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Abstract -- This article presents a modeling for
simulation of different Maintenance alternatives and it´s
corresponding results in terms of expected revenue,
considering: Risks of installation imperfections and it´s
associated interruptions; Periods resulting from non-
availability by programmed maintenance; Prevented
interruptions resultant of specific actions of maintenance;
Useful life of all installations, determined by the
commitment between the cost of maintenance x investment
in new installations; For this reason, the Maintenance Plan,
besides presenting an intrinsic cost of its main activities, is
seen as a set of interventions in the system that: Reduces
non-availability provoked by intempestive causes; Results in
programmed interruptions that reduces losses of revenues; -
Eliminates interruptions imputable to avoidable causes (as
the cleanness absence in the right of way). By the usage of
types of equipment, failure rates, times of historical repairs
the developed model allows a simulation of expected
revenue increases through the optimization of maintenance
costs.

I.   INTRODUÇÃO

O atual modelo do Setor Elétrico Brasileiro foi
desverticalizado de modo que o segmento de Transmissão
passou a ser remunerado pela disponibilidade das
instalações que oferece ao Operador Nacional do Sistema
(ONS). Assim a remuneração mensal das empresas
transmissoras sofre uma redução, da sua parcela variável,
proporcional aos tempos de indisponibilidades
decorrentes das manutenções programadas, que por sua
vez são definidas dentro dos programas de manutenção, e
uma redução maior da receita para os casos de
indisponibilidade não programada, decorrentes das falhas
intempestivas em linhas ou nos seus equipamentos.

Considerando as taxas de falha esperadas e tempos de
reparo próprios de cada equipamento, a disponibilidade
do sistema de transmissão foi modelada levando em conta
o comportamento estatístico dos seus componentes, a fim
de relacionar custos de investimento e manutenção aos
níveis resultantes da confiabilidade desta rede em termos
econômicos. O estudo consiste no desenvolvimento de
um modelo de simulação para a aplicação de políticas de
manutenção preventiva, que resultem na diminuição de
falhas intempestivas de instalações a custa do aumento de
dispêndios em ações de manutenção, na busca de um
equilíbrio entre incremento de custo de manutenção e
ganho de receita advinda do aumento da disponibilidade.

II.   OBJETIVO:

O objetivo desta pesquisa é desenvolver metodologia
para aperfeiçoar os desligamentos de equipamentos e
linhas das empresas de transmissão de energia elétrica, de
modo que as perdas de receita associadas à parcela
variável sejam as menores possíveis.

III.   METODOLOGIA:

Inicialmente, foram estabelecidos os conceitos e os
critérios básicos para a análise do impacto da
indisponibilidade de equipamentos e de linhas de
transmissão nas restrições de suprimento das Subestações
Terminais, e identificados e estudados os instrumentos de
análise do comportamento de sistemas de transmissão, no
que tange à confiabilidade, avaliando-se a pertinência da
aplicação dos modelos adotados como apoio ao
desenvolvimento da presente pesquisa. Em seguida foi
desenvolvido um modelo para a avaliação técnica e
econômica do comportamento do sistema de transmissão
diante de ocorrências dos eventos pertinentes ao dia a dia
da operação, incluindo a representação da
indisponibilidade de instalações, reconfiguração da
topologia do sistema, recursos de redespacho de carga,
utilização de reserva de transmissão ou transformação,
avaliação de restrições de suprimento, análise de
alternativas topológicas ou aplicação de instalações
adicionais.

Com base no modelo concebido, foi desenvolvido um
ambiente para sua aplicação, incluindo ferramentas
computacionais, procedimentos de análise, base de dados
sobre o sistema e seus recursos operativos, critérios de
análise, índices referentes à indisponibilidade de
instalações por manutenção ou por defeito, etc...
Finalmente, com o objetivo de avaliação e ajuste do
ambiente análise desenvolvido foi realizada uma
aplicação do modelo, utilizando-se o ambiente
constituído na etapa anterior. Para tanto, foi feita uma
coleta de dados sobre a topologia, características técnicas
e operativas do sistema objeto de estudo, bem como dos
demais elementos pertinentes, tais como taxas de
indisponibilidade, critérios operativos, etc... A
metodologia abrangeu a identificação dos equipamentos
críticos em termos de perda receita em função da
indisponibilidade (com suas respectivas origens), a
expressão das atividades de manutenção atualmente
realizadas através de Políticas de Manutenção, e a



avaliação do impacto associado aos desligamentos na
remuneração da empresa. Esta metodologia foi
implementada através de ferramenta computacional
(software).

IV.   FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E DESENVOLVIMENTO
DO ESTUDO:

Considerando adequado o projeto das linhas e dos
equipamentos, a disponibilidade depende fortemente da
manutenção, quer seja preventiva ou corretiva. Por outro
lado, há um forte componente econômico que define o
valor da indisponibilidade de cada instalação e por fim,
mas não menos importante, há um fator técnico
relacionado com aspectos topológicos da rede, que leva
em conta a indisponibilidade de uma instalação no
contexto sistêmico. O ambiente de desenvolvimento de
estudo abrange o desempenho de linhas de transmissão e
equipamentos de subestações do sistema. Assim, devem
ser utilizados os desligamentos de equipamentos e linhas
de transmissão da CTEEP de modo que as perdas de
receita associadas a essas indisponibilidades sejam as
menores possíveis. Para tal, deverão ser identificados os
equipamentos críticos em termos de perda de receita em
função da indisponibilidade e suas origens, as atividades
de manutenção atualmente realizadas e o impacto na
remuneração da empresa dos custos associados a esses
desligamentos. A questão que se coloca é:

Determinar o conjunto de ações de manutenção
preventiva e corretiva, correspondente a um nível
esperado de disponibilidade das instalações do sistema
de transmissão, que resulte na melhor composição
econômica de custo de manutenção, custo de reposição
de equipamentos e receita de disponibilidade.

A principal contribuição do trabalho, dentre outras, é a
consideração do impacto de um Plano de Manutenção
(com seus custos associados) na receita da transmissão.
Assim, foi desenvolvido um modelo para representação e
avaliação técnica e econômica da indisponibilidade de
linhas e equipamentos.  Tal trabalho contribui para a
otimização das intervenções e das ações de manutenção
corretiva/preventiva nos equipamentos da CTEEP.

V.   ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO:
Inicialmente, foram estabelecidos os critérios básicos

para a análise da indisponibilidade em equipamentos e
linhas de transmissão, abordando conceitos tais como:
configuração operativa, recursos operativos,
indisponibilidade, manutenção programada, dentre
outros. Ainda nesta etapa, foram identificados e
estudados os instrumentos de análise do comportamento
de partes do sistema de transmissão, no que tange a
confiabilidade, avaliando-se a pertinência da aplicação
dos modelos adotados com apoio ao desenvolvimento da
presente pesquisa. Foram ainda especificados os dados
associados a cada tipo de equipamento, com vista ao
levantamento de dados a ser realizado na etapa de
aplicação. Considerados os conceitos e os critérios
estabelecidos na etapa anterior, foi desenvolvido um
modelo que permita avaliar a perda de receita causada por

indisponibilidade de linhas e equipamentos, foi
desenvolvido um ambiente para aplicação do modelo
através de ferramentas computacionais, procedimentos de
análises, base de dados sobre o sistema e seus recursos
operativos, critérios de análise, índices referentes a
indisponibilidades de instalações por manutenção por
falha/defeito, etc.

VI.   LEVANTAMENTOS, CRITÉRIOS E HIPÓTESES:
Nesta primeira etapa, foram realizados levantamentos

sobre as áreas cujos fatores integram o ambiente, quais
sejam:

• Regulação da transmissão;
• Operação do sistema;
• Manutenção do sistema; e
• Custo e amortização dos equipamentos.

Regulação da Transmissão: Os principais
tópicos contratuais envolvidos na prestação dos serviços
de transmissão, referentes aos direitos (receita) e
obrigações da CTEEP (disponibilidade do sistema), bem
como as penalidades pela indisponibilidade de
componentes do sistema fazem parte do contrato de
prestação de serviço de transmissão celebrado entre o
ONS e a CTEEP, podendo ser destacado o seguinte
tópico de interesse:

A remuneração mensal do sistema de transmissão é
constituída por duas parcelas: uma parcela mensal fixa,
RA, que corresponde à remuneração do ativo e a outra
variável com a saída de operação de componentes, que
corresponde às penalidades, PV. A parcela RA é dada
pela somatória das remunerações referentes a cada um
dos componentes, isto é, RA = ∑ RAi e a parcela PV
representa as deduções levadas a efeito devido aos
componentes que resultaram inoperantes por se
encontrarem em manutenção, programada ou não
programada. A receita mensal é dada por:

Receita = RA – PV

A parcela variável (PV) reflete a efetiva condição de
disponibilização de cada uma das Instalações de
Transmissão, calculadas separadamente, conforme a
fórmula abaixo e a metodologia disposta no Contrato de
Prestação de Serviços de Transmissão, firmado entre a
Transmissora e o ONS.
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Em que:
DDPi - Duração, em horas, de cada desligamento

programado que ocorra, com o componente “i”, durante o
mês. Para desligamentos com duração inferior a 0,5 hora,
se adotará DDP = 0,5.

DODi - Duração, em horas, de cada um dos outros
desligamentos que ocorram, com o componente “i”,
durante o mês. Para desligamentos com duração inferior à
0,5 hora, se adotará DODi = 0,5.



PBi - Parcela mensal do Pagamento Base do
componente “i”.

Kp - Fator para desligamentos programados (Kp = Ko
/ 10).

Ko - Fator para outros desligamentos de até cinco
horas. O fator será reduzido para Ko/10 após a quinta
hora.

D - número de dias do mês.
Os valores serão estabelecidos considerando o

histórico operacional de Concessionárias de Transmissão,
para instalações de mesma natureza e classe de tensão.

Operação do Sistema: No âmbito deste estudo deve-
se destacar, quanto à operação do sistema, os aspectos
que nortearam o desenvolvimento do estudo. O sistema é
planejado obedecendo ao critério de primeira
contingência, isto é, a ocorrência de falha em um de seus
componentes não acarreta a interrupção do suprimento. A
probabilidade de ocorrência de defeitos múltiplos, que
podem se constituir na falha simultânea de dois
componentes, ou na falha de um componente quando o
outro se encontra inoperante por manutenção preventiva,
que é obtida pelo produto das probabilidades de cada um
dos eventos, é em algumas ordens de grandeza menor que
cada um dos eventos isolados. A obtenção das taxas de
falha e suas correlações com as causas só são possíveis
através do acompanhamento da operação. O primeiro
aspecto permite que não se leve em consideração à saída
de operação de um componente por efeito de falha em
outro componente. Assim, exemplificando, a perda de um
disjuntor de saída de uma linha de transmissão não pode
ocasionar a saída de operação da linha. No
desenvolvimento do estudo foi assumido que a falha de
um componente não ocasionaria a saída de operação de
outros componentes. Por outro lado, a baixa
probabilidade da ocorrência de defeitos múltiplos
permitiu que se considerasse, para efeito de cálculo da
perda de receita por indisponibilidade, apenas a
ocorrência de contingência simples. Face à baixa
probabilidade da ocorrência, não foi considerada a saída
de serviço simultânea de dois ou mais componentes, quer
seja por falha simultânea em ambos, ou por falha em um
componente quando o outro se encontra em manutenção
programada. Lembra-se que há situações originadas por
contingências múltiplas que degradam a configuração do
sistema e podem levar ao risco de blecaute. Entretanto a
prática observa tratar-se de situações sobre modo raras e
de baixíssima probabilidade de ocorrência, não
justificando a sua consideração em um primeiro estudo.
Por outro lado, a questão das taxas de falhas com as causa
que as ocasionaram apresentam impacto relevante, já que
influem diretamente na indisponibilidade. Foram
considerados três grandes conjuntos de componentes que
compõem a Rede Básica: Linhas de Transmissão,
Subestações e Transformadores. Os conjuntos de
componentes foram agrupados em famílias de
componentes de mesmas características, às quais
atribuíram-se taxas de falha, tempo de reparo e tempo
gasto com a manutenção preventiva. Para cada um dos
tipos de componentes foi realizado o levantamento de

séries históricas de falhas, com suas causas, e dos tempos
de reparo.

Conjunto Linhas de Transmissão: As linhas de
transmissão estão subdivididas, inicialmente, pelo tipo de
torre utilizada. Pra cada tipo de torre definem-se as
famílias levando-se em conta a tensão nominal da linha,
seu custo de instalação e sua remuneração mensal. Ou
seja, cada elemento de uma família de LT’s apresenta
tipo de torre, tensão nominal, custo de instalação e
remuneração iguais.

Tfalha = 100,0 × Nfalhas ⁄Nanos × L
Onde:
Tfalha - Taxa de falha de linha estudada, em

falha/ano/100km;
Nfalhas - Número de falhas no período de estudo;
Nanos - Número de anos no período de estudo;
L - Comprimento total da família de linha

estudada, em km.
Destaca-se que as falhas, em função das suas causas,

podem ser subdivididas em três categorias:

Índice de Criticidade 1 – Falhas evitáveis por esforço
adicional da manutenção preventiva, destacando-se:
vegetação alta na faixa de passagem, árvores que tocam a
linha, rompimento de emendas, etc.

Índice de Criticidade 2 – Falhas que exigem grande
esforço adicional da manutenção preventiva, destacando-
se o rompimento de cabos por aquecimento ou por fadiga,
etc,

Índice de Criticidade 3 – Falhas inevitáveis que
independem da manutenção preventiva, tais como atos de
vandalismo, quedas de aviões ou helicópteros sobre a
linha, furacão etc.

Conjunto de Subestações: Neste conjunto
apresentam-se as SE’s envolvidas de acordo com as
famílias de bays que possuem a mesma função, o mesmo
tipo de barramento de SE, a mesma tensão nominal, os
mesmos custos de aquisição e de remuneração. Os
barramentos utilizados foram o de barra simples, barra
principal e transferência, barra dupla, disjuntor e meio e
anel.

Conjunto de Transformadores: Este conjunto de
equipamentos, que está dividido nos subconjuntos:
transformadores, autotransformadores, reatores de
barramento e de linha, bancos de capacitores e
compensadores síncronos, foram agrupados em famílias
que se caracterizavam pela igualdade da potência
nominal, tensão nominal primária e secundária no caso
particular de transformadores e autotransformadores,
custo de reposição e remuneração mensal.

VII.   MANUTENÇÃO DO SISTEMA:
Pode-se definir manutenção como toda atividade

realizada, através de processos indiretos ou diretos, nos
equipamentos e instalações, com a finalidade de
assegurar-lhes condições de cumprir com segurança e
eficiência as funções para as quais foram fabricados ou
construídos, levando-se em consideração, as condições



operativas, econômicas e ambientais. Neste trabalho
foram analisados dois tipos de manutenção: Manutenção
Corretiva e Manutenção Preventiva. A manutenção
corretiva é todo o serviço executado em um equipamento
ou instalação, decorrente de um desligamento forçado, a
fim de restabelecê-lo à condição satisfatória de operação.
A manutenção preventiva é todo serviço programado de
controle, conservação e restauração dos equipamentos e
instalações, executado com a finalidade de mantê-los em
condições satisfatórias de operação e de prevenir contra
possíveis ocorrências que acarretem a sua
indisponibilidade. Na CTEEP existem dois tipos de
manutenção preventiva:

Manutenção preventiva periódica parcial (MPPP): é a
manutenção preventiva específica de determinadas partes
do equipamento, executada periodicamente. Nesta
manutenção são desenvolvidas, basicamente, atividades
de controle das condições dos equipamentos e de ajustes.

Manutenção preventiva periódica geral (MPPG): é a
manutenção preventiva realizada de acordo com períodos
preestabelecidos, em todas as partes do equipamento.
Nesta manutenção, quando necessário, são substituídos a
maioria dos componentes, além das atividades de
controle e de ajustes.

A programação de manutenção preventiva das linhas,
equipamentos ou instalações das subestações é feita com
base nas diretrizes indicadas, especificamente, para cada
tipo de instalação ou parte dela, e é feita, considerando:

Inspeções: As inspeções são importantes instrumentos
de diagnóstico das linhas de transmissão, servindo para a
programação das manutenções preventivas. As inspeções
terrestres levam em consideração o diagnóstico da linha
de transmissão, sua idade, desempenho, características
próprias, etc. As anormalidades detectadas nas inspeções
deverão ser incluídas na programação da manutenção. A
periodicidade é de um ano.

Inspeções com termovisor: Nas inspeções com
termovisor são levantados os pontos quentes em
conexões existentes em transformadores, reatores,
reguladores, seccionadoras, disjuntores, pára-raios,
painéis, cubículos, barramentos, etc.

Tempo à disposição da operação: A programação
das manutenções preventivas periódicas é feita em função
do tempo em que o equipamento é colocado à disposição
da operação, por ser este, um dos meios de controle mais
simples e eficaz das manutenções. As periodicidades
dessas manutenções são estabelecidas em função do
regime, desempenho, recomendações do fabricante,
resultados de ensaios, de análises e de inspeções.

Número de operações: Para os equipamentos cuja
atividade principal no sistema de transmissão está
diretamente relacionada com sua manobra e, seu
desempenho depende essencialmente das condições em
que tal atividade é realizada, o número de operações
passa a ser um parâmetro importante na programação das
manutenções preventivas.

Regime de operação: O regime de operação dos
equipamentos é fator importante a ser considerado para o
estabelecimento das periodicidades de manutenção
preventivas. Assim, equipamentos idênticos tecnicamente

podem ter periodicidades distintas em função de sua
instalação física no sistema.

Desempenho: O desempenho verificado através de
relatório de falha ou de defeito, apresentado por um
mesmo componente de um equipamento, pode determinar
uma programação de manutenções preventivas nos
demais equipamentos de mesmo tipo.  O desempenho de
uma linha de transmissão deve ser analisado sob o
aspecto operativo e sob o aspecto de manutenção. O
desempenho operativo indica se a linha de transmissão
está adequada ou não, em vista do índice de número de
desligamentos por 100 km de linha por ano. O
desempenho quanto à manutenção leva em conta o
número e a duração das intervenções em cada linha de
transmissão, ocorrências de falhas e defeitos registrados e
relatórios emitidos.

Resultados de análise, de ensaio e de inspeção: Os
resultados de análises, de ensaios e de inspeções,
constituem um dos principais subsídios para a
determinação da periodicidade das manutenções
preventivas.

Condições ambientais: O desempenho de um
equipamento ou instalação depende fundamentalmente
das condições ambientais a que esteja submetido e,
conseqüentemente, esta condição é um fator importante
na fixação da periodicidade das manutenções preventivas.

Diagnóstico individual da linha de transmissão: O
diagnóstico é uma análise do desempenho operativo e da
manutenção da linha no ano anterior, complementado
com as recomendações dos serviços necessários à
permanência ou melhoria do desempenho apresentado.
Ele é elaborado a partir das seguintes informações:
classificação da linha segundo a sua prioridade (vitais,
essenciais e secundárias); análise dos desligamentos;
resultados das inspeções aéreas e terrestres; resultado das
medições e inspeções programadas no ano anterior
(resistência de aterramento, vibração eólica, termovisor,
abertura dos grampos, etc); serviços executados pelas
turmas de manutenção (instalação de contrapeso,
amortecedores, substituição de isoladores, combate à
erosão, seccionamento de cercas, manutenção de acessos,
etc); serviços executados por empreiteiras (roçadas, etc);
resultados de alterações ou remanejamento da instalação
(derivações, seccionamentos, etc); situação quanto à
corrosão; vãos com cabos baixos corrigidos e a serem
corrigidos; existência de isoladores de porcelana de baixa
confiabilidade; e outras informações que possam surgir.
A programação dos serviços de manutenção nas linhas de
transmissão é feita com base no diagnóstico de cada linha
com o programa anual estabelecendo os seguintes
parâmetros: execução de roçada de vegetação sujeita a
queimadas nos meses de abril a julho; execução de
medição de resistência de aterramento durante o período
de estiagem; combate à corrosão antes do novo período
de chuvas; e combate à corrosão no período de estiagem.

Envolvimento com terceiros: As linhas de
transmissão ou trechos das mesmas, que se encontram em
área urbana ou de convívio com terceiros, têm sua
periodicidade de inspeção definida, também, sob o
aspecto de segurança dos mesmos.



VIII.   CUSTO E AMORTIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:
Em contrapartida aos serviços de transmissão

prestados, a CTEEP recebe mensalmente um duodécimo
da sua Receita Anual Permitida, que deve cobrir os custos
referentes à amortização dos investimentos, à operação e
manutenção e ainda à margem que remunera os seus
acionistas. Inclui-se na operação da Empresa, todos os
custos de administração necessários. Particularmente
neste item, o foco situa-se nos custos de investimentos
que, basicamente, incluem a amortização das novas
instalações e das existentes, bem como da reposição das
instalações que atingem seu limite de vida útil e devem
ser substituídas. Assim sendo, a partir da vida útil
esperada para cada tipo de equipamento e da taxa de
remuneração de capital do setor, é possível estabelecer a
remuneração mensal que cabe a cada instalação de forma
a garantir sua amortização e a necessária reposição ao
final de sua vida útil. Para tanto, pode ser aplicado o
método sinking fund. A equação abaixo define o custo
anual de investimento, em valor presente, resultante
destas duas parcelas:

A(i) = R(i) + F(i) = V(i) * [(j*(1+j)^n)/((1+j)^n – 1)]

Onde:
A(i) - Custo anual equivalente de um investimento;
R(i) - Parcela destinada a remunerar o capital;
F(i) - Parcela destinada a cobrir a depreciação
econômica do equipamento;
V(i) – Capital investido na compra do equipamento;
j – Taxa anual de atualização do capital;
n – Vida útil do equipamento.

A parcela destinada a remunerar o capital R(i), em
valor presente, é dada por:

R(i) = V(i) × j

A parcela destinada a cobrir a depreciação, em valor
presente, é dada por:

F(i) = V(i) * [(j)/((1+j)^n – 1)]

As instalações presentes em sistemas de transmissão
apresentam, freqüentemente, vidas úteis superiores
àquelas usualmente previstas nos procedimentos
contábeis, desde que sejam respeitados o regime de
operação adequado e as ações de manutenção
convenientes. Este fato traz uma oportunidade de
otimização de custos, na medida que propicia que ações
específicas de manutenção possam retardar a reposição da
instalação. Independentemente dos preceitos contábeis, a
instalação pode ter seu período de permanência em
operação estendido, a partir de um compromisso
estabelecido entre os custos de manutenção e de
reposição. Entretanto, espera-se que os custos de
manutenção sejam crescentes na medida que há o
envelhecimento da instalação, não raro ensejando a sua
revitalização, que consiste na reposição de componentes
importantes. Assim, considera-se a hipótese de que a taxa

de falha de uma determinada classe de equipamento é
uma função do tempo de uso, sendo crescente depois de
uma certa idade, o que resulta em maior gasto em
manutenção. Dessa forma, considerando taxas de falha e
os tempos de reparo variáveis ao longo do tempo, é
avaliado o compromisso entre o valor crescente do custo
da manutenção e o custo das multas pela
indisponibilidade de um lado e o custo da reposição, de
outro. Com isso, é possível determinar o período de vida
útil que resulta na maior margem produzida por um
equipamento.

IX.   MODELO PROPOSTO:
O modelo consiste no desenvolvimento dos seguintes

passos:
1º passo: Fixado o Plano de Manutenção de

Referência, para o componente ou instalação em estudo,
extraem-se os valores da taxa de falha e das horas
correspondentes às manutenções corretivas e preventivas;

2º passo: Calcula-se a margem correspondente à
diferença entre a Receita advinda da remuneração da
disponibilidade e das Despesas resultantes dos custos de
manutenção e multas por indisponibilidade do
componente ou instalação em estudo;

3º passo: Repetem-se os passos 1 e 2 para cada Plano
de Manutenção Alternativo;

4º passo: Identifica-se o Plano de Manutenção que
resulta na maior Margem, como sendo o mais
conveniente.

Uma vez definida a melhor solução para o Plano de
Manutenção, é possível se otimizar a política de
substituição de instalações, indicando o momento ideal
para esta troca. O modelo desenvolvido abriga uma
proposta para a solução dessa questão, considerando a
hipótese de que a taxa de falha e o tempo de reparo das
instalações aumentam com a idade das mesmas. Com
isso, é possível determinar o período de vida útil que
resulta na maior Margem produzida por um equipamento
ou instalação. O modelo consiste nos seguintes passos:

1º passo: Fixa-se um período de estudo (por exemplo,
30 anos) e passo de simulação de um ano;

2º passo: Estabelece-se uma função temporal da taxa
de falha e do tempo de reparo do equipamento ou
instalação em estudo, considerando que o modelo admite
funções lineares, parabólicas ou exponenciais;

3º passo: Propõe-se um Plano de Manutenção (e
correspondente custo) para cada passo de simulação do
período de estudo;

4º passo: Executam-se simulações de operação da
instalação para cada valor de vida útil a ser estudado,
calculando-se o valor presente dos custos anuais de
manutenção corretiva e de multas decorrentes da
indisponibilidade causada por defeitos;

5º passo: Calculam-se os valores presentes das
margens anuais para cada valor de vida útil a ser
estudado, considerando os custos dos Planos de
Manutenção correspondentes e os custos de
indisponibilidades decorrentes da manutenção preventiva.

6º passo: Identifica-se o valor de vida útil que resulta
na maior Margem, como sendo o mais conveniente.



X.   CONCLUSÕES
As principais conclusões resultantes do trabalho

desenvolvido foram:
O modelo de análise desenvolvido se presta ao

aperfeiçoamento do processo de manutenção, porquanto
permite identificar um Plano de Manutenção adequado
para otimização da receita auferida pelo Uso do Sistema
de Transmissão. Entende-se por Plano de Manutenção a
um conjunto de atividades de intervenções programadas
no sistema, que podem motivar ou não
indisponibilidades.

Seria conveniente se ampliar a Base de Dados de
registros de defeitos nas instalações, com o objetivo de se
estabelecer nexo causal entre a natureza de intervenções
de manutenção realizadas e defeitos, com o objetivo de se
aperfeiçoar a proposição dos Planos de Manutenção.

Considerando o natural envelhecimento dos
equipamentos e os crescentes custos de manutenção
resultantes, o modelo desenvolvido indica o período
economicamente adequado de permanência do
equipamento na rede e conseqüente momento para
reposição.

O nível de receita a ser auferido pelo Uso do Sistema
de Transmissão é uma variável aleatória, cujo risco de
superar (ou não atingir) um determinado nível é
estreitamente dependente do Plano de Manutenção, cujas
atividades integrantes definem o período de
indisponibilidade para manutenção programada e a
expectativa de indisponibilidade por defeitos (e
conseqüentes multas).

A aplicação do modelo evidencia a necessidade de
revisão dos valores de remuneração pelo uso das
instalações da CTEEP, por situarem-se aquém do nível
mínimo para cobrir os custos operacionais, remunerar o
capital e prover a reposição, no final da vida útil,
resultando em degradação da qualidade de serviço e
aumento de risco.
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