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RESUMO 

 

Os anseios da sociedade por um sistema de fornecimento de eletricidade cada vez 
mais robusto, principalmente em seus indicadores de continuidade, impõem às 
concessionárias de distribuição a frequente necessidade de atividades de manutenção 
em suas redes. Dessa forma, há um aumento sucessivo nos investimentos em 
manutenção, que, no entanto, deverá ser realizado com prudência para salvaguardar a 
modicidade tarifária e a saúde econômica das empresas. Esses investimentos, 
entretanto, deverão ser direcionados de forma a projetar um maior retorno nos 
indicadores de continuidade. Assim, a priorização das atividades de manutenção 
constitui-se como uma ferramenta de auxílio na busca do equilíbrio entre princípios, 
aparentemente antagônicos, que separam de um lado os indicadores de qualidade dos 
serviços regulados e, do outro, a sustentabilidade econômico-financeira das empresas 
de distribuição de energia. Neste trabalho é proposta uma metodologia com base no 
Processo Hierárquico Analítico (AHP), que possibilita a comparação, através de 
avaliações par a par, entre características da rede elétrica que são cruciais para 
atendimento aos parâmetros regulamentados pela ANEEL e ambicionados pela 
sociedade, e, ainda, permite medir a consistência dos julgamentos realizados pelos 
especialistas da manutenção. Nestes julgamentos, contudo, os especialistas são 
compelidos a quantificarem, em uma escala pré-definida, a diferença entre as duas 
características comparadas, o que impossibilita externar suas incertezas relativas. Para 
dirimir este problema é aplicada parte dos conceitos matemáticos da lógica Fuzzy, a 
qual promove valores intermediários às comparações que, consequentemente, tendem 
a se ajustar melhor às opiniões avaliadas. Desta forma, procura-se transferir as 
necessidades e o conhecimento cognitivo dos especialistas em manutenção ao 
algoritmo de priorização, em busca de incrementar uma otimização do direcionamento 
da força de trabalho. A metodologia foi aplicada na priorização de um grupo de 405 
alimentadores de uma concessionária de distribuição, obtendo, dentro do período de 
avaliação, uma redução de aproximadamente 3% nos custos da manutenção corretiva 
e uma redução nos indicadores de DEC e FEC, respectivamente, da ordem de 8,22% e 
26,65%, com relação ao acumulado do mesmo período do ano anterior. Tais reduções 
confirmam a importância do direcionamento das atividades de manutenção para o 
controle dos indicadores de qualidade e para a sustentabilidade econômica da 
empresa. 
 
Palavras-chave: AHP; Fuzzy; Análise Multicritério; Gerenciamento de Redes de 
Distribuição; Priorização da Manutenção. 
 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The society's yearnings for an increasingly robust electricity supply system, mainly in its 
indicators of continuity, imposes on distribution concessionaires the frequent need for 
maintenance activities in their networks. In this way, there is a successive increase in 
investments in maintenance, which, however, should be carried out with prudence to 
safeguard the affordability tariff and the economic health of the companies. These 
investments, however, should be directed in order to project a greater return on the 
indicators of continuity. Thus, the prioritization of maintenance activities constitutes an 
aid tool in the search for a balance between seemingly antagonistic principles that 
separate on one hand the quality indicators of regulated services and, on the other 
hand, the economic-financial sustainability of the companies of power distribution. In this 
work, a methodology based on the Hierarchical Analytical Process (AHP) is proposed, 
which allows the comparison, through peer-to-peer evaluations between electrical 
network characteristics that are crucial to responding to the parameters regulated by 
ANEEL and aspired by society, and allows to measure the consistency of the judgments 
made by the maintenance specialists. In these judgments, however, experts are 
compelled to quantify, on a predefined scale, the difference between the two 
characteristics compared, which turn impossible to express their relative uncertainties. 
To solve this problem, some of the mathematical concepts of Fuzzy logic are applied, 
which promotes intermediate values to the comparisons that, consequently, tend to fit 
better at the opinions evaluated. In this way, the search is on to transfer the needs and 
cognitive knowledge of maintenance specialists to the prioritization algorithm, in order to 
increase an optimization of the direction of the work force. The methodology was applied 
in the prioritization of a group of 405 feeders from a distribution concessionaire, 
obtaining within the evaluation period a reduction of approximately 3% in corrective 
maintenance costs and a reduction in the DEC and FEC indicators, respectively, of the 
order of 8,22% and 26,65%, in relation to the accumulated in the same period of the 
previous year. Such reductions confirm the importance of directing maintenance 
activities to control quality indicators and the company's economic sustainability. 
 
Keywords: AHP; Fuzzy; Multicriteria Analysis; Distribution Network Management; 
Prioritization of Maintenance. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente a importância do fornecimento ininterrupto e de qualidade da 

energia elétrica é notável para as diversas atividades desenvolvidas pela sociedade e 

se torna imprescindível à medida que a tecnologia avança, pois o processo produtivo e 

o cotidiano das pessoas são cada vez mais dependentes de sistemas eletrônicos e 

tecnológicos, que necessitam de energia elétrica para seu funcionamento. Assim, 

Indústrias, pequenas empresas, comércios e até mesmo consumidores residenciais são 

cada vez mais dependentes da energia elétrica. 

Toda essa importância dada à eletricidade impõe aos sistemas de distribuição e 

transmissão de energia elétrica uma constante necessidade de manutenção e melhoria 

das condições de atendimento aos consumidores. Este cenário condiciona, aos 

fornecedores de serviços e produtos referentes à energia elétrica, uma adoção de 

parâmetros de qualidade mais exigentes e de considerável complexidade, 

principalmente, devido à extensão das malhas de redes, da quantidade de 

componentes e configurações para atendimento às cargas. 

Procurando satisfazer aos parâmetros de qualidade e continuidade no 

fornecimento, exigidos pela sociedade, sem onerar demasiadamente as empresas de 

distribuição de energia elétrica, o manual de Procedimentos da Distribuição – PRODIST 

(ANEEL, 2018), através do Módulo 8, define a qualidade dos serviços prestados e do 

produto distribuído por operadores e fornecedores de energia elétrica. Neste Módulo 

estão apontados alguns parâmetros que balizam os critérios indicativos de DEC 

(Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora) e FEC (Frequência 

equivalente de interrupção por unidade consumidora), além dos parâmetros da 

qualidade do produto como, por exemplo, as VTCD (Variação de Tensão de Curta 

Duração) entre outras. Estes parâmetros regulamentam e, assim, impõem às 

Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica a necessidade de investimentos em 

manutenção e melhorias contínuas em seus Sistemas de Distribuição, contrapondo com 

outra necessidade de grande importância a ser considerada no contexto atual, que é a 

redução e controle do custo do PMSO (Pessoal, Material, Serviços de terceiros e 

Outros), que objetiva promover uma melhoria na saúde financeira destas empresas. 
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Um dos principais objetos que compõem o PMSO é o custo relativo a 

manutenções das redes de Distribuição existentes, com longas malhas permeando 

tanto trechos urbanos ramificados, quanto extensas áreas rurais, cada uma com suas 

particularidades, características e necessidades. 

Assim, as Concessionárias de Distribuição devem considerar um equilíbrio 

entre os custos empenhados e a necessidade de manutenção da qualidade dos 

serviços e do produto. Uma solução conveniente para essa busca, ou seja, para a 

realização de um melhor custo benefício, é a priorização das redes para realização de 

manutenção, considerando vários parâmetros que possam atender aos consumidores e 

reduzir o custo inerente às ações necessárias para alcançar este objetivo. Para Arya 

(2016), a priorização de trechos de um sistema de distribuição apresenta uma economia 

significativa na realização de serviços de manutenção, com o direcionamento para 

ações de maior efetividade. Mas, para tornar esta priorização possível, devem ser 

levantados quais parâmetros das redes de distribuição são realmente importantes. 

Alguns dos parâmetros a serem considerados podem ser relacionados como: 

• DEC – correlacionado ao tempo de atendimento e a distância a ser 

percorrida até o primeiro atendimento, como poderá ser visto na equação 

(2) no item 2.2.1; 

• FEC – correlacionado ao número de consumidores atendidos, como 

poderá ser visto na equação (4) no item 2.2.2; 

• Satisfação do consumidor - referente à verificação do tempo desde a 

última manutenção, procurando prever ocorrências futuras; 

• Percepção do consumidor - referente à verificação dos índices históricos 

de atendimento. 

A definição do grau de importância entre os parâmetros característicos das 

redes de distribuição deve refletir as necessidades e anseios dos especialistas em 

manutenção, indicando uma sequência de atuação das equipes da distribuidora que 

apresenta a melhor relação entre os custos de execução da manutenção e os 

benefícios dos indicadores de continuidade e qualidade, elencados anteriormente. No 

entanto é necessário quantificar e qualificar a opinião dos especialistas, que em 

ambientes complexos, com grandes quantidades de variáveis, abrange múltiplas 
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opções e critérios, dificultando a comparação global. Assim, expressar uma preferência 

entre pares de alternativas é uma maneira cognitivamente mais acessível de capturar o 

conhecimento dos especialistas em manutenção e utiliza-lo na ponderação dos critérios 

de priorização. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma metodologia que proporcione 

a redução dos custos de manutenção de sistemas de distribuição de energia elétrica 

com a utilização de análise multicritério, sem detrimento às necessidades e exigências 

dos consumidores e do agente regulador (ANEEL). 

Para possibilitar a realização do objetivo geral deste trabalho, foram elencados 

os seguintes objetivos específicos: 

1. Determinar a abrangência da rede de distribuição a ser analisada e que terá 

a manutenção priorizada. 

2. Determinar as variáveis que generalizam as maiores influências nos 

indicadores do sistema de distribuição. 

3. Apreender e transformar em valores quantitativos o conhecimento e 

experiências dos especialistas da manutenção. 

4. Determinar o nível hierárquico dos parâmetros do Sistema de Distribuição 

que serão ponderados. 

5. Desenvolver uma solução que aponte a melhor indicação de prioridade 

através das técnicas levantadas, procurando redução de custo e melhoria 

de indicadores de qualidade. 

6. Testar a metodologia desenvolvida, procurando avaliar os resultados obtidos 

após as rodadas de manutenção. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 
 

Desde 1995, com a abertura das empresas brasileiras de energia elétrica ao 

capital privado e acentuadamente a partir de 2004, após implantação das diretrizes, do 

atual modelo do sistema elétrico brasileiro, provindas da crise que levou ao 
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racionamento de energia no país alguns anos antes, aparece a imposição às empresas 

em direção à sustentabilidade econômica e financeira e à eficiência no atendimento aos 

indicadores de qualidade do fornecimento, num conflito antagônico entre interesses 

sociais (população) e mercadológicos (acionistas).  

Como exemplo, na Figura 1 e na Figura 2 são apresentados, respectivamente, 

os valores de DEC e FEC de uma concessionária de distribuição, com os valores 

apurados e as metas (valor limite) controladas pela ANEEL entre os anos de 2005 e 

2020 (ano de encerramento do contrato de concessão). Verifica-se na Figura 1 e, 

principalmente, na Figura 2 uma diminuição acentuada ao longo dos anos no valor 

limite controlado pelo órgão regulador, indicando a necessidade de aumento gradativo 

nos investimentos em melhorias e manutenção da rede. 

 

FIGURA 1 - DEC DE UMA DISTRIBUIDORA PARA O HORIZONTE DE CONCESSÃO 

 

FONTE: ANEEL (2018) adaptado pelo autor 

 

FIGURA 2 - FEC DE UMA DISTRIBUIDORA PARA O HORIZONTE DE CONCESSÃO 

 

FONTE: ANEEL (2018) adaptado pelo autor 
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Desta maneira, este trabalho se justifica por prover uma ferramenta de 

priorização das atividades de manutenção da rede de distribuição, direcionando os 

recursos disponibilizados pela empresa para os pontos que apresentem maiores 

resultados, levando em conta a necessidade e a experiência dos especialistas das 

áreas de manutenção. 

 

1.3 DESCRIÇÃO DO CASO DE APLICAÇÃO 
 

A metodologia deste trabalho foi aplicada em 405 alimentadores com 

comprimento de malha superior a 38000 km e que fornecem energia elétrica a mais de 

970 mil consumidores residenciais, comerciais e industriais. A empresa distribuidora 

responsável por estes alimentadores é regida por um contrato de concessão, outorgado 

pela ANEEL, que busca a qualidade do serviço prestado e a sustentabilidade 

econômico-financeira, num equilíbrio propício à modicidade tarifária. 

Desta forma a definição e a ponderação dos critérios utilizados para priorização, 

apresentados na metodologia basearam-se no conhecimento e experiência dos 

responsáveis pela gestão da manutenção, operação e atendimento desses 405 

alimentadores. Estes responsáveis, que são especialistas na manutenção destes 

alimentadores, são técnicos e engenheiros da Manutenção, das Agências de 

Atendimento e da Operação, totalizando-se, 16 pessoas, com tempo de experiência, no 

desempenho desta atividade variando entre 4 e 31 anos. Estes especialistas são os 

responsáveis pela avaliação individual dos critérios, no entanto, conforme metodologia, 

as avaliações incoerentes são eliminadas e os especialistas restantes formam o grupo 

de decisores. 

Após consolidação da avaliação do grupo e seguindo a metodologia é gerada 

lista para direcionamento da manutenção, iniciando-se pelo alimentador de maior 

pontuação dos 405. Através desta lista é possível delimitar a execução de manutenção 

por parte da concessionária em, ao menos, 20% do número de alimentadores, seguindo 

o princípio de pareto, ou até o limite orçamentário disponibilizado pela empresa 

distribuidora. 
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1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

No Capítulo 1 foram apresentados o contexto da problematização, os objetivos 

do trabalho e a justificativa do mesmo. 

No Capítulo 2 são apresentadas as características das redes de distribuição, 

procurando nivelar os conhecimentos necessários para compreensão das escolhas dos 

critérios que influenciam no resultado dos indicadores de qualidade do serviço e trazer 

informações referentes às características e atuação da manutenção de rede do sistema 

de distribuição, com a necessidade preeminente da sustentabilidade econômica e 

financeira das empresas. Na sequência, aprofunda-se sobre a fundamentação teórica 

referente a análise multicritério, procurando apresentar as ferramentas disponíveis e 

suas características para possibilitar a implantação de metodologia de priorização da 

manutenção. 

No Capítulo 3 é apresentada a revisão bibliográfica deste trabalho, onde são 

analisadas as publicações relevantes e inerentes ao tema. 

No Capítulo 4 apresentam-se os materiais e a metodologia de análise 

multicritério desenvolvida e utilizada no caso prático deste trabalho. Neste capítulo 

consta o desenvolvimento da metodologia hierárquica do AHP e a difusão das 

avaliações através de lógica Fuzzy. 

No Capítulo 5 aplica-se a metodologia a um caso prático, unido a conceituação 

da metodologia com as informações dos materiais disponíveis. 

No Capítulo 5.2 são apresentados tanto os resultados da ordenação priorizada, 

quanto os resultados da aplicação nos parâmetros de indicadores de qualidade dos 

serviços e financeiros. 

No Capítulo 6 disserta-se sobre as conclusões da aplicação do método 

multicritério desenvolvido e possíveis trabalhos futuros.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Tomou-se como bases teóricas para as análises desenvolvidas pelo estudo 

deste trabalho, primeiramente conceitos que auxiliam na definição de critérios e 

parâmetros a serem avaliados para priorização das atividades de manutenção, como as 

definições das características das redes de distribuição e das atuações da manutenção. 

Em um segundo momento apresenta-se como é desenvolvido o gerenciamento da 

manutenção no setor de distribuição de energia elétrica e a importância da 

sustentabilidade econômico-financeira. Ao final apresentam-se ferramentas, como 

métodos de análise multicritério e lógica Fuzzy, que auxiliam no desenvolvimento da 

metodologia de priorização dos alimentadores de distribuição para manutenção. 

 

2.1 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

O sistema de distribuição de energia elétrica, conforme ABRADEE (2018), é 

formado por redes que se confundem com a topografia das cidades e de zonas rurais, 

ramificando suas malhas ao longo do traçado de ruas e avenidas, estradas e caminhos 

abrangendo extensas áreas, conforme exemplo de alimentador na Figura 3, para 

conectar fisicamente o sistema com os consumidores, que podem ser residenciais, 

comerciais, industriais e serviços públicos.  

A rede de energia elétrica da distribuição é composta por cabos condutores, 

transformadores e equipamentos diversos de medição, controle e proteção. Segundo 

Doniak et al. (2003), a rede de distribuição possui equipamentos de significativa 

importância para sua confiabilidade, destacando-se o disjuntor ou religador de saída na 

subestação, sendo, inclusive, a partir destes equipamentos, alocados em subestações, 

a nominação e separação dos trechos de redes de distribuição em alimentadores. A 

maioria dos elementos e equipamentos da rede de distribuição não tem controle 

individual de desempenho, apenas é conhecida a taxa média de falhas pelo 

acompanhamento das ocorrências de interrupções da empresa. O motivo de não existir 

controle individual de cada elemento está relacionado ao alto custo e complexidade 

deste tipo de acompanhamento. Outro fator que influencia na confiabilidade das redes 

de distribuição é a extensão da malha exposta ao meio ambiente, onde fatores como 
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vegetação e descargas atmosféricas devem ser quantificados na análise de falhas da 

rede. 

 

FIGURA 3 - EXEMPLO DE ALIMENTADOR DE DISTRIBUIÇÃO 

 

FONTE: Google MyMaps com KML criado pelo autor 
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As redes de distribuição podem ser separadas quanto ao tipo de instalação de 

cabos e demais componentes ao longo de sua extensão: 

 

 Rede de Distribuição Aérea Convencional: Devido ao baixo custo de 

implantação, é o modelo mais utilizado no Brasil. Neste tipo de rede os 

condutores não possuem qualquer tipo de proteção ao longo da 

extensão do cabo e são montadas em cruzetas, mantendo um espaço 

considerável entre condutores, o que implica em uma grande área de 

restrição entorno ao condutor. Essas características tornam este tipo de 

rede muito susceptível à ocorrência de falhas, principalmente provocadas 

por vegetação. 

 Rede de Distribuição Aérea Compacta: Nesse tipo de tecnologia os 

condutores dos alimentadores possuem uma camada de proteção que 

permite uma menor geometria entre as fases, deixando o alimentador 

menos suscetível a falhas, principalmente àquelas provenientes de 

contatos transitórios de vegetação. 

 Rede de Distribuição Aérea Isolada: Esse tipo de rede é pouco utilizado 

devido ao custo superior às redes convencionais ou compactas e ao 

efeito estético. Normalmente utiliza-se este tipo de instalação em trechos 

que necessitam da aplicação de um grande número de alimentadores 

por poste, como saída de subestações ou em situações em que a rede 

convencional (cabos nus) e a rede compacta (cabos protegidos por uma 

camada que não garante a isolação) oferecem situações de risco.  

 Rede de Distribuição Subterrânea: Este tipo de rede proporciona o maior 

nível de confiabilidade e também o melhor resultado estético, pois os 

cabos ficam acomodados em galerias subterrâneas. No entanto, o custo 

de implantação é muito elevado em comparação com as demais 

soluções, sendo utilizada apenas em regiões densamente ocupadas ou 

com restrições às redes aéreas. 
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Conforme Kagan, De Oliveira e Robba (2005) as redes de distribuição 

caracterizam-se por linhas radiais, o que simplifica a operação, a configuração e os 

ajustes dos sistemas de proteção, porém diminui a confiabilidade da continuidade do 

fornecimento de energia elétrica. Marquez (2014) conjectura que as interrupções nas 

redes de distribuição são inevitáveis devido à necessidade de execução de obras de 

expansão ou melhorias da rede, manutenção preventiva ou corretiva, falhas dos 

componentes etc. As redes radiais que partem de um dispositivo de proteção (religador 

automático ou disjuntor) situado na subestação e ramificam-se para atendimento aos 

consumidores, são nomeadas, normalmente, de alimentadores de distribuição. 

Alguns destes alimentadores possuem opções, através de chaves Normalmente 

Abertas (NA), de transferência parcial ou total da carga para outras fontes e 

alimentadores. Esta característica pode definir a dimensão das ocorrências das 

interrupções através da execução de um conjunto de manobras de chaves, limitando o 

trecho afetado ao menor possível, favorecendo tanto os indicadores locais, quanto os 

indicadores globais. 

 

2.2 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
 

A manutenção atua, efetivamente, em dois instantes: preventivamente antes de 

possíveis ocorrências de falhas ou corretivamente após ocorrência da falha. Segundo 

Marquez (2014), as ações corretivas têm consequências diretas na distribuição de 

energia, geram custos administrativos como ampliação de horas extras e sobreaviso da 

mão de obra, redução de receita e prejuízo à imagem da empresa. Portanto, devem-se 

contrabalancear os custos da manutenção preventiva, durante um determinado período 

de tempo, com os riscos, custos e consequências das ocorrências de falhas que 

originam manutenções corretivas. 

 

2.2.1 Manutenção Corretiva 

 

A manutenção corretiva tem a finalidade de restauração da rede e seus 

componentes ao estado equivalente ou melhor do que o anterior a falha, 

reestabelecendo a energia aos consumidores atingidos. Estas ocorrências têm caráter 
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indesejável, uma vez que sua necessidade implica em prejuízos financeiros e afeta a 

opinião dos consumidores com relação à empresa distribuidora. 

Este tipo de manutenção está diretamente relacionado aos indicadores de 

qualidade dos serviços controlados pelo órgão regulador (ANEEL), por meio do 

PRODIST Módulo 8, através dos indicadores de continuidade relacionados à duração 

das interrupções. Dois destes indicadores, respectivamente DIC e DEC, estão 

apresentados através das equações (1) e (2). 

 

 𝐷𝐼𝐶 = ∑𝑡(𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

Onde,  DIC - Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou 

por Ponto de Conexão; i - Índice de interrupções da unidade consumidora ou por ponto 

de conexão no período de apuração, variando de 1 a n; t – Tempo de duração da 

interrupção i; n – Número de interrupções da unidade consumidora ou por ponto de 

conexão considerado no período de apuração. 

 

 𝐷𝐸𝐶 =
∑ 𝐷𝐼𝐶(𝑖)

𝐶𝐶
𝑖=1

𝐶𝐶
 (2) 

 

Onde, DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora; 

CC - Número total de unidades consumidoras faturadas do conjunto no período de 

apuração, atendidas em BT ou MT. 

 

O indicador de DEC reúne um conjunto de unidades consumidoras e reflete a 

qualidade do atendimento quanto à duração das interrupções e, consecutivamente, 

reflete a eficiência da manutenção corretiva. Este indicador impele às Distribuidoras de 

Energia a necessidade de minimizar o tempo de correção de problemas. Pois, além das 

perdas pela energia não distribuída e da insatisfação do consumidor afetado, podem 

ser impostas sanções e multas pelo órgão regulador, o que, dependendo da amplitude, 

pode culminar até na perda da concessão de atuação na referida rede. 
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Como uma das finalidades deste trabalho é a diminuição dos indicadores de 

continuidade e analisando-se as equações (1) e (2), deve-se considerar entre os 

critérios de priorização da manutenção, além da quantidade de consumidores afetados, 

aqueles que se relacionam com a duração das interrupções como: tempos de 

acionamento de equipes; tempo de deslocamento até a região afetada; tempo de 

localização e correção do defeito. 

Uma das maneiras, conforme Guimarães (2005), de diminuir o valor de 

indicadores de tempo de manutenção corretiva é a aplicação de manutenção 

preventiva, cuidando para que a frequência de falhas seja diminuída, evitando a 

necessidade de atuação das equipes de manutenção. 

 

2.2.2 Manutenção Preventiva e Confiabilidade 

 

Conforme Marquez (2014), as manutenções preventivas das redes de 

distribuição de energia devem focar nas atividades de determinação das condições 

ambientais e dos componentes da rede cuja previsão de possíveis falhas poderá ser 

realizada através de inspeção visual ou instrumental. Assim, a manutenção preventiva 

em redes de distribuição deve considerar programas de inspeção visual, inspeção 

instrumental, poda de árvores, etc, de tal maneira que os custos aportados nestas 

tarefas sejam inferiores aos custos evitados numa possível manutenção corretiva. Esta 

afirmação indica a necessidade de um equilíbrio entre a manutenção corretiva e a 

manutenção preventiva, que pode ser acompanhada por indicadores que apontam a 

quantidade de vezes em que há falhas no sistema que afetam unidades consumidoras. 

Esta quantidade de falhas no sistema também é controlada pelo órgão regulador 

(ANEEL), por meio do PRODIST Módulo 8, através dos indicadores de continuidade 

relacionados à frequência de ocorrências de interrupções, como apresentados nas 

equações (3) e (4). 

 

 𝐹𝐼𝐶 = 𝑛 (3) 
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 𝐹𝐸𝐶 =
∑ 𝐹𝐼𝐶(𝑖)

𝐶𝐶
𝑖=1

𝐶𝐶
 (4) 

 

Onde, FIC - Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou 

por Ponto de Conexão; FEC - Frequência equivalente de interrupção por unidade 

consumidora, expressa em número de interrupções e centésimos do número de 

interrupções. 

Através das equações (3) e (4), chega-se à conclusão da necessidade de 

considerar entre os critérios de priorização da manutenção, além da quantidade de 

consumidores afetados, também, a quantidade de interrupções, buscando sua 

diminuição, independentemente da duração das mesmas. 

Segundo Doniak et al. (2003), a manutenção preventiva dever ser agrupada em 

tarefas que estão relacionadas, constituído programas que buscam a diminuição das 

interrupções, como exemplo: 

 

 Programa de Inspeção Visual – programa voltado para verificação visual 

da rede, onde inspetores percorrem a malha do alimentador na busca de 

pontos ou situações que possam gerar alguma falha, como componentes 

danificados e interferências do meio ambiente sobre a rede; 

 Programa de Inspeção Instrumental – neste programa os inspetores 

percorrem a malha do alimentador com a utilização de instrumentos 

como equipamentos de termografia ou radio interferência, procurando 

identificar falhas não visíveis a “olho nu”, como pontos de aquecimento e 

correntes de fuga por isoladores;  

 Programa de Poda de Árvore – este programa é aplicado em regiões 

densamente arborizadas, fazendo a retirada de galhos ou árvores que 

possam entrar em contato com a rede de distribuição provocando a 

interrupção; 

 Programa de Limpeza de Isoladores – este programa é aplicado em 

regiões com alto índice de poluição atmosférica, em que a limpeza dos 
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isoladores poderá evitar desligamentos provocados pelas correntes de 

fuga; 

 

De maneira abrangente, um alimentador é formado por segmentos de blocos 

delimitados por equipamentos de proteção. Cada bloco que compõe o alimentador 

delimita um aglomerado de componentes, que podem originar interrupções que afetam 

apenas o bloco ou todo o alimentador, dependendo da natureza da falha e da 

configuração e filosofia da proteção implantada. 

As configurações das proteções delimitam os blocos de um alimentador em dois 

tipos específicos: 

 

 Tronco: Inicia-se a partir da proteção inicial, localizada na saída da 

subestação, indo até o final do trecho de rede ou até as proteções 

existentes a jusante. Algumas concessionárias consideram também 

como tronco, trechos após algumas proteções intermediárias instaladas 

no decorrer do alimentador, pois a jusante das mesmas são mantidas as 

características construtivas da rede, como por exemplo, seção de 

condutores. Em outras palavras, o trecho de tronco é como a “espinha 

dorsal” do alimentador. 

 Ramal: Blocos de rede derivadas do tronco principal. Normalmente 

possuem seção de condutores menores e a proteção, na maioria dos 

casos, é realizada através de Chave Fusível, Chave Religadora, 

Seccionalizadores, etc. Em grande parte dos casos possuem como 

proteção de retaguarda o dispositivo instalado na subestação. 

 

Existem, ainda, subdivisões dos conceitos de blocos, separando em Tronco 

Urbano e Tronco Rural ou Ramal Urbano e Ramal Rural, adicionando uma 

característica do local permeado pela rede. 

Doniak et al. (2003) afirma que “as diferentes características entre os 

alimentadores, como extensões por diferentes áreas geográficas, carga e níveis de 

curto circuito da rede, conduzem que diferentes alimentadores têm diferentes 
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probabilidades de falha, sendo uma parte inerente às suas características físicas 

(extensão, tipos e quantidades de materiais e equipamentos componentes) e outra 

função das características das solicitações externas variáveis em cada caso (arvores, 

descargas atmosféricas, etc.)”. 

Estas características confiam a cada alimentador particularidades que 

compelem a necessidade de desenvolvimento de metodologias e algoritmos de 

direcionamento da manutenção através da análise de taxas de falhas de componentes 

existentes, tanto no tronco principal do alimentador, quanto em ramais secundários, e 

para a análise e direcionamento através dos indicadores de confiabilidade, dando-se 

ênfase ao FEC, que pode apontar a necessidade e efetividade da manutenção. 

Normalmente, estes direcionamentos das atividades de manutenção, 

consideram a estruturação particular dos alimentadores, ponderando a quantidade e 

variedade de componentes e ações de eventos externos, como a susceptibilidade a 

condições climáticas adversas, e o levantamento da confiabilidade dos trechos de rede, 

permitindo verificar se a manutenção preventiva de possível realização será suficiente 

para manter o alimentador dentro das metas de qualidade dos serviços. Em caso 

negativo, permitindo a proposição de alteração de padrões construtivos, de materiais e 

equipamentos. 

Com a evolução tecnológica e o acesso facilitado a informação, as exigências 

sobre as distribuidoras de distribuição, que são a porta de entrada para as reclamações 

dos consumidores, independente da área problemática, passaram a ser compelidas a 

melhorias cada vez maiores da qualidade no fornecimento de energia elétrica, 

antagonizando com outra necessidade, de igual relevância, que é manter a 

sustentabilidade econômica e financeira, ponderando a necessidade, cada vez mais 

acentuada de investimentos prudentes e de atratividade societária no mercado 

financeiro. Em virtude dessas exigências, a manutenção da rede ocupa, cada vez mais, 

lugar insigne e estratégico, amenizando a necessidade de investimentos, satisfazendo 

as exigências do mercado e da sociedade. 
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2.2.3 Gestão da Manutenção 

 

Fernandes (2014) afirma que a exigência constante de melhoria e aumento de 

confiabilidade impelem à manutenção a necessidade de aprimoramentos nas 

metodologias aplicadas, pois grandes investimentos, tais como expansão de redes, 

incremento do número dos equipamentos de proteção e manobra, ou outros 

investimentos de grande porte, nem sempre apresentam viabilidade econômica num 

mercado cada vez mais competitivo, em que a necessidade da obtenção de lucro torna-

se cada vez mais imperiosa à sobrevivência. 

Procurando atender as necessidades e anseios dos consumidores, as 

empresas concessionárias vêm implantando práticas de intervenção da manutenção na 

rede de distribuição que causem menos transtornos às unidades consumidores, como 

por exemplo, os trabalhos com redes energizadas. Porém, há uma elevação no custo, 

direcionando para a necessidade de controle e acompanhamento de desempenho das 

redes, canalizando os investimentos em pontos que possuem maior relevância e que 

proporcionem maior confiabilidade.  

No gerenciamento da manutenção da distribuição é necessário o controle dos 

indicadores operativos capazes de apontar e avaliar o desempenho, a evolução e 

fornecer informações que subsidiem a definição de metas para produtividade e 

direcionamentos para aumento da eficiência dos trabalhos. 

Para propiciar a tomada dessas medidas, principalmente aquelas relativas ao 

direcionamento eficiente da manutenção, ou seja, que permitem um melhor 

aproveitamento orçamentário, deve existir uma preocupação constante com a 

metodologia e organização das atividades de manutenção e com a apuração e 

aquisição de informações relativas a dados de interrupção no nível de componentes e 

causas, identificação das formas de interferência no sistema elétrico, levantando 

periodicidade, sazonalidade e predominância nas diferentes áreas. Conforme Doniak et 

al. (2003), os gestores da manutenção deverão acompanhar o comportamento dos 

dispositivos responsáveis pela proteção, procurando identificar e classificar sua 

influência operacional nos indicadores de continuidade e na vulnerabilidade e 

dependência das unidades consumidoras.  
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Mamede Filho (2013) afirma que a manutenção deverá estar inserida em um 

contexto de conservação da energia elétrica, de modo sistematizado, estando inclusa 

em um programa de gestão das atividades de manutenção, procurando evitar que 

hajam perdas técnicas, custos operacionais de contingência e riscos à segurança. 

Assim, para que a gestão alcance os objetivos almejados, é necessário que esteja 

focada no aumento da confiabilidade e segurança, através de metodologias que 

direcionem as atividades da manutenção com assertividade e de planejamento 

estratégico baseado em maximização da qualidade e da produtividade e minimização 

dos custos controláveis. 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 

O sistema elétrico brasileiro de distribuição de energia elétrica tem como órgão 

regulador a ANEEL, cuja função é promover o equilíbrio no mercado de energia elétrica 

de maneira equilibra entre os agentes produtores e a sociedade (ANEEL, 2007). A 

Agência Reguladora é, portanto, responsável pelas normatizações e determinações 

técnicas, podendo retirar a concessão dos agentes distribuidores, até então 

privilegiados como monopólios naturais, em caso de descumprimentos destes 

parâmetros durante a vigência do contrato. 

Segundo Pires e Piccinini (1998), a regulamentação tem como papel buscar a 

eficiência econômica, resguardar os consumidores da extrapolação do poder outorgado 

pelo monopólio natural, assegurar a universalização e a qualidade dos serviços, 

estabelecer canais de comunicação de feedback, estimular o desenvolvimento 

tecnológico e a inovação, garantir a segurança e proteger o ecossistema em que esteja 

presente. São estes os objetivos da criação da ANEEL, instituída a partir das 

privatizações do setor elétrico, iniciada com a Reestruturação do Sistema Elétrico 

Brasileiro no final da década de 90, através da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

Portanto, faz parte das atribuições da ANEEL as definições tarifárias das 

empresas concessionárias. Esta tarifa está distribuída em parcela A, parcela B e 

Tributos, conforme apresentado na Figura 4. 
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FIGURA 4 - DIVISÃO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

FONTE: ANEEL (2018) 

 

Segundo a ANEEL (2018), a parcela “A” da tarifa é categorizada como custos 

não gerenciáveis, pois dependem do comportamento do mercado e as determinações 

governamentais, sem ações de controle por parte das distribuidoras. Já a parcela “B” é 

composta por custos gerenciáveis e compreendem a cota de depreciação, a 

remuneração do investimento e os custos operacionais, sendo esta a parcela que 

possibilita às distribuidoras o desenvolvimento de ações de redução de custos. 

Apesar da parcela B representar apenas 17% da composição da tarifa é nesta 

faixa que se apresentam as oportunidades para controle dos custos, disposto conforme 

Norma Técnica 265 (2010): Pessoal, Administradores, Material, Serviços de Terceiros, 

Arrendamentos e Aluguéis, Seguros e Outros (parcialmente: não podem ser 

consideradas nos cálculos as indenizações por perdas e ganhos, multas, previsões de 

perdas de receitas, encargos regulatórios, entre outros). Esta norma considera os 

custos como PMSO (Pessoal, Materiais, Serviços de terceiros e Outros custos 

operacionais). 

Além de agregar os investimentos realizados pela distribuidora, a tarifa de 

energia considera o ganho de eficiência e produtividade conseguido durante o período 

de avaliação tarifária. A metodologia implantada pela ANEEL busca estimular a 

eficiência das distribuidoras, conforme Norma Técnica 265 (2010), considerando o nível 

médio de eficiência do setor de distribuição, preservando incentivos às distribuidoras 

mais eficientes e impedindo àquelas menos eficientes de repassarem seus custos para 

as tarifas das unidades consumidoras. A ANEEL utiliza na metodologia de cálculo 
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tarifário da distribuição um índice nomeado como Fator X, que tem a função de 

repassar à tarifa os ganhos de produtividade estimados da concessionária. 

Segundo a ANEEL (2015), o Fator X busca que o equilíbrio na revisão tarifária 

entre receitas e despesas seja mantido nos reposicionamentos tarifários subsequentes, 

procurando transferir o ganho de eficiência das distribuidoras às unidades 

consumidoras e, portanto, a satisfação do consumidor com relação ao valor tarifário 

também perpassa pela produtividade das distribuidoras em que estão conectados. 

O Fator X é apresentado na equação (5). 

 

 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑋 = 𝑃𝑑 + 𝑄 + 𝑇 (5) 

 

Onde, Pd - Ganhos de produtividade da atividade de distribuição; Q - Qualidade 

técnica e comercial do serviço prestado ao consumidor; T - Trajetória de custos 

operacionais. 

Ainda segundo a ANEEL (2015), o componente Pd agrega a mediana da 

produtividade do segmento de distribuição, a média do crescimento do mercado 

faturado e a variação do número de unidades consumidoras da concessionária. O 

componente Q refere-se à qualidade dos serviços técnicos e comerciais prestados 

pelas distribuidoras, levando em consideração a FER, IASC, INS, IAB, ICO, DEC e 

FEC. Já o componente T refere-se aos custos com Pessoal, Materiais, Serviço de 

Terceiros, Outros Custos Operacionais, Tributos e Seguros relativos à atividade de 

Distribuição e Comercialização de energia elétrica. Desta forma, com discernimento, é 

prudente que a concessionária execute investimentos continuamente e aumente a 

eficiência e a produtividade, pois sobre estas variantes serão calculados os valores de 

tarifação. A eficiência e produtividade auferidas às concessionárias proporcionará 

melhores resultados financeiros anualmente e prospectará melhores condições nas 

revisões tarifárias do quadriênio. 

A necessidade de sustentabilidade econômica e financeira está de tal maneira 

evidente na esfera das concessionárias de distribuição que é item constante nos 

contratos de concessão, conforme pode ser visto nas clausulas extraídas do Contrato 

de Concessão de uma Concessionária de Distribuição e apresentadas na Figura 5. 
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FIGURA 5 - PRIMEIRO TRECHO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIDORA 

 

FONTE: ANEEL (2015) 

 

Outro ponto que corrobora com a afirmação da necessidade de melhoria 

contínua da eficiência e da produtividade está, também, apresentado no decorrer do 

contrato de concessão, especificamente em seu “Anexo III - Condições para 

Prorrogação - Eficiência na Gestão Econômica e Financeira - Cláusula Primeira - 

Parâmetros Mínimos”, conforme apresentado na Figura 6. 

 

FIGURA 6 - SEGUNDO TRECHO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIDORA 

 

FONTE: ANEEL (2015) 

 

Na Figura 6, LAJIDA, que significa Lucro Antes dos Juros, Impostos, 

Depreciação e Amortização, é importante para avaliação do desempenho da empresa 

segundo a Endeavor (2015), pois apresenta o desempenho livre de influências dos 

efeitos financeiros ou abatimento de impostos. No contrato de concessão prevê-se a 

necessidade de um indicador positivo já no primeiro ano do ciclo contratual. Já o QRR, 

que significa a Quota de Reintegração Regulatória, segundo a ANEEL (2018) refere-se 

a “quota que considera a depreciação e a amortização dos investimentos realizados, 

visando recompor os ativos afetos à prestação do serviço ao longo de sua vida útil”, 

percebe-se que nos anos subsequentes no ciclo contratual a mesma é subtraída do 
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LAJIDA, e o resultado ainda deverá ser positivo. Na sequência, incorpora-se aos termos 

do contrato a necessidade de diminuição do endividamento da empresa, até chegar-se 

ao patamar de que “LAJIDA – QRR” seja maior ou igual a Dívida Líquida acrescida de 

11% e corrigido pela SELIC, que significa Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia, também conhecida como Taxa Básica de Juros. Esta seção do contrato de 

concessão demonstra a imputação da ANEEL aos agentes distribuidores para a 

necessidade de melhoria de eficiência gradativa e de sustentabilidade econômica e 

financeira. 

A Manutenção das Redes de Distribuição tem, neste cenário, importante papel 

no controle dos custos, tendo capacidade de ação sobre o PMSO e, portanto, na busca 

por eficiência e produtividade. Assim, o direcionamento da manutenção poderá otimizar 

os custos para realização de suas atividades, através da busca e ordenação por 

prioridade baseada nas características da rede, possibilitando que a execução de um 

pequeno percentual de esforço alcance um grande percentual de resultados. Mas para 

que a ordenação por prioridade seja possível é necessário considerar uma variedade 

de critérios, que são, por vezes, conflitantes e de difícil análise cognitiva, levando à 

necessidade de aplicação de métodos de análise multicritério para tomada de decisão. 

 

2.4 O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 
 

As pessoas necessitam tomar decisões diariamente, em função de variáveis 

que podem apresentar estruturas clássicas e conhecidas, ou complexas e de difícil 

análise. Os resultados e direções destas decisões dependerão do conhecimento, 

relacionamento e competência do indivíduo ou do grupo responsável pela tomada de 

decisão. Para Moreira (2017), o processo de tomada de decisão baseia-se em uma 

compilação de técnicas que facilitam a tomada de decisão por um grupo ou indivíduo, 

possibilitando o reconhecimento das características do problema a ser resolvido, 

sintetizando-o e estruturando-o na busca de um objetivo ou de múltiplos objetivos. 

Marreiros (2008) afirma que os problemas multicritério podem ser agrupados 

em problemas multiatributo e multiobjetivo, onde o primeiro, foco principal deste 

trabalho, caracteriza-se por uma quantidade limitada e pré-determinada de opções a 
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serem avaliadas dentro de um conjunto de normas já estabelecidas, e o segundo 

caracteriza-se pela vasta quantidade de alternativas dentro do universo de soluções. 

De modo geral, Shimizu (2006) classifica os problemas de decisão de acordo 

com a Figura 7, onde os modelos são separados da seguinte forma: 

 

 Modelo racional – decisão clara, certa e com otimização. 

 Modelo processual – decisão incerta ou com risco de erro, decisão que 

usa processos aleatórios;  

 Modelo político– decisão incerta e com múltiplos objetivos e múltiplos 

cenários que podem gerar conflito de interesse, sendo necessário 

negociação; 

 Modelo ambíguo – decisão imprecisa (Fuzzy) ou mal formulado. 

 

FIGURA 7 - CLASSIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE DECISÃO 

 

FONTE: SHIMIZU (2006) 

 

Para Mello et al. (2003), em um problema multicritério deve-se estabelecer o 

objetivo da análise e definir as quatro problemáticas multicritério, separadas em 

descrição do problema, ordenação, escolha e alocação em classes. Outro passo é 

estabelecer as alternativas, os critérios, o método e o decisor que emitirá juízo de valor 

sobre as alternativas e os critérios. Assim, a análise multicritério pode ser dividida em 

etapas compostas pelos seguintes componentes: 
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 Alternativas – São as opções para avaliação, escolha ou ponderação. 

Podem significar ações, hipóteses e/ou características diferentes das 

unidades analisadas ou de um grupo. Cada alternativa apresentada é 

quantificada seguindo os critérios levantados, que são arquitetados no 

sentido de maximização ou minimização, em escala que quantifica 

sentimentos textuais, e na estrutura de preferências na direção de um 

objetivo. 

 Decisores – São os responsáveis pelas escolhas e, preferencialmente, 

devem ser conhecedores das características das opções analisadas e 

dos objetivos esperados. 

 Critérios: São ferramentas, conforme Roy (1985), que permitem o 

direcionamento das escolhas dos decisores em relação aos seus 

conhecimentos individuais. Os critérios fornecem um balizamento das 

informações, facilitando o discernimento sobre as características e o 

direcionamento das alternativas. Bouyssou (1993) aponta algumas 

orientações para a constituição de critérios: as opiniões que formam a 

base das definições de vários critérios devem ser entendidas e aceitas 

por todos os decisores; a metodologia de avaliação dos critérios deve ser 

compreendida e aceita por todos os decisores; considerar a qualidade 

dos dados disponíveis por critério, considerando elementos para 

verificação de incerteza e imprecisão. 

 Analista: É o agente responsável pela interpretação e quantificação dos 

pareceres dos decisores, estruturação do problema e elaboração do 

modelamento matemático. 

 Modelo: É o conjunto de regras e operações matemáticas que expressa 

relações, parâmetros e comportamentos, convertendo as opiniões 

qualitativas dos decisores em um resultado quantitativo. 

 

Segundo Tavares (2015) o decisor utiliza vários atributos para avaliar as 

diversas opções, sendo algumas delas de difícil análise e/ou comparação cognitiva. 

Além disto, por vezes o decisor depara-se com a necessidade de conflitar mais de um 
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critério na avaliação, que podem apresentar unidade de medidas diferentes, apontado 

para necessidade de aplicação de métodos multicritério de apoio à decisão. 

Para Gomes e Gomes (2014) problemas complexos possuem ao menos 

algumas das seguintes características: 

 

 Mais de uma variável, que normalmente é conflituosa; 

 Critérios e alternativas podem ser dependentes e, portanto, ter relação 

direta, fazendo com que uma escolha reflita a necessidade de uma outra 

alternativa, apontando a necessidade de inclusão ou exclusão mútua de 

alternativas. 

 Pode ser necessário um grupo de decisores para resolução do problema, 

porém isto pode inserir opiniões conflituosas, devido individualidade de 

pontos de vista do decisor. 

 As condições do problema não estão bem delimitadas, trazendo dúvida 

entre as definições de critério e restrição. 

 Algumas variáveis dos critérios são quantitativas enquanto outras são 

qualitativas, necessitando de julgamento de valor dentro de uma escala. 

 Os dados disponíveis podem apresentar características numerais 

diferentes dependendo da natureza dos critérios avaliados. 

 A comparação entre critérios e alternativas são normalmente difusas, 

sendo de difícil compreensão. 

 

Basicamente o processo de decisão está estruturado em etapas, conforme 

apontado por Dervishi e Kadriu (2014), que são apresentadas a seguir e que são 

comuns à maioria dos casos, variando normalmente apenas nas necessidades 

impostas pela modelagem utilizada. 

 

 Identificação do problema: Nesta etapa é necessário identificar e 

parametrizar as características do problema, tendo em consideração os 

objetivos almejados. 
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 Levantamento de critérios: Definir características que buscam a solução 

do problema. 

 Classificação dos critérios: Ponderar os critérios em importância relativa 

e pesos, classificando-os em prioridade baseada na opinião dos 

decisores. 

 Desenvolvimento de alternativas: Definir alternativas que poderiam 

resolver o problema identificado. 

 Análise de opções: explorar as informações referentes às alternativas 

identificando as prioridades e fragilidades. 

 Seleção de alternativas: Através dos critérios, pesos atribuídos e 

metodologia apropriada, é feita a seleção das alternativas por ordem de 

prioridade. 

 Execução da decisão: Implementação das ações oriundas do processo 

decisório. 

 Avaliação de efetividade: Verificação dos resultados, analisando a 

efetividade das ações na resolução do problema apontado. Esta etapa 

fornece feedback para a melhoria contínua do processo de decisão. 

 

Procurando, portanto, parametrizar e estruturar o processo de tomada de 

decisão, vários métodos foram desenvolvidos, cada um explorando soluções para a 

problemática imposta na busca de um ou mais objetivos. 

 

2.5 MÉTODOS MULTICRITÉRIOS PARA TOMADA DE DECISÃO 
 

Conforme Rivas (2016) os métodos multicritério para a solução de problemas 

de tomada de decisão vem sendo amplamente utilizados, pois procuram facilitar a 

tomada de decisão estruturando o processo de decisão na busca da otimização das 

soluções de problemas complexos que envolvem objetivos muitas vezes conflitantes, 

com diferentes unidades dimensionais de dados e informações, além de múltiplos 

interesses e perspectivas. 
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Segundo Maccari, Martins e Martins (2015), a área de Análise Multicritério pode 

ser separada em escolas caracterizadas pelas diferenças em suas linhas de 

pensamentos. As principais são: a Escola Francesa que defende a associação sem 

critério único de síntese, baseando-se no conceito de relação de superação ou 

sobreclassificação, a Escola Americana, baseada em técnicas de associação 

multicritério, com critério único de síntese e, ainda, métodos Híbridos que utilizam 

conceitos das duas escolas. 

 

2.5.1 Escola Americana 

 

Conforme Machado et al. (2012) os métodos multicritério da Escola Americana 

teórica agrega as informações do problema através de síntese. A seguir são 

apresentados alguns dos métodos desenvolvidos conforme os preceitos desta escola. 

AHP (Processo de Análise Hierárquica, do inglês, Analytic Hierarchy Process): 

foi desenvolvido por Saaty (1980) e integra opiniões de especialistas e pontuações de 

avaliação através de julgamentos paritários dos tomadores de decisão, decompondo 

problemas complicados em vários níveis de hierarquia. Esta metodologia será estudada 

detalhadamente no decorrer deste trabalho, pois sua conceituação é aplicada ao caso 

de aplicação. 

MAUT (Multiattribute Utility Theory): Para Meirelles e Gomes (2009) o MAUT 

(Método da teoria da utilidade multiatributo, do inglês, Multiattribute Utility Theory) 

considera que as alternativas analisadas estão caracterizadas em um conjunto de 

atributos que possuem uma função que agrega um valor ao atributo. A função de 

utilidade multiatributo é a associação das diferentes funções de utilidade de cada 

atributo, com pesos conforme a prioridade. 

ANP (Analytic Network Process): Conforme Saaty (2005) o ANP, 

diferentemente do AHP que trabalha de maneira hierárquica, usa uma estrutura de 

rede, de tal maneira que dispensa a especificação de níveis e permite relações de 

dependência entre os elementos. Conforme Da Silva, Nascimento e Belderrain (2010) 

uma rede aplicada na conceituação do ANP apresenta uma estrutura não linear que 

abrange suas ramificações em todas as direções. De Lemos, Vieira e Kniess (2014) 
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afirma que o ANP “é capaz de lidar com elementos interdependentes e proporcionar um 

ambiente integrado para a avaliação de relações em sistemas complexos”. 

TOPSIS (Technique for order of preference by similarity to an ideal solution): 

Conforme Arese et al. (2017), a Técnica para avaliar o desempenho de alternativas 

através da similaridade com a solução ideal calcula a distância com relação a um ponto 

ideal, seja ele positivo ou negativo. Krohling e Souza (2011) afirmam que os critérios 

podem ser separados em benefício e custo, sendo necessária a apresentação de uma 

solução com valor positivo ou cada vez maior para a primeira opção, e negativo ou 

cada vez menor para a segunda. Este método possui três passos básicos: Cálculo das 

soluções ideais positivas e negativas; cálculo das distâncias Euclidianas entre as 

soluções encontradas e as soluções ideais; cálculo da proximidade relativa entre a 

solução ideal e a alternativa. Para este método não é necessário nenhum processo 

exclusivo para determinação de pesos e permite a utilização de um grande número de 

alternativas.  

SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique): Segundo Lopes e De 

Almeida (2009) a técnica SMART baseia-se na soma total de pontuação de 

desempenho de cada critério multiplicado com o peso desse critério. É um método 

derivado de MAUT, mas não requer julgamento de preferências. Há ainda variantes do 

método que visam melhorias no processo como SMARTS (Simple Multi-Attribute Rating 

Technique using Swings) que inclui a questão da compensação entre os critérios, e 

SMARTER (Simple Multi-Attribute Rating Technique using Exploiting Rankings), com a 

utilização de valores já pré-estabelecidos para os pesos. 

 

2.5.2 Escola Francesa 

 

Em Machado et al. (2012) verifica-se que os métodos da Escola Francesa 

foram concebidos com o propósito de apresentar um caráter realista à tomada de 

decisão. A seguir são apresentados alguns dos métodos desenvolvidos conforme os 

preceitos desta escola. 

ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité): A sigla significa 

Eliminação e Escolha como expressão da realidade e de acordo com Roy (1968) e De 
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Carvalho Infante, De Mendonça e Do Valle (2014), consiste em uma família de métodos 

que, diferentemente de outros, são métodos não compensatórios. A família de métodos 

compreende versões do Electre, nominadas como I, II, III, IV, IS e TRI com diferenças 

em desenvolvimento operacional e de aplicabilidade, conforme apresentado no Quadro 

1. 

 
QUADRO 1 - FAMÍLIA ELECTRE 

FONTE: ISHIZAKA e NEMERY (2013). 

 

PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment 

Evaluations): Brans (1982) afirma que o método busca envolver conceitos e parâmetros 

facilmente interpretados pelo decisor. Neste método, após definição das grandezas de 

preferências, obtém-se o grau de sobreclassificação para os pares de alternativas. O 

método divide-se em versões numeradas com PROMETHEE I, II, III, IV, V e VI. 

REGIME: Conforme Rivas (2016) este método permite a utilização de dados 

cardinais e ordinais. O método Regime adequa pesos ordinais, com abordagem 

baseada em hipóteses mais prudentes, evitando a fixação de valores cardinais para 

medir os critérios de distinção. 

 

2.5.3 Híbridos 

 

Existem métodos que concatenam as características das escolas Francesa e 

Americana, como por exemplo o TODIM e o MACBETH. 
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TODIM (Tomada de Decisão Interativa Multicritério): Conforme Gomes (1987) o 

método ordena um grupo de alternativas o seguindo um conjunto de critérios de 

decisão, utilizando a aplicação da Função de Valor da Teoria dos Prospectos 

apresentado na Figura 8, que se refere às características de decisões humanas que 

seguem o gráfico ao avaliar ações de ganhos e perdas. 

 

FIGURA 8 - FUNÇÃO DE VALOR DA TEORIA DOS PROSPECTOS 

 

FONTE: RANGEL, DA SILVA e SILVÉRIO (2006) 

 

MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation 

Technique): Segundo Bana e Costa e Vasnick (1994) o método permite a 

transformação de avaliações qualitativas em quantitativas e não permite inconsistência 

nos julgamentos dos decisores, criando um processo interativo para correção das 

incoerências. 

 

2.6 O MÉTODO AHP 
 

Conforme Ensslin, Neto e Noronha (2001) os métodos para resolução de 

problemas tradicionais, procuram categorizá-los para resolução através de 

procedimentos padrão, direcionando para a escolha de alternativas e da solução ótima. 

Assim, esses métodos procuram soluções que sigam as regras de racionalidade e 

excluindo a subjetividade de todos os indivíduos envolvidos no processo de decisão. 

Neste trabalho procurou-se, um método que permitisse o desenvolvimento de 

ideias e a definição do problema através da participação proativa das pessoas 

comprometidas com o processo de decisão. De acordo com Saaty (1990) o método 
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AHP foi desenvolvido para adaptar-se à natureza humana, não forçando os decisores 

num direcionamento único, e permitindo lidar com problemas complexos. Portanto a 

efetividade do método depende da imaginação, experiência, coerência, conhecimento 

para estruturação da hierarquia e intuição dos decisores.  

O AHP permite novas iterações e repetições das análises ao longo do tempo, 

se adaptando às mudanças relacionadas ao problema. Desta maneira verifica-se, 

conforme Saaty (1990), uma flexibilidade no método AHP, permitindo realização de 

revisões, expansão de elementos da hierarquia e mudança de julgamentos. Desta 

forma, o AHP possibilita aplicar e testar hipóteses, podendo levar a uma compreensão 

mais apurada do sistema. A utilização do AHP requer previamente o entendimento de 

que ideias e avaliações feitas pelos decisores são características fundamentais do 

processo. Devido esta importância, o AHP possui ferramentas de verificação da 

consistência das avaliações emitidas pelo decisor. Segundo Colin (2007) áreas táticas e 

operacionais, têm tido resultados eficientes com a utilização do AHP. 

Conforme Saaty (1980) o método AHP está baseado em conceituações do 

pensamento analítico, divididos em construção de hierarquias, definição de prioridades 

e consistência lógica. 

 

2.6.1 Construção de Hierarquias 

 

No AHP estrutura-se o problema em níveis hierárquicos, identificando os 

principais elementos para a tomada de decisão e agrupando em conjuntos semelhantes 

alocados em camadas específicas. Para Tavares (2015) o analista deve efetuar a 

estruturação do problema, baseando-se nos critérios e alternativas. Assim, a análise 

hierárquica possibilita a decisão em níveis mais altos através de interações com os 

níveis inferiores. A Figura 9 apresenta os níveis de hierarquia do AHP. 
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FIGURA 9 - NÍVEIS DE HIERARQUIA DO AHP 

 

FONTE: TAVARES (2015) 

 

2.6.2 Definição de Prioridades 

 

Conforme apresentado por Costa (2002) o “ajuste das prioridades no AHP 

fundamenta-se na habilidade do ser humano de perceber o relacionamento entre 

objetos e situações observadas, comparando pares à luz de um determinado foco ou 

critério (julgamentos paritários)”. De acordo com Saaty (1980) os julgamentos dos 

decisores baseiam-se na comparação aos pares de critérios dentro de uma escala 

linguística facilitando a quantificação das diferenças, como representado no Quadro 2. 

 

QUADRO 2 - ESCALA FUNDAMENTAL DO AHP 

Valor Termo linguístico Descrição 

1 Igualmente importante Os dois critérios contribuem igualmente 

3 Moderadamente mais importante Importância pequena de um critério sobre o outro 

5 Fortemente mais importante 
Importância grande ou essencial de um critério 

sobre o outro 

7 Muito mais importante 
Um dos critérios possui importância muito 

grande ou demonstrada com relação ao outro 

9 Importância absoluta 
Um dos critérios é extremamente mais 

importante 

2, 4, 6, 8 Valores Intermediários Quando há dúvida entre duas definições 

FONTE: SAATY (1980) adaptado pelo autor. 
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Com os resultados das avaliações dos especialistas faz-se a tabulação dos 

valores, montando a matriz de comparação conforme exemplificado na Figura 10, em 

que Ei, Ej e En representam os critérios avaliados e a1, a2 e a3 representam o resultado 

das avaliações da comparação paritária das alternativas. 

 

FIGURA 10 - EXEMPLO DE MATRIZ DE COMPARAÇÃO PARITÁRIA 

 

FONTE: TAVARES (2015) 

 

Após a modelagem deve-se normalizar a matriz conforme equação (6). 

 

 𝑣𝑖 =
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1

      𝑗 = 1,… , 𝑛 (6) 

 

Onde, 𝑣𝑖 – vetor normalizado; i e j são linhas e colunas que representam o 

número do critério comparado; 𝑎𝑖𝑗 resultado da comparação, deve-se considerar ainda 

que 𝑎𝑖𝑗 = 1/𝑎𝑗𝑖; 𝑛 – número de comparações efetuadas. 

Na próxima etapa obtém-se o valor do peso de cada critério 𝑤𝑖, por meio da 

equação (7), que compõe o vetor prioridade 𝑤. 

 

 𝑤𝑖 =
∑ 𝑣𝑛

𝑖=1 𝑖

𝑛
  (7) 

 

Em seguida aplicam-se os pesos aos valores das bases de dados, como 

apresentado na equação (8), gerando, através de ordenação decrescente do resultado 

para ordenação por prioridade (RP), a lista de prioridade das alternativas. 
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 𝑅𝑃 = ∑𝑃𝑖 ∙ 𝐴𝑗

𝑛

𝑗=1

  𝑖 = 1,… , 𝑛  (8) 

 

Onde, 𝐴𝑗 – valor normalizado das alternativas da base de dados do critério j. 

 

2.6.3 Consistência Lógica  

 

No AHP há a possibilidade de verificação das avaliações feitas pelos decisores, 

quanto a sua consistência lógica, pois, segundo Tavares (2015), as análises dos 

decisores estão pautadas, em grande parte das vezes em intuição e outras 

características emocionais que podem incorrer em erros de avaliação. Assim, é 

proposto por Saaty (1980) o cálculo da Razão de Consistência (RC), equação (11), 

precedido pelo Índice de Consistência (𝐼𝐶), equação (10), e pelo maior autovalor (𝜆𝑚𝑎𝑥) 

da matriz de avaliação (A), equação (9). 

 

 𝜆𝑚𝑎𝑥 =
1

𝑛
∑

(𝑀 × 𝑤)𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

  (9) 

 

 𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
  (10) 

 

 𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝑅𝐼
  (11) 

 

Onde, RI é o índice de consistência referente a um grande número de 

comparações par a par efetuadas e gerado aleatoriamente em laboratório, tal qual 

apresentado na Tabela 1 em função do número de critérios (n). 

 

TABELA 1 - ÍNDICES DE INCONSISTÊNCIA ALEATÓRIA  

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
FONTE: SAATY (1980) 
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Segundo Saaty (1980) se o valor de RC é superior a 0,1 os julgamentos não 

são confiáveis e neste caso os resultados obtidos não apresentam valores consistentes. 

 

 

2.7 FUZZY 
 

A lógica Fuzzy (Nebulosa ou Difusa) foi desenvolvida por Zadeh (1965) e tem 

como objetivo transportar de modo aproximado a habilidade humana de, em ambientes 

de subjetividade, incertezas e imprecisão, tomar decisões.  

Conforme Goldschmidt (2010) “transformar conhecimento tácito em explícito, 

capturando a experiência e o conhecimento do especialista humano é o desafio da 

inteligência computacional”. Análises multicritério cuja comparação entre critérios 

depende do raciocínio dos especialistas, na maioria das vezes envolve conceitos 

subjetivos, abstratos e imprecisos e com métodos que levam o decisor a optar por 

valores de extremidade, perdendo informações de valores intermediários, que traduzem 

melhor o raciocínio humano devido aproximações realizadas.  

De acordo com Golçalves (2007) o principal objetivo da lógica Fuzzy é prover 

um sistema para capturar matematicamente fenômenos complexos ou mal definidos. 

Desta forma, utiliza a Teoria dos Conjuntos Nebulosos, para introduzir mecanismos que 

tornem menos abrupta a transição entre conceitos. A Figura 11 apresenta uma 

arquitetura que generaliza estes mecanismos, mostrando que os processos de 

“Fuzzificação” e “Defuzzificação” estão alocados de maneira dependente de Conjuntos 

Nebulosos característicos e que na Inferência Nebulosa são aplicadas regras que 

permitirão a suavização dos conceitos em análise. 
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FIGURA 11 - ARQUITETURA GENÉRICA DE UM SISTEMA FUZZY 

 

FONTE: GOLDSCHMIDT (2010) 

 

As regras da lógica Fuzzy dependerão do formato e características do conjunto 

Nebuloso, que deve ser escolhido de forma a representar a melhor compatibilidade do 

formato com o conceito a ser representado. Esses conjuntos são norteados por funções 

de pertinência de acordo com o formato estabelecido: triangular, trapezoidal, gaussiana, 

sino, sigmoidal, singleton.  

Conforme Tang e Beynon (2005) os números fuzzy triangulares são bastante 

utilizados uma vez que possuem uma simplicidade computacional e de uma 

implementação que facilita o tratamento de dados. Desta forma utilizar-se-á a função de 

pertinência triangular, apresentada na equação (12), para representação das avaliações 

realizadas pelos decisores no método AHP. 

 

 𝜇(𝑥) =

{
 
 

 
 

0, 𝑠𝑒 𝑥 ≤ 𝑎
𝑥 − 𝑎

𝑚 − 𝑎
, 𝑠𝑒 𝑥 ∈  ]𝑎,𝑚[

𝑏 − 𝑥

𝑏 − 𝑚
, 𝑠𝑒 𝑥 ∈  [𝑚, 𝑏[

0, 𝑠𝑒 𝑥 ≥ 𝑏

 (12) 

 

Na Figura 12 verifica-se o formato apresentado pela função de pertinência 

triangular, onde a transição entre valores não é realizada de forma abrupta, 

aproximando a informação intermediária pela equação da reta. 
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FIGURA 12- FUNÇÃO DE PERTINÊNCIA TRIANGULAR 

 

FONTE: GOLDSCHMIDT (2010) 

 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Fundamentação Teórica deste trabalho pautou-se, primeiramente, na 

apresentação de conceitos que orientam e contextualizam a definição dos critérios que 

devem ser considerados para avaliação das alternativas (alimentadores) a serem 

priorizadas, seguindo das ferramentas que podem ser utilizadas para esta definição. 

Desta forma o capítulo caracteriza o sistema de distribuição de energia elétrica, 

trazendo em sequência os conceitos e atuações da manutenção deste tipo de rede. 

Assim, foram apresentados os principais indicadores de continuidade e as variáveis que 

compõem os mesmos, correlacionando-se com a influência das etapas de manutenção, 

ou seja, a influência da manutenção corretiva ou preventiva sobre os indicadores. 

Verifica-se, portanto, que o controle dos indicadores de continuidade são uma exigência 

imposta aos gestores da manutenção e que, no entanto, contrabalanceia com a 

necessidade de sustentabilidade econômica e financeira da empresa. Portanto, esta 

etapa da Fundamentação Teórica é importante para delimitação e conhecimento dos 

critérios relacionados às características dos alimentadores e que influenciam no 

controle dos indicadores de continuidade e na sustentabilidade econômica e financeira 

da distribuidora de energia elétrica. 

O capítulo trouxe, na sequência, conceitos de análise multicritério, destacando-

se a metodologia AHP, que será o principal instrumento utilizado no desenvolvimento 

deste trabalho. Este método proporciona, no ambiente da concessionária de 
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distribuição, transferir as opiniões de seus especialistas em manutenção ao modelo 

matemático, e sua flexibilidade permite trafegar dentro do nível hierárquico, analisando 

parâmetros de alimentadores ou componentes menores como chaves de proteção, ou 

de subestações e conjuntos elétricos inteiros. 

Alguns conceitos matemáticos de lógica Fuzzy também foram apresentados, 

pois serão utilizados para representação mais próxima da subjetividade das opiniões 

dos especialistas da manutenção. 
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3 ESTADO DA ARTE 
 

Este capítulo apresenta o estado da arte das publicações relevantes de artigos 

científicos sobre o tema priorização da manutenção com análise multicritério. O 

processo realizado para selecionar artigos para formar o portfólio bibliográfico seguiu-se 

conforme Ensslin et al. (2010). 

 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Para cumprir o objetivo desta seção devem-se considerar dois pontos 

específicos: uma compilação dos trabalhos que podem estar ligados ao tema dessa 

dissertação nos bancos de dados de artigos científicos e, posteriormente, uma análise 

da influência e relevância dos assuntos e dos autores, com aplicação de filtros e análise 

bibliométrica do portfólio bibliográfico compilado. 

 

3.1.1 Definição dos Eixos de Pesquisa 

 

Seguindo o método de Ensslin et al. (2010), para formar o portfólio bibliográfico 

correlacionado ao tema “Análise multicritério para direcionamento da manutenção de 

redes de distribuição de energia elétrica” foram definidos três eixos principais de 

pesquisa: Qualidade da Energia Elétrica, Metodologias de Priorização e 

Sustentabilidade Econômico-financeira. 

O primeiro eixo está relacionado a um dos objetivos principais do tema, nesse 

caso, melhorar a qualidade da energia elétrica, principalmente nos parâmetros 

correlatos à qualidade dos serviços prestados pelas Distribuidoras e regulados pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Neste eixo enumeram-se alguns itens 

que podem servir de indicadores à necessidade de manutenção das redes de 

distribuição de energia elétrica: 

 

 Número de Consumidores; 

 DEC; 

 FEC; 
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 Tempo de deslocamento e correção dos problemas que originaram as 

falhas no sistema; 

 Período decorrido desde a última Manutenção realizada no trecho de 

rede analisado; 

 Número de interrupções provocadas por tipos específicos de causas que 

poderiam ser evitadas ou minimizadas com a execução de manutenção 

como: árvores tocando a rede, descargas atmosféricas, objetos 

estranhos na rede, causas desconhecidas, etc; 

 Índice do conjunto ANEEL: um determinado alimentador da rede pode 

estar apresentando índices referentes à qualidade dos serviços 

satisfatórios, porém, caso pertença a um conjunto que apresente 

situação crítica, ações de manutenção poderão ser direcionadas, 

melhorando ainda mais os índices e, consecutivamente, auxiliando na 

melhoria de todo o conjunto; 

 Opções de transferência existentes: direcionando os esforços de 

manutenção àqueles alimentadores que não possuem eficientes 

possibilidades de transferência de carga, minimizando os impactos de 

interrupções. 

 

O segundo eixo, Metodologias de Priorização, está voltado às ferramentas que 

auxiliam a elaboração da indicação de prioridade de execução de manutenção como: 

 

 Apoio multicritério à decisão, como o método AHP; 

 Otimização evolutiva (Algoritmos Evolutivos). 

O terceiro eixo está relacionado à sustentabilidade econômico-financeira e, 

consecutivamente, à redução dos custos de manutenção: 

 Sustentabilidade econômica; 

 PMSO (Pessoal, Material, Serviços e Outras despesas); 

 Viabilidade econômica: Custo/Benefício. 
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3.1.2 Definição das Palavras-chave por Eixo de Pesquisa 

 

Baseado nos eixos de pesquisa apontados na seção anterior, realizou-se, 

então, a definição de palavras-chave relacionadas, conforme apresentado no Quadro 3. 

 

QUADRO 3 - PALAVRAS-CHAVE POR EIXO DE PESQUISA 

Eixo 
Palavras-chave 

ID Português Inglês (para a pesquisa) 

Qualidade da 

Energia Elétrica 

I Manutenção de distribuição de energia Maintenance of Power Distribution 

II Indicadores de distribuição de energia Power Distribution Indicators 

III 
Manutenção preventiva de distribuição 

de energia 

Preventive Maintenance of Power 

Distribution 

Metodologias de 

Priorização 

A AHP AHP 

B Algoritmo Evolutivo Evolutionary Algorithm 

C Priorização Prioritization 

Sustentabilidade 

Econômico-

financeira 

 Custo/Benefício Cost benefit 

 PMSO (despesas) Expenses 

 Sustentabilidade econômica Economic 

FONTE: O autor. 

 

3.1.3 Combinação entre Eixos de Pesquisa 

 

A quantidade de cruzamentos entre eixos, sem repetição e excluindo-se as 

combinações dentro do próprio eixo, pode ser calculada por Análise Combinatória como 

apresentado na equação (13). 

 𝐶 =
1

𝑝!
∙

{
 
 

 
 

𝑛𝑇!

(𝑛𝑇 − 𝑝)!
− ∑ 

(𝑛𝑖!) ∙ [
(𝑛𝑖 − 𝑝) + √(𝑛𝑖 − 𝑝)2

2 ∙ √(𝑛𝑖 − 𝑝)2
]

[√(𝑛𝑖 − 𝑝)2]!

𝑄𝑒

𝑖=1

}
 
 

 
 

 (13) 

Onde: 

C – Número de Combinações; 

nT – Número total de palavras-chave; 

p – Agrupamento na pesquisa (normalmente 2 a 2); 

ni – Número de palavras-chave no eixo i; 

Qe – Quantidade de eixos de pesquisa. 
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Pode-se simplificar a equação (13) considerando algumas particularidades do 

levantamento bibliográfico como: o emprego da mesma quantidade de palavras-chave 

por eixo; o número de palavras-chave por eixo é maior que o número de agrupamentos; 

utilização de duas palavras-chave para o agrupamento da pesquisa, fazendo a 

correlação de apenas dois eixos por pesquisa. Assim, considerando as características 

apresentadas, pode-se reescrever a equação (13) de forma mais concisa conforme 

equação (14). 

 

 𝐶 =
1

2
(

𝑛𝑇!

(𝑛𝑇 − 2)!
− 𝑄𝑒 ∙

𝑛𝑒!

(𝑛𝑒 − 2)!
) (14) 

Onde: 

ne – Número de palavras-chave utilizado nos eixos; 

 

Para os 3 eixos de pesquisa e 9 palavras-chave totais apontados chega-se ao 

número de 27 combinações, cujo detalhamento está apresentado no Quadro 4. 

 

QUADRO 4 - COMBINAÇÕES DE PALAVRAS-CHAVE ENTRE OS EIXOS DE PESQUISA 

Pesquisa Combinação Pesquisa Combinação Pesquisa Combinação 

1 I + A 10 I +  19 A +  

2 II + A 11 II +  20 B +  

3 III + A 12 III +  21 C +  

4 I + B 13 I +  22 A +  

5 II + B 14 II +  23 B +  

6 III + B 15 III +  24 C +  

7 I + C 16 I +  25 A +  

8 II + C 17 II +  26 B +  

9 III + C 18 III +  27 C +  

FONTE: O autor. 
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3.1.4 Busca de Artigos 

 

Para realização da pesquisa utilizou-se o software Harzing’s Publish or Perish 

da Tarma Software Reserach Ltda. Este aplicativo busca citações acadêmicas em 

várias bases de pesquisa, como por exemplo, Google Scholar, Google Profile, Microsoft 

Academic, Web of Science etc e apresenta várias métricas de análise que ajudam a 

estabelecer filtros qualitativos como número de citações, que auxilia na avaliação da 

importância do artigo, e o índice h, que auxilia na avaliação da importância do autor. 

Nas preferências do software pode-se escolher a quantidade máxima de resultados que 

são apresentados na pesquisa. Para esse estudo, optou-se pela manutenção do valor 

padrão de 1000 resultados, pois o próprio aplicativo já realiza o filtro para apresentar os 

artigos de maior relevância. 

 

3.1.5 Análise de Pertinência das Palavras-chave e das Combinações 

 

Dois motivos impelem para realização de testes na aderência das palavras-

chave: 

 Verificar a assertividade na escolha das palavras-chave, analisando uma 

possível necessidade de substituição daquelas que apresentem poucos 

resultados correlatos ao tema;  

 Verificar a possibilidade de diminuir a quantidade de combinações, 

avaliando o alinhamento dos artigos resultantes com o tema pesquisado. 

Isto é conveniente para diminuir a quantidade de resultados 

apresentados que passarão pelo crivo das etapas subsequentes da 

seleção do portfólio bibliográfico, pois com a definição de 27 

combinações, o aplicativo Harzing’s Publish or Perish pode apresentar, 

somando-se todas as pesquisas, até 27 mil resultados. 

 

Para a realização do teste de aderência, conforme Ensslin, Ensslin e Pinto 

(2013), foram escolhidos cinco artigos aleatoriamente. Como o aplicativo Harzing’s 

Publish or Perish apresenta métricas de avaliação dos artigos e permite uma ordenação 
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direta por vários destes parâmetros, pode-se ordenar, por exemplo, por número de 

citações e realizar uma avaliação entre os mais significativos e, ainda, configurar para 

que seja apresentado um número menor de resultados por pesquisa diminuindo o 

tempo de processamento. 

Após o teste realizado verificou-se que algumas combinações apresentavam 

resultados de pouca aderência ao tema ou muito semelhantes a outras combinações, 

com vários artigos repetidos, propiciando sintetizar as pesquisas em seis combinações 

pertinentes e com abrangência de todas as palavras-chave, conforme Quadro 5. 

 

 
QUADRO 5 - COMBINAÇÕES PARA PESQUISA: RESULTADO DO TESTE DE ADERÊNCIA 

Pesquisa Combinação 

1 Manutenção de distribuição de energia e AHP 

5 Indicadores de distribuição de energia e Algoritmo Evolutivo 

9 
Manutenção preventiva de distribuição de energia e 

Priorização 

13 PMSO (despesas) e Manutenção de distribuição de energia 

18 
Manutenção preventiva de distribuição de energia e 

Sustentabilidade econômica 

20 Algoritmo Evolutivo e Custo/Benefício 

FONTE: O autor. 

 

O levantamento realizado com as pesquisas selecionadas resultou, assim, em 

5880 arquivos, que podem ser classificados em várias categorias como artigo, livro, 

tese, etc, compreendendo os anos de 1978 a 2017. A etapa para seleção do Banco de 

Artigos Bruto baseia-se no processo desenvolvido por Ensslin et al. (2010), 

apresentado na Figura 13. 
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FIGURA 13 - SELEÇÃO DO BANCO DE ARTIGOS BRUTO 

 

FONTE: ENSSLIN et al. (2010) 

 

Procurando restringir a pesquisa aos arquivos mais recentes, estabeleceu-se 

um limite temporal de 10 anos, ou seja, são analisados apenas documentos publicados 

entre 2007 e 2017, e ainda limitou-se o tipo de documento a artigos científicos, 

diminuindo o resultado das pesquisas anteriores a 3319 arquivos. 

 

3.1.6 Filtragem dos Resultados Preliminares 

 

O primeiro passo para a filtragem dos resultados obtidos nas etapas anteriores 

é a remoção de redundâncias com a eliminação de arquivos duplicados. Para execução 

desta tarefa armazena-se todos os resultados das pesquisas dentro de alguma 

ferramenta computacional que possibilite essa atividade, como por exemplo, o EndNote 

ou o Mendeley ou mesmo em planilhas eletrônicas como o Microsoft Excel ou o 

LibreOffice Calc com as ferramentas de remoção de duplicatas, lembrando que para as 

últimas seleciona-se concomitantemente as colunas de título e autor para não haver 

remoção incorreta da lista. Nesta etapa foram eliminados 227 arquivos, restando 3092. 

A partir deste resultado segue-se à análise de alinhamento dos títulos dos 

arquivos com o tema da pesquisa, conforme apresentado na Figura 14. 
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FIGURA 14 - PARTE INICIAL DA ETAPA DE FILTRO 

 

FONTE: ENSSLIN et al. (2010) adaptado pelo Autor. 

 

Com a leitura de todos os títulos foram selecionados 106 arquivos com 

indicativo de alinhamento ao tema. A partir deste ponto segue-se à fase de análise da 

representatividade e do reconhecimento científico inerentes as publicações 

selecionadas. Esta fase continua a sequência dos passos apontados por Ensslin et al. 

(2010), em que parte do fluxograma de filtragem pode ser visualizado na Figura 15. 

 

FIGURA 15 - FILTRO DE ARQUIVOS NÃO REPETIDOS E ALINHADOS AO TEMA 

 

FONTE: ENSSLIN et al. (2010) 
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Os resultados das pesquisas realizadas com o aplicativo Harzing’s Publish or 

Perish já apresentam o número de citações referentes a cada artigo selecionado, 

facilitando a montagem de planilha eletrônica com o cálculo do percentual de 

representatividade. A partir deste ponto fixa-se a representatividade da lista de artigos 

em 90% do número de citações, ou seja, os artigos que abrangem 90% das citações 

são considerados como representativos e, de acordo com o fluxograma da Figura 15, 

passam a integrar o banco de dados chamado de repositório K. Este repositório ficou, 

então, composto de 42 artigos com 25 ou mais citações. Os outros 64 artigos seguem 

ao repositório P, conforme Figura 15, e passam a totalizar o banco de dados de artigos 

com representatividade e reconhecimento ainda não confirmado pela comunidade 

científica. 

Para o repositório P a Figura 15 conduz a duas linhas: uma para artigos 

recentes, com menos de dois anos, e outra para artigos mais antigos, com mais de dois 

anos. Este passo procura separar os artigos que não tiveram tempo de alcançar 

reconhecimento daqueles que apresentam pouca representatividade no meio científico. 

Para o primeiro grupo, 8 artigos são separados para leitura do resumo, dos quais 

apenas um se enquadrou ao tema. Para o segundo grupo constata-se que 11 artigos 

possuíam autores coincidentes com autores do repositório K, também denominado 

banco de autores no trabalho de Ensslin et al. (2010), indicando artigos escritos por 

autores já renomados na área de pesquisa, e são separados para leitura dos resumos. 

Após leitura, 4 são selecionados por se enquadrarem ao tema. 

Para o repositório K são realizadas as leituras de todos os resumos. O que 

resulta em 9 artigos que se enquadram ao tema. A reunião dos artigos que se 

enquadram ao tema, tanto do repositório P quanto do repositório K totaliza 14 artigos, 

nomeados respectivamente de repositório A e repositório B, cuja união forma o 

repositório C. O Quadro 6 apresenta a relação entre as revistas referentes aos artigos 

selecionados e a combinação de palavras-chave que apresentaram a maioria dos 

resultados representativos do repositório C. 
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QUADRO 6 - RELAÇÃO DE REVISTAS E COMBINAÇÕES DE PALAVRAS-CHAVE NO REPOSITÓRIO C 

Revista Ano Pesquisa de Retorno Repositório 

IEEE Systems Journal 2012 1(I + A); 9(III + C) A 

IEEE Transactions on Power Systems 2008 9(III + C) A 

Reliability Engineering and System Safety 2009 1(I + A); 18(III + ) A 

IMA Journal of Management Mathematics 2015 1(I + A); 9(III + C) A 

Information and Software Technology 2013 20(B + ) A 

Industry Applications Society Annual Meeting 2016 1(I + A) A 

IET Generation, Transmission & Distribution 2009 18(III + ) A 

15th Power Systems Computation 

Conference 
2007 9(III + C) A 

Studies in Informatics and Control 2009 5(II + B) A 

21st International Conference and Exhibition 

on Electricity Distribution, in Frankfurt 

(Germany) 

2011 1(I + A); 9(III + C) B 

Electrical Engineering/Electronics, Computer, 

Telecommunications and Information 

Technology 

2008 18(III + ) B 

Automation of Electric Power Systems 2012 1(I + A) B 

Journal of Shanghai Jiaotong University 2016 1(I + A) B 

FONTE: O autor. 

 

Um fator limitante a ser considerado para a pesquisa é a disponibilidade integral 

dos artigos, sem gerar custos financeiros aos pesquisadores. Nesta análise apenas 01 

artigo, selecionado através do repositório B, não estava disponível, sendo, portanto, 

eliminado do processo. 

Como os artigos agregados ao Portfólio Bibliográfico em princípio estão 

alinhados ao tema e têm reconhecimento científico, ou são fortes candidatos para tal, 

outro ponto que pode ser considerado pelo pesquisador caso deseje aumentar o 

portfólio são os artigos elencados nas respectivas referências bibliográficas do 

repositório C, pois normalmente seguem as mesmas linhas de pesquisa e, portanto, 

podem apresentar importantes contribuições à pesquisa. 
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A Figura 16 apresenta um referencial de consulta rápida do encadeamento das 

etapas apresentadas para a realização do levantamento primário do Portfólio 

Bibliográfico. 

 

FIGURA 16 - RESUMO DAS ETAPAS DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

FONTE: O autor. 

 

 

 

 

Início 

Quadro 3 

Busca base 

de dados 

Eixos de Pesquisa 

e Palavras-chave 

Combinação de 

Palavras-chave 

Software Publish 

or Perish 

Teste de 

Aderência 

Título

Representa- 

tividade  

Resumo 

Filtro 

Artigos 

Alinhados 

Portfólio 

Bibliográfico 

Quadro 

Quadro 5 

Figura 14 

Figura 15 

Quadro 6 

Análise Sistêmica 

(Item 3.2) 



63 

 

3.2 ANÁLISE SISTÊMICA DOS ARTIGOS SELECIONADOS 
 

Após realização de todos os filtros e montagem do repositório C é necessária a 

realização da leitura e análise integral dos artigos para verificar o real alinhamento ao 

tema da pesquisa. As análises a seguir estão divididas pelo repositório de origem e 

apresentam apenas os artigos que, após leitura integral, foram classificados como 

inerentes ao tema, totalizando 11 artigos, ou seja, 2 artigos foram eliminados nesta 

etapa. 

 

3.2.1 Artigos Oriundos do Repositório A 

 

O artigo de Yeddanapudi (2008) propõe um método para determinar os 

benefícios da manutenção feita em componentes de distribuição, conforme Figura 17, e 

descreve uma ferramenta de avaliação de confiabilidade que calcula os níveis da 

mesma no sistema de distribuição, juntamente com os benefícios de manutenção. Este 

artigo também ilustra a aplicação de ferramentas de otimização na atribuição de 

recursos e priorização de manutenção fornecendo uma base para tomada de decisão 

dos gestores.  

 

FIGURA 17 - MELHORIA DE CONFIABILIDADE OBTIDA EM VÁRIOS NÍVEIS DE ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS 

 

FONTE: YEDDANAPUDI (2008) 
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O algoritmo utilizado pelos autores avalia os seguintes efeitos da interrupção 

em uma determinada contingência provocada por falha de componente: número de 

consumidores afetados, demora para reestabelecimento, energia não distribuída e o 

custo imputado no reparo da falha, determinando o dispositivo que irá interromper a 

falha e ações de reconfiguração e restauração para alguns clientes. 

 

O artigo de Ferreira, De Almeida e Cavalcante (2009) apresenta dois tipos de 

monitoramento de condição de algum componente do sistema: contínuo e periódico. No 

primeiro há o monitoramento de condições continuamente e avisa sempre que alguma 

falha for detectada, mas algumas limitações podem aparecer como o custo devido a 

necessidade de permanência do monitoramento e podem aparecer erros provenientes 

de ruídos produzindo diagnósticos imprecisos. Assim o monitoramento de condições 

periódicas é usado devido ao menor custo e por fornecer um diagnóstico com maior 

precisão, mas há a possibilidade da falha ocorrer entre intervalos de inspeções. 

Verifica-se, então, que um menor tempo entre inspeções é fundamental para 

um possível diagnóstico de falha, porém, intervalos muito curtos podem encarecer o 

processo de manutenção, tornando-o inviável. Para definir os intervalos de inspeção 

optou-se pelo método da teoria da utilidade multiatributo (também designado por 

MAUT, do inglês, Multiattribute Utility Theory). Neste método a compensação entre os 

critérios implica o uso de uma função de síntese cujo objetivo é agregar todos os 

critérios em uma função analítica. Portanto, a estrutura de preferências da decisão deve 

basear-se na noção de compensação o que quantifica as vontades do tomador de 

decisão, relacionando os ativos e os valores que representam uma regra de escolha. 

 

O artigo de Mendoza et al. (2009) apresenta uma análise de técnicas de 

otimização multiobjetiva aplicadas a problemas de reconfiguração de redes de 

distribuição. As técnicas usadas são Algoritmos Microgênicos (GA), Algoritmo 

Genético de Ordenação por Não Dominância 2 (NSGA 2) e Algoritmo Evolutivo de 

Força de Pareto 2 (SPEA 2). Os dados considerados são os tempos de reparação e 

manobra com os quais é possível calcular as perdas e alguns indicadores de 

confiabilidade, como a energia não fornecida. O objetivo dos algoritmos é encontrar 
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conjuntos de soluções eficientes sob o conceito de dominância de Pareto. Esta 

definição estabelece quando uma solução, do universo de possíveis soluções, é melhor 

do que outra. 

Neste artigo: a técnica com Algoritmos Microgênicos (GA) utiliza a memória da 

população, que se divide em memória substituível e memória não substituível; o 

Algoritmo Genético de Ordenação por Não Dominância 2 (NSGA 2) classifica a 

população em fronteira por grau de dominância; o Algoritmo Evolutivo de Força de 

Pareto 2 (SPEA 2) tem uma população de tamanho fixo e um arquivo externo para 

armazenar soluções não dominadas obtidas em cada geração.  

Os autores concluíram que o NSGA 2 e o SPEA 2 requerem apenas metade da 

avaliação e tempo de simulação se comparado ao GA e que o sistema SPEA 2 

apresenta maior eficiência na busca de soluções. Porém o sistema GA possui uma 

implementação muito mais simples se comparado às outras soluções 

 

O artigo de Yang e Chang (2009) utiliza um algoritmo evolutivo multi-objetivo 

baseado em Pareto para otimização da confiabilidade e dos custos de falha de 

manutenção, ou seja, tratando de múltiplos objetivos conflitantes. 

O método utilizado neste artigo, num primeiro momento divide o horizonte de 

manutenção em três intervalos definindo o nível de manutenção necessário: sem 

necessidade de manutenção, manutenção simples ou manutenção completa. O tempo 

de cada intervalo pode ser ajustado de acordo com requisitos práticos ou importância 

para cada componente. No próximo passo variam-se as taxas de transição em um 

modelo de Markov de tempo contínuo com base na decisão de tempo e manutenção no 

início de cada intervalo e gera o tempo médio de falha, a duração da falha, o tempo 

médio de reparo de cada componente individualmente. 

No modelo de confiabilidade do sistema são produzidos os custos dada a 

configuração e demanda de carga: custo de capital, custo de manutenção, custo de 

falha e energia não distribuída do sistema. Em seguida busca-se o intervalo de 

manutenção ideal, adotando as saídas do modelo de confiabilidade do sistema como 

objetivos de otimização que será realizada utilizando-se um ranking de Pareto e 
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operadores genéticos na busca dos melhores indivíduos e na evolução para a melhor 

solução. 

 

O artigo de Dehghanian et al. (2012) utiliza a metodologia AHP para definição 

dos componentes críticos de um sistema de Distribuição de Energia, possibilitando a 

priorização das atividades das equipes de manutenção e consecutivamente buscando a 

redução de custos. Porém como o método AHP depende da percepção dos envolvidos 

nas comparações dos pares de alternativas e/ou atributos, isto o torna suscetível a 

incertezas e imprecisões. Para resolver este problema os autores utilizam a lógica 

Fuzzy aplicada às comparações realizadas no método AHP, fazendo com que as 

incertezas sejam representadas de forma difusa. Para construção da metodologia os 

autores buscaram critérios referentes aos componentes físicos, como isoladores e 

conectores, de redes de distribuição de alta e baixa tensão. 

O método proposto foi aplicado em um caso prático, apontando e priorizando 

diversos componentes críticos para dois níveis de tensão, característicos de parte da 

rede de distribuição de energia localizada em Teerã, no Irã, apresentando resultados 

eficientes na análise dos autores. 

 

O artigo de Tonella, Susi e Palma (2013) apresenta uma solução para o 

problema de escalabilidade dos métodos de priorização que dependem das 

características dos requisitos avaliados, incluindo, por exemplo, o método AHP. Este 

problema refere-se à massiva análise solicitada aos especialistas na comparação entre 

pares de categorias quando o número destas ultrapassa um valor que torna o processo 

cansativo e fastidioso distanciando o resultado do ponto ótimo. Tal proposição baseia-

se na construção de um Algoritmo Genético Interativo que realiza uma combinação 

entre o conhecimento dos especialistas e as restrições de dependência e prioridades 

existentes. 

O Algoritmo Genético Interativo proposto parte de um conjunto de prioridades e 

dependências entre requisitos e solicita a intervenção do analista especialista apenas 

para as comparações críticas em que não foi possível uma solução através das 

informações pré-estabelecidas. Os melhores indivíduos, adaptados as novas diretrizes 
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impostas, são selecionados e sofrem mutação e cruzamento para gerar a próxima 

população. 

 

O artigo de Almeida, Ferreira e Cavalcante (2015) avaliou 186 artigos entre os 

anos de 1978 e 2013 referentes a aplicação de métodos multicritérios e multiobjetivos 

em manutenção e confiabilidade de sistemas. A pesquisa inicial abrangia 200 fontes 

diferentes, porém para manter a relevância da pesquisa, apenas periódicos com mais 

de três destes artigos foram selecionados, resultando na quantidade e na distribuição 

dos métodos abordados no portfólio de artigos apresentados na Tabela 2. 

 

TABELA 2- NÚMERO DE ARTIGOS ANALISADOS E OS MÉTODOS MULTICRITÉRIO E 
MULTIOBJETIVOS 

Método Quantidade de artigos 

Pareto-front 90 

MAUT 19 

AHP 18 

MACBETH ou MAVT 16 

Goal Programming 6 

ELECTRE 5 

PROMETHEE 4 

TOPSIS 2 

Others 40 

FONTE: ALMEIDA, FERREIRA E CAVALCANTE (2015) 

 

Nesta análise os autores comentam sobre a problemática a ser solucionada 

pelo método de análise multicritério e na dificuldade imposta ao responsável pela 

tomada de decisão, em definir entre as várias alternativas apresentadas, sendo 

impulsionado pelo desejo de atingir múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes. 

Assim, a escolha do método correto dependerá das características do problema a ser 

resolvido, dos dados conhecidos, de suas particularidades de imprevisibilidade e dos 

objetivos almejados. Para, tanto, é apresentado uma classificação comum na literatura 

dos métodos de análise multicritério: 

 Métodos de síntese de critério único: é uma abordagem de associação 

de desempenho e leva a uma ordenação inicial das alternativas. 
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Exemplos: MAUT e MAVT (Multi-attribute Utility Theory and Multi-

attribute Value Theory), AHP (Analytic Hierarchy Process), MACBETH 

(Measuring Attractiveness by a categorical Based Evaluation Technique), 

SMARTS (Simple multi-attribute rating technique) e TOPSIS (Technique 

for Order by Similarity to Ideal Solution). 

 Métodos de ultrapassagem, como ELECTRE (Elimination and Choice 

Expressing Reality) e PROMETHEE (Preference Ranking Organization 

Method for Enrichment of Evaluations); 

 Métodos interativos, como métodos de programação linear multi-

objetivos e programação de metas. 

 

Outro ponto apresentado pelos autores foi a aplicação de mais de uma função 

objetivo nas metodologias de análise multicritério, onde os termos Custo, 

Confiabilidade, Disponibilidade, Tempo, Peso, Segurança e Risco, compunham em 

ordem de frequência com que apareciam, a maioria dos artigos pesquisados. 

 

O artigo de Pourahmadi, Fotuhi-Firuzabad e Dehghanian (2016) apresenta uma 

análise de manutenção centrada na confiabilidade com foco em unidades geradoras de 

energia e sua importância para o gerenciamento de prováveis interrupções e 

contingências impostas ao sistema. O artigo apresenta uma metodologia que utiliza a 

teoria de jogos para aplicar um índice de importância às unidades geradoras 

considerando os impactos de falha no desempenho frente às necessidades de 

confiabilidade do sistema. A teoria de jogos utiliza os conceitos de Shapley Value, que 

se baseiam em regras de alocação de consequências em caso de contingência e 

confiabilidade imputadas aos geradores do sistema de maneira cooperativa com a 

possibilidade de coalizões intermediárias entre os “jogadores”. Com o valor de Shapley, 

apresentado na equação (15), é possível uma solução de valor único para o problema 

de alocação entre as unidades geradoras. Na equação (15), o valor característico S, dá 

o custo máximo ou a compensação do conjunto de jogadores. Este valor possibilita uma 

regra de alocação entre os participantes (unidades geradoras) do jogo, de acordo com 

sua contribuição, seguindo as restrições impostas pelo operador do sistema. 
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 𝑆ℎℎ(𝑣) = ∑
∆𝑣(𝑆)

|𝑆|
ℎ∈𝑆

             ∀ℎ ∈ 𝑁 (15) 

 

 

3.2.2 Artigos Oriundos do Repositório B 

 

O artigo de Phoothong et al. (2008) utiliza otimização por enxame de partículas 

(do inglês: Particle Swarm Optmization, abreviado por PSO) para selecionar o programa 

de manutenção preventiva correto que proporcione uma melhor satisfação do cliente da 

rede de distribuição no menor custo executável. O algoritmo utiliza registros de 

interrupção, taxas de falha, custos de cada atividade de manutenção, orçamentos 

históricos de manutenção e custo do cliente por interrupção para o cálculo do valor 

ótimo do orçamento da manutenção preventiva. O algoritmo por enxame de partículas 

procura iterativamente pelos melhores “indivíduos” trocando informações com os 

vizinhos, aumentando a velocidade, com as novas informações, em direção à busca de 

uma melhor solução dentro das restrições apontadas. 

 

O artigo de Dehghanian, Fotuhi-Firuzabad e Kazemi (2011) apresenta uma 

abordagem de priorização de componentes críticos no cronograma da manutenção de 

redes de distribuição com a utilização de AHP, indicando uma tendência de filosofia de 

Manutenção Baseada na Confiabilidade. 

Para aplicação do processo AHP foram implicados especialistas em 

manutenção e operação de sistemas de distribuição de energia e envolvidos no 

problema de gerenciamento de ativos da empresa de distribuição. Os especialistas 

através de várias reuniões apontaram os seguintes critérios de avaliação: 

 Número total de componentes 

 Número total de falhas dos componentes 

 Duração de reparo dos componentes 

 Custo de investimento do componente 

 Custo de reparo e manutenção do componente 
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O artigo de Cai et al. (2016) trabalha sobre a tomada de decisões de 

manutenção de equipamentos e adota o método de decisão de múltiplos objetivos. Os 

autores enfocam que a tomada de decisão de múltiplos objetivos inclui múltiplas 

atribuições de decisão e otimização sendo usada para avaliar a solução viável em 

termos de todos os indicadores de decisão em busca de um plano preferencial de 

manutenção. 

O método escolhido abordado no artigo foi o AHP, em que o modelo de decisão 

de múltiplos objetivos de manutenção de equipamentos é dividido em três camadas: 

camada objetiva, camada de critério e camada de plano. Neste artigo um tempo de 

manutenção é atribuído a todos os modos, variando de 5, equivalente a manutenção 

perfeita, e 1, equivalente a manutenção mínima. Já os custos de pessoal e de 

reposição, referem-se aos salários e adicionais pagos aos engenheiros de manutenção 

e a aquisição de peças novas, além da necessidade de criação de estoque para 

manutenções emergenciais. Os riscos e a gravidade das falhas, também, são 

apontados e acrescentados ao modelo. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO DA ARTE 
 

Na formação do portfólio bibliográfico deste trabalho foram feitas combinações 

de palavras-chave para a pesquisa em software específico (Harzing’s Publish or 

Perish), que apresenta dados importantes para a filtragem de trabalhos alinhados ao 

tema. Outras considerações, também, se apresentaram úteis para a seleção dos artigos 

como delimitação do escopo temporal em 10 anos e a análise de relevância dos 

autores e dos artigos através da análise do número de citações feitas aos mesmos por 

outros pesquisadores, indicando o impacto e o reconhecimento científico dos mesmos. 

Durante a busca, verifica-se que a estruturação do processo de pesquisa pode 

identificar e selecionar artigos relevantes e alinhados ao tema priorização da 

manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. 

A análise sistêmica do portfólio bibliográfico apresenta artigos que utilizam 

diversas metodologias e ferramentas para possibilitar o direcionamento das atividades 

de manutenção, entre elas: PSO; GA; NSGA 2; SPEA 2; Algoritmo Evolutivo Multi-
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objetivo Baseado em Pareto; AHP; AHP Fuzzy; Algoritmo Genético Interativo; Teoria 

dos Jogos; MAUT. Inclui-se ao portfólio bibliográfico o artigo de Almeida, Ferreira e 

Cavalcante (2015), que apresenta um levantamento de artigos correlatos ao tema, o 

qual leva a concluir que a escolha do método correto dependerá das necessidades e 

características do pesquisador e do sistema de aplicação.  
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4 MATERIAIS E MÉTODO 
 

Neste capítulo serão descritos os materiais e informações de entrada de dados 

e, na sequência, serão apresentados os conceitos do processo de aplicação da 

metodologia AHP com interveniência de parte da conceituação matemática da lógica 

Fuzzy, melhorando a representação das análises cognitivas dos critérios estabelecidos 

para a priorização das atividades de manutenção de um sistema de distribuição. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

A metodologia deste trabalho necessita de informações referentes aos dados 

de alimentadores de distribuição, relacionados aos critérios fundamentados e que, por 

consequência, estabelece a base de dados para aplicação da análise multicritério. 

Assim, os materiais necessários para esta aplicação referem-se a escolha e avaliação 

dos critérios pelos decisores (especialistas da manutenção) através de estabelecimento 

de discussões colegiadas e de questionário contendo a comparação em pares, 

abrangendo o grau de importância na comparação. 

 

4.1.1 Escolha dos Decisores e Definição de Critérios 

 

A lista de decisores da análise multicritério deve ser composta por pessoas que 

estão diretamente ligadas ao controle dos indicadores de continuidade e que possuem 

expertise para definição e avaliação de critérios que direta ou indiretamente influenciam 

estes indicadores e que estão cientes da necessidade de redução de custos sem que 

isto afete a opinião do consumidor em relação à distribuidora. Para o caso de aplicação 

deste trabalho, todos os gestores, técnicos e engenheiros da Manutenção, das 

Agências de Atendimento e da Operação, responsáveis pela manutenção e 

atendimento dos alimentadores analisados no caso de aplicação, participaram do 

processo de decisão, totalizando-se, assim, 16 pessoas. O tempo de experiência, dos 

participantes, no desempenho da atividade variava de 4 a 31 anos. 

Após definição do grupo de avaliadores parte-se para a definição dos critérios a 

serem avaliados na metodologia, necessitando, então, discorrer sobre os parâmetros 
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que definem a qualidade do serviço de uma concessionária de distribuição e como 

estes estão relacionados com a manutenção dos sistemas, apontando características e 

condições da rede que, direta ou indiretamente, influenciam nos indicadores, divididos 

em categorias que podem ser elencadas através da base de dados e do cadastro 

existente na empresa. Analisando os indicadores de qualidade do serviço, em reunião 

colegiada com os decisores, alguns critérios foram, num primeiro momento, apontados: 

 

1. Número de consumidores – Diretamente relacionados aos indicadores de 

DEC e FEC; 

2. Tempo de atendimento – Diretamente relacionado ao indicador DEC, tem 

como objetivo identificar o tempo necessário para o deslocamento do 

eletricista (pessoa que encontrará e solucionará o defeito na rede) até o 

início do alimentador e o tempo para percorrê-lo em busca do ponto de 

falha. Quando não há um banco de dados com os valores dos 

deslocamentos pode-se inquirir estes valores através do resultado de 

uma fórmula que analisa comprimento do tronco e velocidade estimada 

de inspeção no mesmo, distância do posto de atendimento até o início do 

alimentador com a velocidade estimada de deslocamento e o número de 

consumidores, procurando valorar os trechos com maior número. Esta 

fórmula é aqui chamada de “Índice para Regiões sem Plantão (IRSP)” e 

pode ser visualizada através da equação (16). 

 

 𝐼𝑅𝑆𝑃 = (
𝐶𝑇

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑝
+

𝐷𝑃𝐴

𝑉𝐷
) × 𝑁𝐶 (16) 

 

Onde: 

CT – Comprimento do tronco ou da zona de proteção principal do circuito 

analisado, que deverá ser inspecionado em caso de desligamentos por 

falha; 

Vinsp – Velocidade média estimada para inspeção. Adotado 20 km/h no 

caso de aplicação; 
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DPA – Distância do posto de atendimento até o ponto de início da 

inspeção; 

VD – Velocidade média estimada para deslocamento do posto de 

atendimento até o ponto de início da inspeção. Adotado 40 km/h no caso 

de aplicação; 

NC – Número de consumidores. 

3. Tempo desde a última manutenção – Diretamente relacionado a 

percepção do consumidor com relação à concessionária e altamente 

preventiva com relação ao DEC e ao FEC. Pode-se fazer uma relação 

entre o tempo da última manutenção e o número de consumidores, 

proporcionando uma maior assertividade na ordenação desta categoria; 

4. Número de interrupções por um componente/causa específico – 

Conduzindo para solução de problemas específicos, podendo haver um 

direcionamento dos recursos de maior disponibilidade da concessionária. 

O que torna esta categoria diretamente atrelada à eficiência dos recursos 

que impactam no PMSO. Assim, priorizam-se causas específicas e, 

como afirmam Constantino et al (2016), auxilia no planejamento 

estratégico das atividades de manutenção no sistema de distribuição de 

energia elétrica, direcionando esforços para eliminação de eventos não 

permanentes que podem trazer resultados mais eficazes. 

5. Quantidade de chaves no alimentador com aberturas constantes – A 

quantidade de aberturas e o período que qualifica a entrada do trecho de 

rede ou alimentador nesta categoria dependerão da percepção dos 

avaliadores. Pode-se utilizar, por exemplo, chaves com mais de três 

aberturas em um curto período (mensal). Esta categoria está diretamente 

ligada à percepção do consumidor com relação à empresa, pois mesmo 

que não haja uma quantidade significativa de consumidores conectados 

em certas chaves da rede de distribuição e, portanto, estas interrupções 

trazem pouco incremento ao DEC e ao FEC, o consumidor afetado por 

várias interrupções certamente terá uma percepção negativa da 

empresa, afetando, consequentemente a imagem da mesma. 
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6. DEC do conjunto ANEEL inteiro – Conjunto é definido pela ANEEL 

(2018) como um “agrupamento de unidades consumidoras, aprovado 

pela ANEEL e pertencente a uma mesma área de concessão ou 

permissão”. Sendo este indicador diretamente regulado pela ANEEL e, 

portanto, mesmo que grande parte dos alimentadores pertencentes a 

determinado conjunto esteja com bons índices de desempenho, uma 

atenção especial poderá ser requerida aos mesmos, pois podem refletir 

no índice do conjunto e por consequência sofrerem penalidades do órgão 

regulador. 

7. FEC do conjunto ANEEL inteiro – Como o anterior, indicador diretamente 

regulado pela ANEEL e que necessita de atenção especial mesmo em 

alimentadores que estejam individualmente dentro das metas de 

controle. 

8. Opções de Transferência – O objetivo desta categoria é a diminuição do 

duplo investimento, pois alimentadores que já possuírem investimentos 

em automação de reconfiguração de rede, necessitarão de uma menor 

atuação da manutenção se comparados a alimentadores idênticos que 

não possuam automação. Os valores deste campo poderão ser 

escalonados, dependendo do tipo de automação, conforme Quadro 7. 

 

QUADRO 7 - VALOR ATRIBUÍDO CONFORME CARACTERÍSTICAS DE AUTOMAÇÃO 

Tipo de 
Automatização 

Características 
Valor 

Atribuído 
(Normalizado) 

Automática 
Reconfiguração através de chaves automáticas sem necessidade de 
intervenção do Centro de Operação (self-healing) 

0,0 

Remota 
Reconfiguração através de chaves automáticas com necessidade de 
intervenção do Centro de Operação 

0,5 

Automatizável 
Reconfiguração através de chaves tripolares de operação sob carga 
(automatizáveis), que facilitam a manobra de recomposição, porém a 
atuação se dá de forma manual. 

0,75 

Inexistente 
Sem chaves ou sem opções de manobra de transferência da carga 
para outros alimentadores. 

1,0 

FONTE: O autor. 

 

Outras categorias de características podem ser consideradas dependendo das 

necessidades, do foco, da disponibilidade de dados e dos interesses dos gestores do 
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sistema de manutenção. Pode-se resumir a matriz de critérios para análise dos 

especialistas em manutenção conforme Quadro 8. 

 

QUADRO 8 - CRITÉRIOS PRÉ-ESTABELECIDOS 

Critério Descrição 

CRI1 Número de consumidores 

CRI2 Tempo de Atendimento 

CRI3 Quantidade de dias sem manutenção 

CRI4 Número de interrupções por uma causa específica 

CRI5 Quantidade de chaves no alimentador com aberturas constantes (>3 Operações) 

CRI6 DEC do conjunto inteiro (conjuntos críticos) 

CRI7 FEC do conjunto inteiro (conjuntos críticos) 

CRI8 Opções de Transferência: inexistente, com SUs, chaves automatizadas, self healing etc. 

FONTE: O autor. 

 

Verifica-se que os critérios selecionados têm propósitos diferentes, ou seja, 

buscam atender diferentes demandas e necessidades, sendo em sua maioria 

independentes entre si. No entanto, alguns critérios possuem variáveis que estão 

presentes em mais de um critério, como por exemplo, quantidade de consumidores e de 

interrupções. Isto se explica devido à importância destas variáveis que incidem 

diretamente no controle dos indicadores de continuidade. Deve-se, ainda, tomar 

cuidado para que não haja um número excessivo de critérios e, consequentemente, de 

comparações, imputando aos especialistas um esforço cognitivo exagerado que poderia 

atrapalhar as avaliações. 

 

4.1.2 Questionário de Avaliação 

 

Para que os decisores possam emitir seus pareceres foi elaborado um 

questionário utilizando ferramentas de suíte de escritório que pode ser o Microsoft 

Office Word ou LibreOffice Writer ou algo semelhante, como ferramentas para 

construção de formulários. A Figura 18 apresenta, como exemplo, uma das questões 

que compõem o formulário de avaliações das comparações enviado aos analistas da 
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manutenção. O questionário completo pode ser visto no APÊNDICE 2 – Instrumento de 

pesquisa (Questionários). 

 

FIGURA 18 - EXEMPLO DE AVALIAÇÃO A SER REALIZADA 

 

FONTE: O autor. 

 

Para tabulação das avaliações realizadas através dos questionários e 

consequente apreciação de consistência das respostas, além das etapas de 

normalização dos resultados da base de dados e da estruturação matemática do 

método, pode-se utilizar softwares de planilha de dados como, por exemplo, o Microsoft 

Office Excel ou o LibreOffice Calc. 

 

4.2 MÉTODO 

 

A sequência da metodologia desenvolvida neste trabalho baseou-se nas fases 

para a análise multicritério AHP, empregando as informações levantadas como 

materiais para formação da base de dados e as avaliações dos decisores através de 

questionários com comparação entre os critérios apresentados na seção 4.1. A Figura 

19 apresenta uma visão macro do método utilizado através de fluxograma que contém: 
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 Definição das categorias – Nesta etapa são definidas com o grupo de 

especialistas da manutenção quais parâmetros devem ser ponderados 

para priorização dos alimentadores para manutenção. A partir desta 

definição, também, são levantados os dados referentes aos critérios 

apontados resultando no valor qualitativo; 

 Etapa de análise multicritério – Aplicação do método multicritério sobre 

os critérios definidos; 

 Cálculo do resultado na somatória de Pesos x Valores – Somatória do 

resultado do método multicritério considerando o resultado do valor 

qualitativo; 

 Resultado – Lista de alimentadores, em ordem decrescente do resultado 

do cálculo, a serem priorizados para execução de manutenção; 

 Execução da manutenção – Início da manutenção dos alimentadores 

seguindo a lista de prioridade. 

 

FIGURA 19 - FLUXOGRAMA MACRO DO ENCADEAMENTO DO MÉTODO 

 

 

Início 

Categorias 

Análise Multicritério 

Resultado da 
análise Qualitativa: 

Peso 

Base de dados 
Normalizados 

Resultado da análise 
Quantitativa: 

Valor 

∑𝑃𝑒𝑠𝑜 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 

Lista priorizada de trechos 
da rede 

Execução da 
Manutenção 

Levantamento de 

Variáveis e categorias 
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A Figura 21 apresenta o encadeamento com as etapas do método utilizado, 

abrangendo a hierarquia do processo característico do método AHP, as avaliações para 

comparação de pares de características, a aplicação da lógica Fuzzy e, consequente, 

“defuzzyficação” na busca de uma melhor assimilação do conhecimento cognitivo dos 

decisores e, finalmente, a obtenção da lista de prioridade para a manutenção da rede 

de distribuição, através da aplicação dos pesos à base de dados corporativos. 

 

4.3 HIERARQUIA DO PROCESSO 
 

A hierarquia utilizada no método AHP para priorização da Manutenção é 

montada com base nos critérios levantados e apresentada na Figura 20, onde os 

critérios qualitativos estão no ponto intermediário e os valores quantitativos, 

concernentes aos dados cadastrados no banco de dados do respectivo critério e 

correspondem aos valores dos alimentadores 1 ao t, estão no ponto base da hierarquia. 

 

FIGURA 20 - HIERARQUIA PARA PRIORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 21 - FLUXOGRAMA RESUMO DO ENCADEMAMENTO DO MÉTODO 

  

Início 

Definição de 

Categorias 

Questionários (Q): 

Comparação AHP 
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4.4 AVALIAÇÕES PARA COMPARAÇÃO DE PARES DE CARACTERÍSTICAS 

 

Na metodologia AHP são feitas comparações aos pares e uma escala de 1 a 9, 

variando de “igualmente importante” até “extremamente mais importante”, é utilizada 

para quantificar a comparação. Assim, serão necessárias n(n-1)/2 comparações para 

realizar todas as avaliações. No caso de aplicação deste trabalho foram indicadas oito 

categorias de características, resultando num total de 8(8-1)/2=28 comparações. Cada 

avaliação, realizada através do questionário, apresentado na seção 4.1.2, solicitava a 

comparação entre dois parâmetros e a quantificação da preferência do avaliador, 

segundo escala de Saaty (1987). 

Para as avaliações feitas por cada participante monta-se uma matriz de 

comparação entre os pares de critérios estabelecidos, quantificando os valores, 

conforme equação (17), através das preferências dos avaliadores. 

 

 𝐶𝑖𝑗 = {
𝐴, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑅𝐼𝑖 ≥ 𝐶𝑅𝐼𝑗

𝐴−1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑅𝐼𝑖 < 𝐶𝑅𝐼𝑗
  (17) 

Onde: 

Cij – valor da comparação tendo i como o número de um dos critérios e, 

também, da respectiva linha da matriz e j como o número do outro critério 

comparado e, também, da respectiva coluna da matriz 

A – valor da preferência do avaliador 

CRIi – critério comparado cujo sub-indíce corresponde ao número da 

linha da matriz de comparações 

CRIj – critério comparado cujo sub-indíce corresponde ao número da 

coluna da matriz de comparações 

 

Para certificar a qualidade das respostas dos avaliadores é necessário 

mensurar a consistência das avaliações, pois poderão ocorrer respostas incoerentes 

como, por exemplo, um dos avaliadores atribuir que o CRI1 > CRI2 e CRI2 > CRI3, 

porém na sequência apontar incoerentemente que CRI1 < CRI3. Para o teste de 

consistência faz-se a normalização dos valores Cij da matriz de comparações e o 
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cálculo da média da matriz normalizada, ou seja, calcula-se a média dos valores 

normalizados das linhas da matriz de comparações. 

Após o cálculo da média da matriz normalizada, será formada a matriz 

w=[w1,...,wn]
T e na sequência calcula-se a relação de consistência (CR), apresentada na 

equação (18). 

 

 
𝐶𝑅 =

1
𝑛 [∑

(𝑀 × 𝑤)𝑖
𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 ] − 𝑛

𝑅𝐼(𝑛 − 1)
  

(18) 

Onde: 

n – número de critérios 

M – matriz de comparações 

wi – valores da matriz normalizada 

RI – Índice de Consistência Randômica, do inglês Random Index. 

Derivado a partir de uma amostra de matrizes recíprocas geradas de 

forma randômica e que apresenta as mesmas dimensões da matriz M. 

Os valores de RI são apresentados por Saaty (1987) na metodologia 

AHP e para o caso em estudo, que contém oito critérios, o valor de 

RI=1,41. 

 

Conforme Saaty (1987) um limite de CR igual ou inferior a 0,1 apresenta grau 

de consistência satisfatório. A melhoria da consistência em situações onde o índice CR 

excede 0,1 envolve uma reavaliação das comparações estimadas na matriz. A Tabela 3 

apresenta o valor de CR dos questionários individuais.  

Calculando-se o desvio padrão () dos dados apresentados na Tabela 3 obtém-

se:   0,2. Assim, para tornar o trabalho mais eficiente, avaliações que apresentaram 

valor de CR0,2 foram automaticamente eliminadas e para os casos em que 0,1 < CR < 

0,2 foi solicitada a reavaliação das comparações. 
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TABELA 3 - RELAÇÃO DE CONSISTÊNCIAS INDIVIDUAIS 

Participante CR Participante CR 

1 0,8156 9 0,0994 

2 0,4395 10 0,0921 

3 0,0981 11 0,2880 

4 0,0997 12 0,4850 

5 0,0962 13 0,0770 

6 0,0702 14 0,1952 

7 0,1683 15 0,1984 

8 0,1985 16 0,1770 

FONTE: O autor. 

 

4.5 APLICAÇÃO DA LÓGICA FUZZY 
 

Conforme Dehghanian et al. (2012) o método AHP depende da percepção dos 

envolvidos nas comparações dos pares de alternativas e/ou atributos, isto o torna 

suscetível a incertezas e imprecisões. Para resolver este problema pode-se utilizar 

lógica Fuzzy aplicada às comparações realizadas no método AHP, fazendo com que as 

incertezas sejam representadas de forma difusa. Para isto, as nove escalas de 

comparação do AHP, que variam de “igualmente importante”, onde o valor um é 

atribuído, até “extremamente mais importante”, onde o valor nove é atribuído, foram 

transformadas em números triangulares, resultando na adaptação ou “fuzzificação” da 

escala AHP, conforme apresentado na Tabela 4 e na Figura 22. 

 

TABELA 4 - CONVERSÃO DA ESCALA AHP EM NÚMEROS FUZZY 

AHP Termo linguístico Fuzzy 

1 Igualmente Importante (1,1,2) 

2 Intermediário (1,2,3) 

3 Moderadamente mais importante (2,3,4) 

4 Intermediário (3,4,5) 

5 Fortemente mais importante (4,5,6) 

6 Intermediário (5,6,7) 

7 Muito mais importante (6,7,8) 

8 Intermediário (7,8,9) 

9 Extremamente mais importante (8,9,9) 
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FIGURA 22 - AHP EXPRESSA EM FUZZY TRIANGULAR 

 

FONTE: O autor. 

 

Em seguida, convertem-se as respostas dos decisores em números do conjunto 

Fuzzy, seguindo o indicado na Tabela 4, e define-se, para cada par de comparações, 

qual é o valor de maior preferência fazendo-se a média das comparações dos 

decisores. Para esta definição calcula-se a média das preferências diretas e dos valores 

complementares (avaliações dos decisores que apontaram preferência pelo outro 

critério) seguindo as propriedades de operações com números Fuzzy. 

A quantificação das preferências dos decisores para cada par de comparações, 

ou seja, quando comparada a opção 1 com relação a 2, por exemplo, deverá considerar 

o valor complementar caso a opção preferida seja a opção 2, conforme equação (19), 

onde k é o índice que identifica o decisor, i e j referem-se ao número de linha e coluna, 

respectivamente, da matriz de comparações e CRI é o critério comparado. 

 

 �̃�𝑖𝑗
𝑘 = {

�̃�,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑅𝐼𝑖 ≥ 𝐶𝑅𝐼𝑗

�̃�−1,   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑅𝐼𝑖 < 𝐶𝑅𝐼𝑗
  (19) 

 

Após levantamento de todas as preferências dos decisores é feita a média, que 

deverá retornar um número Fuzzy triangular para cada comparação. A montagem da 

matriz AHP Fuzzyficada final deverá considerar as preferências mais relevantes (maior 

média) dos decisores.  

O próximo passo é o cálculo da média geométrica dos critérios seguindo a 

equação (20), onde G é um número Fuzzy resultado da média geométrica dos valores 

de linha i e possui o formato apresentado na equação (21), onde Gl, Gm e Gu 
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representam os limites inferior, médio e superior respectivamente. A utilização de média 

geométrica apresenta resultados mais satisfatórios ao se trabalhar com pontuação de 

grupo complexas dentro de um conjunto Fuzzy, conforme Meixner (2009). 

 

 �̃�𝑖 = ( �̃�𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

)

1/𝑛

 (20) 

 

 �̃�𝑖 = (𝐺𝑙, 𝐺𝑚, 𝐺𝑢) (21) 

 

Na sequência realiza-se a normalização das médias geométricas calculadas 

anteriormente. Para este processo utiliza-se a equação (22). Segundo Dehghanian et 

al. (2012) e Ayhan (2013), a inversão da soma dos valores de Gu e Gl é realizada para 

que o número triangular difuso fique em ordem crescente. 

 

 
�̃�𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚 = (

𝐺𝑙

∑ 𝐺𝑢
𝑛
𝑖=1

,
𝐺𝑚

∑ 𝐺𝑚
𝑛
𝑖=1

,
𝐺𝑢

∑ 𝐺𝑙
𝑛
𝑖=1

) (22) 

 

4.6 REALIZANDO A “DEFUZZYFICAÇÃO” 

 

Utilizando a média geométrica normalizada faz-se a conversão do número 

triangular difuso, procurando o valor do centro da área, através da média dos três 

limites normalizados que formam o número Fuzzy, como apresentado na equação (23), 

sendo este processo nomeado de defuzzyficação. 

 

 
𝑤𝑖 =

�̃�𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚

3
 (23) 

 

O número wi necessita ainda ser normalizado tal qual segue na equação (24). 

 

 𝑃𝑖 =
𝑤𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 (24) 
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4.7 APLICANDO OS PESOS À BASE DE DADOS CORPORATIVOS 

 

As etapas de definição dos critérios sempre devem estar vinculadas as 

informações disponíveis na base de dados, caso contrário, outro critério deverá ser 

definido, ainda no início do processo. Assim, com as informações correlatas aos 

parâmetros dos critérios estipulados faz-se uma análise das características 

representativas destes dados, ou seja, verificam-se como os valores estão 

apresentados e se não há casos de valores muito distantes da média do conjunto de 

dados. Vários métodos estatísticos podem ser utilizados para esta análise, no entanto, 

para o caso prático deste trabalho utilizou-se o desvio padrão () para definição dos 

valores normalizados.  

O sistema AHP, conforme Rivas (2016) é um sistema interdependente, pois tem 

um caráter compensatório entre os critérios analisados. Esta característica é importante 

para o estudo de comparação entre os alimentadores do escopo de análise deste 

trabalho. Porém, após levantamento da base de dados disponível e através da análise 

das curvas de distribuição normal destes, conforme Figura 24, verificou-se que os 

dados apontados para os critérios de alguns alimentadores distanciavam-se 

significativamente da média, fazendo com que um único item de análise se destacasse 

e consecutivamente deixasse os outros dados irrelevantes. Conforme apontado na 

Figura 23, ao considerar um deslocamento de 2 em torno da média, abrange-se 

aproximadamente 95% das amostras, assim, optou-se, em acordo com o grupo de 

especialista da manutenção, pela diminuição do caráter compensatório inerente ao AHP 

com a aplicação da equação (26) para definição do valor normalizado, pois, ainda 

assim, mantém-se uma faixa significativa de valores não limitados e diminui-se a 

influência dos valores que estão acima da faixa definida. Esta normalização utiliza como 

base um fator apresentado na equação (25) em substituição ao valor máximo, presente 

na equação (27), e imputa o valor limite de 1 pu para os casos em que os valores 

levantados são maiores que a base (𝑋 𝐶𝑅𝐼𝑖
 +  2 ∙ 𝜎𝐶𝑅𝐼𝑖

). 
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FIGURA 23 - DISTRIBUIÇÃO NORMAL EM TORNO DA MÉDIA 

 

FONTE: PORTAL ACTION (2018) adaptado pelo autor. 

 

 𝑋 + 2𝜎 → 95,44% (25) 

 

Para ilustrar a necessidade deste procedimento, a Figura 24 apresenta como 

exemplo os dados normalizados CRI2, utilizando a equação (27) e na Figura 25 

apresenta os dados normalizados utilizando a equação (26) para o mesmo critério. No 

comparativo da Figura 24 com a Figura 25, pode-se verificar que a utilização de 2 

propiciou uma aproximação entre os valores, distribuindo melhor a significância entre os 

dados. Esta alteração ainda mantém o caráter compensatório característico do AHP e 

necessário ao caso de aplicação deste trabalho, mas elimina pontos que se distinguem 

dos demais dentro da mesma categoria. Este procedimento trouxe, ainda, o benefício 

da diminuição do impacto da interferência de erros cadastrais que poderiam afetar 

diretamente o resultado, pois normalmente apresentam valores excessivamente 

elevados, sendo um problema para análises compensatórias. 

 

 

𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚 = {
 

𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖

(𝑋 𝐶𝑅𝐼𝑖
 +  2 ∙ 𝜎𝐶𝑅𝐼𝑖

)
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖

≤ 𝑋 𝐶𝑅𝐼𝑖
 +  2 ∙ 𝜎𝐶𝑅𝐼𝑖

1,                 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

 (26) 

 

Onde: 
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i – Sub-índice do critério de análise variando de 1 a n, para o estudo em 

questão n=8. 

X𝐶𝑅𝐼𝑖
 – Valores da base de dados do critério CRIi, para o estudo em 

questão variando entre o 1º dado e o 405º. 

𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚 – Valor normalizado da base de dados do critério CRIi 

𝑋 𝐶𝑅𝐼i
 – Média dos valores da base de dados do critério CRIi 

𝜎𝐶𝑅𝐼𝑖
 – Desvio padrão dos valores da base de dados do critério CRIi 

 

 

 
𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖

𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥
   (27) 

 

Onde: 

XCRIimax – Maior valor da base de dados do critério CRIi 

 

 

FIGURA 24 - GRÁFICO DOS VALORES NORMALIZADOS UTILIZANDO A BASE XCRII𝑚𝑎𝑥 

 

FONTE: O autor. 
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FIGURA 25 - GRÁFICO DOS VALORES NORMALIZADOS UTILIZANDO A BASE (𝑋 𝐶𝑅𝐼𝑖  +  2 ∙ 𝜎𝐶𝑅𝐼𝑖) 

 

FONTE: O autor. 

 

Os gráficos de dispersão comparativos entre os valores normalizados dos 

critérios do caso de aplicação podem ser vistos no APÊNDICE 1 – Gráficos dos 

Critérios Normalizados.  

Outra implementação necessária, após análise dos dados e das características 

do processo de manutenção de redes de distribuição, foi a implantação de “gatilho” de 

início de manutenção ou de efetividade de manutenção que aponte para nova 

interferência das equipes. Esta necessidade deu-se após as primeiras execuções de 

manutenção e em reunião com os especialistas envolvidos neste processo, indicando a 

necessidade de aplicação de função de “gatilho” ou Disparo (D) conforme equação (28). 

 

 
𝐷 =  {

 1, 𝑝𝑎𝑟𝑎 [𝑋𝐶𝑅𝐼3 ≥ 365] 𝑜𝑢 [𝐶𝐻𝐼60𝑑𝑖𝑎𝑠 ≥ 1000] 𝑜𝑢 [𝑖𝑛𝑡60𝑑𝑖𝑎𝑠 > 3]

0, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒                                                                                 
 (28) 

Onde: 

XCRI3 – Valor da base de dados do critério CRI3 

𝐶𝐻𝐼60𝑑𝑖𝑎𝑠 – Consumidor x Hora interrompidos nos últimos 60 dias 

𝑖𝑛𝑡60𝑑𝑖𝑎𝑠 – Número de interrupções nos últimos 60 dias 

 

As variáveis inseridas na equação (28) referem-se a parâmetros já 

adotados pelo setor de manutenção, responsável pela atuação sobre os 405 

alimentadores, para indicação prévia de início de manutenção preventiva. Portanto, 

através do conhecimento empírico do setor, considera-se que não há necessidade de 
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repetição de manutenção em menos de 365 dias, salvo em situações que apresentem 

significativas ocorrências de interrupções num curto espaço de tempo (60 dias). A 

significância destas interrupções foi definida no setor como uma recorrência maior do 

que 3 ou que afetem um valor igual ou superior a 1000 Consumidor x Hora 

interrompidos. Assim, a equação (28) implicará na inclusão (valor 1) ou exclusão (valor 

0) através da equação (29) do alimentador analisado, inserindo uma avaliação periódica 

à função de indicação de sequência da manutenção (Seq.MAN), em que alimentadores 

com tempo “sem manutenção” superior a 365 dias ou com manutenção recente, mas 

que não apresentaram a efetividade desejada, pois consumidor x hora interrompidos 

nos últimos 60 dias foi maior que 1000 ou interrupções nos últimos 60 dias, afetando 

todos os consumidores do alimentador, foi maior do que 3. Desta forma pode-se, 

periodicamente, atualizar as informações da Seq.MAN, pois alimentadores com 

manutenção recente e com efetividade confirmada da manutenção (com poucas 

interrupções), serão automaticamente excluídos. 

Vale ressaltar que para obter a sequência de alimentadores a serem 

manutenidos aplica-se ao resultado da Equação (29), uma ordenação decrescente, 

apresentando, assim, a prioridade a ser seguida de execução da manutenção. 

 

 
𝑺𝒆𝒒.𝑴𝑨𝑵(𝒎𝒂𝒊𝒐𝒓→𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓) = 𝐷 ∙ ∑(𝑃𝑖 ∙ 𝑋𝐶𝑅𝐼𝑖𝑛𝑜𝑟𝑚)

𝑛

𝑖=1

 (29) 
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5 TESTES E ANÁLISE DE RESULTADOS 
 

Neste capítulo é apresentada a aplicação da metodologia de priorização em um 

caso prático com apreciação das avaliações dos critérios elencados e, na sequência, é 

feita a análise dos resultados referentes ao custo (US de manutenção corretiva) e aos 

indicadores de continuidade (DEC e FEC). 

 

5.1 CASO DE APLICAÇÃO 

 

O caso de aplicação deste trabalho é caracterizado por um total de 405 

alimentadores que cobrem uma área de aproximadamente 34 milhões de km2, com o 

comprimento de malha (cabos condutores) superiores a 38000 km, que atendem mais 

de 970 mil consumidores e possuem propriedades estruturais semelhantes como: 

 Redes aéreas (convencional e compacta). 

 Ramificação por áreas urbanas e/ou rurais. 

 Atendimento a consumidores residenciais, comerciais e industriais. 

 Sistemas de proteção e seccionamento com religadores automáticos e 

chaves fusíveis. 

A Tabela 5 apresenta uma relação do valor mínimo, valor máximo e da média 

para cada critério extraído da base de dados dos 405 alimentadores do caso de 

aplicação. 

 

TABELA 5 - VALORES DA BASE DE DADOS POR CRITÉRIO 

Critério 
Valores Absolutos da Base de dados 

Mínimo Médio Máximo 

CRI1 (Quantidade de consumidores) 0 1984,4 8655 

CRI2 (horas x nº consumidores) 0,1 1510,4 24092 

CRI3 (Quantidade de dias) 1 87,2 212 

CRI4 (Quantidade de interrupções) 0 42,85 320 

CRI5 (Quantidade de blocos de interrupções) 0 15,29 75 

CRI6 (horas) 1 10 27,7 

CRI7 (Quantidade média de interrupções) 1 6,18 13,78 

CRI8 (Valor Normalizado – Quadro 7) 0,5 0,8 1 
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Tomando como base estes alimentadores, foi solicitada aos especialistas 

responsáveis pela manutenção dos mesmos a avaliação qualitativa dos critérios, 

realizada através do questionário, apresentado na seção 4.1.2. Após levantamento dos 

resultados realizou-se o teste de coerência das respostas e após as eliminações e 

reavaliações restaram oito especialistas da manutenção, agora nomeados decisores e, 

conforme Ayhan (2013), para testar a consistência das avaliações do grupo, cujos 

valores estão apresentados na Tabela 6, foi calculada a média entre as preferências e o 

resultado do cálculo da média do grupo reaplicado ao teste de consistência. 

 

TABELA 6 - RESULTADO DOS CÁLCULOS AHP COM A MÉDIA DOS DECISORES 

 

MATRIZ AHP GLOBAL [M] MATRIZ M NORMALIZADA [N] MÉDIA 
 [w] 

[M] × [w] [M] × [w] 

 
CRI1 CRI2 CRI3 CRI4 CRI5 CRI6 CRI7 CRI8 CRI1 CRI2 CRI3 CRI4 CRI5 CRI6 CRI7 CRI8 wi 

CRI1 1,00 2,54 2,06 0,50 2,52 1,99 0,36 2,07 0,12 0,18 0,19 0,07 0,14 0,23 0,06 0,21 0,1504 1,3679 9,0930 

CRI2 0,39 1,00 1,74 0,42 2,05 0,45 0,35 0,42 0,05 0,07 0,16 0,06 0,11 0,05 0,06 0,04 0,0759 0,6613 8,7147 

CRI3 0,48 0,58 1,00 0,47 1,94 0,63 0,60 2,40 0,06 0,04 0,09 0,07 0,11 0,07 0,10 0,25 0,0987 0,9169 9,2945 

CRI4 1,99 2,36 2,12 1,00 2,51 0,58 0,52 2,34 0,25 0,16 0,19 0,15 0,14 0,07 0,09 0,24 0,1608 1,4741 9,1672 

CRI5 0,40 0,49 0,52 0,40 1,00 0,34 0,32 0,51 0,05 0,03 0,05 0,06 0,06 0,04 0,06 0,05 0,0489 0,4389 8,9751 

CRI6 0,50 2,20 1,60 1,74 2,95 1,00 0,56 0,51 0,06 0,15 0,14 0,25 0,16 0,11 0,10 0,05 0,1302 1,1351 8,7200 

CRI7 2,76 2,86 1,68 1,91 3,08 1,78 1,00 0,51 0,34 0,20 0,15 0,28 0,17 0,20 0,18 0,05 0,1968 1,7545 8,9139 

CRI8 0,48 2,37 0,42 0,43 1,96 1,97 1,96 1,00 0,06 0,16 0,04 0,06 0,11 0,23 0,35 0,10 0,1383 1,2390 8,9582 

 8,02 14,40 11,13 6,87 18,02 8,74 5,68 9,76 
        

1,00 
 

71,84 

 

A partir desses resultados, é calculada a relação de consistência (CR), obtendo-

se o valor de 0,09925. Como CR< 0,1 considera-se que o grau de consistência das 

comparações realizadas pelos decisores é satisfatório. 

Na próxima etapa realiza-se a “fuzzyficação” da matriz apresentada na Tabela 

6, obtendo a Tabela 7 com a comparação dos oito critérios selecionados e a média 

“fuzzyficada” das avaliações dos decisores. 
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TABELA 7 - MATRIZ AHP FUZZY 

 
CRI1 CRI2 CRI3 CRI4 CRI5 CRI6 CRI7 CRI8 

CRI1 1,00 1,00 2,00 1,68 2,44 3,22 1,33 1,98 2,65 1,57 2,09 2,75 1,93 2,45 3,23 0,38 0,46 0,53 0,28 0,33 0,39 1,46 1,98 2,66 

CRI2 0,31 0,41 0,60 1,00 1,00 2,00 0,41 0,57 0,75 0,34 0,44 0,58 1,76 2,19 2,84 0,36 0,47 0,68 0,29 0,37 0,48 0,31 0,41 0,56 

CRI3 0,38 0,51 0,75 1,34 1,74 2,42 1,00 1,00 2,00 0,39 0,49 0,67 1,58 2,10 2,77 0,44 0,66 1,02 0,44 0,63 0,87 1,92 2,55 3,31 

CRI4 0,36 0,48 0,64 1,72 2,25 2,97 1,49 2,03 2,59 1,00 1,00 2,00 1,66 2,42 3,31 0,38 0,53 0,74 0,35 0,48 0,64 1,71 2,24 2,94 

CRI5 0,31 0,41 0,52 0,35 0,46 0,57 0,36 0,48 0,63 0,30 0,41 0,60 1,00 1,00 2,00 0,25 0,33 0,44 0,24 0,31 0,41 0,36 0,47 0,63 

CRI6 1,88 2,17 2,66 1,46 2,11 2,79 0,98 1,52 2,25 1,35 1,90 2,63 2,29 3,06 4,00 1,00 1,00 2,00 0,35 0,53 0,67 0,36 0,49 0,71 

CRI7 2,59 3,00 3,59 2,09 2,74 3,42 1,15 1,58 2,25 1,56 2,07 2,85 2,42 3,19 4,13 1,50 1,88 2,88 1,00 1,00 2,00 0,36 0,49 0,71 

CRI8 0,38 0,50 0,69 1,80 2,43 3,21 0,30 0,39 0,52 0,34 0,45 0,59 1,58 2,11 2,82 1,42 2,05 2,82 1,41 2,05 2,81 1,00 1,00 2,00 

 7,21 8,48 11,4 11,4 15,2 20,6 7,02 9,55 13,6 6,85 8,86 12,6 14,22 18,52 25,1 5,73 7,37 11,1 4,37 5,70 8,27 7,46 9,63 13,5 

 

O cálculo das médias geométricas e a “defuzzyficação”, com consequente, 

resultado dos pesos atribuídos está apresentado na Tabela 8, cujos valores de Pi 

referem-se aos pesos que quantificam as preferências e capturam a expertise dos 

decisores especialistas da manutenção. A Figura 26 apresenta o resultado da aplicação 

da equação (22) demonstrando a função de pertinência triangular resultante das 

opiniões dos decisores. Observando os valores apresentados Figura 26, percebe-se 

que alguns critérios, praticamente, sobrepõem outros, pressupondo a possibilidade de 

eliminação de critérios. Entretanto os critérios foram mantidos por possuírem 

características específicas que ao se aplicar sobre os valores dos dados das 

alternativas apresentam diferentes importâncias aos alimentadores. 

 

TABELA 8 - VALORES CALCULADOS PARA O CASO PRÁTICO 

 �̃�𝑖 �̃�𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚 wi Pi 

CRI1 1,0041  1,2867  1,7363  0,0826  0,1490  0,2601  0,1639  0,1459 

CRI2 0,4726  0,5973  0,8484  0,0389  0,0692  0,1271  0,0784  0,0698 

CRI3 0,7644  0,9960  1,4541  0,0629  0,1154  0,2178  0,1320  0,1175 

CRI4 0,8775  1,1473  1,6103  0,0722  0,1329  0,2412  0,1487  0,1324 

CRI5 0,3556  0,4532  0,6326  0,0292  0,0525  0,0947  0,0588  0,0524 

CRI6 1,0036  1,3422  1,8928  0,0825  0,1555  0,2835  0,1738  0,1547 

CRI7 1,3709  1,7264  2,4558  0,1127  0,2000  0,3678  0,2268  0,2019 

CRI8 0,8279  1,0843  1,5294  0,0681  0,1256  0,2291  0,1409  0,1254 

 6,67667 8,63343 12,1596 
   

1,1234 1,0000  
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FIGURA 26 – RESULTADO DA FUNÇÃO DE PERTINENCIA TRIANGULAR NORMALIZADOS DO 
CASO PRÁTICO 

 

 

Na Tabela 9 estão os dados referentes aos critérios utilizados, normalizados 

através da equação (26), ordenados através da coluna “Seq.MAN” resultante da 

equação (29), dos cinco primeiros alimentadores e do último alimentador do estudo do 

caso prático. A coluna “Posição” indica a ordem em que deverão ser realizadas as 

inspeções em busca de pontos para manutenção, ou seja, os esforços de manutenção 

deverão iniciar pelo “Al1” seguindo para o alimentador da posição 2 e assim 

consecutivamente até o limite da capacidade executiva do setor de Manutenção de 

Rede. Esta priorização tende a garantir que os recursos disponíveis sejam direcionados 

aos pontos que apresentarão melhores resultados dos indicadores, segundo opinião e 

experiência dos especialistas do respectivo setor de Manutenção da Empresa. 

 

TABELA 9 - RESULTADO DO CASO PRÁTICO 

Alimentador CRI1 CRI2 CRI3 CRI4 CRI5 CRI6 CRI7 CRI8 Seq.MAN Posição 

Al1 1,000 1,000 0,891 1,000 1,000 1,000 1,000 0,500 0,924 1 

Al2 0,648 1,000 0,891 0,643 0,614 1,000 0,970 0,750 0,831 2 

Al3 0,430 0,519 0,528 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,828 3 

Al4 0,240 0,021 0,698 0,766 0,786 1,000 1,000 1,000 0,743 4 

Al5 0,229 0,528 0,891 0,986 0,811 0,629 0,973 0,750 0,736 5 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

t 0,182 0,021 0,295 0,090 0,049 0,164 0,250 0,500 0,215 405 
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5.2 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Analisando o gráfico de dispersão da Figura 27, que apresenta os valores 

normalizados resultante da equação (29), verifica-se uma variação significativa nas 

extremidades da função, indicando uma diminuição acentuada nestes setores, 

basicamente para os 20 primeiros e 100 últimos. Para fins de análise e comparação 

extraíram-se, na Tabela 10, os dados dos alimentadores da primeira e da vigésima 

posição e, ainda dos dados dos alimentadores na trecentésima quinta e da 

quadringentésima quinta (última posição apontada). O objetivo desta análise é 

examinar quais pontos influenciaram na variação das posições, verificando se as 

mesmas correspondem aos anseios dos especialistas da manutenção. 

 

FIGURA 27 - GRÁFICO DE DISPERSÃO DO RESULTADO E ORDENAÇÃO DA SEQ.MAN 

 

 

Na Tabela 10 observa-se o motivo do distanciamento do Al1 dos demais 

alimentadores, uma vez que praticamente todos os critérios analisados se distanciam 

significativamente com relação aos demais. Numa análise das últimas posições verifica-

se que os itens com maior peso (CRI6 e CRI7) possuem menores valores absolutos, 

indicando que os indicadores do conjunto ao qual os alimentadores pertencem estão 

bem abaixo das metas planejadas não necessitando, portanto, de uma interferência 

imediata da manutenção. A análise dos dados destes alimentadores confirma a 

interdependência entre os critérios, em que o posicionamento do alimentador depende 
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de todo o conjunto de características do alimentador. Da mesma forma, verifica-se que 

o valor de uma determinada característica exageradamente superior as outras 

características, não desloca o valor da posição do alimentador na mesma proporção. 

 

TABELA 10 - COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS DE ALIMENTADORES 

Alimentador: Al1 Al20 Al305 Al405 

CRI1 
Valor Abs. 7174 1326 1320 1083 

Norm. 1,00 0,22 0,22 0,18 

CRI2 
Valor Abs. 75165,59 1054,17 3003,00 254,51 

Norm. 1,00 0,09 0,24 0,02 

CRI3 
Valor Abs. 2077 583 2077 687 

Norm. 0,89 0,25 0,89 0,29 

CRI4 
Valor Abs. 139 128 0 11 

Norm. 1,00 1,00 0,00 0,09 

CRI5 
Valor Abs. 60 31 0 2 

Norm. 1,00 0,76 0,00 0,05 

CRI6 
Valor Abs. 23,34 14,18 9,67 3,28 

Norm. 1,00 0,71 0,48 0,16 

CRI7 
Valor Abs. 13,78 8,46 5,63 2,73 

Norm. 1,00 0,77 0,51 0,25 

CRI8 
Valor Abs. Remota Inexistente Remota Remota 

Norm. 0,50 1,00 0,50 0,50 

Seq.MAN = 0,924 0,631 0,395 0,215 
 

Após submissão ao grupo de decisores e aprovação da lista de sequencia para 

manutenção, iniciou-se no final de Janeiro de 2018 com as manutenções da lista 

planejada. A Figura 28 apresenta um acompanhamento da quantidade de US (Unidade 

de Serviço), variável diretamente ligada a custo, acumuladas mensalmente, 

relacionadas às atividade de Manutenção dos alimentadores do escopo deste trabalho, 

num comparativo entre o ano de 2017 e o ano de 2018 (até Agosto – último mês de 

levantamento), sendo possível verificar uma dimiuição no número de US de 

manutenção corretiva no ano de 2018 referente ao ano anterior. Em contrapartida 

verifica-se um aumento no número de US de manutenção preventiva que poderá 

apresentar maiores benefícios futuros, indicando um direcionamento producente da 

mão de obra. 
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FIGURA 28 - GRÁFICO REFERENTE A QUANTIDADE DE US DE MANUTENÇÃO 

 

 

Outro ponto para análise, está inerente aos indicadores de qualidade do 

serviço. A Figura 29 apresenta um comparativo entre os indicadores acumulados 

mensalmente de DEC entre os anos de 2017 e 2018 (até Agosto). 

 

FIGURA 29 - GRÁFICO COMPARATIVO DE DEC ACUMULADO 

 

A Figura 30 apresenta um comparativo entre os indicadores acumulados 

mensalmente de FEC entre os anos de 2017 e 2018(até Agosto). 
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FIGURA 30 - GRÁFICO COMPARATIVO DE FEC ACUMULADO 

 

 

Observa-se que, no período de aplicação do método, houve uma redução nos 

indicadores de DEC e FEC, considerando informações de interrupções acidentais 

originárias da rede de distribuição, da ordem de 8,22% (DEC) e 26,65% (FEC) com 

relação ao acumulado do mesmo período (oito primeiros meses do ano) comparado ao 

ano anterior. Porém, não é possível imputar essa melhoria exclusivamente à aplicação 

da metodologia uma vez que diversas outras variáveis, como investimentos em 

infraestrutura e automação de rede, evento meteorológicos, etc., influenciam 

diretamente no resultado. Neste mesmo período houve, também, diminuição no número 

de US das atividades de manutenção corretiva, em torno de 3% para a mesma 

quantidade de alimentadores executados. Estes resultados indicam a efetividade da 

metodologia em atingir o objetivo de equilibrar redução de custos e melhoria nos 

indicadores de continuidade. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Pode-se concluir que a priorização das atividades de manutenção é uma 

importante ferramenta na busca do equilíbrio entre os indicadores regulados, a 

satisfação do consumidor e a sustentabilidade econômico-financeira das empresas de 

distribuição de energia. Porém, fica claro que, para a eficiência da sequência de 

priorizações, é necessário capturar a experiência dos especialistas da manutenção e as 

aspirações dos gestores da empresa, equilibrando o binário indicadores de qualidade e 

custos para a satisfação dos agentes envolvidos. 

Para fins deste estudo, estabeleceu-se a abrangência da rede a ser analisada, 

que foi delimitada pela disponibilidade de informações e dados da empresa e pela área 

de atuação dos especialistas da manutenção, selecionados para participação no 

processo decisório. Sobre esta rede, foram levantadas as variáveis que generalizam as 

maiores influências nos indicadores do sistema de distribuição e submetido à avaliação 

dos especialistas da manutenção. Estas avaliações aos pares são parte inerente do 

método AHP, que capturou os valores quantitativos das opiniões, buscando-se assim a 

priorização da manutenção dos alimentadores com base nos conhecimentos e 

experiências de seus especialistas. 

Para possibilitar a eficiência na priorização, a abordagem aplicada no decorrer 

do trabalho foi capaz de realizar um filtro das respostas inconsistentes dentro do grupo 

de decisores, através do modelo AHP, e proporcionar, às avaliações, a capacidade de 

contornar as incertezas das comparações de critérios realizadas, através da lógica 

Fuzzy. 

Um dos objetivos do trabalho é a determinação do nível hierárquico dos 

parâmetros do Sistema de Distribuição que serão ponderados, sendo que neste estudo 

optou-se pela aplicação da metodologia em dados de alimentadores inteiros, porém a 

aplicação em trechos de rede menores, como, por exemplo, zonas de proteção principal 

de chaves ou religadores ou outro tipo de equipamento de proteção, seria facilmente 

exequível, bastando trafegar entre o grau de hierarquia do AHP. 

Submetendo o resultado estritamente do Modelo AHP, com o resultado do 

Modelo após aplicação da lógica Fuzzy, para comparação do grupo de decisores, 

formado por especialistas da manutenção, houve unanimidade sobre a melhora do 
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resultado, tornando-o mais próximo aos anseios do grupo. Assim, a abordagem AHP 

Fuzzy, captura sistematicamente o conhecimento dos especialistas sobre a prioridade 

dos trechos de rede destinando eficientemente os, normalmente escassos, recursos 

disponíveis.  

Seguindo estas técnicas, foi desenvolvida e apresentada uma metodologia que 

apontou a indicação de prioridade, procurando a redução de custos e a melhoria de 

indicadores de qualidade dos serviços. Esta metodologia foi testada em 405 

alimentadores e no período de aplicação houve redução nos indicadores de 

continuidade com relação ao ano anterior, mas a melhoria apresentada não é 

exclusivamente proveniente da aplicação da metodologia, ou seja, outras variáveis 

como investimentos em infraestrutura e automação de rede, condições climáticas, etc., 

influenciam diretamente no resultado. No entanto, esta informação associada à 

diminuição no número de US das atividades de manutenção corretiva e da opinião dos 

especialistas da manutenção, indica que o método de direcionamento das atividades de 

manutenção foi eficiente para o controle dos indicadores e para a sustentabilidade 

econômica. 

Conclui-se, finalmente, que a metodologia aplicada apresentou melhorias aos 

agentes envolvidos: 

 Melhoria para o Acionista: Houve redução de custos relativos ao PMSO, 

através da redução do número de US com manutenção corretiva, 

melhorando a sustentabilidade econômico-financeira no custeio da 

manutenção. 

 Melhoria para o Consumidor: Houve diminuição dos valores de 

Indicadores de continuidade, ou seja, redução de DEC e FEC e, ainda, 

uma maior abrangência das variáveis de análise, considerando critérios 

que objetivam melhoria na satisfação do consumidor, indo além do 

critério de número de consumidores. 

 Melhoria para o Gestor: Os especialistas da manutenção (técnicos e 

engenheiros) participam da tomada de decisão e, por consequência, 

acolhem a causa contribuindo para o êxito dos trabalhos, sendo um fator 
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preponderante na gestão e organização das empresas distribuidoras de 

energia elétrica. 

A metodologia, portanto, foi utilizada em situação real com desempenho 

eficiente para o equilíbrio de custos e indicadores de continuidade, podendo facilmente 

ser expandida e adaptada para outras regiões ou áreas de concessão de outras 

distribuidoras. 

 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

 

Para melhoria contínua do processo faz-se necessário uma realimentação das 

informações referentes às variáveis dos critérios apontados. Esta realimentação deverá 

basear-se na apresentação da função do custo na realização da manutenção em 

comparação com a função que represente os indicadores de qualidade dos serviços. 

Desta forma, uma possibilidade de trabalho futuro é a aplicação, no Pareto 

entre as funções de custo e indicadores, as teorias de algoritmos genéticos para 

definição dos pesos das categorias, buscando a solução ótima que equilibre as duas 

funções. Porém, para que o método ainda mantenha as opiniões dos decisores, devem 

ser impostas restrições, que estarão limitadas pelos resultados das funções de 

pertinência da lógica Fuzzy. Assim o algoritmo genético deverá “buscar” a melhor 

solução para o objetivo de equilibrar custos e indicadores, mantendo os pesos limitados 

à respectiva função de pertinência triangular da lógica Fuzzy. 

Outro ponto que poderá ser considerado é a abordagem adotada pelo órgão 

regulador, que prioriza indicadores que tratam de DEC, FEC e energia não distribuída, 

e que possuem insumos agregados que impactam nesses resultados, tais como 

investimentos realizados (CAPEX - Capital Expenditure) e custos operacionais (OPEX - 

Operational Expenditure), corrigidos ou parametrizados por fatores característicos da 

rede e da área de atuação. Assim, é interessante para melhorias de resultados com 

indicadores de continuidade e aumento de lucros, que as metodologias de priorização 

da manutenção considerem os parâmetros de CAPEX e OPEX. Esta ação poderá 

melhorar a gestão de ativos da empresa, aumentando a confiabilidade do sistema e o 

retorno do investimento.  
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APÊNDICE 1 – Gráficos dos Critérios Normalizados 
 

A seguir são apresentados os gráficos comparativos entre os valores dos 

critérios adotados, normalizados utilizando a base (X̅CRIi
 +  2 ∙ σCRIi

). 

 

CRI1 - Número de consumidores 

 

 

 

CRI2 - Tempo de Atendimento 
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CRI3 - Quantidade de dias sem manutenção 

 

 

 

 

 

CRI4 - Número de interrupções por uma causa específica 
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CRI5 - Quantidade de chaves no alimentador com aberturas constantes (>3 

Operações) 

 

 

 

 

 

CRI6 - DEC do conjunto inteiro (conjuntos críticos) 
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CRI7 - FEC do conjunto inteiro (conjuntos críticos) 

 

 

 

 

 

CRI8 - Opções de Transferência: inexistente, com SUs, chaves automatizadas, 

self healing etc. 
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APÊNDICE 2 – Instrumento de pesquisa (Questionários) 
 

A seguir são apresentados os questionários para comparação, pelos 

especialistas da manutenção, dos critérios apontados para priorização. 

 

Avaliação 1 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 2 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 3 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 4 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 5 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 

 

  



120 

 

Avaliação 6 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 7 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 8 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 

 

  



123 

 

Avaliação 9 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 10 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 11 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 12 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 13 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 14 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 15 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 16 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 17 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 

 

  



132 

 

Avaliação 18 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 19 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 20 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 21 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 22 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 23 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 24 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 25 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 26 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 27 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 
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Avaliação 28 

Entre os dois parâmetros a seguir qual têm maior influência, ou seja, maior 

importância para melhoria de DEC e FEC e deveria ser considerado para 

direcionamento da manutenção: 

 

 

 

O quanto é mais importante? 

 Igualmente importante 

  

 Moderadamente mais importante 

  

 Fortemente mais importante 

  

 Muito mais importante 

  

 Extremamente mais importante 

 

 


