções; 

DMIC = duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou por ponto 

de conexão, expressa em horas e centésimos de hora; 

DICRI = duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou ponto de conexão, expressa em horas e centésimos de hora;  

m = índice de interrupções da unidade consumidora ou por ponto de conexão no período 

de apuração; 

n = número de interrupções da unidade consumidora ou por ponto de conexão 

considerado, no período de apuração; 

t(i) = tempo de duração da interrupção (i) da unidade consumidora considerada ou do 

ponto de conexão, no período de apuração; 

t(i) max = valor correspondente ao tempo da máxima duração de interrupção contínua (i), 

no período de apuração, verificada na unidade consumidora ou no ponto de conexão 

considerado, expresso em horas e centésimos de horas; 

i = índice de unidades consumidoras atendidas em BT ou MT faturadas do conjunto;  

tcrítico = duração da interrupção ocorrida em Dia Crítico.  

 

Ainda, segundo (ANEEL, 2019c), tem-se que cargas prioritárias são aquelas cuja 

classificação obedece a dois grupos sendo o primeiro aquele que com carga e demanda 

elevada e clientes prestadores de serviço essenciais para a sociedade como operadoras de 

telefonia, locais com abastecimento de água. Ainda pode-se considerar locais com grande 
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concentração de pessoas como presídios, hospitais e postos de saúde, shoppings e locais 

de grandes eventos.  (ANEEL, 2019c) define ainda que subestações de distribuição é 

entendido por conjunto para efeito de apuração e divulgação do DEC. 

 

Tabelas do (ANEEL, 2019c) definem ainda que a localização e a tensão contratada devem 

ter respectivos valores cumpridos até o limite dos indicadores de continuidade individuais 

DIC, FIC e DMIC. Unidades consumidoras e centrais geradoras localizadas em áreas 

urbanas ou rurais sem distinção de consumo são contempladas pelas regras prescritas em 

(ANEEL, 2019c). Valores de DIC e DMIC estão vinculados ao DEC e de maneira similar 

os limites FIC estão atrelados aos limites anuais do FEC. 

 

(CASSULA, 2002) enfatiza que a confiabilidade de qualquer serviço elétrico, inclusive a 

atividade de distribuição, deve ser baseada no balanço dos custos para a concessionária e 

valor dos benefícios oferecidos aos consumidores. Princípios de boa governança indicam 

que os custos devem ser mínimos sendo que o bruto deve contabilizar custos de 

investimento, operacionais e de interrupção seja ela emergencial ou programada. 

 

Por fim, faz-se necessário saber ainda que os índices mensurados pelas equações de 2.6 a 

2.11 são decorrentes de interrupções programadas e emergenciais. Posto isto, para 

desligamentos circunstanciais, (ANEEL, 2019c) define os indicadores dos tempos de 

atendimento cujas fórmulas e definições são: 

 

1. Tempo médio de preparação (TMP) que é dado por:   

𝑇𝑀𝑃 =  
∑ 𝑇𝑃(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
    (2.12) 

Tempo médio de deslocamento (TMD) que é dado por:  

𝑇𝑀𝐷 =  
∑ 𝑇𝐷(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
   (2.13) 

2. Tempo médio de execução (TME) que é dado por: 

𝑇𝑀𝐸 =  
∑ 𝑇𝐸(𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
   (2.14) 

3. Tempo médio de atendimento a emergências (TMAE) que é dado por:  

TMAE = TMP + TMD + TME (2.15) 

Onde:  
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TMP = tempo médio de preparação da equipe de atendimento de emergência, expresso 

em minutos;  

TP = tempo de preparação da equipe de atendimento de emergência para cada ocorrência 

emergencial, expresso em minutos;  

n = número de ocorrências emergenciais verificadas no conjunto de unidades 

consumidoras, no período de apuração considerado;  

TMD = tempo médio de deslocamento da equipe de atendimento de emergência, expresso 

em minutos;  

TD = tempo de deslocamento da equipe de atendimento de emergência para cada 

ocorrência emergencial, expresso em minutos;  

TME = tempo médio de execução do serviço até seu restabelecimento pela equipe 

atendimento de emergência, expresso em minutos;  

TE = tempo de execução do serviço até seu restabelecimento pela equipe de atendimento 

de emergência para cada ocorrência emergencial, expresso em minutos;  

TMAE = tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais, representando o 

tempo médio para atendimento de emergência, expresso em minutos;  

PNIE = percentual do número de ocorrências emergenciais com interrupção de energia 

elétrica, expresso em %;  

NIE = número de ocorrências emergenciais com interrupção de energia elétrica. 

 

Literatura voltada para resolução de problemas de desempenho do SED ganha 

popularidade tendo vista cobranças incisivas por qualidade. Para solucionar e avaliar 

dilemas que envolvem os conceitos explorados na presente Seção, há alguns 

procedimentos disponíveis conforme (BILLINTON e ALLAN, 1992). As metodologias 

mais adequadas ao SED para avaliação de índices de desempenho são abordadas nas 

próximas duas seções.  

 

2.2.5. Método Analítico - Conjuntos Mínimos de Cortes 

 

A modelagem de Markov é frequentemente utilizada para os casos em que os sistemas 

são reparáveis. Os processos estacionários apontam as características de falha e reparo 

dos componentes de acordo com distribuições exponenciais conforme (MANSO, 2006). 
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Por conseguinte, cada componente de uma dada rede de distribuição pode assumir os 

estados falho ou restaurado pelo reparo deste ou de outro componente para tal finalidade 

no circuito como cita (GUIMARÃES, 2018). A autora, além de sugerir em seu trabalho 

técnicas analíticas como a enumeração de estados, aponta também o conjunto de cortes 

mínimos e cadeias de Markov. 

 

(GUIMARÃES, 2018) relata que a técnica Markoviana se mostra eficiente quando a 

topologia de sistemas de distribuição tem uma redução. Todavia, possui algumas 

limitações quando o SED tende a ser maior e complexo que resulta em aumento 

significativo dos cálculos matemáticos que são atrelados à representação do mesmo.  

 

2.2.5.1. Sistema Série & Sistema Paralelo 

 

Segundo (NASCIMENTO, 2009) e (GUIMARÃES, 2018), componentes básicos de uma 

LD que representam adequadamente um SED são conectados mediante uma configuração 

série conforme a Figura 8 onde entende-se que todos os componentes estão 

obrigatoriamente em funcionamento. Por sua vez, os índices de desempenho são 

determinados conforme as equações que se seguem. 

 

λA, rA λB, rB 

Componente A Componente B

 

Figura 8: Sistema Série 

Fonte: (GUIMARÃES, 2018) 

 

Por (NASCIMENTO, 2009), tem-se as seguintes definições para o sistema série: 

Taxa de falha equivalente para o sistema série (S) é: 

 

BAS    (2.16) 
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O tempo de reparo equivalente (rS) é dado por: 

BA

BBAA
S

rr
r








   (2.17) 

 

Para a finalidade deste trabalho, o cálculo do FIC e DIC como a indisponibilidade (US) 

pode ser encontrada da seguinte maneira: 

Us = 𝜆𝑠 𝑟𝑠   (2.18) 

 

O sistema paralelo é demonstrado na Figura 9. Esta configuração é assim denominada 

quando somente um dos componentes está em funcionamento. Assim, como elucidado 

no sistema série, os índices de desempenho também são encontrados no sistema paralelo 

mediante as equações logo abaixo conforme (NASCIMENTO, 2009). 

 

λA, rA 

λB, rB 

Componente A

Componente B

 

Figura 9: Sistema Paralelo com dois componentes 

Fonte: (GUIMARÃES, 2018) 

 

A taxa de falha equivalente para o sistema paralelo (P) é encontrada com o uso da 

seguinte formulação: 

 

 BABAP rr     (2.19) 

 

O tempo de reparo é determinado através de: 

 

BA

BA
P

rr

rr
r


  (2.20) 
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De maneira similar, o cálculo do FIC e DIC representado pela indisponibilidade (Up) pode 

ser encontrado da seguinte maneira: 

Up=𝜆𝑝 𝑟𝑝   (2.21) 

 

Em (BILLINTON e ALLAN, 1992) é possível encontrar informações adicionais de como 

determinar índices de desempenho em sistemas complexos com o uso de sistemas série e 

paralelo simultaneamente. 

2.2.5.2. Aplicação da Técnica Analítica para determinação de valores 

médios dos índices de desempenho 

 

A modelagem de Markov assume tempos de reparo instantâneo ou desprezível se 

comparado com o tempo de operação conforme (MANSO, 2006). Esta premissa do 

modelo citado surge como uma restrição para a aplicação do referido método pois não 

ilustra a realidade dos problemas práticos.  

 

Todavia, para atender a proposta do presente documento mediante a ponderação dos 

tempos de reparo para simulações probabilísticas, as técnicas que envolvem as cadeias 

exponenciais Markovianas são adaptadas por meio de uma aproximação de acordo com 

(BILLINTON e ALLAN, 1992) e (MANSO, 2006) com o uso do cálculo dos índices de 

desempenho subsidiados pelo modelo de sistemas série e paralelo. 

 

Mesmo assim, a topologia proveniente de sistemas série e paralelo ainda é complexa para 

mensurar índices de desempenho. Por sua vez, (BILLINTON e ALLAN, 1992) propõe 

um modelo de simplificação onde aplica-se técnicas de probabilidade condicional, 

conjuntos mínimos de corte, diagramas lógicos e outras. 

 

Ao tratar-se de avaliação de índices de desempenho como o TMAE e o DEC, é primordial 

considerar as variações nos pontos de carga e os diferentes modos de falha nestes pontos 

com referência ao DIC e FIC ao longo de um determinado período de tempo. É importante 
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ainda considerar a disposição dos equipamentos e toda a rede elétrica além do fluxo da 

potência entre a fonte e pontos de análise. A busca de caminhos mínimos entre os pontos 

de interesse é fundamental para que a realidade das equipes no campo e os centros de 

operação seja retratada na tela do computador. Além de fazer do SED algo concreto e 

palpável para simulação de DEC e TMAE, caminhos mínimos tende a reduzir o esforço 

computacional e traz respostas rápidas para necessidades urgentes das concessionárias. 

  

Para este fim, o método dos conjuntos mínimos torna-se a melhor opção para analisar a 

continuidade do fornecimento baseado nos caminhos mínimos e dispositivos de manobra 

e proteção. Esta técnica se mostra eficiente mesmo diante da complexidade do SED 

conforme aborda (NASCIMENTO, 2009). 

 

(NASCIMENTO, 2009), além de abordar sobre os conjuntos mínimos, trata também em 

sua tese sobre um método prático e didático para a determinação de caminhos mínimos. 

Por meio da busca de profundidade baseado na disposição estrutural de uma árvore, é 

possível verificar com clareza o trajeto do fluxo de carga para os pontos de interesse. Esta 

alternativa frente aos diagramas convencionais do SEP, facilita a análise na ocorrência 

das faltas individuais e coletivas por parte de uma inteligência artificial.  Nota-se uma 

simplificação da programação do software que, em conjunto com a dinâmica da 

metodologia, disponibiliza ao usuário informações autênticas concernentes aos índices de 

desempenho nos pontos de carga.     

 

As técnicas analíticas via de regra são utilizadas para avaliar valores médios. Estas são 

uma representação primária na avaliação dos indicadores coletivos de continuidade como 

o DEC e FEC. Não obstante, distribuição estatística dos índices são negligenciados 

através desta técnica devido à falta de informação da dispersão dos dados (CASSULA, 

2002). Entende-se que os índices de desempenho DEC e FEC são devidamente 

determinados com o método analítico por intermédio do uso de uma base de dados do 

DIC e do FIC. Com a deliberação desta estratégia, análises probabilísticas são 

estabelecidas uma vez que são pautadas na pureza de informações que trazem 

credibilidade na prescrição dos resultados médios dos indicadores de continuidade. 
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Posto assim, o método analítico consolida-se para análise probabilística do DEC e TMAE 

fundamentado nos dados presentes e passados do DIC e FIC. A supremacia deste método 

destaca-se pelo pouco tempo requerido pelos softwares computacionais se comparado 

com outros para desempenhar a mesma função. Por fim, o método analítico mostra-se 

eficaz e suficiente para alimentar a área de planejamento e expansão que precisam tomar 

decisões básicas e objetivas quanto ao futuro do SED através de soluções numéricas. 

 

2.2.6. Simulação Monte Carlo 

 

O método de Monte Carlo - MMC é conhecido por longas décadas como uma ferramenta 

desenvolvida pelo matemático Ulam para trabalhar com probabilidades. Como uma 

alusão aos cassinos de Mônaco na França, Ulam elaborou a metodologia através da 

contagem dos resultados a partir da realização de um enorme número de jogadas a medida 

que estes se repetiam. Atualmente a técnica foi expandida e adaptada para avaliar 

problemas de natureza probabilística em diversas áreas de conhecimento.  

 

Para tratar soluções com o auxílio de métodos computacionais que envolvem situações 

reais com elevado comportamento aleatório de seus componentes, altas taxas de 

interrupção e reparo combinadas devem ser consideradas. Sendo assim, o MMC se mostra 

bem mais eficiente para apresentar informações sobre possíveis multas que serão arcadas.  

Para esta finalidade o método analítico deixa a desejar tendo como uma das principais 

desvantagens o esforço computacional com a enumeração de todas as possíveis 

contingências (CASSULA, 2002).  

 

Segundo (MANSO, 2006), o MMC considera os aspectos cronológicos da operação do 

sistema e por isto, os estados de funcionamento, reparo e chaveamento são obtidos em 

sequência ao longo do tempo. Esta característica possibilita representar adequadamente a 

complexidade do sistema, como a curva cronológica da carga, a manutenção programada, 

políticas de operação entre outras.  
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O método consiste basicamente em: 

 

a) Estabelecer uma distribuição de probabilidade à qual responde as variáveis aleatórias 

para o risco analisado; 

b) Simular eventos n vezes para obter um tamanho que reflita a confiança desejada; 

c) Analisar estatisticamente os resultados obtidos. 

 

Para problemas de confiabilidade, o método ganhou foco principalmente na forma 

sequencial onde o comportamento do sistema no passado afeta a condição presente. Para 

este trabalho, com a “facilidade em obter DEC, FEC, DIC, FIC, DMIC (...) é possível 

representar todas a peculiaridades implícitas na dinâmica de um sistema real” 

(CASSULA, 2002). 

 

2.2.7. Conclusão e definição da metodologia  

Mediante a aplicação do método MMC, é possível obter a probabilidade dos indicadores 

estipulados pela reguladora citados na Seção 2.2.4 nos pontos de carga. Na SMC 

cronológica/sequencial pode-se conhecer “os exatos instantes da ocorrência de uma 

determinada falha (...) e é possível calcular com maior precisão a energia que deixou de 

ser fornecida devido a uma contingência, o que melhora sensivelmente o cálculo dos 

índices de custo” decorrentes do não atendimento das metas de continuidade impostas 

pela reguladora (CASSULA, 2002). 

Por outro lado, um modelo Markoviano adaptado com as propostas de (NASCIMENTO, 

2009) se mostra eficaz e genuíno para um prognóstico dos indicadores com médias de 

DEC emergencial e TMAE.  

Com a premissa de que um SED não se altera por meio de modificações expressivas ao 

longo do tempo, o método analítico torna-se uma excelente alternativa para a proposta 

desta dissertação com a vantagem de simplificação dos cálculos e robustez dos dados.  
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Posto assim, as simulações dispostas no Capítulo 4 ocorrem por meio do uso de conjunto 

mínimo de cortes e é fundada nos números de DIC e FIC não programados para a 

obtenção dos índices de desempenho. 

3. Duração de interrupções emergenciais – proposta de estudo, 

métodos e alternativas de análise  

3.1. Introdução 

 

Tendo em vista a condição de melhorar continuamente a qualidade na prestação do 

serviço público de distribuição de energia elétrica, a ANEEL exige que as concessionárias 

mantenham um padrão de continuidade e priorizem o atendimento do mercado sem que 

haja exclusão das populações de baixa renda e das áreas de menor densidade 

populacional. Para tal, edita limites para os indicadores individuais DIC e FIC, conforme 

definido em (ANEEL, 2019c). 

 

O DEC e FEC são indicadores apurados pelas distribuidoras e enviados periodicamente 

para a ANEEL para verificação da continuidade do serviço prestado. Estes representam, 

respectivamente, o tempo e uma média em que uma unidade consumidora ficou sem 

energia elétrica para o período considerado seja ele mensal, trimestral ou anual (ANEEL, 

2019a). 

 

O descumprimento das disposições regulamentares relativas à qualidade dos serviços de 

energia elétrica pode resultar em diversas penalidades. Estas vão desde a compensação 

pela descontinuidade do fornecimento de energia até a perda da concessão. As sanções 

citadas, bem como outras estão previstas nos contratos de concessão (ANEEL, 2019b), 

resoluções normativas e em (ANEEL, 2019c).  

 

Na Figura 10 é possível verificar um exemplo de uma compensação para um cliente 

residencial. O mesmo recebeu um reembolso total de R$ 6,58 que está relacionado à 

violação dos indicadores DIC e DMIC.  
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Figura 10: Compensação para cliente residencial 

Fonte: do próprio autor 

 

Aliado à questão regulatória, a ANEEL definiu Métodos de Análise Comparativa (ou 

Benchmarking) através da nota técnica nº 452/2013 – SER/ANEEL. Neste documento, a 

reguladora visa a adequação de cada concessionária onde apresenta-se uma metodologia 

para determinação dos custos operacionais. Esta medida se torna mais um indicador que 

requer o monitoramento pelas distribuidoras de energia elétrica (ANEEL, 2019a). 

 

Para cumprir com as responsabilidades acordadas em contrato com a ANEEL, são 

necessários mão-de-obra, materiais e serviços. Por estes motivos, é notório a necessidade 

de estudos que visam atender os prazos de atendimento com qualidade e o menor custo 

possível fornecendo suporte para as concessionárias nas tomadas de decisões. 

 

A proposta deste trabalho endereça para estudos voltados para a legislação vigente que 

rege o setor elétrico. Adicionalmente, pesquisas voltadas para a confiabilidade, 

planejamento e proteção do sistema elétrico com vistas à distribuição são necessárias. 

Contudo, o foco deste estudo se restringe a investigar os motivadores do não cumprimento 
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do DEC e do TMAE, propor soluções que vão de encontro às necessidades das 

distribuidoras quanto à ocorrência de desligamentos não programados e demais 

condicionantes envolvidas. 

 

Tendo em vista que o indicador DEC abrange de todo o tipo de descontinuidade de 

fornecimento de energia, entende-se que a parcela proveniente de desligamentos 

programados possui relativa facilidade de gestão comparada à emergencial. 

Compensações oriundas de desligamentos programados são gerenciáveis e previsíveis, 

por muitas vezes assumidos devido às circunstâncias onde o valor financeiro constitui-se 

secundário frente a outros interesses da concessionária. 

 

Por sua vez, interrupções de natureza não programada possuem uma série de fatores que 

devem ser levados em consideração como obsolescência da rede elétrica, condições 

climáticas, vandalismo, descargas atmosféricas e outras possibilidades que podem 

conduzir à operação de um ou mais dispositivos de proteção do SED.  (CEMIG, 2020) 

afirma que pagou R$ 46,2 milhões em compensações no ano de 2018. Entende-se que os 

reembolsos de valores aos clientes prejudicados pelas interrupções são em decorrência da 

violação do DMIC, que por sua vez possui relação com o DEC. Sendo assim, é notável 

que mais de 80% das quantias pagas em compensações são oriundos de interrupções 

emergenciais conforme a Figura 11. 
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Figura 11: Evolução do DEC acidental e programado em horas pela Cemig - MG  

Fonte: (CEMIG, 2020) 

 

Tais fatores justificam a utilização dos princípios enunciados da confiabilidade neste 

trabalho. Com o intuito de promover um estudo detalhado, confiável e aplicável, a Figura 

12 apresenta a metodologia adotada.  
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Figura 12: Metodologia proposta 

Fonte: do próprio autor 

3.2. O tempo médio de preparo – TMP, o DIC e o DEC 

 

De acordo com (ANEEL, 2019c), o DIC é um indicador de continuidade individual e   

está vinculado ao limite anual do DEC. Como base para a presente pesquisa, entende-se 

que registros devidamente computados são uma peça chave para fazer gestão eficaz dos 

índices de desempenho da concessionária. 

 

Entende-se que dados de interrupções individuais DIC e FIC devidamente apurados 

subsidiam as simulações computacionais. Estes também produzem resultados com 

credibilidade para análise dos índices DEC, FEC e TMAE. 

 

De acordo com a metodologia proposta na primeira etapa da Figura 12, é necessário 

investigar e encontrar uma relação matemática entre o DEC e os tempos de atendimento 

monitorados e divulgados em (ANEEL, 2020a). A ANEEL não disponibiliza o limite do 

DIC por ponto de carga, somente por conjunto elétrico assim como o DEC. Importa 

I

• Identificar a relação do DIC com o DEC e TMAE. Consequentemente com o TMP, TMD e 
TME.

II
• Investigar qual dos tempos que compõem o TMAE mais afeta o DEC;

III
•Levantamento das ocorrências em três LD's com características distintas;

IV
•Tratamento estatístico dos dados apurados;

V
• Análise das causas que elevam o tempo de atendimento  nas regiões de estudo;

VI
•Analise preditiva dos índices através de simulações pelo método Analítico; 

VII

•Validação dos dados da simulação através do DIC e FIC por meio de amostragem de pontos de 
carga;

VIII

•Enumeração dos pontos de melhoria do DIC, DEC, TMAE e, consequentemente, para os 
demais indicadores de continuidade.
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lembrar que, de acordo com (ANEEL, 2019c), o conjunto elétrico ou de unidades 

consumidoras é definido por subestações de energia da distribuição.  

 

Em (ANEEL, 2020a) a agência reguladora fornece informações quanto aos tempos 

médios de preparação (TMP), tempos médios de deslocamento (TMD) e tempos médios 

de execução (TME) dos serviços emergenciais. O somatório destes tempos constitui o 

tempo médio de atendimento emergencial (TMAE) conforme a equação 2.15. “O 

atendimento às ocorrências emergenciais deverá ser supervisionado, avaliado e 

controlado por meio de indicadores que expressem os valores vinculados a conjuntos de 

unidades consumidoras” (ANEEL, 2020a). Portanto, ressalta-se que o somatório destes 

tempos constitui uma funcionalidade adicional para gerenciamento. Sendo assim, o 

TMAE mensura o tempo de interrupção em que o cliente está privado do fornecimento 

de energia elétrica não programada a contar do momento em que a concessionária recebe 

e registra sua reclamação. É necessário pontuar uma informação de extrema relevância 

na abordagem deste assunto, a saber: o registro do TMAE não é finalizado com o retorno 

da energia elétrica para o cliente a priori, mas somente com o registro manual ou 

automático do término da atividade com sucesso por intermédio dos meios de 

comunicação da concessionária existentes para tal. 

 

Com o propósito de compreender a inter-relação dos indicadores tratados neste trabalho, 

em especial o TMP com o DEC, das equações (2.8) e (2.15) pode-se verificar na equação 

(3.1) como relacionar matematicamente o DEC com os tempos médios de atendimento 

emergencial – TMAE mediante a utilização de informações provenientes do DIC. 

 

DEC =  
∑ DIC(i)

Cc
m=1

cc
=   

 ∑ [ ∑ TMAE(m)]n
m=1 (i)

cc
m=1

cc
 

⸫ 

 

DEC = 
 ∑ [ ∑ [ TMP(m)+ TMD(m)+TME(m)]]n

m=1 (i)
cc
m=1

cc
  (3.1) 

 

Através da demonstração em (3.1), percebe-se que um ou mais tempos médios afetam de 

maneira diretamente proporcional o resultado do DEC emergencial. 
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Para validar e nortear a percepção concernente à influência do TMP, TMD e TME no 

DEC, são investigados os impactos de cada uma das parcelas do TMAE e são propostas 

ações que aprimoram o desempenho do processo na busca de resultados satisfatórios 

quanto a este indicador em atendimento à etapa II da Figura 12. 

  

A estratificação de um dado faz com que o leitor observe pontos de destaque. Assim 

posto, na Tabela 2 é possível verificar o TMP que se sobressai frente os demais 

indicadores nas concessionárias selecionadas com mais de 400 mil clientes. Ressalta-se a 

COPEL-DIS e EMG respectivamente como a vencedora do IASC 20181 e a primeira 

colocada do ranking DGC2 de 2017. 

 

A Cemig D representa a maior concessionária da região sudeste com 8.318.319 clientes 

atendidos. Por meio da Tabela 2, nota-se que a concessionária mineira detém a maior 

quantidade de ocorrências emergenciais com interrupção e os melhores números de TMD 

e TME dentre todas as concessionárias deste segmento. Quando comparada com a 

Eletropaulo que possui apenas 14,45% a menos em número de consumidores, verifica-se 

que o TMP da concessionária paulistana é 45,7 % maior que a CEMIG-D. 

 

Os números do TMAE representados na Tabela 2 pelo TMP, TMD e TME da Eletropaulo 

sobressai diante das demais concessionárias avaliadas. Uma possível justificativa, dentre 

outros fatores, destaca-se a sua área de concessão que é a região metropolitana de São 

Paulo onde possui graves problemas de trânsito e outros característicos da maior 

metrópole brasileira de acordo com (IBGE, 2020). 

 

 

 

 

 

                                                 
1 IASC: significa Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor e é realizada desde o ano 2000 com 

premiações instituídas desde 2002. Baseada em pesquisas de satisfação semelhantes nos Estados Unidos e 

Reino Unido, e tem “o objetivo de estimular as distribuidoras para a melhoria da prestação de serviços com 

a satisfação dos consumidores” conforme (ANEEL, 2020). 

 
2 DGC: Indicador de Desempenho Global de Continuidade. Este indicador realiza uma comparação do 

desempenho de uma distribuidora em relação às demais empresas verificando o nível de continuidade. A 

informação anual é publicada até o mês 04 do ano seguinte e possui esta metodologia desde 2011 conforme 

(ANEEL, 2019c). 
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Tabela 2: Análise do TMAE – 2019 para concessionárias > 400 mil clientes 

Conc. Clientes 

Ocor. emerg. 

com 

interrupção 

Ocor. 

Emerg. 
DGC TMD  TME TMP 

COPEL-DIS3 4.547.620 96747 226146 0,88 29,19  24,48 172,57 

EMG4 446.668 17343 22521 0,64 38,68  55,43 182,54 

Cemig D 8.318.319 245628 443704 0,86 25,02  17,39 371,85 

Eletropaulo 7.115.533 87675 132670 1,3 39,29  99,41 541,75 

Fonte: adaptado de (ANEEL, 2020a) 

 

Nota-se que a COPEL-DIS possui disparadamente a melhor performance do TMP frente 

todas as concessionárias avaliadas na Tabela 2. Quando comparada com a Eletropaulo, 

percebe-se que a concessionária paranaense, mesmo com 10,3% a mais de ocorrências 

emergenciais com interrupção, conseguiu durante o ano de 2019 uma redução de 68,14% 

do TMP. 

 

Ainda de acordo com a Tabela 2, o segundo melhor TMP pontuado em 182,54 horas 

pertence à EMG. Com 446.668 consumidores, esta é a menor concessionária em número 

de clientes dentre as demais do mesmo grupo e com o melhor desempenho no DGC. 

Entretanto, a EMG detém altos prazos de TMD e TME com resultados atrás somente da 

Eletropaulo.  

 

Mediante uma análise preliminar do TMAE, pode-se ponderar que o TMP é a parcela que 

se desponta como um desafio para concessionárias independentemente da quantidade de 

clientes ou até mesmo dos prêmios recebidos pelas instituições reconhecidas. 

 

Ao fazer nova avaliação do TMP baseado nas informações de (ANEEL, 2020a), verifica-

se a evolução do indicador em 5 (cinco) cidades de médio porte, número de habitantes 

com relativa similaridade e diversificada densidade demográfica conforme Tabela 3 e 

Gráfico 1. 

 

                                                 
3 Vencedora IASC  2018. 

 
4 1ª no ranking do DGC de 2017. 
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Tabela 3: Cidades semelhantes em números de população 

Cidade Concessionária População 

Densidade 

demográfica 

Hab/km² 

Área do 

município 

Km² 

Betim – MG CEMIG D 378.089 1.102,80 343,856 

Jundiaí – SP 
CPFL-

PIRATININGA 
370.126 858,42 431,207 

Maringá - PR COPEL-DIS 357.077 733,14 487,03 

Montes Claros – 

MG 
CEMIG D 361.915 101,41 3.568,941 

Olinda – PE CELPE 377.779 9.063,58 41,3 

Fonte: Adaptado de (IBGE, 2020) 

  

 

 

Gráfico 1: Comparativo TMP por cidades semelhantes no Brasil de Janeiro a abril em 

2019 

Fonte: adaptado de (ANEEL, 2020a) 
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A observação do comportamento do TMP nos 5(cinco) primeiros meses de 2019 retrata 

que: 

  

I. O TMP tende a ser maior nos primeiros meses do ano nas regiões sul e sudeste 

com forte influência do período chuvoso; 

II. Ao contrário do Sudeste, a cidade do Nordeste mostra a mesma tendência no início 

do segundo trimestre onde os índices pluviométricos apresentam relativa elevação 

naquela região conforme elucidado na Figura 13; 

III. A cidade de Maringá é atendida pela Copel-Dis e apresenta o melhor resultado do 

TMP no conjunto dos cinco primeiros meses e, consequentemente, acompanha o 

desempenho da distribuidora paranaense frente as demais no Brasil; 

IV. Montes Claros é atendido pela Cemig D e o TMP elevado pode ser justificado em 

parte por possuir a maior área em km², menor densidade demográfica e maior 

extensão de LD. Posto isto, de acordo com os princípios de confiabilidade, tem-

se que quanto maior a extensão de rede, maior será a probabilidade de falhas 

anuais;   

V. O oposto de Montes Claros é verificado em Olinda. A cidade atendida pela 

CELPE possui a maior densidade demográfica e a menor área em km². As duas 

cidades citadas possuem os maiores valores registrados de TMP diante das demais 

nos meses iniciais de 2019; 

VI. Betim e Jundiaí apresentam similaridade expressiva quanto aos dados de 

população e área do município principalmente. Ambas fazem parte 

respectivamente da região metropolitana de Belo Horizonte e da grande São 

Paulo. Possuem em sua maioria rede urbana se comparadas com o pólo de Montes 

Claros, ainda assim possuem um desempenho aquém quando os TMP’s são 

confrontados com a performance da cidade de Maringá. 
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Figura 13: Índice pluviométrico – 1º semestre 2019 

Fonte: (INMET, 2020) 

 

Sendo o TMP definido como o tempo da solicitação do cliente até o momento em que a 

equipe efetivamente informa o início de seu deslocamento até o local da interrupção, é 

perceptível a forte influência dos meios de comunicação entre todos os evolvidos do 

processo. Estes precisam garantir a confiabilidade do sistema, bem como a 

confidencialidade dos dados e a assertividade dos pontos para possíveis reparos. 

 

Assim sendo, a Figura 14 relaciona as cidades citadas e o nível de sinal dos dados 

fornecidos conforme apurado por (ANATEL, 2020). As imagens confirmam a 

similaridade das amostras com regularidade para dados 4G, sendo que a cidade nordestina 

dispõe de uma opção a mais diante dos outros pólos pesquisados neste trabalho. Contudo, 

ainda assim, a cidade atendida pela CELPE possui um desafio ligeiramente maior para 

atender a meta do TMP se comparado com as demais. 
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Figura 14: Comparativo TMP e sinal de dados das cidades semelhantes 

Fonte: adaptado (ANATEL, 2020) 

 

Esta análise endossa a complexidade do indicador que possui característica singular; que 

não se limita a dados superficiais de clima, região ou puramente tecnologia aplicada, mas 

que instiga a Ciência na busca de técnicas na solução de problemas estocásticos 

característicos de interrupções emergenciais no SED. 

 

Portanto, uma investigação detalhada do TMP fornece subsídios e expõe possíveis pontos 

de melhoria de acordo com o escopo do trabalho. As informações oriundas de uma 

pesquisa rigorosa, com o suporte de simulações sob os princípios da confiabilidade, 

fornecem um posicionamento e orientações para o cumprimento da meta DEC com ações 

incisivas no TMAE e especificamente no TMP. 
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3.3. LD’A, B & C: proposta de análise e melhoria dos índices de 

desempenho do DEC e TMAE 

 

O presente trabalho visa destacar estudos sobre o DEC oriundos de desligamentos 

acidentais referenciado pelas metas em quantidade de horas. Após uma abordagem do 

assunto com ênfase para o tempo médio de preparação - TMP, percebe-se que a 

metodologia susceptível de trazer resultados próximos a realidade do SED é àquele que 

tem a habilidade não somente de trabalhar com probabilidades, mas também de possuir 

proximidade com os índices de desempenho da agência reguladora. 

 

O levantamento de subsídios que objetivam assegurar o cumprimento de uma meta 

perpassa pela investigação do indicador. Dados como DEC, TMAE, TMP, TMD e TME 

por conjunto elétrico estão à disposição em (ANEEL,2020). Mediante a aquisição de 

informações referentes ao DIC e FIC proveniente de faltas de energia não programadas 

individuais e/ou coletivas de uma concessionária de energia elétrica, este trabalho propõe 

realizar um tratamento estatístico destes dados e a exposição de fatores impactantes no 

TMAE e consequentemente no DEC. 

 

Sugere-se neste trabalho prever o DEC em um SED com simulações a partir de alterações 

do TMP. O estudo minucioso das multas pagas e oriundas das interrupções de energia é 

uma abordagem necessária, contudo não é o foco desta dissertação. Por isto, diagnosticar 

pontos de melhoria para a redução do DEC sugere o uso do método analítico convencional 

ou enumeração de estados. 

 

Sob este viés, (MANSO, 2006) e (CASSULA, 2002) propõem implementar um algoritmo 

que obedece aos passos descritos na Figura 15. 
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Figura 15: Procedimento para a simulação sequencial 

Fonte: do próprio autor adaptado de (CASSULA, 2002) 

 

A topologia do SED acrescida de estudos de proteção, seletividade e predição na perda 

do suprimento de carga conforme (BILLINTON e ALLAN, 1992) e (NOGUEIRA, 2016) 

denota uma importante estratégia que visa reduzir os valores verificados para atender as 

metas que mensuram a quantidade de clientes desligados. Nota-se que a operação de 

religadores, seccionalizadores e demais dispositivos de proteção instalados nas redes de 

13,8kV telecomandados, impacta a interrupção do fornecimento de energia em escala 

superior quando comparados às interrupções individuais e de transformadores 

abaixadores.  

 

Com a finalidade de prover informações aos envolvidos direta e indiretamente com as 

metas dos indicadores de continuidade da distribuição, este trabalho faz uma abordagem 

através de um estudo comparativo das faltas de energia conforme é preconizado na etapa 

III da Figura 12. Por intermédio da operação emergencial dos dispositivos de proteção 

instalados na MT, analisa-se a performance nas Ld’s A, B e C em uma distribuidora de 

energia elétrica. Estas possuem perfis distintos, a saber:   

 

 

Identificar os pontos de carga afetados para
cada falha de componente individualmente

Verificar a possibilidade de algum tipo de
chaveamento para redução do tempo da
interrupção.

Identificar e armazenar vetores dos cortes em
primeira ordem separando os pontos de carga
interrompidos daqueles que podem ser
reestabelecidos com o tempo de chaveamento

Repetir os passos anteriores considerando
a falha de dois em dois componentes para
gerar os vetores de corte de 2ª ordem.
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1) LD-A:  possui característica puramente urbana com 31,9 km de extensão. Uma 

vez que esta atende cerca de 10000 clientes, o estudo de confiabilidade deste SED 

visa prever seus índices onde uma parte significativa de sua extensão é composto 

por cabos protegidos ou isolados. É necessário considerar que, na ocorrência da 

operação de dispositivos de proteção, equipes de restauração de energia tem como 

desafios o trânsito de veículos, aglomerações de pessoas, áreas de risco e demais 

características intrínsecas de um grande centro urbano. Uma representação 

esquemática sem escala da LD-A por meio do (SILVA e NASCIMENTO, 2020) 

é exibida na Figura 16. 

 

 

Figura 16: LD-A em uma concessionária 

Fonte: (SILVA e NASCIMENTO, 2020) 

 

2) LD-B: detentora de características urbanas e rurais, doravante denominada mista, 

esta LD possui 78,98 km; entende-se que neste modelo há uma subestação 

abaixadora localizada em um centro urbano.  Sua rede elétrica de MT atende parte 

dos seus 1500 clientes na área urbana, mas devido a sua dimensão, demais clientes 

residentes na área rural também são beneficiados a partir do momento em que esta 

rede elétrica atravessa os limites do perímetro urbano.  Com esta característica, a 

simulação fornece ao leitor a oportunidade de compreender o perfeito 
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funcionamento SED suscetível às interrupções cujas causas podem ser de natureza 

urbana, rurais ou ambas simultaneamente. Assim como a LD-A, a LD-B também 

é representada por meio da Figura 17. 

 

Figura 17: LD-B em uma concessionária 

Fonte: (SILVA e NASCIMENTO, 2020) 

 

3) LD-C:  diferentemente das duas primeiras, esta LD possui a particularidade de 

ser exclusivamente rural com 419,4 km de extensão e atende mais de três cidades 

de pequeno porte e baixa densidade demográfica. Todas as cidades e vilarejos 

juntas somam mais de 5300 clientes. SED’s com este aspecto normalmente são 

constituídas em sua maioria de cabos de MT nus, vãos de rede ligeiramente mais 

extensos que urbanos, baixa carga concentrada além de quantidade expressiva de 

dispositivos de proteção que devem operar de maneira harmoniosa e coordenada. 

Uma ilustração desta LD é apresentada através da Figura 18. 
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Figura 18: LD-C em uma concessionária 

Fonte: (SILVA e NASCIMENTO, 2020) 

 

Os princípios da confiabilidade demonstram que as falhas identificadas e devidamente 

registradas no passado nas linhas estudadas constituem-se a base para as simulações que 

visam retratar o comportamento das mesmas no futuro. Tendo estes princípios como 

direção, o presente trabalho adotou as seguintes ações para cada LD e cidade: 

 

I. Levantamento de todas as faltas de energia registradas na MT das LD’s de 

estudo nas cidades A, B e C de janeiro de 2014 a junho de 2019; 
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II. Tratamento estatístico dos dados através da técnica de boxplot; 

III. Segregação dos dados de TMP, TMD e TME das reclamações na MT; 

IV. Separação e análise dos tempos de chaveamento e tempo de reparo por 

reclamação registrada na MT; 

V. Cálculo da taxa de falha e do tempo de chaveamento na MT; 

VI. Simulação através do método analítico para obtenção dos índices de DEC, 

FEC, DIC e FIC através das falhas registradas de janeiro de 2014 a junho de 

2019; 

VII. Validação dos resultados obtidos com a base de dados da reguladora; 

VIII. Cálculo do impacto da redução do TMP no tempo de chaveamento; 

IX. Simulação através do método analítico para obtenção dos novos índices de 

DEC, FEC, DIC e FIC observando uma redução gradual do TMP; 

X. Análise das respostas obtidas. 

 

Em (ANEEL, 2019c) estão disponibilizados os dados de TMP, TMD e TME por conjunto 

elétrico, distribuidora, concessionária ou permissionária. Todavia, estudos aprofundados 

que requerem informações como DIC e FIC estão disponíveis somente em banco de dados 

das distribuidoras. Uma destas que presta serviços de distribuição de energia elétrica no 

território nacional cedeu 3 (três) tipos de relatórios para as investigações deste trabalho, 

a saber: 

 

Base de dados 1 (BD1): Contém elementos para pesquisa onde é possível encontrar 

particularidades como: endereços, codificação individualizado da interrupção individual 

ou coletiva, protocolo de registro da atividade, matricula dos clientes e da(s) equipe(s) 

executora(s), alimentadores e conjunto elétrico responsável pelo suprimento de energia 

além de outros pormenores. 

 

Base de dados 2 (BD2): Conjunto de informações que detalha o DIC e o FIC com data e 

horário de início e término das interrupções por ponto de carga, codificação e tipo do 

dispositivo de proteção que atuou, causa da interrupção, conjunto elétrico registrado na 

ANEEL, e dados complementares. 

 

Base de dados 3 (BD3): Características elétricas das LD’s examinadas nesta dissertação 

como: codificação da LD, equipamentos de manobra e proteção da LD bem como a 
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localização elétrica, bitolas dos cabos de MT por trecho, impedâncias, níveis de tensão e 

outras particularidades. Importante salientar que as informações deste banco de dados 

referem-se somente para o trecho de MT das respectivas LD’s. Portanto, neste banco de 

dados, as informações referentes à BT ou pontos de carga com níveis de tensão da ordem 

de 127 V / 220V não foram considerados.  

 

Por meio de BD1 tem-se a massa de dados por ponto de carga das linhas A, B e C que 

contém informações estratificadas em minutos sobre o TMP, TMD e TME conforme 

preconizado em (ANEEL, 2019c). Para cada LD pesquisada neste documento com o uso 

destas informações, são perscrutadas informações do TMAE que abrangem o período de 

janeiro de 2014 até junho de 2019 que totaliza 5,5 anos de análise.  

 

O volume considerável de dados traz consigo algumas informações que, devido as mais 

variadas razões, requerem tratamento estatístico por não apresentar a realidade de um 

atendimento de falta de energia. Algumas inconsistências são facilmente percebidas 

como: TMP, TMD e TME zerados individualmente ou coletivamente; tempos 

excessivamente altos ou baixos onde é possível encontrar até números negativos para 

avaliação. 

 

Diante do dever de prover informações de confiança para esta pesquisa, todo conjunto de 

dados é examinado dentro da metodologia estatística de Boxplot e posteriormente os 

tempos são convertidos em horas para simulação através do software REDIS (SILVA e 

NASCIMENTO, 2020). Por fim, a validação dos resultados do DEC simulado é 

confrontada com as informações disponibilizadas por (ANEEL, 2020a). 

 

Cada Gráfico do diagrama de caixas – boxplot deste trabalho é apresentado de forma 

comparativa entre as linhas de distribuição -  LD’s   A, B e C, bem como um totalizador 

de ambas para cada item de verificação. Através deste recurso é possível ter uma 

perspectiva da dispersão dos dados, comparar e distinguir a realidade dos locais 

atendidos, filtrar com mais facilidade informações espúrias e propor soluções particulares 

de acordo problemas localizados e intrínsecos de cada região atendida. 

 

Portanto, os limites inferiores e superiores, primeiros e terceiros quartis, bem como a 

mediana que ocupa o lugar do segundo quartil tornam-se referências para que, por 
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intermédio destes, sejam determinados os dados que serão aproveitados ou expurgados 

para atender a proposta deste trabalho. 

 

Através do método ilustrativo proporcionado pelo Boxplot, pode-se atender a etapa IV da 

Figura 12. Inferir o tratamento de dados reais em atendimento às faltas de energia implica 

em dominar técnicas computacionais e ter conhecimentos de engenharia e gestão. Nota-

se ainda a necessidade de conhecimento e familiaridade com a rotina das equipes no 

campo e do sistema de comunicação. Estes são requisitos essenciais para justificar e tratar 

as informações disponíveis com coerência. Por fim, a metodologia aplicada neste trabalho 

retrata por sua vez o desafio da Ciência no manuseio de dados reais e a preparação destas 

informações para simulações de confiabilidade.  

 

A análise da dispersão dos dados para esta etapa é feita por meio da metodologia de 

Boxplot cuja figura resume-se em uma caixa que separa os limites inferiores e superiores 

mediante uma haste. Entre meio deste percurso há um retângulo onde a primeira linha, 

que é o próprio contorno externo inferior do mesmo, indica o primeiro quartil. A mediana, 

ou segundo quartil, neste trabalho está discretamente destacada com a cor vermelha. O 

terceiro quartil é delimitado pela linha superior que também é contorno externo do 

retângulo. Pontos discrepantes ou outliers, são indicados por meios de asteriscos.  

 

O tratamento dos dados do TMP tem como ponto de partida as informações 

disponibilizadas no Gráfico 2. Em suma, é possível extrair informações como a duração 

do TMP das LD’s A, B, C. O total de todos estes tempos pode ser observado na primeira 

caixa. Por meio do Boxplot é possível notar uma quantidade expressiva de outliers em 

todas as LD’s se comparado com o TMD e o TME conforme é possível constatar nos 

Gráficos 3 e 4. 
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Gráfico 2: Tratamento estatístico dos dados de TMP através do BOXPLOT 

Fonte: do próprio autor 

 

Importa salientar que, para as LD’s A, B e C exibidas no Gráfico 2, foram aproveitados 

respectivamente 97,7%, 97,6% e 98,5% das informações disponibilizadas pelo BD1 para 

o tratamento estatístico do TMP. Sendo assim, apesar do contraste representado 

graficamente entre as caixas e os outliers, os números relatam a lisura do trabalho quanto 

ao tratamento das informações de BD1.  

 

Ainda no Gráfico 2, nas linhas A, B e C destaca-se maior volume de dados entre a 

mediana e o terceiro quartil. Por outro lado, escassez de registros é perceptível entre o 

limite inferior e o primeiro quartil. A LD-C destaca-se dentre as demais quanto a 

quantidade de dados discrepantes que é seguida pela LD-B. A LD-A, por sua vez, 

apresenta uma performance melhor, mas com quantidade significante de pontos que 

destoam de uma plotagem bem-comportada com o apontamento de dados incongruentes 

são observados. Com a plotagem dos gráficos percebe-se que os números ganham forma 

o que facilita a inquirição do desempenho das LD’s frente ao TMAE e DEC. Sendo assim, 

inicia-se a etapa V da metodologia divulgada na Figura 12.  

 

Em suma, esta investigação inicial ratifica a necessidade de melhorias na forma de 

armazenar as informações de designação, acionamento, início e término das atividades de 

restauração de energia. É fato que para reduções significativas no DEC, são necessárias 

ações diretas no TMP a começar em registros adequados e fidedignos além de ações 

complementares que são tratadas no Capítulo 5. 
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Os Gráficos 3 e 4 retratam respectivamente os dados de TMD e TME das faltas de energia 

em MT das linhas de estudo.  Em ambos, no fazer a comparação da relação de tempo com 

cada segmento que compõem o boxplot, é possível verificar relativa similaridade das 

informações através da disposição da mediana, primeiros e terceiros quartis. Assim como 

no Gráfico 2, nos Gráficos 3 e 4 percebe-se uma quantidade expressiva de outliers. 

Entretanto, apenas 1% das informações foram expurgadas nas análises de TMD e TME 

das linhas estudadas. 

 

Gráfico 3: Tratamento estatístico dos dados de TMD através do BOXPLOT 

Fonte: do próprio autor 

 

 

 

Gráfico 4: Tratamento estatístico dos dados de TME através do BOXPLOT 

Fonte: do próprio autor 



62 

 

Percebe-se que a LD-C acompanha até certo ponto as outras linhas deste estudo, mas 

apresenta divergência quanto a quantidade de dados separados pela mediana. Subentende-

se que para a maior parte das ocorrências, é demandado mais tempo do que aqueles 

registrados pelas LD’s que atende áreas urbanas ou mistas.  Esta característica evidencia 

os desafios da manutenção corretiva em redes de distribuição rural como deslocamento 

em mais de um ponto de defeito na mesma ocorrência ou manobras de isolamento do 

defeito encontrado haja visto que, para toda a mobilidade em trechos rurais, via de regra 

despenderá mais tempo que aqueles realizados no trecho urbano. 

 

O limite inferior de todos os dados coletados referentes às LD’s A, B e C retrata a 

realidade das ocorrências conforme Gráficos 3 e 4. A física impede a existência de tempos 

de deslocamento ou execução inferiores a zero para as atividades relacionadas, por este 

motivo este resultado já era esperado. 

 

Por sua vez, os limites superiores das LD’s observados nos Gráficos 3 e 4 também 

apresentam proximidades dos valores para o TMD e TME para as três LD’s. A análise do 

boxplot confirma um destaque para o TMD em relação à LD-C devido a extensão da 

mesma frente as demais LD’s. Evidencia-se o volume de outliers que, conforme abordado 

na análise do TMP, constitui-se uma característica peculiar quando são analisados dados 

reais das ocorrências que envolvem faltas de energia com sensível proeminência da LD 

C novamente. Inicialmente pode-se inferir que LD’s extensas com características de área 

rural sugerem dificuldades de comunicação para o registro adequado dos tempos de 

preparação, tempos de deslocamento e execução. Considera-se ainda maior grau de 

dificuldade para localizar e isolar os defeitos em LD’s com estas características.  

 

3.3.1. Determinação das taxas de falhas das LD’A, B & C. 

 

O cálculo dos índices de desempenho por meio da simulação proposta, perpassa pela 

aplicação das equações 2.16 a 2.21 onde a determinação da taxa de falha λ das LD’s torna-

se imprescindível. 
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Para efeito de simulação computacional com o uso do REDIS (SILVA e NASCIMENTO, 

2020) é importante considerar que o cálculo da taxa de falha foi baseado no BD2. Sendo 

assim, são consideradas as interrupções emergenciais acima de 3 (três) minutos conforme 

(ANEEL, 2019c).   

 

Uma vez que em BD2 está implícito o tempo de chaveamento que será abordado na 

próxima Seção, o cálculo da taxa de falha levou em consideração apenas o estágio que 

caracteriza o tempo de reparo a cada interrupção. Subentende-se o estágio como aquele 

momento da interrupção em que houve alteração na configuração do sistema por meio de 

manobras que visam isolar o defeito encontrado. 

 

Para elucidar o conceito de estágio, segue o exemplo da Tabela 4 onde, em virtude de um 

cabo de MT partido em uma LD, houve a interrupção de pontos de carga (clientes) que 

foram religados gradativamente. 

 

Tabela 4: Interpretação dos estágios em uma interrupção não programada 

Clientes 
Início da 

interrupção  

Fim da 

interrupção  

Duração em 

minutos 

Equipamento de proteção 

que atuou 

1 
15/01/2019 

02:11 
15/01/2019 04:23 132,20 Religador principal na SE 

2 
15/01/2019 

02:11 
15/01/2019 03:14 63,97 

Religador principal na SE 

3 
15/01/2019 

02:11 
15/01/2019 03:49 98,90 

Religador principal na SE 

Fonte: do próprio autor 

 

Pela Tabela 4 entende-se que o tempo de reparo da interrupção equivale à 132,20 minutos. 

Pode-se inferir ainda que, o grupo de clientes 2 e 3 perceberam estágios da interrupção 

que serão computados como tempo chaveamento da LD.  

 

Por fim, o cálculo da taxa de falha para cada LD por ano analisado é demonstrado na 

equação (3.2): 

 

Taxa de falha = 
∑ 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢çõ𝑒𝑠 𝑛𝑎 𝐿𝐷𝑛

1  

𝐷𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝐿𝐷 𝑒𝑚 𝑘𝑚∗5,5 𝑎𝑛𝑜𝑠
  (3.2) 
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Os valores das taxas de falhas que foram calculadas para as LD’s em estudo, estão 

exibidas no Gráfico 5.  

 

 

, 

 

Gráfico 5: Taxa de falha apurada a partir das interrupções na Média Tensão nas LD’s A, 

B e C  

Fonte: do próprio autor 

 

Reitera-se que as interrupções consideradas no Gráfico 5 referem-se àquelas registradas 

na MT. Estas foram disponibilizadas pelo BD2 que também possuem dados de 

interrupções da BT. Entretanto, as mesmas não foram consideradas devido a carência de 

informações da BT em BD3 para o uso nas simulações no REDIS (SILVA e 

NASCIMENTO, 2020). Portanto, entende-se que não há necessidade de usar dados de 

falhas da BT uma vez que não serão avaliados seus índices de desempenho isoladamente. 

Uma vez que a probabilidade da rede MT falhar é demasiadamente maior que as redes de 

BT em virtude de seu comprimento, conclui-se que o impacto da taxa de falha da BT para 

a pesquisa deste trabalho pode ser desprezado sem perda de precisão significativa. 

 

Até este ponto do trabalho foram determinados: a taxa de falha e os tempos médios que 

compõem o TMAE. Para o início das simulações no REDIS (SILVA e NASCIMENTO, 

2020) são necessárias as informações do tempo de chaveamento nas LD’s em estudo. O 

meio para obter estes coeficientes é abordado na próxima Seção. 

0,63

0,73

0,38

LD-A LD-B LD-C

Taxa de falha medida em falhas / km
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3.3.2. Determinação dos tempos de chaveamento das LD’A, B & C. 

 

O método analítico, além de considerar a taxa de falha, também carece dos tempos de 

chaveamento para fornecer as estimativas para os indicadores DEC e TMAE.  

Entende-se que durante a ocorrência de um defeito, a dinâmica do SED por meio dos 

sistemas de proteção devidamente coordenados, desligam a LD ou parte dela. Este 

procedimento tem o intuito de preservar a segurança da população conectada ao longo da 

mesma, facilitar a localização do problema bem como agilizar o religamento da LD ou 

parte da mesma por meio de manobras executadas por toda a equipe envolvida. 

 

A medida em que a LD é inspecionada com o uso de tecnologia e/ou mão de obra 

especializada a procura do (s) defeito (s), partes da linha de distribuição são reenergizadas 

tendo em vista a estratégia de restringir a falta de energia para a menor parcela possível 

de clientes. Sendo assim, alguns pontos de carga conectados na LD percebem a 

interrupção, todavia ocorre o restabelecimento da energia para estes antes do reparo total 

do defeito. Posto isto, infere-se que estes clientes foram afetados pelo tempo de 

chaveamento. 

 

Um exemplo pode ser verificado na tabela 4 localizada na seção anterior. Por intermédio 

dos dados informados para a interrupção citada, tem que a média aritmética do tempo de 

chaveamento equivale a: 63,97 + 98,90 = 81,43 minutos. 

 

Com o recurso de BD2 e pautado na mesma linha de raciocínio para determinar a taxa de 

falha, tem-se que o tempo de chaveamento é encontrado mediante o uso da equação (3.3) 

onde: 

 

Tempo de chaveamento = 
∑ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝐿𝐷 𝑒𝑚 5,5 𝑎𝑛𝑜𝑠𝑛

1

𝑛
 (3.3) 

 

Através de uma inquirição das informações, é possível identificar alguns fatores que 

afetam o desempenho das concessionárias, prejudicam sua imagem e levam ao não 

cumprimento da meta DEC. 

 



66 

 

De posse dos tempos iniciais TMP, TMD e TME e com a determinação das taxas de falha 

e tempo de chaveamento de cada LD em estudo, a Seção 4 é dedicada às simulações por 

intermédio do método analítico com o auxílio REDIS (SILVA e NASCIMENTO, 2020). 

Os testes e análise prognóstica dos resultados para cada LD estão detalhados a seguir.   

4. Simulações & Resultados obtidos 

 

A simulação é um requisito fundamental para o sucesso de uma pesquisa. Através da 

etapa VI da metodologia proposta na Figura 12, é possível prever cenários mediante a 

alteração de dados onde identifica-se oportunidades de melhoria em um ou mais 

indicadores como aqueles abordados neste trabalho.   

 

Quando estudos da confiabilidade da distribuição são tratados, a simulação de dados 

oferece a previsão de um cenário e, consequentemente, diversas informações que 

auxiliam na tomada de decisões.  Esta ação inicial habilita gestores e equipe técnica a 

trabalhar em indicadores para a busca de uma melhor performance dos mesmos com a 

otimização das atividades, processos e subprocessos como um todo. 

 

No que tange a predição do desempenho do SED através dos modelos propostos para as 

LD’s A, B e C, são realizadas 7 (sete) simulações bem-sucedidas através do software 

REDIS (SILVA e NASCIMENTO, 2020) para cada LD de acordo com suas 

características elétricas citadas na Seção 3.3. O software é alimentado com BD3 para 

realizar as predições dos índices de desempenho para cada LD. 

 

A primeira simulação contempla o SED atual bem como o seu desempenho diante dos 

valores médios em 5,5 anos do TMP, TMD, TME, tempo de reparo, taxa de falha e tempo 

de chaveamento de acordo com os dados explanados no Gráfico 6. Tendo em vista a 

padronização dos estudos, os dados citados estão segregados para cada LD e calculados 

através da média das reclamações registradas na MT em horas durante o mesmo intervalo 

de tempo para análise comparativa.  
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 Gráfico 6: Dados de entrada para simulação de confiabilidade nas LD’s A, B e C 

Fonte: do próprio autor 

 

Observa-se no Gráfico 6 que as médias encontradas condizem com a realidade das LD’s 

pesquisadas. Nota-se que o valore do TMAE de cada LD reflete respectivamente o 

somatório dos TMP’s, TMD’s e TME’s.  

 

Em todos os dados do Gráfico 6 referentes às três LD’s, verifica-se ainda que o tempo de 

chaveamento é inferior ao TMAE o que comprova a dinâmica de um sistema real durante 

o reestabelecimento de energia. Todavia, não há uma padronização dos mesmos se 

comparado com os valores de TMP. Tal fato justifica-se pela influência da quantidade de 

chaves telecomandadas instaladas ao longo dos circuitos e, para este estudo, o TMP 

considerado refere-se somente para o reparo do defeito encontrado; ou seja, não há uma 

diferenciação do TMP para chaveamento e reparo em uma mesma ocorrência. 

 

O ensaio introdutório ocupa um lugar diferenciado dentre os demais pois, por meio dele, 

é possível corroborar a etapa VII da metodologia descrita na Figura 12 mediante respostas 

plausíveis da técnica analítica. Enfatiza-se que a condição sine qua non para o 

prosseguimento dos estudos de redução do DEC são amostragens do DIC simulado pelo 

Redis (SILVA e NASCIMENTO, 2020) e legitimado pelos mesmos pontos de carga da 

concessionária.  

1,5

3,3

5,6

4,8
5,2

6,5

3,71
4,00

5,35

0,50 0,56 0,590,58 0,61 0,52
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Dados iniciais para simulação em horas

Tempo de Chaveamento TMAE TMP TMD TME
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Em suma, o primeiro resultado proveniente da simulação do Redis (SILVA e 

NASCIMENTO, 2020) foi confrontado com as informações disponibilizadas em 

(ANEEL, 2020a). Ressalta-se que foram utilizados valores médios de uma variável 

aleatória na comparação desta amostra. Por isto, entende-se que os resultados 

apresentaram uma apuração satisfatória. 

 

A Equação 3.1  deste trabalho demonstra que o TMP é diretamente proporcional ao 

TMAE e ao DEC quando há um foco no atendimento às ocorrências emergenciais. Por 

este motivo, uma redução gradual de 5% no TMP foi aplicada nas demais iterações até 

um decréscimo acumulado de 30% com o objetivo de avaliar a resposta do indicador, 

bem como um comportamento geral do SED para cada LD estudada. 

 

As respostas fornecidas deste trabalho por meio das simulações no REDIS (SILVA e 

NASCIMENTO, 2020) são apresentadas de forma consolidada com o auxílio do 

Matlab2017®. Por intermédio deste, ratifica-se o resultado esperado para o FEC e, 

respectivamente, demostram uma redução efetiva do DEC a cada iteração por LD.  

 

Uma análise pormenorizada de cada LD é apresentada nas Subseções 4.1, 4.2 e 4.3. Uma 

compilação das informações é tratada no corolário presente na Subseção 5.1.  Sugestões 

de investimentos para atingir a redução do DEC simulado é apresentada no Capítulo 5. 

 

4.1. Análise dos resultados da LD-A 

 

O Gráfico 7 apresenta o comportamento da linha A para os resultados do FEC com as 

reduções percentuais do TMP. O traçado de uma reta posicionado em 11,9221 era 

esperado como resposta pois, alterações no tempo de preparo não refletem ações para 

mitigar ou eliminar falhas no SED. Defeitos na rede elétrica de distribuição impõem o 

deslocamento das equipes de manutenção para reparo do mesmo. Por sua vez, os 

problemas encontrados que impediram a continuidade do fornecimento de energia elétrica 

precisam de um reparo que seja executado com segurança e brevidade. 
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A análise da resposta do DEC frente ao declínio gradual do TMP para a linha A é 

esboçado no Gráfico 8. Mediante uma taxa de falha anual de 0,63, o estudo de predição 

para esta linha aponta um DEC anual de 22,08hs e TMP médio de 3,71hs. Reduções de 

5% no TMP representam 4,18% em média no DEC a cada iteração. Em números 

absolutos, a mesma informação pode ser traduzida como: 0,19 horas ou apenas 11 

minutos em média decrescidos no TMP impactam em 55,4 minutos no DEC anual na 

mesma proporção. 

 

Portanto, percebe-se na Tabela 5, que uma ação moderada de 15% ou pouco mais de 33 

minutos de redução no TMP resulta em um ganho de 2 horas e 80 minutos no DEC. Ações 

mais agressivas, ou seja, para o decréscimo de 56 minutos ou 30% na média anual do 

TMP refletem em 5 horas e 34 minutos para o DEC. 

 

 

 

 Gráfico 7: Análise gráfica de redução do FEC na LD-A 

Fonte: do próprio autor 
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Gráfico 8: Análise gráfica de redução do DEC na LD-A 

Fonte: do próprio autor 

 

 

Tabela 5: Análise numérica de redução do DEC na LD-A 

TMP 

inicial 

em 

horas 

Escala de 

redução no 

TMP em % 

TMP 

reduzido em 

horas 

DEC 

simulado 

em horas 

Redução do 

DEC em 

horas 

Redução 

do DEC 

em % 

3,71 0 3,71 22,08 0,00 0,00 

3,71 5 3,52 21,11 0,97 4,41 

3,71 10 3,34 20,25 1,83 8,30 

3,71 15 3,15 19,29 2,80 12,67 

3,71 20 2,97 18,43 3,66 16,56 

3,71 25 2,78 17,46 4,62 20,93 

3,71 30 2,60 16,52 5,57 25,20 

Fonte: do próprio autor 

 

4.2. Análise dos resultados da LD-B 

 

Os resultados das simulações de FEC e DEC estão representados respectivamente nos 

Gráficos 9 e 10. O FEC simulado resulta em 34,97 para todos os decréscimos percentuais 

no TMP conforme projetado. Justifica-se este dado da mesma maneira que o 

comportamento do Gráfico FEC para a LD-A, ou seja, as simulações e ações propostas 
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neste trabalho visam redução no tempo de reparo como um todo a partir de sugestões de 

melhoria no TMP conforme descrição no Capítulo 5. 

 

O Gráfico 10 aponta a resposta do DEC devido ao declínio gradual do TMP para a linha 

B. Por meio de uma taxa de falha anual de 0,73, esta LD apresenta um DEC anual de 

96,26 hs e TMP de 4hs. Nota-se que 5% decrescidos no TMP gradualmente impacta 

4,23% em média no DEC a cada iteração. Na escala tempo, a mesma análise denota que 

uma queda de 12 minutos em média no TMP resulta em 4 horas e 5 minutos a menos no 

DEC anual se observada a mesma escala. 

 

Por meio da Tabela 6, pode-se inferir que a imposição de uma redução na ordem de 15% 

ou 36 minutos no TMP significa reduzir mais de 12 horas no DEC para esta LD. Todavia, 

uma melhoria da performance no TMP em 30% é possível com a adoção de medidas 

enérgicas citadas no tópico 5. Sendo assim, estima-se um efeito positivo de 

aproximadamente 24,5hs para o DEC desta LD. 

 

 

Gráfico 9: Análise gráfica de redução do FEC na LD-B 

Fonte: do próprio autor 
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Gráfico 10: Análise gráfica de redução do DEC na LD-B 

Fonte: do próprio autor 

 

 

 

Tabela 6: Análise numérica de redução do DEC na LD-B 

TMP 

inicial  

em 

horas 

Escala de 

redução no 

TMP em % 

TMP 

reduzido em 

horas 

DEC 

simulado 

em horas 

Redução do 

DEC em 

horas 

Redução 

do DEC 

em % 

4 0 4 96,26 0,00 0,00 

4 5 3,8 92,20 4,05 4,21 

4 10 3,6 88,05 8,21 8,53 

4 15 3,4 84,08 12,17 12,65 

4 20 3,2 79,92 16,34 16,97 

4 25 3 75,96 20,30 21,09 

4 30 2,8 71,79 24,46 25,41 

Fonte: do próprio autor 

4.3. Análise dos resultados da LD-C 

 

Os Gráficos 11 e 12 apresentam as simulações de FEC e DEC para a LD-C nesta ordem. 

As reduções percentuais no TMP não refletem qualquer mudança no FEC simulado. O 

resultado constante de 74,4 é fundamentado nas mesmas bases de argumentação para os 

resultados de FEC apresentados nas Subseções 4.1 e 4.2. 
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Uma atenuação progressiva para o TMP é apresentada no Gráfico 12 o que demonstra 

uma melhoria da performance no DEC da LD-C.  Por intermédio de uma taxa de falha 

em 0,38, na LD-C, verifica-se um TMP de 5,35hs e DEC anual de 316,47hs. Ao reduzir 

o TMP em 5% como nas simulações das outras LD’s, observa-se que o DEC responde 

com uma redução de 4,37% a cada iteração. Sob outra perspectiva dos dados, mas com o 

mesmo padrão de análise, constata-se que a subtração de apenas 16 minutos na média no 

TMP impõe ao DEC uma melhora de 13,83 horas anual. 

 

Mediante a Tabela 7, pode-se confirmar que a LD-C com 15% ou 48 minutos a menos no 

TMP apresenta quase 42 horas de decréscimo no DEC. Todavia, medidas arrojadas que 

resultam em 30% ou 1h e 36 minutos de redução no TMP, provocam consecutivamente   

um corte de aproximadamente 83hs para o DEC desta LD ou redução de 26,22% do seu 

desempenho atual. 

 

Gráfico 11: Análise gráfica de redução do FEC na LD-C 

Fonte: do próprio autor 
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Gráfico 12: Análise gráfica de redução do DEC na LD-C 

Fonte: do próprio autor 

 

 

Tabela 7: Análise numérica de redução do DEC na LD-C 

TMP 

inicial  

em 

horas  

Escala de 

redução no 

TMP em % 

TMP 

reduzido em 

horas 

DEC 

simulado 

em horas 

Redução do 

DEC em 

horas 

Redução 

do DEC 

em % 

5.35 0 5,35 316,47 0,00 0,00 

5.35 5 5,08 302,32 14,14 4,47 

5.35 10 4,82 288,74 27,72 8,76 

5.35 15 4,55 274,62 41,85 13,22 

5.35 20 4,28 260,85 55,62 17,57 

5.35 25 4,01 247,07 69,39 21,93 

5.35 30 3,75 233,48 82,99 26,22 

Fonte: do próprio autor 

 

5. Conclusão  

5.1. Corolário 

 

Esta dissertação propõe a redução de horas computadas ao DEC que é um dos indicadores 

de continuidade monitorados pela ANEEL. O TMAE é formado pelos tempos de preparo, 

deslocamento e execução. Estes constituem itens de verificação divulgado pela ANEEL 
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em (ANEEL, 2020a).  A modelagem descrita na Figura 12 demonstra a contribuição 

destes com o acréscimo ou decréscimo nos índices do DEC. 

 

Pontos de melhoria são identificados nos respectivos TMP’s estratificados para cada uma 

das LD’s investigadas neste trabalho. Reduções gradativas são propostas de 5% até o 

limite de 30% e uma análise é realizada com o alvo de identificar o impacto destas 

reduções no DIC e DEC.  

 

Após uma investigação da metodologia que mais se adequa para a realidade do problema 

exposto neste trabalho, o método analítico de Confiabilidade da Distribuição apresenta-

se como o mais apropriado tendo em vista a dinâmica de apuração do DEC e outros 

indicadores de continuidade. Por isto, o Capítulo 4 abordou as simulações e encontrou-se 

resultados satisfatórios para as linhas de distribuição A, B e C. 

 

Os dados de entrada para as simulações contemplam o registro das falhas nas respectivas 

LD’s restrito apenas àquelas identificadas na rede de MT. As Subseções 4.1, 4.2 e 4.3 

tratam minunciosamente em escalas percentuais e temporais para as respostas de FEC e 

DEC diante das reduções percebidas no TMP em cada LD. É possível verificar ambas de 

forma gráfica. Tabelas numéricas também são inseridas com o fim de facilitar o 

entendimento específico do DEC para cada LD. 

 

Por intermédio da equação 3.1  pode-se constatar o TMP como uma das três parcelas 

constituintes do TMAE e, consequentemente, do DEC. Este documento faz uma 

abordagem de dados reais no que diz respeito às ocorrências emergenciais. Mediante uma 

análise detalhada das informações, é possível confirmar que mais de 90% do resultado do 

DEC recai sobre o TMAE conforme explanação nas Tabelas 4, 5 e 6 independentemente 

do tipo e demais características singulares de cada LD. 

 

O percentual de queda no DEC é similar para cada LD, mas em quantidade numérica, a 

LD-C desponta como aquela em que é possível recuperar o maior quantitativo de horas, 

haja vista que esta apresenta o maior TMP e DEC inicial.  As LD’s A e B assemelham-

se no tocante ao TMP, mas diferem acentuadamente quando os índices de DEC são 

avaliados.  
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A taxa de falha 0,38 é menor na LD-C que possui 420 km de extensão. Nota-se que a 

recíproca não é verdadeira quando é observado a LD-A com apenas 32 km de extensão e 

taxa de falha 0,63. A LD-B possui 79 km de extensão e a maior taxa de falha observada 

dentre todas que equivale a 0,73. Entretanto, ressalta-se que, além da extensão da LD, 

deve-se considerar o meio no qual ela está inserida para que conclusões quanto ao número 

de ocorrências sejam assertivas.  

 

Os estudos apontam que a redução nos DIC’s e DEC’s são proporcionais ao decréscimo 

dos resultados praticados no TMP. Não obstante, quedas expressivas nos índices exigem 

foco em investimentos e gestão eficaz na condução das ações conforme abordagem da 

Subseção 5.2 onde encerra-se também a última etapa da metodologia sugerida na Figura 

12. 

 

5.2. Principais contribuições  

 

A pesquisa demonstra que a aplicação do método analítico na confiabilidade da 

distribuição com foco na análise do TMP oferece ferramentas para a correção de pontos 

críticos, aprimoramento da manutenção preventiva, redução dos custos com a 

manutenção corretiva e auxilio nos estudos de expansão e planejamento. Haja vista a 

necessidade de agregar valor ao produto final entendido como a redução dos valores 

praticados de DEC e, consequentemente, redução das penalidades impostas pela 

reguladora além da satisfação do cliente final. 

 

As características peculiares de cada uma das LD’s, a estratégia proposta para a redução 

deste indicador por meio de uma atuação incisiva no TMP e as respostas fornecidas pelas 

simulações consolidam a aplicabilidade da metodologia sugerida neste trabalho para 

alcançar os resultados. 

 

A análise da performance de confiabilidade das três LD’s investigadas neste trabalho, 

retrata orientações aplicáveis para toda e qualquer linha de distribuição pertencente a 

qualquer SED com característica similar àquelas que foram perscrutadas nesta 

dissertação. 
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As informações coletadas e analisadas neste trabalho confirmam o desafio de reduzir as 

horas de desligamento nas áreas rurais que, via de regra, dificultam o acesso ao(s) 

ponto(s) de defeito(s) em dias chuvosos e em determinadas estações do ano com o 

aumento das queimadas. Estes locais normalmente possuem baixa densidade 

demográfica, mas são acobertados pela ANEEL quanto à equidade de tratamento durante 

as faltas de energia. 

 

Por outro lado, nos centros urbanos identifica-se fatores impactantes para a elevação do 

DEC que são: trânsito; fatores ligados à segurança de construções próximo à rede elétrica; 

atendimento emergencial às áreas que oferecem risco à vida como em aglomerados e 

comunidades com alto índice de violência. 

 

Esta dissertação propõe uma análise de sensibilidade do DEC a partir de um conjunto de 

ações focadas no TMP e demais parcelas do TMAE. Todavia, o estudo aponta que os 

investimentos propostos refletem também na área da proteção da distribuição o que 

sugere: a modernização nas chaves de manobras e aporte de recursos para manutenção 

preventiva nas chaves telecomandadas. Mais chaves telecomandadas implicam em 

redução do tempo de chaveamento e a liberação das equipes para o trecho onde a presença 

dos mesmos é indispensável. Um ponto elétrico com uma chave telecomandada em 

condições de uso elimina outras variáveis difíceis de gerenciar como: mão-de-obra 

treinada, disponível e equipada no momento da ocorrência além de outras como 

roteirização e acesso à chave para manobrar. 

 

Entende-se ainda que informações assertivas de impedância do curto circuito para os 

despachantes são primordiais para agilizar a localização de defeitos na rede de MT. Esta 

ação é essencial para reduzir maiores deslocamentos em áreas rurais e mistas. 

Consequentemente, o declínio  nos índices do TMAE e DEC é factível por meio de 

reduções no TMP e especificamente no TMD.   

 

O TMP possui fortes ligações com toda a logística que envolve a comunicação do cliente 

com a concessionária até o momento em que a equipe efetivamente se deslocará para o 

endereço onde será ratificado ou não a falta de energia elétrica. Nota-se que o volume dos 

registros de interrupção de energia tende a aumentar significantemente em períodos 

chuvosos.  A análise de fatores como cadastro e localização dos clientes fornece ações 
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direcionadas nesta área e contribuem sensivelmente com redução das horas de interrupção 

por meio de informações fidedignas em tempo real que são direcionadas para as equipes 

de atendimento. 

 

Com o intuito de fomentar pesquisas, nota-se a necessidade de adaptar bancos de dados 

que, além de atender métricas para gestão de indicadores, atendam também a academia. 

Com o incremento de informações pormenorizadas das ocorrências não programadas, e 

detalhes do fluxo de potência das redes de MT e BT, entende-se que é possível encontrar 

mais precisão nos resultados das simulações. 

  

A luz da confiabilidade, resultados preditivos das interrupções na BT ou MT são 

revelados como de fato ocorrem sem considerar o agente causador da(s) falha(s). Por 

outro lado, o expurgo de dados para publicação do indicador envolve outras variáveis 

como as circunstâncias da ocorrência, condição de racionamento ou alivio do sistema 

instituído pela união, dentre outros fatores conforme relatado por (ANEEL, 2019c). 

Considera-se ainda que os dados de interrupção de longa duração divulgados pela 

reguladora são apresentados de forma segregada e constitui subindicadores conforme 

(ANEEL, 2019c) e (ANEEL, 2020a). 

 

As LD’s investigadas neste trabalho com o auxílio do boxplot, em conjunto com as 

simulações de confiabilidade embasadas na metodologia analítica, demonstram que um 

montante significativo dos dados obtidos do TMP nem sempre mensura de maneira eficaz 

todo o tempo de preparação da concessionária para o atendimento de faltas de energia nas 

redes de distribuição. A quantidade expressiva de outliers, em especial do TMP, ratificam 

a necessidade de aprimorar os meios de coleta destes dados. Esta análise é corroborada 

com a similaridade dos dados de TMD das linhas estudadas que destoam acentuadamente 

no quesito extensão em km de rede. Lacunas observadas na coleta e registro dos dados 

culminam em efeitos que são prejudiciais à apuração do DEC. Por este motivo, neste 

Capítulo são propostas ações que vão de encontro não somente ao TMP, mas também ao 

TMD e TME. 

 

A redução dos percentuais no DEC são resultantes de grandes movimentações em toda a 

cadeia de atuação da concessionária durante os tempos de preparo, deslocamento e 
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execução. Todavia, nem todo o investimento em melhoria dos tempos relacionados, em 

especial o TMP, se traduz em aporte dos valores despendidos atualmente.  

 

Conclui-se que a redução dos valores resultantes do DEC nas LD’s A, B e C inicia-se 

com a investigação, exposição das falhas e a indicação dos pontos de correção por 

intermédio da Engenharia. O levantamento e registro concreto dos dados nos respectivos 

tempos de ocorrência vem logo a seguir como ação complementar, necessária e urgente. 

Por fim, a aplicação de gestão se mostra primordial para que as ações implantadas se 

mostrem eficazes. Este conjunto prefigura-se dentro de uma perspectiva essencial na 

apuração coerente e aceitável do indicador.    

 

Sugere-se que cada concessionária avalie minuciosamente o percentual de queda 

necessário do DEC a partir de ações no TMP e que confronte sua necessidade com os 

recursos disponíveis. Posto isto, com base no acompanhamento das equipes de 

restauração de energia em diversas circunstâncias, sugere-se o investimento nas seguintes 

ações:  

 

I. Utilização de uma plataforma eficaz de transmissão de mensagens via dados e voz 

durante a interrupção de energia e que atenda plenamente a área de concessão da 

Distribuidora; 

II. Atualização perene dos clientes em sua respectiva localização elétrica no banco 

de dados do SED da concessionária para evitar deslocamentos desnecessários às 

referências elétricas desativadas;  

III. Investimento em chaves telecomandadas inteligentes (smart) que estejam 

acessíveis para agilizar o religamento de trechos interrompidos durante uma 

ocorrência emergencial na MT;  

IV. Implementar triagem automática das solicitações de faltas de energia com a 

energização dos grandes blocos a partir das proteções a montante de 

transformadores; 

V. Mão de obra dimensionada, adequada e devidamente treinada para despachar e 

executar serviços emergenciais nos dias normais e dias críticos;  

VI. Incrementar o uso de relés de impedância nas redes de distribuição com o intuito 

de agilizar a localização de defeitos no trecho desenergizado; 
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VII. Conscientizar toda a força de trabalho quanto ao envio correto dos dados de 

acionamento, execução e término do serviço na ausência de um meio automático 

para tal; 

VIII. Implementar e aprimorar técnicas de roteirização para agilizar o deslocamento de 

equipes aos trechos interrompidos na ocorrência de um defeito na rede elétrica de 

MT. 

 

5.3. Sugestão de trabalhos futuros 

 

Com o aumento da população brasileira, surge também a necessidade da expansão do 

sistema elétrico existente, por consequência alterar sua topologia também. Estas 

modificações são inerentes a qualquer processo de crescimento para que novas cargas 

sejam atendidas e a economia avance para trazer progresso e conforto para a nação. Desta 

maneira, o entendimento do modus operandi de um SED é fundamental para a 

sobrevivência de uma Distribuidora frente aos desafios dos indicadores de continuidade.  

 

A tecnologia que avança nos diversos setores da sociedade é vista como uma aliada no 

controle e manutenção do DEC na meta prevista para a concessionária. Por sua vez, 

técnicas aprimoradas de gestão também ocupam posição de destaque quando são tratados 

novos e antigos desafios com o propósito de manter indicadores de continuidade na meta. 

 

A presente pesquisa aborda técnicas e estratégias com o propósito de atenuar o tempo 

elevado de clientes privados do fornecimento de energia elétrica em redes de distribuição 

urbanas, rurais ou mistas. Contudo, entende-se a necessidade de atualização dos estudos 

pois: oscilações na economia tendem a refletir em oscilações na curva de carga, a 

população tende a aumentar e modificar seu comportamento, as predições climáticas 

estão em constante atualização devido as alternâncias da natureza. Estes e outros fatores 

mostram que todas as alternativas de controle do DEC não se esgotam nesta investigação.  

Portanto, seguem as seguintes sugestões para trabalhos futuros:  

 

I. Intensificar pesquisas que aprimorem o levantamento das taxas de falhas na BT, 

na MT e em ambas;  
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II. Estimular trabalhos para apurar adequadamente o tempo de chaveamento e seu 

efeito no DEC; 

III. Desenvolver programas voltados para predição do DEC e custo incremental da 

penalidade baseados na redução do TMP com o uso de algoritmos de 

probabilidade como Monte Carlo e outros; 

IV. Despertar estudos que incentivem à reguladora a divulgar dados de DIC, FIC por 

ponto de consumo e os indicadores DEC, FEC por linha de distribuição;  

V. Instigar estudos para o desenvolvimento de sistemas de telecomunicação via 

dados e voz exclusivos para as equipes envolvidas nos reestabelecimentos de 

energia;  

VI. Aprimorar as ferramentas existentes para triagem, atualização de dados dos 

clientes interrompidos e comunicação entre as equipes envolvidas; 

VII. Fomentar pesquisas de roteirização para equipes de operação e manutenção que 

reúnam informações de trânsito e acesso aos pontos de carga. Sendo assim, é 

possível verificar a influência do TMD no indicador DEC; 

VIII. Apontar meios para conectar a localização física e elétrica das equipes de 

operação com o intuito de vincular às informações para apuração do TMAE, e 

especificamente o TME, em tempo real; 

IX. Propor trabalhos que recomendem o posicionamento estratégico das equipes de 

atendimento por meio de bases operativas descentralizadas. 
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