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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta, primeiramente, o desenvolvimento e aplicação de uma 

Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD), seguindo os conceitos de Sistemas de Informação 

(SI), para facilitar o acesso e visualização de informações técnicas estratégicas, e que possa 

compor um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que englobe o portfólio de informações 

necessárias para o planejamento da priorização de obras de investimento e expansão das redes 

de distribuição de energia. A FAD proposta realiza o tratamento de um grupo de dados 

relativos a incidência de interrupções de energia da rede de distribuição de uma 

concessionária do setor elétrico, de forma a disponibilizar as informações depuradas para 

auxílio na tomada assertiva de decisão para aplicação de recursos para execução de ações de 

manutenção em rede de distribuição. Em seguida, exibe a inclusão de uma função de análise, 

no aplicativo desenvolvido como Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD), baseada na 

priorização multicriterial AHP (Analytic Hierarchy Process). A aplicação do método AHP 

indica as estações avançadas da concessionária que possuem prioridade para a aplicação de 

recursos que visam à execução de ações de manutenção em rede de distribuição para a 

melhoria nos indicadores de continuidades do fornecimento de energia. 

 

Palavras-chave: Sistema de Informação; Sistema de Apoio à Decisão; Ferramenta de Apoio a 

Decisão; Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica; Manutenção de Redes de 

Distribuição de Energia, Priorização Multicriterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper first introduces the development and application of a Decision Support 

Tool (FAD), following the concepts of Information Systems (IS), to facilitate the availability 

and visualization of strategic techniques information, and can compose a Decision Support 

System (DSS) that encompasses the entire portfolio of information needed for planning the 

prioritization of investment works and expansion of power distribution networks. The 

proposed FAD performs the treatment of a group of data on the incidence of power outages in 

the distribution of the electric utility industry network in order to provide information to aid in 

purified assertive decision making for application of resources for execution maintenance 

actions in the distribution network. Then displays the inclusion of an analysis function, the 

application developed as a Tool for Decision Support (FAD), multicriteria prioritization based 

on AHP (Analytic Hierarchy Process). The application of AHP method indicates the advanced 

utility stations that have priority for use of funds aimed at the implementation of maintenance 

actions in the distribution network to improve the indicators of continuity of power supply. 

 

Keywords: Information System; Decision Support System; Decision Support Tool; 

Interruption in Electricity Supply; Maintenance of Power Distribution Networks, multicriteria 

prioritization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja missão é “proporcionar 

condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio 

entre os agentes e em benefício da sociedade”, instituiu em 2009 através da Resolução 

Normativa nº 345, o PRODIST, Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional, que em seu Módulo 8, estabelece os procedimentos relativos à 

qualidade de energia elétrica, abordando a qualidade do produto e a qualidade do serviço 

prestado pelos agentes do sistema elétrico brasileiro.  

Para a qualidade dos serviços prestados, este módulo do PRODIST estabelece a 

metodologia de apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento das 

ocorrências emergenciais, definindo padrões e responsabilidades. Basicamente, são a duração 

e a frequência de interrupções de energia que definem a qualidade de serviço de uma 

distribuidora de energia, e a adequada e assertiva aplicação de ações e recursos para 

manutenção do sistema elétrico são primordiais para a busca da garantia da qualidade do 

serviço prestado. 

Uma concessionária de distribuição de energia, essencialmente, trata do zelo pelas 

redes de distribuição, tipicamente de baixa e média tensão, e é a manutenção deste sistema 

que determina o nível de confiabilidade do fornecimento de energia da distribuidora. Onde 

manutenção implica nos cuidados técnicos necessários para manter a operação regular e 

permanente dos componentes que compõe as instalações (CALIL e TEIXEIRA, 1998). 

Esta dissertação aborda o desenvolvimento de uma Ferramenta de Apoio à Decisão 

(FAD), com foco na análise das características dos eventos emergências de falta de energia 

elétrica de uma distribuidora. Um instrumento de apoio à decisão, principalmente, utiliza a 

informática para facilitar o processo de tomada de decisão em situações estruturadas. Não 

substitui o arbítrio do administrador na tomada de decisão, mas apoia os administradores no 

processo de tomada de decisão, trabalhando os dados disponíveis em arranjos, mais 

convenientes (MEGGINSON et al., 1998 apud MORAES, 2004). 

 

1.1 Tema e Objetivos 

O trabalho está dividido em dois tópicos principais, o desenvolvimento e 

disponibilização da FAD ao corpo técnico de uma concessionária de energia, com foco na 
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depuração e análise de eventos emergências de falta de energia elétrica de uma distribuidora, 

e a ampliação da ferramenta através da inclusão de análise de priorização com utilização do 

método multicriterial AHP (Processo de Análise Hierárquica). O AHP é um método que 

pondera alternativas, partindo de um objetivo global (DIEHL, 1997).  O método AHP baseia-

se em três princípios: decomposição, julgamentos comparativos e síntese das prioridades. Os 

critérios podem ser quantitativos ou qualitativos (CASAROTO e KOPITTKE, 1998). 

O objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento e a disponibilização de uma 

ferramenta de apoio à decisão, dinâmica e interativa, para depuração e apresentação de 

informações pertinentes a tomada de decisão quanto à priorização da aplicação de ações de 

manutenção do sistema de distribuição de energia, visando garantir o cumprimento dos 

indicadores de qualidade de serviços da distribuidora. 

1.2 Justificativa do Tema e dos Objetivos 

De acordo com Evgeniou e Cartwright (2005), a empresa inteligente do ponto de vista 

da informação possui habilidade para buscar, organizar, analisar e fazer uso de informações 

para tomada de decisões. Esta deve ser a busca constante para as organizações em qualquer 

área de atuação, pois a detenção e controle da informação são fundamentais para o sucesso de 

atividades. As Ferramentas de Apoio à Decisão fornecem informações e subsídios para o 

processo de tomada de decisão (PINTO e MELO, 2011). 

Uma das principais fontes de penalizações e multas de uma distribuidora de energia 

elétrica são as transgressões dos indicadores de qualidade do serviço prestado, vinculados a 

frequência e duração de eventos de falta de energia. A mitigação destes eventos do sistema 

elétrico é essencial para redução de penalidades e despesas operacionais da concessionária. A 

utilização de ferramentas computacionais para apoio à tomada de decisão, com metodologias 

de análise para definição da priorização de ações e de obras de manutenção, surge como 

instrumento eficaz para a disponibilização de informações e auxilio aos responsáveis pela 

tomada de decisão das empresas, devido o número significativo de eventos emergências, de 

estrutura, de equipamentos e o tamanho das malhas de redes. Oliveira (2004) observa que a 

utilização de uma metodologia correta e eficiente de identificar necessidades de informação se 

mostra um passo fundamental e indispensável para oferecer informação relevante aos 

executivos e agilizar todo o processo de tomada de decisão. 
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1.3 Método de Pesquisa 

As características da pesquisa utilizada para desenvolvimento da dissertação quanto à 

natureza, abordagem, objetivos e procedimentos são respectivamente: pesquisa aplicada, 

pesquisa quantitativa e qualitativa, pesquisa explicativa e pesquisa ação. 

O trabalho é composto por dois artigos, com objetivos e metodologias de pesquisa 

específicas, conforme detalhado na Figura 1. 

 

Artigo 1

Desenvolver e aplicar 
uma Ferramenta de 

Apoio à Decisão (FAD) 
para depuração e 

tratamento de dados 
relativos a interrupções 

de energia elétrica.

Há características na FAD 
que se enquadram na 

depuração de dados de 
eventos de falta de 

energia de uma 
distribuidora de energia 

elétrica?

1. Normas e 
procedimentos do setor 
elétrico.
2. Sistema de Apoio a 
decisão (SAD).
3. Ferramenta de Apoio à 
Decisão (FAD).

Objetivos Questões de pesquisa Revisão teórica Método de pesquisa

Natureza: pesquisa 
aplicada.
Abordagem: pesquisa 
quantitativa.
Objetivos: pesquisa 
explicativa.
Procedimentos: pesquisa 
ação.

Artigo 2

Ampliar a FAD 
desenvolvida para auxilio 

no direcionamento de 
ações de manutenção no 
sistema de distribuição 
de energia elétrica, com 

a inclusão da 
metodologia de Processo 

Analítico Hierárquico 
(AHP, Analytic Hierarchy 

Process)  .

A metodologia AHP traz 
informações 

complementares e 
relevantes para auxilio na 

tomada de decisão de 
ações de manutenção no 
sistema de distribuição 

de energia?

1. Normas e 
procedimentos do setor 
elétrico.
2.Conceitos de 
manutenção.
3. Metodologia AHP.

Objetivos Questões de pesquisa Revisão teórica Método de pesquisa

Natureza: pesquisa 
aplicada.
Abordagem: pesquisa 
quantitativa e qualitativa.
Objetivos: pesquisa 
explicativa.
Procedimentos: pesquisa 
ação.

 

Figura 1: Estrutura dos artigos do trabalho 
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1.4 Estrutura do Trabalho 

O desenvolvimento desta dissertação será feito a partir de quatro etapas.  A primeira 

etapa discorre sobre os indicadores de qualidade de serviço, a manutenção dos sistemas, as 

Ferramentas de Apoio à Decisão e o método multicriterial AHP. 

A segunda etapa corresponde a um artigo onde ocorre o estudo do cenário da empresa, 

identificando as variáveis apropriadas para o gerenciamento dos indicadores, a plataforma 

disponível para criação da ferramenta de apoio à decisão, o desenvolvimento e 

disponibilização da ferramenta para o setor de planejamento da empresa e a avaliação da 

usabilidade da ferramenta durante o processo de tomada de decisão quanto a priorização de 

ações de manutenção no sistema elétrico avaliado. 

A terceira etapa irá abordar um segundo artigo, que trata a ampliação da Ferramenta de 

Apoio à Decisão, com a inclusão da análise de priorização multicriterial através da aplicação 

do método AHP. Nesta etapa são descritas as etapas para aplicação do método AHP e os 

produtos gerados pelo método visando o acréscimo de informações para o auxílio na tomada 

de decisão, quanto a priorização de ações de manutenção no sistema elétrico observado. 

Na última etapa serão apresentadas as considerações finais com conclusões e 

sugestões relativas a ferramenta desenvolvida. 

1.5 Delimitação do Trabalho 

O estudo aplicado envolve apenas uma empresa, no entanto pode ser aplicado a um 

número maior de distribuidoras e também a outros processos operacionais. A ferramenta 

disponibiliza o registro de comparações qualitativas entre critérios para até 5 especialistas, 

sendo necessário a sua adequação para ampliar o número de especialistas comparadores de 

critérios. O sistema desenvolvido possui caráter de Ferramenta de Apoio à Decisão, sendo 

necessário alterações e agregação de novas funcionalidades para se transformar em um 

Sistema de Apoio à Decisão. O método de análise multicriterial aplicado na ferramenta é o 

AHP, para a inclusão de outros modelos de análise multicriterial, a FAD poderá ser 

expandida. Para o desenvolvimento do método AHP a estruturação do problema foi limitada a 

5 critérios (variáveis de indicadores de qualidade de serviço de distribuição de energia) e 16 

alternativas (estações avançadas, regiões, da distribuidora), na necessidade de modificação, 

redução ou aumento dos critérios e/ou alternativas a FAD deve ser ajustada. 
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2 PRIMEIRO ARTIGO – Ferramenta para Apoio ao Planejamento da Priorização de 

Ações de Manutenção em Redes de Distribuição de Energia 

Leandro Fernandes, Eng. Eletricista (RGE) 

UFRGS, PPGEP – Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção,  

lfernandes@rge-rs.com.br 

 

RESUMO: 

O objetivo deste artigo é desenvolver e aplicar uma Ferramenta de Apoio à Decisão 

(FAD), seguindo os conceitos de Sistemas de Informação (SI), para facilitar a 

disponibilidade e visualização de informações técnicas estratégicas, e que possa 

compor um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que englobe todo o portfólio de 

informações necessárias para o planejamento da priorização de obras de 

investimento e expansão das redes de distribuição de energia. A FAD proposta 

realiza o tratamento de um grupo de dados relativos a incidência de interrupções de 

energia da rede de distribuição de uma concessionária do setor elétrico, de forma a 

disponibilizar as informações depuradas para auxílio na tomada assertiva de decisão 

para aplicação de recursos para execução de ações de manutenção em rede de 

distribuição. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Sistema de Informação; Sistema de Apoio à Decisão; Ferramenta de Apoio a 

Decisão; Setor elétrico; Distribuidora de energia; Interrupção de energia. 

2.1 INTRODUÇÃO 

O órgão regulador do setor elétrico, ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), 

vem buscando através da constante publicação de regras e metas mais arrojadas de 

indicadores de qualidade do serviço, que as concessionárias de serviço público de distribuição 

de energia elétrica persigam intensamente a otimização da aplicação de seus recursos 

financeiros e operacionais, a fim de eliminar os desperdícios e a má gestão destes recursos, 

consequentemente prezando pela modicidade tarifária e prática de valores enxutos de tarifas a 

serem pagas pelo consumidor para disponibilidade do serviço. 

No cenário atual, distribuidoras de energia elétrica buscam atender as determinações 

do regulador, investindo os recursos de maneira assertiva. O objetivo é a mitigação de riscos 

regulatórios e prestação do serviço com qualidade e excelência, mediante, entre outras coisas, 

da otimização da aplicação dos recursos através da priorização adequada de suas demandas de 

obras de manutenção, melhoria e expansão. 

mailto:lfernandes@rge-rs.com.br
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Para auxiliar na priorização das demandas de obras de uma distribuidora de energia, se 

faz coerente a busca da aplicação de Sistemas de Informação (SIs). SIs são sistemas que 

permitem a coleta, o armazenamento, o processamento, a recuperação e a disseminação de 

informações indispensáveis para a tomada de decisões. SIs são formados pela combinação 

estruturada de vários elementos, a saber: informação (dados formatados, textos livres, 

imagens e sons), recursos humanos (pessoas que coletam, armazenam, recuperam, processam, 

disseminam e utilizam as informações), tecnologias de informação (hardware e software 

usados no suporte aos SIs) e práticas de trabalho (métodos utilizados pelas pessoas no 

desempenho de suas atividades), organizados de tal modo a permitir o melhor atendimento 

dos objetivos da organização (PRATES, 1994). 

Dentre os tipos de SIs, destacam-se os Sistemas de Apoio a Decisão (SADs). Um SAD 

é um sistema de informação concebido para prover apoio a processos de tomada de decisão 

em áreas de planejamento estratégico, controle gerencial e controle operacional (SPRAGUE E 

HUGH, 1991). Trata-se de um sistema baseado em computador, que utiliza dados e modelos 

para resolver problemas não estruturados (LUCAS, 1990); ou seja, sistemas que tornam o 

computador útil ao gerente (ROCKART, 1986). Com o SAD, o processo de tomada de 

decisão se desenrola, portanto, através da interação constante do usuário com um ambiente de 

apoio à decisão especialmente criado para dar subsídio às decisões a serem tomadas. 

Pode-se ter um maior entendimento sobre SAD através do seu histórico. Os conceitos 

de apoio à tomada de decisão envolvem duas grandes áreas de pesquisa: o estudo teórico da 

tomada de decisões nas organizações, realizado no Instituto de Tecnologia de Carnegie no fim 

dos anos 1950 e início dos anos 1960, e os trabalhos técnicos em sistemas computacionais 

interativos, realizados pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) nos anos 1960 

(KEEN e MORTON, 1978). 

O desenvolvimento dos primeiros SADs começa a surgir na década de 1960, 

coincidindo com o abandono do conceito de Sistemas de Informação para Gestão (SIG/MIS - 

Management Information Systems). Os SIG/MIS eram sistemas completos de informação, 

que suportavam todas as necessidades de informação da organização, enquanto que os SADs 

surgiram como pequenos sistemas vocacionados para uma decisão específica, a ser tomada 

por um único decisor (CABRAL, 2001). 

O aparecimento dos SADs foi resultado de vários fatores, entre os quais se salientam a 

evolução tecnológica ao nível de hardware e software, permitindo armazenar e obter 

informações rapidamente, os avanços na investigação nas principais universidades e criação 

de bases de conhecimento, uma crescente preocupação com o suporte ao processo de tomada 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_de_Massachusetts
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de decisão, uma crescente turbulência no ambiente econômico e um aumento das pressões 

competitivas (SPRAGUE E HUGH ape al CABRAL, 2001). 

Os SADs também possuem uma conexão com o paradigma de interface do hipertexto. 

Os sistemas PROMIS (para tomada de decisões médicas) da Universidade de Vermont e 

ZOG/KMS de Carnegie (para tomada de decisões militares e comerciais) eram SADs com o 

maior aprofundamento de pesquisa em interface com o usuário. Apesar das pesquisas com 

hipertextos terem geralmente sido concentradas na sobrecarga da informação, elas também 

indicam um foco em auxiliar tomadores de decisão em particular (PINHEIRO, 2011). 

Teoricamente, o SAD é aplicável a qualquer área de conhecimento, podendo subsidiar 

tomadores de decisão nas mais diversas áreas, como agrícola, financeira, têxtil, farmacêutica, 

médica, transporte, industrial, mineração, militar e distribuição de energia, por exemplo, na 

qual o artigo está aportado. 

Na seleção e priorização de projetos são usualmente considerados os diversos 

objetivos conflitantes dos tomadores de decisão, sendo a solução ideal o resultado final 

esperado. Neste processo, as metas devem ser definidas para um adequado direcionamento do 

resultado (KHORRAMSHAHGOL et al., 1988). 

Para a distribuição de tarefas referentes ao atendimento de eventos emergenciais com 

necessidade de manutenção na rede de distribuição, é apresentada uma proposta de SAD com 

base no histórico de eventos de uma concessionária de energia e alocação de equipes através 

da aplicação da Heurística da Diagonal. A inteligência do SAD é implementada com a 

tecnologia de agentes, uma abstração ideal considerando o caráter distribuído do problema em 

questão, localizado na necessidade de otimização do deslocamento de equipes para 

atendimento de falhas no sistema elétrico (TELES et al., 2010). 

Schettino (2009) desenvolveu sistema de apoio à decisão para avaliação de carteira de 

projetos, através, também, da análise dos indicadores de qualidade de concessionárias e 

focando obras estruturais. Para elaboração de um plano de obras de uma concessionária de 

distribuição de energia é primordial a definição de metodologia para seleção dos projetos 

dentre os diversos critérios possíveis. 

Como componentes de um SAD, têm-se as Ferramentas de Apoio à Decisão (FADs). 

Tratam-se de programas que processam as informações de banco de dados, auxiliam na 

simulação de situações, na representação gráfica das informações e constituem parte essencial 

do ambiente de um SAD, conforme ilustra a Figura 2. Na figura, AA designa o Ambiente 

Aplicativo, SGBD o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, BD o Banco de dados e AO o 

Ambiente Operacional (AWAD, 1988). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidade_de_Vermont&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnegie
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Figura 2: Disposição de uma FAD em um SAD (AWAD, 1988) 

 

O registro das atividades e operações de rotina de uma empresa resulta em um elevado 

número de informações, arquivadas em sistemas de banco de dados das mais diversas 

dimensões e proporcional a quantidade de transações que as empresas realizam. Para 

empresas do setor elétrico, muitas das quais já ultrapassam a casa de um milhão de clientes, as 

informações registradas possuem números elevados, com bancos de dados dos mais diferentes 

tipos como contábeis, econômicas, financeiras, comerciais, administrativas, técnicas e de 

recursos humanos (PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Nacional, 2009). 

Para uma distribuidora de energia é primordial e estratégico o entendimento das regras 

regulatórias do setor e a correta utilização destes dados em conjunto com as informações 

técnicas originárias da rede de distribuição sob sua tutela e concessão. No entanto, a análise e 

utilização das informações técnicas registradas em banco de dados são trabalhosas quando 

não se dispõem de ferramentas computacionais no auxílio à composição estruturada do 

conhecimento para a tomada de decisões. Com intuito da busca de agilidade e assertividade na 

tomada de decisões estratégicas, a aplicação, neste campo, de uma ferramenta de apoio a 

decisão é pertinente e justificada (PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Nacional, 2009). 

Almeida Filho (2003), já com foco na melhoria da qualidade do produto, elaborou 

uma ferramenta de apoio à decisão que auxilia na priorização de investimentos em sistemas 

de distribuição de energia elétrica de baixa tensão, através de programa computacional que 
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realiza o estudo de fluxo de potência dos circuitos de baixa tensão, buscando um fornecimento 

de energia de qualidade aos clientes, otimização dos recursos disponíveis, atendimento às 

exigências regulatórias e maximização do retorno dos investimentos. 

Este artigo relata o desenvolvimento e aplicação de uma FAD, onde um considerável 

número de dados exclusivamente técnicos, relacionados a eventos de falta de energia e a 

malha de rede de distribuição de energia, são tratados a fim de agilizar e facilitar a obtenção 

de informações estratégicas. A FAD consiste de um programa computacional amigável, a ser 

disponibilizado ao corpo técnico responsável pela elaboração do planejamento da priorização 

de ações de manutenção de redes de distribuição de energia em uma empresa distribuidora de 

energia elétrica. 

A aplicação prática de uma FAD em uma distribuidora de energia busca melhorar o 

acesso a informações técnicas pertinentes para tomada de decisão. O objetivo é desenvolver 

uma ferramenta de apoio, que possa compor um SAD estruturado para viabilizar uma 

adequada priorização de ações de manutenção das redes de distribuição de energia. Espera-se 

também contribuir academicamente com a consolidação das metodologias aqui aplicadas, 

perante a disseminação da utilização do SAD no ambiente do setor elétrico. 

A estrutura deste artigo contempla 4 seções. A introdução envolve o estudo teórico dos 

Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) e da Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD). Nas seções 

2 e 3, são apresentados os procedimentos metodológicos e o estudo de caso, respectivamente, 

onde ocorre a descrição da distribuidora da energia alvo da aplicação da FAD, da origem dos 

dados de eventos de falta de energia, da plataforma computacional utilizada, dos métodos 

quantificadores da confiabilidade do sistema elétrico e das variáveis escolhidas para compor 

as informações quantitativas disponibilizadas aos usuários da FAD. A seção 4 apresenta a 

FAD criada, com demonstração das informações disponibilizadas ao usuário durante a 

utilização da ferramenta, para auxílio na tomada de decisão quanto a priorização de ações de 

manutenção do sistema elétrico avaliado. As conclusões quanto a utilização e aplicabilidade 

da ferramenta no ambiente proposto estão dispostas na seção 5. 

2.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi desenvolvido em empresa concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica, RGE – Rio Grande Energia, que atende as regiões noroeste, 

conforme mapa ilustrado na Figura 3, norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul e 

pertence ao Grupo CPFL, o maior grupo de energia do Brasil. 
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Figura 3: Área de atuação da RGE – Estações Avançadas 

 

A RGE realiza a operação e manutenção de redes de média e baixa tensão de 

distribuição de energia elétrica de 242 municípios gaúchos, divididos em 16 Estações 

Avançadas (EA1), com mais de 90.000 transformadores (TR), 37.000 chaves fusíveis (FU), 

81.000 km de redes de distribuição e em torno de 120.000 eventos emergências ao ano. 

O processo avaliado trata da ocorrência e atendimento de eventos de interrupção do 

fornecimento de energia provenientes de falhas advindas das mais diversas causas, como, por 

exemplo, descarga atmosférica, colisão de veículos, vandalismo e incidência de fortes ventos. 

O intuito principal foi o agrupamento dos registros dos eventos e a utilização de suas 

características em uma Ferramenta de Apoio à Decisão para facilitar e agilizar o 

conhecimento e estudo de informações relevantes e úteis no auxílio do direcionamento e 

priorização da aplicação de recursos financeiros para a realização de obras de melhoria do 

sistema elétrico, mantendo os indicadores operacionais do sistema e atendendo aos padrões de 

qualidade do serviço e do produto estipulados pela ANEEL. Buscando atender a certos 

requisitos gerais de qualquer ferramenta de apoio à decisão como a simplicidade e facilidade 

de uso (Nussbaumer et al., 2012). 

As informações utilizadas como base para realização do tratamento computacional da 

Ferramenta de Apoio à Decisão são provenientes da extração de registros arquivados em 

banco de dados da concessionária. Os registros compreendem listas de dados dos eventos de 
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falta de energia com suas respectivas causas, serviços e datas de ocorrência e de 

restabelecimento da energia. 

Os dados extraídos foram agrupados e tratados em sistema computacional Microsoft 

Office Excel, onde o usuário possui flexibilidade para realizar escolha de variáveis 

estratégicas, como período e tipo de pesquisa, que moldam o resultado apresentado pelo 

software de acordo com sua necessidade. 

Analogamente a uma máquina industrial que falha e pode ser consertada, a rede de 

distribuição com seus equipamentos também possui esta característica. Portanto, uma das 

maneiras de quantificar a confiabilidade destas redes, definida pela ANEEL, é através de 

indicadores de qualidade do serviço, como DEC (Duração Equivalente de Interrupção por 

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

Consumidora), DIC (Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por 

Ponto de Conexão) e FIC (Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou 

por Ponto de Conexão). 

As variáveis utilizadas no trabalho, relativas a base dos indicadores de duração e de 

frequência de interrupções (DIC, FIC, DEC e FEC), definidas e calculadas pelo FAD para 

utilização da ordenação dos trechos da rede de distribuição de energia prioritários para 

aplicação de ações de melhoria e investimento, são respectivamente o CHI (Cliente Hora 

Interrompido) e o NE (Número de Eventos). 

A partir destas variáveis o sistema apresenta resultados depurados em formato gráfico, 

que listam de maneira ordenada e decrescente os equipamentos de rede de distribuição de 

média e baixa tensão com os piores índices relativos à qualidade do serviço de distribuição de 

energia, permitindo uma verificação das causas geradoras dos eventos e consequentes 

necessidades pontuais para priorização do tratamento, da mitigação e da melhoria dos 

indicadores operacionais, através de ações de manutenção direcionadas. 

A FAD desenvolvida neste trabalho ficou posicionada no SAD da RGE conforme 

indicado fluxograma da Figura 4, viabilizando a identificação de redes prioritárias para a 

realização de ações de manutenção de curto prazo através da geração de nota de serviço de 

manutenção diretamente no SAP, para execução via estações avançadas, e ações de médio e 

longo prazo programadas no MMS, para execução através de obras de manutenção cíclicas. 
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Sistema para Análise de 
Investimentos

(Priorização de investimento em 
obras de expansão)

Interplan
(Análise de Curto-Circuito e 

Análise de Fluxo de Potência)

Inservice
(Despacho e banco de dados de 

eventos da rede elétrica)

SGD
(Listagem, sumarização, extração 

de eventos da rede elétrica, 
cálculo de indicadores e controle 
do processo de Nível de Tensão)

- ATUAL -

Distriview – Aspen
(Estudos de proteção na 

distribuição)

OneLiner – Aspen 
(Estudos de proteção na 

transmissão)

GIS
(Cadastro técnico e base de 

dados da distribuição e 
transmissão)

Open
(Faturamento, ordens de serviços 

e cadastro comercial)

SAP
 (Processos econômicos, 

financeiros, controladoria, 
suprimentos, recursos humanos  
e tramitação e contabilização de 

obras de expansão e 
manutenção)

AO
(Listagem e extração de eventos 

da rede elétrica)
- FUTURO -

SIGRA
(Análise de Oscilografia de Relés)

DIGSI 
(Parametrização de Relés 

Siemens)

GENESIS 
(Emulador de Relés da GE)

GIS - MMS
(Gerenciamento da manutenção)

PLD
(Planejamento de desligamentos 

programados)

Vidia
(Listagem de eventos ocorridos e 
em atendimento da rede elétrica)

- FUTURO -

GIS - WDS
(Projetos de rede)

Indica
(Sumarização de eventos para 

cálculo de indicadores de 
continuidade e frequência de 

eventos)
- FUTURO -

Site de Projetos Particulares
(Tramitação on-line de obras para 

atendimento de aumento de 
carga, novas ligações e conexão 

de micro e mini geração 
demandadas por terceiros)

Tedesco
(Cadastro e tramitação de 

processos judiciais)

FAD
(Ferramenta de Apoio à Decisão 

para priorização de obras de 
manutenção em redes de 

distribuição de energia elétrica)

 

Figura 4: Fluxograma dos sistemas utilizados pela RGE
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2.3 DESCRIÇÃO DO ESTUDO APLICADO 

Como plataforma foi escolhida para composição da FAD o software de tratamento de 

dados Microsoft Office Excel. Para depuração e tratamento otimizado dos dados também foi 

utilizada uma das ferramentas aplicadas do Excel, denominada Visual Basic for Applications 

(VBA), que disponibiliza a criação de linhas de códigos de programação permitindo a 

automatização de relatórios e a redução do tamanho digital da FAD. Um exemplo de 

aplicação da VBA no FAD é apresentado na Figura 5. 

 

 

Figura 5: Tela da plataforma do Visual Basic for Applications (VBA) 

 

Para compor o banco de dados da FAD, as informações utilizadas foram extraídas do 

Sistema Gerenciador da Distribuição (SGD NET). Tal sistema é utilizado principalmente 

como sistema de cadastro de eventos emergenciais de falta de energia elétrica na RGE. 

As variáveis que populam o banco de dados da FAD dizem respeito ao registro de 

informações relativas ao atendimento de eventos emergenciais, gerados quando da solicitação 

pelo cliente, via Central de Atendimento ao Consumidor da RGE, do reestabelecimento do 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora.  
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As informações registradas e utilizadas para popular o banco de dados da FAD, 

obtidas a partir do SGD e ilustradas na Figura 6, são, basicamente: município, data e hora de 

início da interrupção, data e hora do despacho da interrupção para a equipe de campo, data e 

hora de chegada da equipe no local da interrupção, data e hora do reestabelecimento da 

energia, tipo do equipamento atuado, número do equipamento atuado, causa da interrupção, 

serviço realizado para reestabelecimento, duração da interrupção e número de unidades 

consumidoras atingidas. 

 

Figura 6: Tela dos dados extraídos do software Sistema Gerenciador da Distribuição 

(SGD NET) 

 

Como base para determinação de trechos prioritários para realização de ações de obras 

de manutenção e melhoria, e adequado direcionamento da aplicação otimizada de recursos, a 

análise de indicadores de continuidade de fornecimento de energia elétrica é de extrema 

importância. O objetivo é garantir a qualidade no fornecimento de energia, reduzir o custo 

operacional e, conseqüentemente, mitigar o risco regulatório. 

O PRODIST, estabelece os indicadores de continuidade do serviço de distribuição de 

energia elétrica quanto à duração e frequência de interrupção. 

Como indicador individual de duração, tem-se principalmente a Duração de 

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

partir da seguinte fórmula: 

𝐷𝐼𝐶 = ∑ 𝑡(𝑖𝑖)

𝑛

𝑖𝑖=1

                                                                  (1) 
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Como indicador individual de frequência de interrupção tem-se principalmente a 

Frequência de Interrupção individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de Conexão 

(FIC), utilizando a seguinte fórmula: 

𝐹𝐼𝐶 = 𝑛                                                                        (2) 

 

O indicador de duração para conjunto de unidades consumidoras é, principalmente, o 

de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC), que utiliza a 

seguinte fórmula: 

𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝐷𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
                                                             (3) 

Já como indicador de frequência para conjunto de unidades consumidoras tem-se a 

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), que utiliza a 

seguinte fórmula: 

𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝐹𝐼𝐶(𝑖)𝐶𝑐

𝑖=1

𝐶𝑐
                                                             (4) 

Nas equações (1) a (4), utiliza-se a seguinte nomenclatura: 

 

ii = índice de interrupções da unidade consumidora no período de apuração, variando de 1 a n; 

n = número total de interrupções da unidade consumidora considerada, no período de 

apuração; 

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

conexão, no período de apuração; 

i = índice de unidades consumidoras atendidas em baixa ou média tensão, faturadas do 

conjunto; e 

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

atendidas em baixa ou média tensão. 

 

Como pode ser constatado no formulário acima, as variáveis principais e 

predominantes são o tempo e a frequência com que as unidades consumidoras são atingidas 

pela falta de energia elétrica. 

Como elemento simplificado da mensuração de valores relativos aos indicadores de 

duração de interrupção de energia elétrica da ANEEL, a FAD calcula a variável equivalente 

Cliente Hora Interrompido (CHI) e apresenta uma comparação dentro dos grupos disponíveis 

para pesquisa, assim como o faz quando da análise do indicador de frequência de interrupção 
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calculando a variável Número de Eventos (NE). Esta última é formada pela contagem direta 

das interrupções em cada grupo de análise. 

O CHI é determinado considerando as informações disponíveis no banco de dados da 

FAD, sendo dado pela expressão: 

 

𝐶𝐻𝐼 =
(𝑥 × 𝑡) 

60
                                                             (5) 

 

Onde: 

x = número de unidades consumidoras afetadas no evento de falta de energia; 

t = tempo em minutos de duração da interrupção de energia no evento de falta de energia. 

 

Como resultados, são disponibilizados gráficos comparativos de CHI e de NE da 

opção selecionada dentro de seu grupo típico e gráficos que relacionam a causa da interrupção 

de energia com o valor de CHI e o NE na baixa e média tensão de fornecimento de energia. 

Os números e gráficos gerados pelo FAD mostram, de forma flexível, através da 

manipulação automatizada do seu banco de dados, informações formatadas, resumidas e de 

fácil entendimento pelo corpo técnico ou gestor do negócio. 

2.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Considerando as informações de falta de energia da concessionária que afetam seus 

clientes, registradas no banco de dados da FAD, e as principais variáveis que compõem os 

indicadores de continuidade, como tempo e frequência de interrupções de energia elétrica 

atrelados ao número de unidades consumidoras atingidas pela falta, a FAD criada, cuja tela 

inicial vem apresentada na Figura 7, permite ao usuário realizar pesquisa com opções de 

escolha de gestor, área, trecho de rede e período, além de permitir extratos por tipo de 

equipamento e município para determinada(s) causa(s) de interrupção(ções). 

As opções de pesquisa e informações processadas e demonstradas através de gráficos 

fazem com que o FAD provenha facilidade para que o usuário a entenda, use e modifique de 

forma interativa (AWAD, 1988). 

Aquilo que uma empresa necessita realizar nem sempre é o que ela consegue executar, 

neste contexto os responsáveis pela tomada de decisões devem conhecer as restrições 

orçamentárias e as obras de urgência (CASTRO et al., 2010). A FAD em consonância com 

este pensamento lista as urgências, facilitando a tomada de decisão dentre as diversas 
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necessidades de ações de manutenção, para direcionar a execução do urgente antes do 

necessário. 

 

 

Figura 7: Tela inicial da Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) desenvolvida 

 

A Ferramenta de Apoio à Decisão criada para auxiliar na definição da priorização de 

ações de manutenção das redes de distribuição de energia possui estrutura conforme 

fluxograma da Figura 8, balizada pela busca da priorização de ações de manutenção em locais 

com a qualidade de serviço comprometida. A definição das obras prioritárias, dentro da 

limitação orçamentária, para melhoria da qualidade do serviço oferecido aos consumidores 

pelas distribuidoras de energia elétrica passa pela busca do cumprimento das exigências 

regulatórias (SCHETTINO et al, 2009). 
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Identificação de 
trechos de rede 

críticos para 
priorização de 

ações

OUAnálise e 
avaliação de 

trechos de rede 
devido registro 

de reclamação de 
qualidade de 

serviço

Acessar software FAD

E

Selecionar o grupo a ser 
pesquisado

Selecionar a opção 
relacionada ao grupo de 

pesquisa escolhido

Selecionar o período da 
pesquisa

Grupos:
 Departamento;
 Gerente;
 EA1;
 EA2;
 Alimentador.

Nº de opções por grupo:
 Departamento (2);
 Gerente (3);
 Engenheiro (8)
 EA1 (16);
 EA2 (70);
 Alimentador (447).

Período:
 Meses;
 Ano.

Clicar no botão 
“Atualizar”

FAD calcula valores de 
CHI e NE de acordo 

com as opções 
selecionadas e atualiza 

gráficos

Selecionar a “Causa” a 
ser avaliada.

Gráficos:
 Comparação CHI no grupo;
 Comparação NE no grupo;
 MT – Causa x CHI;
 MT – Causa x NE;
 BT – Causa x CHI;
 BT – Causa x NE.

Clicar no botão 
“Atualizar Extrato”

E

Selecionar o “Tipo de 
Equipamento” objeto 

de análise.

FAD calcula valores de 
CHI e NE de acordo 

com as opções 
selecionadas e atualiza 

gráficos

Tipos MT:
 Religador (RL);
 Chave Fusível (FU);
 Chave (CH).
Tipo BT:
 Transformador (TR).

51 tipos de causa:
.....
 303-Descarga 

Atmosférica;
 304-Vegetal;
 501-Sobrecarga;
.....

Gráficos:
 Equipamento x NE;
 Equipamento x CHI

Banco de dados 
FAD

Análise e 
avaliação de 

trechos de rede 
para confirmação 
de precariedade 
no atendimento

Indica as necessidades do usuário 
que o levam a utilizar a FAD

Indica ação do usuário junto a FAD

Indica ação da FAD para gerar 
informação de acordo com opções 
selecionadas pelo usuário.

Indica opções de seleção que o 
usuário possui na tela inicial da FAD.

Indica informações geradas pela FAD 
após processamento de dados, de 
acordo com opções selecionadas 
pelo usuário.

LEGENDA:

Indica consulta no banco de dados 
da FAD

 

Figura 8: Fluxograma do processo de utilização da Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD)
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Dentre as informações disponibilizadas pela FAD estão os tipos de causas com maior 

influência nas interrupções em Média Tensão (MT) ou Baixa Tensão (BT), relativamente à 

duração (CHI) quanto à frequência (NE) das falhas, através da criação dos gráficos como os 

apresentados na Figura 9. 

 

   

     

Figura 9: Causa x CHI ou NE na MT ou BT da Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) 

 

Como exemplo, no gráfico “BT: Causa x CHI”, da Figura 9, a causa 621-Poste, com 

112.093 de CHI, mostra que danos em postes depreciados acarretam no maior índice de 

tempo de interrupção dentro do grupo (Departamento: Centro) e período (de 01 a 03/2012) 

escolhidos para geração do relatório. Dentre as causas na rede de Baixa Tensão, esta merece 

uma avaliação para identificação dos locais com maior incidência de interrupções à ela 

vinculadas. 

Após a seleção da causa (621) e do tipo de equipamento (TR: correspondente a 

integralidade dos equipamentos de Baixa Tensão - BT) na opção “Extratos por municípios e 

equipamentos” do FAD, ressaltada na Figura 10, obtêm-se, com a atualização dos extratos, 

gráficos com o detalhamento dos municípios e dos equipamentos com maior contribuição nos 

índices de CHI e NE relativos ao grupo e período já definidos anteriormente. 
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Figura 10: Parte da tela inicial da Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) utilizada para 

geração de extratos de municípios e equipamentos com maiores índices de CHI e NE 

relativos ao tipo de causa escolhido 

 

O gráfico “Município por CHI”, ilustrado na Figura 11, apresenta os 20 municípios 

responsáveis pelos maiores valores de CHI, correspondentes a interrupções de energia 

conforme critérios pré-definidos. 
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Figura 11: Município x CHI da Baixa Tensão do grupo Departamento – Centro no 

período de 01 à 03/2012 e Causa 621 gerado pela Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) 

 

Os 20 municípios listados na Figura 11 somam 67.209 (60 %) do total de 112.093 de 

CHI referentes a 141 municípios com registro de interrupção, direcionando a realização de 

ações de mitigação das interrupções para os municípios com maior índice de contribuição aos 

indicadores de duração de interrupção. 

Consta também neste gráfico, além do valor de CHI de todo o período selecionado 

(total da barra), o valor de CHI referente as interrupções ocorridas no mês da geração do 

relatório (valor que preenche a barra); neste caso, o mês 03/2012. Esta informação indica a 

reincidência da interrupção no mês corrente. 

Na Figura 12 é apresentada a estratificação dos equipamentos com maior valor de 

CHI, na rede de Baixa Tensão, oriundo de interrupções devidas à causa 621, ainda dentro do 

grupo e período em avaliação. Esta estratificação viabiliza uma verificação pontual dos 

equipamentos com maior influência de CHI dentro dos parâmetros em análise e aplicação de 

plano para verificação das estruturas que compõem suas redes e programação da substituição 

das que apresentam características de depreciação avançada. 

 

Figura 12: Equipamento x CHI da Baixa Tensão do grupo Departamento – Centro no 

período de 01 à 03/2012 gerado pela Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) 
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De posse das informações disponibilizadas pelo FAD, é facilitado o planejamento e 

priorização de ações direcionadas à causa, município e trecho de redes com maior impacto 

nos indicadores de qualidade do serviço de distribuição de energia, a fim de reduzir, de forma 

eficaz, os prejuízos causados pelas falhas na rede de distribuição de energia e obter um 

melhor custo-benefício dos recursos investidos na melhoria das condições de operação do 

sistema. 

Na Figura 13 é apresentado o gráfico “BT: Causa x Nº eventos” que demonstra uma 

frequência de 1.001 eventos de interrupção com causa 509-Improcedente na área do 

Departamento Centro da RGE no mês de fevereiro de 2012, o que correspondeu a 20,7 % do 

total dos eventos atendidos neste período. Neste caso ocorreu uma redução mensal gradativa 

chegando em 320 eventos no mês de novembro de 2012, 8,5 % do total dos eventos atendidos, 

conforme demonstra o gráfico “BT: Causa x Nº eventos1” na mesma figura. 

 

   

Figura 13: Causa x NE de fev/2012 e nov/2012, respectivamente, gerados pela 

Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) 

 

Esta redução do atendimento de eventos improcedentes ocorreu após a implantação de 

medida para evitar deslocamentos desnecessários de equipes, através da realização de retorno 

telefônico ao reclamante, questionando a veracidade da ocorrência de falta de energia. 

Um sistema de informação é parte integrante das organizações, pois transformando 

informação em conhecimento auxilia no cumprimento desde tarefas rotineiras e simples até as 

não-rotineiras e complexas (LOUREIRO et al., 2007). Desta forma, a FAD desenvolvida vem 

corroborar com este conceito através da facilitação da identificação das reais causas e pontos 

problemáticos a elas relacionados. 
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2.5 CONCLUSÕES 

A redução dos eventos improcedentes, conforme apresentado na seção anterior, 

através da aplicação de ação mitigadora a partir do conhecimento do índice da influência 

desta causa sobre um indicador de qualidade do produto, comprova que, com o conhecimento 

das causas e suas reais influências sobre os indicadores, pode-se direcionar o foco nos agentes 

que estão comprometendo, em maior escala, a qualidade do serviço e ampliando o custo 

operacional. 

A sumarização pela FAD de um grande número de informações contidas em um banco 

de dados oriundo do registro de variáveis provenientes do histórico de atendimento de eventos 

emergências de interrupções de fornecimento de energia, facilitou, flexibilizou e agilizou a 

disponibilidade de conhecimento das principais causas e de uma ordenação dos trechos 

prioritários sugeridos para aplicação de melhorias. 

Esta ordenação de prioridades é essencial em um cenário onde se deve realizar mais 

com menos recursos, visando sempre a melhoria dos indicadores de continuidade e uma 

conseqüente redução do risco do recebimento de multas do órgão regulador e pagamento de 

compensações financeiras aos consumidores de energia elétrica ligados ao sistema 

interrompido. 

A eletricidade é uma parte vital da manutenção de uma sociedade bem sucedida, e tem 

sido um conceito, que catalisou a evolução da sociedade em muitos níveis (COUGHLIN, 

2011) e o conhecimento e estratificação das causas e trechos de rede que contribuem com o 

maior índice do impacto nos indicadores operacionais de qualidade do serviço de distribuição 

de energia elétrica, permitem a realização de ações com maior assertividade e impacto na 

redução dos indicadores como DEC e FEC e compensações como DIC e FIC, desta forma, 

melhorando a qualidade do fornecimento de eletricidade para a sociedade. 

A utilização da FAD veio viabilizar a realização da priorização das obras de 

manutenção na rede de distribuição da RGE, indicando os equipamentos com piores índices 

de qualidade de serviço dentre um universo de mais de 400 alimentadores e mais de 90.000 

transformadores. 
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O sistema de apoio à decisão consiste em um interativo, flexível e adaptável sistema 

de informação, especialmente desenvolvido para apoiar a solução de um problema gerencial 

não estruturado para aperfeiçoar a tomada de decisão. Utiliza dados, provê uma interface 

amigável e permite ao tomador de decisão ter sua própria percepção (TURBAN, 2004). O 

FAD desenvolvido otimiza a depuração e apresentação de informações agilizando a aquisição 

de informações estratégicas, tratadas e compiladas, para a definição de metas e a tomada de 

ações de curto, médio ou longo prazo. 

As informações disponibilizadas pela FAD estão relacionadas aos trechos de redes 

com maior incidência de interrupções e tempo de restabelecimento de energia, sendo possível 

a estimativa de custo para melhoria dos indicadores de qualidade através dos tipos de causa 

das interrupções, no entanto, para uma definição completa da priorização de obras em virtude 

de reais vantagens econômicas tendo em vista as características das cargas ligadas aos trechos 

entre outras variáveis que potencializam o risco regulatório, é necessário o advento de demais 

variáveis correlacionadas, como os tipos das cargas conectas e seus respectivos consumos. 

As informações carregadas no banco de dados do FAD podem ter sua origem oriunda 

de sistema distinto do SGD, desde que sejam dispostas e tomem suas respectivas posições de 

acordo com os dados já carregados no ambiente do banco. 

Esta ferramenta computacional disponibiliza auxilio para a disposição de informações 

determinantes para o acerto na aplicação dos recursos no âmbito da distribuição de energia 

elétrica. No entanto, este FAD é responsável apenas pela disponibilização de parte de 

informações relevantes, deixando de fora, por exemplo, o custo relacionado a cada ação de 

manutenção, ou então, a capacidade de execução das ações, para a priorização de obras e 

fornecendo uma diretriz imediatista mas eficaz, considera apenas indicadores de continuidade 

e frequência de interrupções de energia. 
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RESUMO: 

O objetivo deste artigo é a inclusão de uma função de análise, baseada na 

priorização multicriterial AHP (Analytic Hierarchy Process), em um aplicativo 

desenvolvido como Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD), criado para realizar o 

tratamento de um grupo de dados relativos à incidência de interrupções de energia 

da rede de distribuição de uma concessionária do setor elétrico. A aplicação do 

método AHP busca indicar as estações avançadas da concessionária que possuem 

prioridade para a aplicação de recursos que visam à execução de ações de 

manutenção em rede de distribuição para a melhoria nos indicadores de 

continuidades do fornecimento de energia. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Ferramenta de Apoio a Decisão; AHP; Manutenção de Redes de Distribuição de 

Energia; Interrupção no Fornecimento de Energia Elétrica. 

3.1 INTRODUÇÃO 

A publicação pela ANEEL do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Nacional, 2009) representou um marco na legislação do setor elétrico 

brasileiro, no que diz respeito ao serviço de distribuição, agregando novos conceitos e 

desafios para os agentes que atuam no setor. Em especial, no oitavo módulo dos 

procedimentos de distribuição são abordados os tópicos qualidade do serviço e qualidade do 

produto, no qual são definidos novos critérios para avaliação dos indicadores de desempenho 

do sistema e novos níveis de exigência de desempenho do órgão fiscalizador junto às 

distribuidoras de energia. Assim, a fiscalização sobre a qualidade da energia elétrica no 

sistema de distribuição passa a ser realizada de forma mais detalhada, a partir dos limites de 

mailto:lfernandes@rge-rs.com.br


 

35 

 

desempenho traçados para os conjuntos de unidades consumidoras, e para as próprias 

unidades consumidoras individualmente. 

Nesse contexto, a necessidade de melhorias no desempenho do sistema de distribuição 

e consequente aumento da sua confiabilidade passam diretamente pela necessidade de 

melhoria nas metodologias de manutenção aplicadas. Isto é particularmente verdadeiro, uma 

vez que grandes investimentos, tais como expansão de redes, aumento do número dos 

equipamentos de proteção e manobra e demais investimentos de maior porte nem sempre são 

alternativas economicamente viáveis em uma realidade em que os recursos para investimento 

no sistema elétrico são escassos e finitos, e o interesse pelo lucro do negócio torna-se mais 

presente à medida que as concessionárias assumem configurações corporativas com acionistas 

e maiores interessados. 

De acordo com Guimarães (2005), o nível da organização da manutenção reflete as 

particularidades do estágio de desenvolvimento industrial de um país. Pode-se entender o 

termo manutenção como o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento 

regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações (CALIL; 

TEIXEIRA, 1998). Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a substituição, a 

restauração e a prevenção. 

De acordo com Monchy (1989), manutenção é o conjunto de medidas necessárias que 

permitem manter ou restabelecer a um sistema o estado de funcionamento. Ainda segundo o 

autor, a atividade de manutenção pode ser estabelecida como o conjunto de ações que 

permitam manter ou restabelecer um bem dentro de um estado específico ou na medida para 

assegurar um determinado serviço. 

A Knight Wendling Consulting AG (1996; p.4), escreve: "entende-se com o termo 

"manutenção" todas as medidas necessárias para manter/restabelecer as condições 

especificadas dos meios técnicos de um sistema, como também determinar e avaliar as 

condições existentes destes meios num dado momento". 

Segundo Tavares (1996), manutenção é definida como todas as ações necessárias para 

que um item (equipamento, obra ou instalação) seja conservado ou restaurado, de modo a 

poder permanecer de acordo com uma condição especificada.  

A maioria dos estudos a cerca de técnicas de manutenção em sistemas de potência, 

dividido basicamente em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, foram 

realizados enfocando os sistemas de geração e transmissão. Tal situação se dá em virtude das 

falhas ocorridas nesses setores terem um impacto mais significativo para o sistema se 

comparada a falhas ocorridas no sistema de distribuição. Isso se deve ao fato de afetarem 
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regiões maiores e por consequência um maior número de consumidores, implicando não só 

em prejuízos pelo não fornecimento de energia elétrica, mas também no pagamento de multas 

aplicáveis quando violados os indicadores de qualidade de algum conjunto de unidades 

consumidoras, e até mesmo os indicadores individuais de cada consumidor. Os trabalhos de 

Mohanta et al. (2004), Yang (2004), Sergaki e Kalaitzakis (2002), Dahal et al. (1999), El-

Amin et al. (2000), Langdon e Treleaven (1997) e Kralj e Petrovic (1995), abordam este 

contexto relacionado a preferencia em elaboração de trabalhos voltados a geração e/ou 

transmissão.  

Contudo, tal cenário remete a uma realidade em que 80% das perdas no sistema 

elétrico nacional ocorrem no sistema de distribuição de energia elétrica (TENG; LU, 2002). 

Assim, o problema de manutenção em sistemas de distribuição de energia elétrica ganhou 

importância, tornando-se na atualidade a área em que mais se investe em termos de pesquisa e 

desenvolvimento. Os trabalhos têm por objetivo tornar os sistemas mais eficientes, 

diminuindo a quantidade e duração das interrupções no fornecimento de energia elétrica, e 

consequentemente aumentando os seus níveis de confiabilidade.  

Endrenyi et al. (1998) apresentaram um modelo probabilístico com a finalidade de 

prever o processo de deterioração dos elementos de um sistema de distribuição através de 

estados discretos, utilizando inspeções periódicas. O modelo proposto traçou planos de 

manutenção dos equipamentos de forma independente, sem considerar a relação dos 

elementos em questão com os demais elementos do sistema. 

Parece claro que modelos mais elaborados para o planejamento de atividades de 

manutenção em sistemas de distribuição devam considerar as relações existentes entre os 

elementos do sistema. Alinhados com essa premissa, muitos autores, dentre eles Sittithumwat 

et al. (2004) e Kuntz et al. (2002) propõem modelos de otimização para o planejamento de 

atividades de manutenção em sistemas de distribuição com foco na confiabilidade do sistema, 

utilizando-se da metodologia Reliability Centred Maintenance (RCM).  

O modelo proposto por Sittithumwat et al. (2004) representa os elementos do sistema 

de distribuição através de suas taxas de falha, e a confiabilidade através de um índice de 

continuidade do fornecimento de energia elétrica. Dessa forma, o processo de deterioração 

dos elementos e o impacto das ações preventivas são representadas por multiplicadores de 

taxas de falha, de modo a simular as mudanças esperadas na taxa de falha de cada elemento.  

Diversos outros métodos de otimização para o planejamento de atividades de 

manutenção foram desenvolvidos, surgindo como alternativa ao modelo de Sittithumwat et al. 

(2004). Como exemplos, têm-se os modelos de Radmer et al. (2002), Kuntz et al. (2002) e 
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Mohanta et al. (2004), que utilizam técnicas de predição para estimar a taxa de falha dos 

elementos.  

Radmer et al. (2002) utilizam redes neurais juntamente com modelo de predição da 

taxa de falha em seções da rede de distribuição. São considerados diversos fatores na predição 

das falhas, como o tempo desde a última poda e a densidade de árvores na rede, chuvas, 

velocidade do vento e temperatura. Kuntz et al. (2002) e Mohanta et al. (2004) propõem um 

modelo de otimização adotando a ponderação de dois índices de continuidade no 

fornecimento de energia elétrica como critérios de confiabilidade. 

De acordo com Marçal e Susin (2005), os profissionais de manutenção têm se 

deparado cada vez mais com decisões complexas na atividade de manutenção, de modo a 

assegurarem os melhores níveis possíveis de confiabilidade em função dos recursos 

disponíveis para tal.  

A tomada de decisão pode ser definida como “o processo de colher informações, 

atribuir importância a elas, posteriormente buscar possíveis alternativas de solução e, depois, 

fazer a escolha entre alternativas” (Gomes et al. (2002, p. 12) ou como “um esforço para 

tentar resolver problemas de objetivos conflitantes, cuja presença impede a existência da 

solução ótima e conduz à procura do melhor compromisso” (Zeleny apud Gomes et al., 2002, 

p.12). 

Contudo, cresce a necessidade do desenvolvimento de métodos para otimização das 

atividades de manutenção na rede de distribuição que compõe um sistema elétrico de 

potência. O presente artigo tem por objetivo aplicar em uma ferramenta de apoio à decisão, 

FAD, um método de otimização para o planejamento das atividades de manutenção em 

sistemas de distribuição de energia elétrica, utilizando índices de confiabilidade no 

fornecimento de energia elétrica, aliado a fatores qualitativos e quantitativos do sistema como 

critérios para a hierarquização de bases operacionais dentro do sistema proposto, auxiliando 

nas decisões de alocação de recursos e no aumento da confiabilidade da rede. 

Para tal, a utilização de métodos multicriteriais que possam contemplar esses fatores 

apresentam-se como uma boa alternativa para o planejamento das atividades de manutenção 

no sistema de distribuição de energia elétrica, alterando o enfoque com base apenas na 

interpretação de informações relacionadas ao desempenho técnico do sistema, e evoluindo 

para uma abordagem que contemple a possibilidade de confronto com informações, deste 

desempenho, tratadas e fornecidas por um método matemático. 

Assim, a Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) desenvolvida para priorização de 

ações de manutenção nas redes de distribuição de energia e apresentada neste artigo utiliza 
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também o Processo Analítico Hierárquico (AHP, Analytic Hierarchy Process) para análise de 

priorização multicriterial das variáveis quantitativas e qualitativas. A escolha do AHP deve-se 

à sua simplicidade e possibilidade de utilização de dados qualitativos e quantitativos, 

tangíveis ou intangíveis, na análise de critérios. 

A FAD consiste de um programa computacional amigável, desenvolvido e 

disponibilizado aos responsáveis pela elaboração do planejamento da priorização de ações de 

manutenção nas redes de distribuição de energia em uma empresa distribuidora de energia 

elétrica. 

A estrutura deste artigo é formada por 4 seções. A introdução envolve o estudo teórico 

da definição do processo de manutenção e a definição da inclusão na FAD do método 

multicriterial AHP. Na seção 2, são apresentados os procedimentos metodológicos, onde 

ocorre a definição das estações avançadas da distribuidora como as alternativas objeto da 

hierarquização de priorização pelo método AHP, a descrição das etapas de aplicação do 

método AHP. A seção 3 traz o estudo aplicado, onde é feito o detalhamento da ampliação da 

FAD com a aplicação da avaliação de priorização através da metodologia AHP, considerando 

critérios e alternativas vinculados ao sistema elétrico da distribuidora. A seção 4 apresenta a 

FAD ampliada, com demonstração de suas novas funcionalidades e informações 

disponibilizadas com a aplicação do método. As conclusões quanto ao novo produto 

disponibilizado para o auxílio na tomada de decisão, quanto à aplicação de ações e recursos 

para à realização de manutenção no sistema elétrico avaliado, estão na seção 5. 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O estudo foi aplicado em empresa concessionária de serviço público de distribuição de 

energia elétrica, RGE – Rio Grande Energia, que atende mais de 1,3 milhão de unidades 

consumidoras das regiões noroeste, norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul e 

integrante do Grupo CPFL. 

O processo avaliado trata da ocorrência e atendimento de eventos de interrupção do 

fornecimento de energia, devidos a diversas causas, relacionados às 16 estações avançadas da 

concessionária. Destas, 8 estão localizadas no Departamento Centro, com sede em Passo 

Fundo e as demais no Departamento Leste, com sede em Caxias do Sul. 

O AHP é uma metodologia de análise de decisão utilizada na seleção da melhor 

alternativa dentre as opções, dados os critérios de avaliação, conforme define Saaty (1977).  

Sendo possível organizar um problema de decisão como uma hierarquia com propriedades 
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definidas, então o AHP pode ser aplicado para análise do problema. O resultado final se da na 

forma de um vetor de pesos atribuídos para cada uma das alternativas avaliadas. Esses pesos 

indicam a importância de cada alternativa relacionada ao problema. 

Na Figura 14 é ilustrada a estrutura hierárquica básica do AHP, onde, no primeiro 

nível da hierarquia situa-se o objetivo geral do problema; por exemplo, escolher a melhor 

empresa fabricante de transformadores. No segundo nível os critérios e atributos; por exemplo 

indicadores de qualidade e demais indicadores. No terceiro nível tem-se a lista das 

alternativas a serem consideradas no problema decisório; no exemplo escolhido, as empresas 

fabricantes de transformadores.  Conforme Bornia e Wernke (2001), a organização 

hierárquica possibilita ao decisor uma “visualização do sistema como um todo e seus 

componentes, bem como interações destes componentes e os impactos que os mesmos 

exercem sobre o sistema”.    
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m
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2
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Figura 14: Estrutura Hierárquica Básica do AHP 

 

Após a definição da estrutura do problema com a elaboração do objetivo geral, dos 

critérios e das alternativas, são realizadas às comparações entre elementos de mesmo nível, 

através das chamadas matrizes de comparação ou matrizes de julgamento. Para uma matriz de 

comparação de dados quantitativos como medição de temperatura, os valores medidos são 

reescritos em uma escala com valores no intervalo de 1 à 9, onde 9 indica a medição de 

temperatura mais próxima ao valor definido como referência.  Na sequência, cada par de 
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julgamento é comparado calculando a razão entre suas respectivas medições.  Os elementos 

na matriz de comparações são dados por essas razões, assumindo valores entre 1/9 e 9. 

Harker e Vargas (1987) compararam a escala de 1 a 9 com outros tipos de escala, 

concluindo ser a mesma aceitável e indicada para uso no AHP. 

No arranjo das matrizes de comparações para critérios sensoriais, os elementos são 

comparados por especialistas relativamente à intensidade de um dado atributo sensorial, 

usando a escala de 1/9 à 9.  Um valor de comparação 9 na linha i e coluna j da matriz de 

comparações, define que o elemento correspondente ao i
ésimo

 tratamento possui amplitude 

muito maior do atributo sensorial em consideração ao elemento do j
ésimo

 tratamento.   

Definimos por Ale  as matrizes de comparações com elementos quantitativos ou com 

elementos resultantes de opiniões de especialistas, caso o elemento e no nível l for utilizado 

como critério para comparação dos elementos em um nível inferior.  Os elementos em Ale são 

designados por amn, m,n = 1,...,D, sendo (D  D) a dimensão de Ale.  

Um vetor de pesos é calculado para cada matriz de comparação Ale. Esses vetores 

serão combinados para determinação de um vetor final.  O vetor de pesos vinculado à matriz 

de comparações Ale é definido por wle = [w1,w2,..., wD].  

Saaty (1977) demonstra que o vetor de peso de uma matriz de comparações é dado 

pelo seu autovetor principal.  Quando comparam-se dois elementos m e n, está-se, estimando 

a razão de seus pesos de importância, ou seja, amn = wm/wn.  Os autovetores monstram os 

valores de wm e wn, dadas as estimativas amn.  Seja max o maior autovalor de uma matriz A.  

Seu autovetor principal, w, é dado por: 

 

𝐀. 𝐰 =  λmáx. 𝐰                                                                     (1) 

 

O cálculo das prioridades de um problema através do método AHP pode ser feito 

através de diversos enfoques e derivações do método original desenvolvido por Saaty (1990). 

Os principais métodos de cálculo desenvolvidos para a solução do AHP são o método dos 

mínimos quadrados, dos mínimos quadrados logarítmicos e o método dos autovalores e 

autovetores (HARKER e VARGAS, 1987). Dentre estes, o método dos autovetores se mostra 

o único capaz de tratar matrizes que não sejam consistentes 

Em um exemplo com n matrizes de comparações, consequentemente, cada matriz 

resulta em um vetor de peso.  Para combinar os vetores em um único vetor resultante, usa-se o 

princípio de composição hierárquica, cujo método é detalhado e pode ser verificado em Saaty, 

(1977).  
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De acordo com Saaty (1990), um dos pontos significativos do método AHP, e um dos 

seus diferenciais em relação a outros métodos de decisão multicriterial, é a possibilidade de se 

verificar o grau de consistência das avaliações, de modo a validar ou não os resultados 

obtidos. O AHP estrutura problemas complexos para que sejam abordados com base em 

atributos humanos, como experiência, intuição, instinto, emoção, lógica e diversos outros 

atributos importantes inerentes ao ser humano, que acabam sendo utilizados em todos os tipos 

de decisão, implicitamente.  

A inconsistência ocorre quando um especialista indica, por exemplo, que o critério A e 

duas vezes mais importante que o critério B e que o critério B e duas vezes mais importante 

que o critério C, no entanto indica que o critério C é duas vezes mais importante que o A, 

onde o ideal seria ele indicar que o A é quatro vezes mais importante que o C. Matrizes de 

comparações quantitativas (isto é, baseadas em dados quantitativos) são sempre consistentes.  

Matrizes de comparações baseadas em dados sensoriais e em opiniões de especialistas, por 

outro lado, são tipicamente inconsistentes.  Suas inconsistências devem, assim, ser 

monitoradas. 

Se uma matriz de comparações for consistente, as relações amn = wm / wn, e amn = 1 / 

anm devem ser verdadeiras para quaisquer elementos m,n. E também, para quaisquer 

elementos m, n e p da matriz, amn . anp = amp.  Pode-se derivar uma medida de consistência 

para uma matriz de comparações através de seu autovalor principal max, obtido na eq. (1).  Se 

uma matriz de comparações (D  D) for consistente, max = D.  Do contrário, Saaty (1977) 

demonstra que max > D e recomenda um índice de consistência (IC) dado por: 

 

𝐼𝐶 =  
𝜆𝑚á𝑥 − 𝐷

𝐷 − 1
                                                                         (2) 

 

 

A medida da consistência das avaliações na matriz de comparações é medida 

calculando a razão de consistência (RC), apresentada na eq. (3), onde comparar-se o índice IC 

com um índice aleatório de consistência média (IAM).  O cálculo consiste na comparação 

entre o valor de consistência obtido para a matriz de comparações em estudo (IC) e o pior 

valor de consistência (IAM) obtido para uma matriz de mesma dimensão.  A pior situação de 

consistência ocorre quando não é seguido nenhum procedimento lógico para avaliação dos 

pares, ou seja, avaliações sem coerência intercomparações.  Os valores de IAM na Tabela 1 

(Saaty, 1980) representam o 95º percentil dos ICs.  Observe que o índice IAM aumenta com a 

dimensão da matriz (D), como esperado. 
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𝑅𝐶 =  
𝐼𝐶

𝐼𝐴𝑀
                                                                           (3) 

 

Tabela 1: Índice de Consistência Aleatória Média 

Dimensão da matriz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IAM 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

O valor limite para a razão IAM sugerida por Saaty é 0,10.  Um IAM = 0,10 

corresponde a uma matriz de comparações onde 10% das avaliações foram realizadas sem 

nenhum critério, ou seja, existe 10% de “incoerências” nas comparações.  Assim, matrizes 

com IAM > 0,10 devem ter suas comparações refeitas com maior atenção e domínio dos 

elementos envolvidos.  Maiores detalhes da definição do valor limite de 0,10 para IAM 

podem ser encontrados em Vargas (1982). 

A avaliação de prioridades com a utilização do AHP foi inserida em uma ferramenta 

computacional de apoio à decisão desenvolvida, neste trabalho, para empresa concessionária 

de serviço público de distribuição de energia elétrica, RGE – Rio Grande Energia. O processo 

avaliado trata da ocorrência e atendimento de eventos de interrupção do fornecimento de 

energia provenientes de falhas advindas de diversas causas. 

O intuito principal foi a aplicação do AHP para ampliar o portfólio de instrumentos 

disponíveis para orientar a tomada de decisão, quanto as regiões prioritárias para aplicação de 

recursos visando o direcionamento e priorização da aplicação de recursos financeiros para a 

realização de ações de manutenção e melhoria do sistema elétrico, mantendo os indicadores 

operacionais do sistema e atendendo aos padrões de qualidade do serviço e do produto 

estipulados pela ANEEL. Também teve-se por intuito atender a certos requisitos gerais de 

qualquer ferramenta de apoio à decisão, como a simplicidade e facilidade de uso (Nussbaumer 

et al., 2012). 

As informações utilizadas como base para realização do tratamento computacional 

pela Ferramenta de Apoio à Decisão, para avaliação de priorização com aplicação do AHP, 

são provenientes de registros arquivados em banco de dados da concessionária e 

disponibilizados no banco de dados da FAD. Os registros compreendem listas de dados dos 

eventos de falta de energia com suas respectivas causas, serviços e datas de ocorrência e de 

restabelecimento da energia. 

Neste estudo, a aplicação do AHP passa pela comparação de critérios de qualidade de 

serviço de distribuição de energia por especialistas inseridos no meio de manutenção. Essas 
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avaliações subjetivas, em conjunto com os valores quantitativos medidos para os mesmos 

critérios através de características dos eventos de falta de energia, viabilizaram a 

hierarquização das estações avançadas da concessionária de energia elétrica avaliada. 

3.3 DESCRIÇÃO DO ESTUDO APLICADO 

A FAD, desenvolvida no Microsoft Office Excel com auxilio da ferramenta Visual 

Basic for Applications (VBA) para auxílio a especialistas na priorização de ações de 

manutenção nas redes de distribuição de energia, foi ampliada com a inclusão da 

automatização da análise multicriterial através da utilização do AHP. 

O banco de dados da FAD, composto por informações extraídas do Sistema 

Gerenciador da Distribuição (SGD), sistema da RGE que agrupa informações de interrupções 

de energia, disponibiliza as variáveis quantitativas necessárias para definição da priorização 

através do AHP. 

As variáveis que compõem o banco de dados da FAD são registros de informações 

relativas ao atendimento de eventos emergenciais, gerados quando da solicitação pelo cliente 

do reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, via 

Central de Atendimento ao Consumidor da RGE. 

Do banco de dados da FAD, as informações úteis para a aplicação do método de 

análise multicriterial são, basicamente: município da interrupção de energia (ME), data e hora 

do despacho da interrupção para a equipe de campo (DE), data e hora de chegada da equipe 

no local da interrupção (CL), data e hora do reestabelecimento da energia (EE), duração da 

interrupção (DI), número de unidades consumidoras desligadas por interrupção (x) e histórico 

de consumo das unidades consumidoras das estações avançadas (HC). 

São utilizadas como alternativas, para definição de priorização, as unidades de gestão 

operacionais da RGE, estas unidades são denominadas de Estações Avançadas (EA1). Cada 

EA1 é formada por uma região composta por um grupo de municípios, sendo nomeada com o 

nome do município que mais se destaca politica e economicamente dentre os integrantes da 

região. Ao todo são 16 EA1, na Figura 15 são ilustradas as áreas geográficas de cada EA1, 

pertencente à RGE no mapa do Rio Grande do Sul com suas respectivas abreviações. É 

através da informação do município da interrupção de energia (ME), disponível no banco de 

dados da FAD, que o evento e suas características são relacionados à EA1 correspondente. 
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Figura 15: Área das 16 Estações Avançadas (EA1) pertencentes à RGE 

 

As demais informações do banco de dados utilizadas para aplicação no método de 

análise multicriterial definem os valores quantitativos dos critérios analisados, os quais são 

cliente hora interrompido (CHI), quantidade de eventos, tempo de deslocamento, tempo de 

atendimento, consumo de energia. 

Em termos de hierarquia para análise através do AHP, o objetivo principal está 

relacionado à hierarquização das alternativas (EA1s) em relação aos critérios estabelecidos, 

conforme apresentado na Figura 16.   
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Figura 16: Problema de análise de decisão em formato hierárquico 

 

Os quatro primeiros critérios possuem influência direta nos indicadores de DEC e FEC 

avaliados pela ANEEL (CHI, Quantidade de Eventos, tempo de Deslocamento e Tempo de 

Atendimento). Tais indicadores são definidos no Módulo 8 do PRODIST (Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), utilizados para a avaliação 

anual da qualidade do serviço. A piora em seu desempenho pode reduzir os ganhos de 

empresas. 

Já o quinto critério (Consumo de Energia), em conjunto com os demais, compõem as 

variáveis que determinam as compensações DIC/FIC/DMIC/DICRI, definidas no Módulo 8 

do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional). Estas compensações representam os principais indicadores de desempenho 

utilizado pela ANEEL para garantir os padrões aceitáveis do sistema elétrico e representam 

uma grande fonte de prejuízo às empresas do setor elétrico. Isso se dá já que o valor 

compensado aos clientes em casos de descumprimento dos limites individuais de continuidade 

sai diretamente como custo operacional da empresa e devem ser pagos quase que 

imediatamente após a transgressão ao titular da unidade consumidora com o indicador 

violado. 

A seguir são apresentadas as fórmulas utilizadas na FAD para cálculo dos critérios 

quantitativos para cada alternativa: 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑚𝑝𝑖𝑑𝑜 (𝐶𝐻𝐼) = ∑
(𝑥 × 𝑡)

60
(𝑖)

𝑛

𝑖=1

                             (4) 
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𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 𝑛                                                  (5) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∑[𝐶𝐿(𝑖) −  𝐷𝐸(𝑖)

𝑛

𝑖=1

]                                  (6) 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∑[𝐸𝐸(𝑖) −  𝐶𝐿(𝑖)

𝑛

𝑖=1

]                                   (7) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = ∑ 𝐻𝐶(𝑗)

𝑚

𝑗=1

                                             (8) 

 

Nas equações (4) a (8), utiliza-se a seguinte nomenclatura: 

x = número de unidades consumidoras afetadas no evento de falta de energia; 

t = tempo em minutos de duração da interrupção de energia no evento de falta de energia; 

i = índice de interrupções verificadas na EA1 durante o período de apuração, variando de 1 a 

n; 

n = número total de eventos de interrupção de energia registrados na EA1 durante o período 

de apuração; 

DE = data e hora do despacho da interrupção para a equipe de campo; 

CL = data e hora de chegada da equipe no local da interrupção; 

EE = data e hora do reestabelecimento da energia; 

HC = histórico de consumo de energia, em kWh, das unidades consumidoras da EA1 

considerada, no período de apuração; 

j = índice de equipamentos interrompidos na EA1 considerada, durante o período de 

apuração, variando de 1 a m; e 

m = número total de equipamentos interrompidos da EA1 considerada, no período de 

apuração. 

Antecedendo o somatório do Tempo de Deslocamento [eq. (6)] e do Tempo de 

Atendimento [eq. (7)], para a normalização dos valores quantitativos destes critérios, medidos 

para cada evento, foi aplicada a eq. (9), cujo comportamento é ilustrado na Figura 17. 

 

𝑃(𝑑) = {

0, 𝑑 < 0
𝑑

𝑛
, 0 ≤ 𝑑 ≤ 𝑛

1, 𝑑 > 𝑛

}                                                          (9) 
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Figura 17: gráfico representativo da função de normalização (9) 

 

Após o cálculo dos valores dos critérios correspondentes a cada alternativa, com a 

aplicação das eqs. (4) a (9) para tratamento das variáveis do banco de dados, são geradas as 

prioridades parciais para cada critério em relação às alternativas. 

As comparações entre elementos de mesmo nível não seguem o mesmo padrão para 

critérios e alternativas. Para os critérios, os especialistas realizam seus respectivos registros de 

opiniões junto ao FAD e para cada comparação é calculada uma média geométrica das 

opiniões dos especialistas escolhidos. 

 Para a comparação entre alternativas (elementos quantitativos) o vetor de pesos de 

preferência das regiões relativamente a cada indicador são obtidos por normalização direta 

dos valores de cada indicador.  

As médias geométricas dos critérios (elementos sensoriais), são oriundas das 

comparações feitas pelos especialistas, são base para a elaboração da matriz normalizada,  

matriz esta que resulta em um vetor de prioridade dos critérios avaliados, formado pelos 

índices de prioridade de cada um dos critérios. 

No caso de comparações baseadas em indicadores quantitativos não é necessário o 

cálculo da consistência, já que essas não são baseadas em opiniões. No caso dos critérios, cuja 

importância é avaliada subjetivamente por especialistas, ocorre o cálculo da consistência. 

Por fim, o cálculo do índice de prioridade global para as alternativas é obtido 

calculando a média ponderada dos valores obtidos para os critérios nas eqs. (4) a (9), para 

cada alternativa, usando como ponderadores os pesos de importância estimados para cada 

critério.  

3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A etapa de análise de priorização multicriterial foi agregada à Ferramenta de Apoio à 

Decisão (FAD), tela inicial, conforme demostrado na Figura 18. Esta etapa foi segregada em 
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um campo para registro de opiniões de especialistas, outro com o registro dos índices de 

prioridades parciais das EA1 por critério e, finalmente, um campo com o resultado final da 

análise de priorização com a utilização do AHP, denominado “Prioridade global – EA1”. 

Foram obtidas opiniões de dois técnicos de planejamento da distribuição, um do 

departamento Leste (1) e outro do Centro (2) e um engenheiro de planejamento da 

distribuição responsável pelos departamentos Leste e Centro (3), todos com vasto 

conhecimento em atividades relacionadas ao gerenciamento de ações para mitigação de 

eventos de falta de energia. 

A Tabela 2 foi disponibilizada a cada um dos especialistas para a realização das 

comparações. Cada um deu seu parecer separadamente e sem conhecer o resultado de outro 

especialista. Foram orientados que a comparação dos critérios consistia em determinar a 

relevância de um frente ao outro, indicando qual o peso relativo aos pares de critérios 

avaliados, sendo que para determinar que o critério à esquerda da tabela tenha total relevância 

em relação ao da direita, para a definição de redes alvos de manutenção, deveria pontuar com 

o número máximo 9, e para indicação de equivalência entre os pares de critérios, bastava 

pontuar com 1, neutralizando desta forma a relevância de um critério sobre o outro, já para 

indicar total relevância do critério à direita, deveriam pontuar com 1/9.  Posteriormente os 

valores das comparações entre os critérios realizadas pelos especialistas, foram registrados 

nos campos correspondentes da FAD. 

 

Tabela 2: Tabela de comparação de critérios utilizada 
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Figura 18: Tela inicial da Ferramenta de Apoio à Decisão (FAD) com inclusão da Priorização Multicriterial através do AHP
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Para definição de consistência ou inconsistência das comparações realizadas pelos 

especialistas, a matriz de comparação dos critérios resultou em uma RC de 0,021661, inferior 

ao limite máximo de 0,1, estabelecido para uma matriz de dimensão (5 X 5), conforme 

cálculo da FAD apresentado na Figura 19, garantindo consistência para as comparações e 

dispensando nova rodada de avaliação. 

 

Figura 19: Local da tela inicial da FAD onde é apresentado o resultado da verificação de 

consistência nas avaliações dos especialistas 

Pode-se notar, na tela inicial da FAD, que nos campos para registro de opiniões do 

quarto especialista foram registrados valores unitários, já que não ocorreu efetivamente o 

registro de opiniões de um quarto especialista. A ferramenta permite o registro de opiniões de 

0 à 4 especialistas, sendo que a opção pela não coleta de opiniões de especialista acarreta na 

definição de prioridades utilizando apenas os valores quantitativos medidos e calculados sem 

a análise sensorial dos especialistas. 

As etapas do algoritmo desenvolvido, com a ampliação da ferramenta e da análise de 

priorização multicriterial, estão apresentadas no fluxograma da Figura 20. Neste fluxograma, 

etapas em cinza haviam sido anteriormente desenvolvidas e que já integravam a FAD. As 

etapas em azul indicam novas etapas incluídas devido a ampliação da FAD, para contemplar a 

análise de priorização multicriterial das estações avançadas da empresa de distribuição de 

energia elétrica avaliada. Os critérios utilizados para a comparação e priorização das EA1, 

como já visto, são CHI, quantidade de eventos, tempo de deslocamento, tempo de 

atendimento e consumo.  

Basicamente, a depuração dos resultados é precedida da escolha, pelo usuário, do 

período de análise (data e ano), e posterior registro de opiniões dos especialistas quanto a 

comparação de relevância entre os critérios, onde 9 indica que o primeiro critério tem total 

relevância em comparação com segundo critério comparado, 1 indica neutrabilidade de 

relevância entre os critérios comparados e 1/9 indica que o segundo critério possui total 

relevância em comparação ao primeiro critério comparado.  
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Figura 20: Fluxograma do processo de utilização da FAD com inclusão do AHP - formas em azul 
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Para os resultados das prioridades parciais, não é aplicada as opiniões dos 

especialistas, sendo o resultado das prioridades globais, o resultado onde o método AHP 

é aplicado de forma integral e consequentemente, contem os apontamentos dos 

especialistas quanto a relevância entre os critérios avaliados.  

O principal produto da priorização com a aplicação do método AHP são os 

índices de prioridade calculados para cada uma das EA1, constantes na lista “Prioridade 

global – EA1”, gerada e registrada na tela inicial do FAD, conforme demostrado na 

Figura 21. Nas listas de prioridades geradas pela FAD, quanto maior o índice medido 

para a EA1, maior é sua prioridade em relação às demais. 

 

Figura 21: Parte da tela inicial da FAD onde são apresentados os resultados da 

análise de priorização multicriterial com a utilização do AHP 
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No estudo aplicado, com obtenção de opiniões de especialistas vinculados a 

empresa de distribuição e energia elétrica avaliada, pode-se verificar que a EA1 CAX 

com um índice de 0,110, apresenta a maior prioridade entre as EA1. 

A ordenação desta lista em ordem decrescente indica a hierarquização das EA1 

com base em seus índices de prioridade, para a aplicação de ações de manutenção nos 

seus respectivos sistemas elétricos. 

Na Figura 22 é apresentado um resumo do resultado da aplicação do método 

AHP. Nela constam os percentuais de prioridade de cada critério e de cada alternativa. 

No estudo aplicado, o critério relativo ao consumo de energia das unidades 

consumidoras afetadas pela falta de energia apresenta prioridade máxima (26,86%). 

Considerando os pesos de cada um dos critérios dentre as 18 alternativas, aquela com 

maior índice de prioridade é a EA1 CAX, com 10,99%. 

 

CHI
25,35%

Qt de Eventos
17,46%

Consumo de 
Energia
26,86%

Tp de 
Deslocamento

7,85%

Hierarquização 
das EA1

Tp de 
Atendimento

22,52%

CAL
5,34%

CAX
10,99%

CNL
5,25%

BGO
6,87%

TPA
6,25%

VAC
4,03%

FWE
6,57%

ERE
6,38%

GRA
8,95%

LVE
2,60%

NPR
5,61%

PMI
5,36%

PFU
5,59%

SRO
5,70%

SAG
7,41%

TAQ
7,11%

 

Figura 22: Fluxograma com resumo dos percentuais de prioridade dos critérios e 

das alternativas 

3.5 CONCLUSÕES 

A avaliação de critérios importantes vinculados aos indicadores operacionais do 

setor elétrico, realizada por profissionais envolvidos no ambiente de operação da 

distribuidora de energia, levou a um ajuste fino na determinação de prioridades entre as 

estações avançadas analisadas. A inclusão do AHP na Ferramenta de Apoio à Decisão, 
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trouxe maior sustentabilidade matemática para determinação de prioridades e tomada de 

decisão, e posteriormente para realização de ações de manutenção no sistema elétrico 

avaliado. 

A FAD confirmou sua flexibilidade, já que permitiu a aplicação de novos 

instrumentos de análise, visando facilitar o julgamento dos envolvidos no processo. 

Critérios podem ser inseridos ou excluídos caso ocorram alterações na regulamentação 

do setor elétrico, ou caso exista o interesse na análise de tais mudanças. Esta 

possibilidade também se estende para as alternativas. 

Outros métodos matemáticos, como por exemplo, o PROMETHEE, podem ser 

inseridos na FAD sem a necessidade de dispêndio de recurso financeiro de grande 

monta, em virtude da plataforma de desenvolvimento ser uma ferramenta já utilizada 

pela companhia analisada no estudo de caso. Finalmente, devido ao aplicativo Excel 

estar presente em todas as estações de trabalho da empresa a FAD pode alcançar todos 

os profissionais que possam colaborar na análise do caso estudado. 
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4 COMENTÁRIOS FINAIS 

O tratamento e cumprimento das normas definidas pela ANEEL, para garantir 

um índice aceitável de qualidade do serviço do fornecimento de energia elétrica, passa 

pela análise dos registros de eventos de falta de energia de uma distribuidora do setor 

elétrico, conhecimento dos problemas e suas respectivas razões e definição das ações 

pertinentes a mitigação destes eventos. O auxílio de ferramentas computacionais na 

organização e depuração dos dados, para a apresentação de informações consolidadas e 

úteis na tomada de decisão, garantem agilidade e facilidade para os responsáveis pela 

tarefa. Turban et al. (2004) define que informação são dados organizados ou 

processados, precisos e fornecidos no momento oportuno e adequado. Davenport e 

Prusak (1998) definem que informação é uma mensagem, geralmente na forma de um 

documento ou uma comunicação audível ou visível, e que devemos pensar em 

informação como sendo dados que fazem a diferença. 

Costuma-se dizer que a finalidade dos sistemas de informação é obter as 

informações certas para as pessoas certas, no momento certo, quantidade certa e no formato 

certo (TURBAN et al., 2007). Batista (2012), assegura que as organizações de sucesso 

sempre possuíram como alicerce a disponibilidade de informações apropriadas para a 

tomada de decisões. 

Os sistemas de apoio à decisão (SADs) são sistemas computadorizados que 

fornecem informações aos gerentes durante o processo de tomada de decisão 

(O’BRIEN, 2011). Ferramentas de Apoio à Decisão (FAD) são softwares que auxiliam 

na depuração de dados, simulação de situações e na representação gráfica das 

informações (AWAD, 1988). 

Para a depuração de dados e disponibilização de informações para subsídio da 

priorização de ações de manutenção no sistema elétrico, a FAD mostra-se um 

instrumento pertinente e eficaz. 

A incorporação do método de análise de priorização multicriterial AHP em uma 

ferramenta de apoio à decisão corrobora para a consolidação das informações 

disponibilizadas aos responsáveis pela tomada de decisão para definição das ações de 

manutenção do sistema elétrico. Segundo Freitas e Gomes (2000), as características 

destes métodos multicriteriais normalmente incorporam a análise do processo de 

decisão em que a metodologia é aplicada, sempre com o objetivo de identificar 
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informações ou regiões críticas, uma melhor compreensão das dimensões do problema, 

a possibilidade de se ter diferentes formulações válidas para o problema. 

A FAD, para priorização de obras em redes de distribuição de energia elétrica, 

disponibilizou informações pertinentes para a tomada de decisão do corpo técnico e 

gerencial da distribuidora. Como os trechos de rede com maior incidência de eventos e 

taxa de clientes hora interrompidos, a relevância quanto aos critérios de avaliação de um 

trecho em relação aos demais, a reincidência da falta de energia nos trechos, a indicação 

de posicionamento, quanto ao critério avaliado, do trecho de rede ou secção operacional 

em comparação as demais do mesmo grupo, a indicação de prioridade entre estações 

avançadas quantos os critérios definidos com aplicação de comparação qualitativa, 

realizada por especialista, e quantitativa pelo método de priorização multicriterial AHP. 

Tudo isto com a flexibilidade e interface amigável de uma ferramenta computacional 

permitindo ao usuário moldar sua pesquisa de acordo com sua necessidade. 

Com a aplicação da metodologia de análise multicriterial AHP, as informações 

disponibilizadas aos responsáveis pela tomada de decisão receberam um caráter de 

validação matemática. Gomes e Freitas (2000) ressaltam que a abordagem do problema 

de decisão, sob o enfoque do apoio multicritério à decisão objetiva apoiar o processo 

decisório, através da recomendação de ações ou cursos de ações, a quem vai decidir. 

A flexibilidade da ferramenta viabiliza a sua ampliação nos mais distintos 

quesitos, indo desde a inclusão de novos indicadores até a aplicação de outras 

ferramentas matemáticas de análise multicriterial. 

Outros métodos multicriteriais, como o PROMETHEE, podem ser aplicados 

visando a comparação dos resultados e até mesmo a mescla de métodos para uma maior 

consolidação das informações disponibilizadas aos tomadores de decisão. 
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