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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta as principais características a serem consideradas por gestores das 

concessionárias de serviço público de transmissão de energia elétrica, no tocante à 

importância da adoção efetiva de práticas conscientes de uma Política de Manutenção dos 

ativos destas empresas, no sentido de promover a maximização da margem proveniente da 

remuneração pelo uso desses ativos. 

 A Política de Manutenção a ser definida deve considerar os efeitos advindos das 

indisponibilidades tanto programadas como forçadas, que levem em consideração os diversos 

aspectos em termos de confiabilidade visando o máximo retorno em termos econômicos da 

remuneração oferecida, ou seja, a melhor relação de custo benefício entre gastos e 

programação com desligamentos e receita final auferida. 

O Plano de Manutenção, além de ser avaliado através dos custos intrínsecos de suas principais 

atividades, deve ser visto como o conjunto de intervenções que: reduzam as 

indisponibilidades provocadas por causas intempestivas; resultem em manutenções 

programadas que minimizem as perdas de receitas e eliminem as interrupções imputáveis a 

causas evitáveis, através de uma modelagem estatística de taxas de falhas de equipamentos e 

módulos de equipamentos que realizem em conjunto funções remuneradas nos termos do 

Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão, gerando dessa maneira aumento das 

receitas auferidas pelas Transmissoras através de otimização das ações de manutenção. 



 

ABSTRACT 

 

This work presents a modeling for simulation of different Maintenance alternatives and its 

corresponding results in terms of expected revenue, considering: Risks of installation, 

imperfections and its associated interruptions; Periods resulting from nonavailability 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 seems like 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 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. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Gerais 

 

O Setor Elétrico Brasileiro depois da reestruturação iniciada em meados da década de 90 foi 

objeto de  um processo de desverticalização de suas atividades de modo que o segmento de 

Transmissão passou a ser remunerado pela disponibilidade das instalações que os 

concessionários de serviço público de transmissão disponibilizam ao Operador Nacional do 

Sistema Elétrico - (ONS). Desta maneira o Contrato de Prestação de Serviço Público de 

Transmissão (CPST) – instrumento que estipula os direitos e obrigações na relação entre o 

Operador e a Transmissora - dispõe que a Máxima Receita Anual Permitida (RAP) das 

empresas transmissoras pode sofrer uma redução, de acordo com as cláusulas previstas em 

contrato, de uma parcela variável da RAP, limitada a 12,5% (doze virgula cinco porcento), 

composta pelas receitas não auferidas tanto das indisponibilidades observadas decorrentes das 

manutenções programadas, definidas dentro dos programas de manutenção, quanto dos casos 

de indisponibilidade não programada, decorrentes das falhas intempestivas em linhas ou nos 

seus equipamentos associados. 

Tendo em vista que as taxas de falha esperadas e os tempos médios de reparo são próprios de 

cada equipamento, a disponibilidade das funções de um sistema de transmissão pode ser 

modelada levando-se em conta o comportamento estatístico dos componentes que o 

constituem, a fim de se relacionar os valores de investimento e dos custos de manutenção aos 

níveis observados de confiabilidade destes sistemas em termos econômicos. 

O presente estudo tem como objetivo o desenvolvimento de modelo estatístico aderente para a 

proposição de políticas orientativas de manutenção preventiva, as quais visem uma maior 

eficiência dos dispêndios em ações de manutenção programada, na busca de um equilíbrio 
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entre custo de manutenção e ganho de receita advinda pelo aumento da disponibilidade dos 

ativos em serviço. 

Inicialmente apresenta-se os conceitos atuais de Manutenção Centrada em Confiabilidade 

(MCC) e de Análise de Modos e Efeitos de Falhas (FMEA), incluindo a  caracterização do 

estado da rede de uma Transmissora  por seus conjuntos de ativos, “clusters”,  para a 

determinação da periodicidade das ações de manutenção a partir de um método hierarquico de 

prioridades. 

A partir da definição do Plano de Manutenção,  caracteriza-se a  Rede de Referência, 

composta por ativos de Extra-Alta-Tensão remunerados em função da disponibilidade 

observada pelo ONS, o que permite o estabelecimento da possibilita  priorização de atividades 

de  manutenção, com base na importância dos ativos em termos de remuneração para a 

Transmissora. 

Ao longo do trabalho aborda-se os conceitos e os critérios básicos para a análise do impacto 

da indisponibilidade de equipamentos e linhas de transmissão de modo geral. 
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1.2 Motivações e Objetivos 

 

Para atender às disposições do Contrato de Prestação de Serviço Público de Transmissão, 

assim como os níveis de eficiência empresarial de um segmento cada vez mais competitivo e 

com tendência de redução das RAP`s , as concessionárias de serviço público de transmissão 

de energia elétrica vêm constantemente aumentando os seus esforços no sentido de melhorar a 

qualidade e a continuidade das chamadas “funções de transmissão” e “funções de 

transformação”.  

Nesse contexto, a necessidade observada pelo ONS no planejamento operacional e pré-

operacional se torna cada vez mais complexa, exigindo a previsão das condições de 

disponibilidade de todos os ativos que constituem a Rede Básica do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), de forma garantir a função principal do despacho centralizado, que é o 

atendimento do mercado ao menor custo global de serviço e máxima eficiência na exploração 

do recurso energético.  

Em um sistema interligado como o brasileiro, contendo uma grande quantidade de agentes 

distintos, sendo concessionárias transmissoras, distribuidoras, geradoras e consumidores 

livres, além das diversas interligações entre submercados, pode existir um elevado número de 

alternativas viáveis de operação deste SIN, dificultando o alcance de soluções eficientes e 

otimizadas. Sobretudo, posto os anseios da concessionária proprietária do ativo face aos do 

ONS, torna-se necessário contemplar múltiplos objetivos na busca de soluções de operação e 

em especial de manutenção, mesmo que estes objetivos possuam diferentes graus de 

importância. 

Sendo assim, torna-se essencial aos mantenedores dos ativos em serviço em conjunto com o 

ONS, a busca de ações eficazes na redução dos custos operacionais aliados a uma política de 
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manutenção eficiente, como forma de garantir o retorno de capital esperado dentro do 

segmento de transmissão.  

Considerando os ativos em serviço de transmissão de energia elétrica, uma alternativa de 

longo prazo para o planejamento da sua manutenção é a maximização do estado operativo de 

um dado conjunto de equipamentos que desempenhem e sejam remunerados pela execução ou 

disponibilidade observada de uma dada função. Esta maximização do estado operativo pode 

ser alcançada através de uma política de manutenção ótima, visando alcançar um determinado 

objetivo, mantidas as demais condições externas à rede. 

Aliada à necessidade de disponibilidade das instalações e a conseqüente maximização de 

receita da Transmissora, surge a motivação para o desenvolvimento de uma política de 

otimização da manutenção em sistemas de transmissão de energia elétrica empregando 

técnicas de modelagem deste fenômeno, sejam por meio de simulação de Monte Carlo, de 

modelagens estocásticas das Cadeias Homogêneas de Markov ou ainda através de modelos 

híbridos, como a modelagem de Weibull-Markov. 

Em particular, esta pesquisa busca uma metodologia capaz de auxiliar o planejamento 

operacional da manutenção das redes de transmissão de energia elétrica que apresentam 

diversas opções de configuração de rede. A política a ser selecionada para posterior 

implementação, consiste em buscar um perfil maximizado de receita liquida em função de 

uma solução otimizada da manutenção preventiva, a qual minimiza os esforços em ações 

corretivas reduzindo desta maneira as perdas de receitas associadas a estas ocorrências. 

Destacam-se abaixo as principais metas a serem atingidas por esta dissertação: 

 

• Conceituação do planejamento de manutenção dos sistemas de transmissão de energia 

elétrica e seus múltiplos objetivos; 
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• Formulação do problema de otimização da política de manutenção de uma empresa de 

transmissão de energia elétrica; 

• Descrição dos métodos utilizados para definição da programação da manutenção, 

destacando-se as suas principais características; 

• Análise da possibilidade de minimização do custo associado às indisponibilidades por 

função dos sistemas elétricos de transmissão; 

• Proposta de metodologia para maximização da receita líquida da concessionária de 

transmissão por meio de otimização do plano de manutenção;  

• Estudo de caso para aplicação da metodologia proposta, em uma rede de transmissão e 

análise dos resultados obtidos. 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

O Capítulo 2 apresenta os principais conceitos necessários ao entendimento de um programa 

de manutenção, assim como o desenvolvimento histórico da abordagem da manutenção até 

hoje, introduzindo os conceitos de Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), Ações de 

Manutenção, Confiabilidade, Manutenibilidade, Análise de Modos e Efeitos de Falhas 

(FMEA), Análise de Árvore de Falhas (FTA) e Análise de Tempo de Falha. 

 

O Capítulo 3 apresenta, de modo detalhado, a Manutenção Centrada em Confiabilidade 

(MCC) assim como as etapas para a sua implantação, através da caracterização dos estados de 

uma rede, da determinação da periodicidade das ações de manutenção e a definição de um 

Método Hierárquico Análitico. 
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O Capítulo 4 apresenta os equipamentos e ações principais de manutenção de uma rede de  

Extra Alta Tensão (EAT), apresentando os módulos de equipamentos de subestações e linhas 

de transmissão, assim como a definição de índices de mérito.  

 

 A metodologia para a priorização das atividades de manutenção, com etapas, critérios e 

hipóteses, está apresentada no Capítulo 5, que também trata da relação entre o custo de 

equipamentos e a correspondente amortização, bem como da modelagem do impacto da 

indisponibilidade em termos econômicos.  

 

Um estudo de caso contendo uma simulação de referência está no Capítulo 6, onde se verifica, 

por meio dos resultados obtidos, a eficácia do retorno econômico de uma política de 

manutenção que tenha como objetivo um melhor desempenho financeiro dos ativos colocados 

a serviço do ONS. 

 

Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as conclusões do trabalho, contendo uma síntese dos 

principais resultados obtidos com o emprego da metodologia simulada e sugestões para 

prosseguimento dessa linha de pesquisa, para o avanço na otimização dos procedimentos de 

manutenção com o intuito à maximização da RAP. 
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2 ASPECTOS REGULATÓRIOS E CONCEITUAIS 

 

2.1 Aspectos Regulatórios 

 

2.1.1 Procedimentos de Rede 

 

Os Procedimentos de Rede referentes ao Acompanhamento da Manutenção – Módulo 16 [16], 

foram elaborados com o objetivo de perenizar a operação e de possibilitar que o ONS, 

coordenador de ações sistêmicas, ofereça um serviço de fornecimento de energia elétrica nos 

níveis e padrões de qualidade e confiabilidade requeridos pelos consumidores, definidos nos 

Padrões de Desempenho da Rede Básica e Requisitos Mínimos para suas Instalações - 

Módulo 2. As Transmissoras, por serem proprietárias dos equipamentos e instalações 

integrantes do sistema físico, são as responsáveis pela manutenção dos mesmos.  

Por outro lado, para que os níveis e padrões de qualidade requeridos sejam alcançados, é 

essencial e indispensável que as atividades de manutenção definidas e realizadas pelas 

Transmissoras nos equipamentos e instalações da Rede de Operação, garantam normalidade, 

confiabilidade e continuidade da operação nas condições nominais de projeto ou naquelas 

previamente comunicadas ao ONS, dentro dos padrões de desempenho homologados pela 

ANEEL. 

Neste contexto, o Acompanhamento da Manutenção exercido pelo ONS consiste em: 

(a) Empenhar para que haja a liberação de equipamentos e instalações da Rede de 

Operação para a execução das atividades mínimas de manutenção previstas pelos 

Agentes de Transmissão; 
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(b) Verificar, através do acompanhamento dos Programas Mensais e do Plano Anual de 

Manutenção da Rede de Operação, se as atividades mínimas de manutenção estão 

sendo executadas e analisar os indicadores de realização e cancelamento das 

programações; 

(c)  Acompanhar o desempenho da manutenção da Rede de Operação através da análise 

dos indicadores de desempenho de linhas de transmissão, de equipamentos de 

subestações e usinas despachadas pelo ONS; 

(d)  Atuar nos casos em que os indicadores de desempenho estejam situados dentro da 

faixa de alerta definida pela ANEEL, solicitando ao Agente um Plano de Ação para a 

recuperação desses indicadores e acompanhando os resultados dele decorrentes. 

 

2.1.2 Conceitos regulatórios 

 

Conceitua-se, no âmbito regulatório: 

• "ATIVIDADES MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO”: É um conjunto de ações 

mínimas de manutenção, que devem ser executadas segundo critérios ou 

periodicidades definido pelas Transmissoras, em equipamentos e instalações, 

para garantir que suas características originais de projeto, no que se refere à 

confiabilidade, funcionalidade, operacionalidade e segurança sejam 

preservadas. 

• "DEFEITO”: Qualquer anormalidade detectada em uma 

instalação/equipamento que não o impossibilite de permanecer em 

funcionamento ou disponível para a operação, mas apenas afeta o grau de 

confiabilidade e/ou desempenho especificado ou esperado para essa 

instalação/equipamento. 
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•  “DESLIGAMENTO FORÇADO”: Ato de retirada de serviço de um 

equipamento, obra, ou instalação, em condições não programadas, geralmente 

resultante da ocorrência de falha ou de uma interrupção de emergência, que 

impõe que o mesmo seja desligado automática ou manualmente para evitar a 

sua danificação e/ou outras conseqüências ao Sistema Elétrico e/ou riscos 

humanos. 

•  “FALHA”: Efeito ou conseqüência de uma ocorrência acidental em 

equipamentos, obras ou instalações, que acarrete a indisponibilidade operativa 

em condições não programadas, impedindo-a de funcionar, e, portanto, de 

desempenhar suas funções em caráter permanente ou temporário, motivado por 

desligamento automático, provocado por sistema de proteção. 

•  “INTERRUPÇÃO DE EMERGÊNCIA”: É o desligamento de um 

equipamento, obra, ou instalação, através de intervenção manual para evitar 

risco de dano ao mesmo e para vidas humanas, sem tempo hábil para 

comunicação com o Centro de Operação do ONS. 

• “INTERVENÇÃO”: Toda e qualquer atuação sobre o sistema eletro-

energético, caracterizada por colocação em serviço de novas instalações e 

equipamentos, desligamento de equipamentos ou linhas de transmissão, para 

realização de serviços de manutenção ou reparo, realização de serviços de 

manutenção em instalações e equipamentos energizados, ou ensaios e testes no 

sistema e em equipamentos. 

• “MANUTENÇÃO CORRETIVA”: Serviço programado ou não, em 

equipamentos, obras ou instalações, para corrigir falhas ou defeitos, a fim de 

restabelecê-los à condição satisfatória de operação. 



 

 19

• “MANUTENÇÃO DE URGÊNCIA”: Serviço executado, fora dos prazos 

estabelecidos para os desligamentos programados, no menor tempo possível, 

antes da próxima manutenção preventiva, para correção de um defeito, mas 

que não exige intervenção imediata. 

• “MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA”: Serviço executado em equipamentos, 

obras ou instalações, objetivando corrigir de imediato as causas e efeitos 

motivados por desligamento provocado por ação humana, para evitar riscos às 

pessoas e danos em equipamentos, sem tempo hábil para comunicação aos 

Centros de Operação do ONS. 

• “MANUTENÇÃO FORÇADA”: É todo serviço executado em um 

equipamento, obra, ou instalação, decorrente de um desligamento forçado, 

afim de restabelecê-lo à condição satisfatória de operação. 

• “MANUTENÇÃO PREVENTIVA”: Serviço programado de controle, 

conservação e restauração dos equipamentos, obras ou instalações, a fim de 

mantê-los em condições satisfatórias de operação e prevenir contra possíveis 

ocorrências que acarretem a sua indisponibilidade. 

• “MANUTENÇÃO PROGRAMADA”: É todo serviço executado em um 

equipamento, obra, ou instalação, para cumprimento de um programa de 

manutenção preventiva ou para atender a manutenção de urgência obedecendo 

aos prazos estabelecidos na “PROGRAMAÇÃO DAS INTERVENÇÕES EM 

INSTALAÇÕES DA REDE DE OPERAÇÃO”, submódulo 6.5 dos 

Procedimentos de Rede. 

•  “REDE BÁSICA”: Instalações pertencentes ao Sistema Interligado Nacional 

identificadas segundo regras e condições estabelecidas pela ANEEL. 
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• “REDE COMPLEMENTAR”: Rede fora dos limites da Rede Básica, definida 

no Manual de Procedimentos de Operação, cujos fenômenos que nela ocorrem 

têm influência significativa na Rede Básica. 

• “REDE DE OPERAÇÃO”: União da Rede Básica com a Rede Complementar 

e as Usinas Integradas, em que o ONS exerce a coordenação, a supervisão e o 

controle da operação dos Sistemas Interligados Brasileiros, atuando 

diretamente através de um dos Centros de Operação, ou via Centro da empresa 

proprietária das instalações. 

 

Os equipamentos/instalações da Rede de Operação são aqueles integrantes da Rede Básica 

despachados pelo ONS, listados a seguir: 

(a) Linhas de transmissão (estruturas, isoladores, cabos pára-raios e condutores, faixa de 

servidão e sistema de aterramento); 

(b) Subestações: 

(1) Equipamentos de transformação (transformadores de potência, reguladores e 

transformadores para instrumentos); 

(2) Equipamentos de interrupção e manobra (chaves e disjuntores); 

(3) Equipamentos de compensação reativa (reatores, compensadores síncronos, 

estáticos e banco de capacitores); 

(4) Equipamentos que compõe a transmissão em corrente contínua (válvulas, 

transformadores conversores, reatores de alisamento, disjuntores de by-pass e filtros); 

(5) Equipamentos conversores de freqüência (transformadores de potência, 

disjuntores, disjuntores, equipamentos conversores e filtros C.A.) 

(6) Sistemas de proteção (linhas de transmissão, transformadores de potência, reatores 

e barramentos.); 
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(7) Serviços essenciais (C.C, C.A., centrais de ar comprimido para equipamentos de 

manobra e acionamentos). 

O acompanhamento da realização das atividades mínimas de manutenção será sistemático 

para instalações em que a ocorrência de contingência múltipla ocasione um comportamento 

instável do sistema, seja do ponto de vista eletromecânico ou de depressão acentuada de 

tensão e, se necessário, para as demais instalações, no contexto de uma análise de âmbito 

sistêmico ou mesmo localizada. 

 

2.1.3 Indicadores de Desempenho 

 

Os indicadores de desempenho para acompanhamento da Manutenção da Rede de Operação, 

necessários para a execução das análises e elaboração do respectivo relatório, devem ser 

obtidos internamente na Base de Dados do ONS. São eles: 

(a) Disponibilidade; 

(b) Indisponibilidade para Manutenção Programada e Manutenção Forçada; 

(c) Taxa de Falhas e de Desligamento Forçado; 

(d) Tempo Médio de Reparo da Função; 

(e) Freqüência da Interrupção do Serviço da Rede Básica no Ponto de Controle – 

Interrupções tipos P1, O1, O2, O3, O4, O5 e O6, definida no item seguinte; 

(f) Duração da Interrupção do Serviço da Rede Básica no Ponto de Controle – 

Interrupções tipos P1, O1, O2, O3, O4, O5 e O6, definida no item seguinte; 

(g) Duração Máxima da Interrupção do Serviço da Rede Básica no Ponto de Controle - 

Interrupções tipos P1, O1, O2, O3, O4, O5 e O6, definida no item seguinte; 

(h) Confiabilidade estrutural de Áreas. 

 



 

 22

As fórmulas para cálculo e as agregações a serem utilizadas na apuração dos indicadores 

listados anteriormente são definidas no Procedimento de Rede “Indicadores de Desempenho 

para Acompanhamento da Manutenção” – Submódulo 2.7 e os indicadores são calculados 

conforme rotinas definidas pelo Procedimento de Rede “Estatística de Desempenho do 

Sistema”. Os indicadores listados em (a), (b), (c), (d) e (h) são calculados e estratificados até 

equipamentos, quando necessário. 

 

2.1.4 Análise e Avaliação dos Indicadores de Desempenho 

 

Para a avaliação da contribuição da manutenção nos indicadores Freqüência da Interrupção do 

Serviço da Rede Básica no Ponto de Controle (FIPC), Duração da Interrupção do Serviço da 

Rede Básica no Ponto de Controle (DIPC) e Duração Máxima da Interrupção do Serviço da 

Rede Básica no Ponto de Controle (DMIPC) devem ser consideradas as interrupções dos 

tipos P1 e O2, as quais refletem a parcela de contribuição da manutenção na composição 

destes indicadores. As interrupções dos tipos O1, O3, O4, O5, O6 e O7 deverão ser analisadas 

para determinar se foram devidas à manutenção. 

 

Os desligamentos programado são classificados em : 

P1 - Manutenção Interrupções para permitir a execução dos serviços de manutenção 

previamente acordados; 

P2 - Novas conexões, modificações e melhorias, interrupções para permitir a execução 

dos serviços de ampliação, modificações e melhorias, previamente acordados. 

As demais interrupções são: 
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O1 – Emergências - intervenções manuais para evitar risco de dano em equipamento e 

para vidas humanas, sem tempo hábil para comunicação ao Centro de Operação do 

ONS. 

O2 – Urgências - intervenções manuais, solicitadas ao Centro de Operação do ONS 

fora dos prazos estabelecidos, para execução de serviços inadiáveis. 

O3 - Fenômenos naturais e ambientais - interrupções provocadas por curtos-circuitos 

causados por descarga atmosférica, vento, temporal, calor, inundação, incêndio, 

queimada sob a linha, contaminação industrial, depósito salino, árvores, animais, 

pássaros. 

O4 - Acidentais - ações remotas ou localmente executadas por operadores, equipes de 

manutenção ou outros fatores ocasionados por falha humana. 

O5 - Equipamentos de potência - interrupções por desligamentos LT`s ou 

equipamentos de potência por problemas intrínsecos aos mesmos, como defeitos, 

falhas e sobre-aquecimento. 

O6 - Equipamentos de proteção e controle - interrupções por desligamento de 

equipamentos causados por má atuação da proteção ou por defeitos em 

transformadores para instrumentos, reles, contatores, ou outros componentes dos 

sistemas de proteção e controle. 

O7 – Outros - interrupções não classificadas nos tipos anteriores ou indeterminadas. 
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2.2 Conceituação de Manutenção 

 

De forma geral, o conceito de manutenção é estabelecido; segundo a ABNT, por: 

 

NBR-5462 (ABNT): “A manutenção é indicada como a combinação de todas as ações 

técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão, destinadas a manter ou 

recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida.” 

 

Portanto, o termo manutenção engloba os conceitos de prevenção (manter) e correção 

(recolocar). 

Para Moubray (2000), “manter” significa continuar em um estado existente, ou seja, a 

manutenção é o conjunto de técnicas de atuação para que os ativos físicos (equipamentos, 

sistemas, instalações) cumpram ou preservem sua função ou funções específicas. 

Autores como Slack et. al. (1997) observam que a “manutenção” é o termo usado para 

abordar a forma pela qual as organizações tentam evitar as falhas, cuidando de suas 

instalações físicas. 

A evolução histórica da manutenção e dos processos industriais é resumida no Quadro I – 

Expectativas crescentes das técnicas de manutenção, a seguir, apresentada por MOUBRAY 

(2000), o qual considera 3 gerações distintas. A primeira geração representou a ênfase no 

conserto após a falha. A segunda geração, por sua vez, esteve associada ao surgimento de 

maiores exigências com relação à disponibilidade operativa e à vida útil dos equipamentos, a 

custos menores. Já a terceira geração, que se refere ao tempo atual, diz respeito aos requisitos 

característicos, como: maior disponibilidade, confiabilidade, segurança e vida útil, com 

ausência de danos ao meio ambiente e pessoas e ainda com ações de manutenção eficazes em 

função dos custos envolvidos, monitoramento das condições e projetos de equipamentos 
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visando à confiabilidade e a facilidade de manutenção e ferramentas de suporte às decisões 

(estudos sobre riscos, modos de falha e análise dos efeitos). 

Quadro I – Expectativas crescentes das técnicas de manutenção 

 

:  Terceira Geração: 

- maior disponibilidade, 
confiabilidade e vida útil dos 
equipamentos; 

- estudos sobre riscos e modos de 
falha e análise dos efeitos 

- ausência de danos ao meio-
ambiente; 

Segunda Geração: - melhor qualidade dos produtos; 
- maior disponibilidade e vida 
útil dos equipamentos; 

- projeto visando a confiabilidade 
e a facilidade de manutenção 

sistemas de planejamento e 
controle do trabalho 

- alocação eficaz dos custos e 
versatilidade do trabalho em 
equipe 

Primeira Geração - revisões gerais programadas - monitoração das condições; 
- conserto após avaria. - custos menores- - maior segurança. 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 
 

Observa-se então, na terceira geração o desenvolvimento da chamada “Manutenção 

Centrada em Confiabilidade” (MCC), a qual enfatiza, em sua análise e aplicação, as 

funções dos equipamentos e sistemas, e também realiza uma criteriosa avaliação das 

conseqüências das falhas para a segurança, para o meio ambiente e para a produção, visando 

obter o máximo benefício com redução dos custos operacionais. (Nunes, 2001). 

Nessa direção, corrobora Vaz (1998), ao afirmar que a parcela do esforço pertinente à 

manutenção depende de elementos tecnológicos qualificados diretamente associados à 

freqüência de falhas e aos tempos de duração dos serviços de manutenção, que interferem 

no desempenho global da unidade produtiva, no caso da Transmissora, o ativo posto em 

disponibilidade e conseqüentemente remunerado. De forma que, a manutenção deve 

administrar a incerteza com a qual convive, na medida em que não se sabe exatamente quando 
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um item físico vai falhar. “O tratamento estatístico de histórico de falhas vem no auxílio de se 

encontrar uma solução”. 

 

Além disso, para definir a melhor estratégia de um plano de manutenção é necessário 

desenvolver uma análise de custo-benefício, buscando maximizar a eficiência do 

equipamento, através da aplicação de técnicas de manutenção apropriadas e do envolvimento 

e participação de gerentes, profissionais de manutenção e operação e de clientes. 

 

2.3 Definições 

 
Nesta dissertação defini-se 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. 

Conforme menção anterior, em manutenção, faz-se distinção entre defeito e falha; embora 

possa parecer sutil num primeiro instante, tal diferença é determinante na otimização dos 

processos de manutenção. Uma falha corresponde ao término da capacidade de um 

equipamento desempenhar a função requerida; enquanto, um defeito não torna o equipamento 

indisponível. O Quadro II  a seguir detalha essa distinção: 
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Quadro II  - Distinção entre falha e defeito 

Função requerida Conjunto de condições de funcionamento para o qual o equipamento 

foi projetado, fabricado ou instalado. 

Falha É toda alteração física ou química no estado de funcionamento de um 

equipamento, ou módulo de equipamentos, que impeça o desempenho 

de sua função requerida e o leva invariavelmente à indisponibilidade. 

Defeito É toda alteração física ou química no estado de funcionamento de um 

equipamento, ou módulo de equipamentos, que não o impeça de 

desempenhar sua função requerida, podendo causar sua operação com 

restrições.  

 

O diagrama a seguir (Figura 1) ilustra como as ações de manutenção são tomadas 

dependendo do estado do equipamento, adaptado de Monchy, 1989: 
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EQUIPAMENTO

FALHA

MANUTENÇÃO
PALIATIVA

SUPERVISÃO

LEI DE
DEGRADAÇÃO

OCORRIDA

PREVISTA

PROVISÓRIA

DEFINITIVA

MANUTENÇÃO
CURATIVA

MANUTENÇÃO
CONDICIONADA
(SUPERVISÃO)

MANUTENÇÃO POR
ACOMPANHAMENTO

(INSPEÇÃO)

MANUTENÇÃO
SISTEMÁTICA

(REVISÃO)

CONTÍNUA PERIÓDICA

CONHECIDA

DESCONHECIDA

DETECTADO

INTERVENÇÃO
(PREVENTIVA)PREVISTO

INTERVENÇÃO
(CORRETIVA)

DEFEITO

 
Figura 1: Diagrama das Ações de Manutenção (adaptado) 

 

Desse modo, com o objetivo de minimizar a ocorrência de defeitos e especialmente de falhas, 

pode-se valer de 3 ações distintas de manutenção, representadas pelas respectivas partes do 

diagrama acima: 
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� Manutenção corretiva (Figura 2). Pode ser entendida como todo trabalho de 

manutenção (intervenções corretivas) realizado após a falha do equipamento, 

visando restabelecê-lo a sua função requerida, eliminando o estado de falha de 

forma provisória (Manutenção Paliativa) ou de forma definitiva (Manutenção 

Curativa). 

 

FALHA
OCORRIDA

MANUTENÇÃO
PALIATIVA

PROVISÓRIA

DEFINITIVA

MANUTENÇÃO
CURATIVA

INTERVENÇÃO
(CORRETIVA)

 
 

Figura 2: Diagrama das Ações de Manutenção Corretiva 

 

� Manutenção preventiva (Figura 3). É definida para a situação em que não se 

caracterizou um estado de falha, mas existe a situação de defeito. Sendo assim é 

uma forma de manutenção prevista (sistemática) ou programada realizada em um 

equipamento com a intenção de reduzir a probabilidade de ocorrência de defeito 

(revisão) ou do defeito detectado evoluir para uma falha (intervenção). A 

manutenção prevista (sistemática) é programada para antes da data provável da 
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ocorrência da falha ou defeito, uma vez que são bem conhecidas as leis de 

degradação do equipamento. 

 

FALHA

LEI DE
DEGRADAÇÃO

PREVISTA

MANUTENÇÃO
SISTEMÁTICA

(REVISÃO)

CONHECIDA

DETECTADO

INTERVENÇÃO
(PREVENTIVA)

DEFEITO

PREVISTO

 
 

Figura 3: Diagrama das Ações de Manutenção Preventiva 

 

� Manutenção preditiva (Figura 4). Não é apenas aplicada em situações de 

supervisão contínua dos parâmetros de controle (manutenção condicionada), mas 

também nas inspeções periódicas (manutenção por acompanhamento) das 

condições do equipamento em operação (medições de vibração, temperatura, e 

outros) e dos parâmetros de controle obtidos a intervalos regulares (análise 
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físico-química de óleo isolante, por exemplo), considerando que as leis de 

degradação do equipamento e de seus componentes são desconhecidas. 

 

FALHA

SUPERVISÃO

LEI DE
DEGRADAÇÃO

MANUTENÇÃO POR
ACOMPANHAMENTO

(INSPEÇÃO)

CONTÍNUA PERIÓDICA

DESCONHECIDA

PREVISTO

DEFEITO

PREVISTA

MANUTENÇÃO
CONDICIONADA
(SUPERVISÃO)

 
 

Figura 4: Diagrama das Ações de Manutenção Preditiva 
 

 
Por sua vez, as chamadas inspeções periódicas (manutenção por acompanhamento) podem ser 

classificadas de acordo com o nível de profundidade com a qual é realizada: visual, apurada 

ou detalhada. 

� Na Inspeção Visual, as não conformidades são detectadas sem o uso de 

ferramentas especiais, conseqüentemente, somente são observados defeitos que 
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são evidentes visualmente, como por exemplo, ausência de parafusos, 

equipamentos abertos, quebrados, etc. 

� A Inspeção Apurada é um tipo de inspeção que inclui os aspectos cobertos pela 

inspeção visual e além disso identifica defeitos (por exemplo, parafusos frouxos) 

que somente são visíveis com o uso de equipamentos de acesso, como escadas e 

ferramentas. Observe-se que a Inspeção Apurada não requer que o equipamento 

seja aberto ou desenergizado. 

� A Inspeção detalhada é aquela que inclui todos os aspectos cobertos pelas 

anteriores e além disso identifica defeitos que somente se tornam visíveis com a 

abertura do equipamento, também utilizando ferramentas e equipamentos de testes. 

Conseqüentemente, a Inspeção Detalhada requer que o equipamento seja 

desenergizado. 
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2.4 Confiabilidade e Manutenibilidade 

 
Em Freitas (1997), confiabilidade [R(t) ou função de confiabilidade] é definida como: 

"Confiabilidade é a probabilidade de um item desempenhar satisfatoriamente a função 

requerida, sob condições de operação estabelecidas, por um período de tempo pré-

determinado". 

É importante destacar algumas definições necessárias para a aplicação da confiabilidade: 

� Funções para as quais o produto foi projetado; 

� Desempenho satisfatório; 

� Condições de operação; 

� Período de tempo durante o qual o produto deve funcionar bem (número de horas, 

ciclos, etc.). 

Para consideração das condições de uso, deve-se considerar que todo produto é projetado e 

desenvolvido para ser utilizado sob condições específicas, que podem envolver tanto aspectos 

de natureza ambiental, quanto aspectos de natureza operacional. 

A definição acima indica que a confiabilidade pode ser medida de várias formas, utilizando-

se uma ou mais das seguintes quantidades (figuras de mérito), diretamente relacionada à 

freqüência de ocorrência de falhas: 

� MTTF ("mean time to failure") ou tempo médio até a falha, utilizado para 

produtos ou componentes não-reparáveis. 

� MTBF ("mean time between failures") ou tempo médio entre falhas, utilizado para 

produtos ou componentes reparáveis. 

� MTTR ("mean time to repair") ou tempo médio de reparo. 
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� Disponibilidade (D) como sendo o grau em que um item estará em condições para 

iniciar a missão, quando esta for solicitada, num instante determinado e obtida por: 

%100x
MTTRMTBF

MTBF
D

+
=  

 

� h(t) ou função taxa de falha de um item é a taxa instantânea de falha no tempo 

(t), dado que o item estava em operação até o tempo t. 

Por sua vez, denomina-se manutenibilidade a relação de dependência entre a confiabilidade 

de um item (equipamento, produto ou serviço) e o conjunto de medidas definidas num 

programa de manutenção. 

Assim, para estabelecer e cumprir metas relacionadas à confiabilidade, tanto para a 

manutenção como para melhoria do nível de confiabilidade, é necessário coletar, processar e 

dispor, de maneira adequada, as informações relacionadas à confiabilidade. Nesse ponto, os 

registros estatísticos têm papel fundamental na transformação da informação em 

conhecimento. 

Relativamente às técnicas para estudos da confiabilidade, destaca-se, para o contexto da 

manutenibilidade (Freitas,1997):  

� FMEA ("Failure Mode and Effect Analysis") ou Análise do Modo e Efeito de 

Falhas; 

� FTA ("Fault Tree Analysis") ou Análise da Árvore de Falhas; 

� Análise de Tempo de Falha ("Weibull Analysis"); 

� Testes de Vida Acelerados. 
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2.5 Análise de Modos e Efeitos de Falhas – FMEA  

 

Uma importante ferramenta de confiabilidade utilizada é a FMEA - Failure Modes and 

Effect Analysis, traduzida para o português como Análise de Modos e Efeitos das Falhas.  

A FMEA começou a ser utilizada no final dos anos 50 e tem por objetivo identificar todos os 

modos de falha em potencial dentro de um projeto (de produto ou processo), todas as 

probabilidades de falhas catastróficas e críticas, de tal maneira que possam ser eliminadas ou 

minimizadas através da correção do projeto. Relaciona ainda, os tipos (modos) de falha com 

os efeitos, as causas do tipo de falha, os riscos de ocorrer falhas e os mecanismos atuais para 

prevenção da ocorrência.  

Em linhas gerais, a FMEA constitui uma abordagem simples, sistemática e direta para a 

identificação das fontes básicas de falhas, suas causas e conseqüências, verificando os 

métodos existentes para a detecção ou controle dessas falhas e definindo as ações 

necessárias para eliminar as causas ou reduzir seus efeitos. 

O uso consistente da FMEA geralmente leva à identificação de problemas que não haviam 

sido antecipados e ao estabelecimento de prioridades para a sua correção. 
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2.6 Análise da Árvore de Falhas – FTA  

 

A FTA (Fault Tree Analysis) é outra técnica utilizada no estudo de falhas potenciais de um 

sistema. A FTA é uma análise dedutiva detalhada (representação gráfica) que propicia uma 

base objetiva para análise do projeto e dos modos comuns de falha, a partir de um volume 

considerável de informações. 

A FTA estuda o desenvolvimento de uma falha particular do sistema (efeito), denominada de 

evento de topo, e as falhas básicas (causas), denominadas de eventos primários, pela análise 

top-down (de cima para baixo) e difere da FMEA basicamente em três aspectos (Freitas, 

1997).  

• finalidade: a FTA estuda aqueles resultados negativos (“eventos de topo”) 

considerados suficientemente sérios para demandar uma análise posterior. A 

FMEA tenta acessar a confiabilidade de cada componente, separadamente, no 

estágio do projeto. 

• procedimento: o ponto de partida da FTA é uma lista de modos de falha  

para os quais se deseja dar alguma solução. A FMEA começa com a 

identificação dos componentes e, para cada um deles, indica  modos de falha, 

efeitos e possíveis causas; 

• “insight” no funcionamento do sistema: por ser um “modelo” gráfico 

construído de maneira lógica, a FTA permite a análise conjunta de várias 

causas que levarão à ocorrência do evento topo, proporcionando um maior 

entendimento do comportamento do produto ou processo. Enquanto, a FMEA 

analisa cada causa de um modo de falha e seu efeito separadamente. 
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As etapas para a realização de uma FTA estão ilustradas na Figura 5, abaixo, e discriminadas 

em seguida, conforme Ireson e Coombs, 1988: 

 

DEFINIR O EVENTO DE
TOPO

ENTENDER O SISTEMA

CONSTRUIR A ÁRVORE

AVALIAR A ÁRVORE

IMPLEMENTAR AÇÕES
CORRETIVAS

 

 

Figura 5: Resumo das Etapas da FTA 

• definir o evento de topo: o evento de topo é um estado do sistema considerado 

anormal. A sua definição pode ser formulada em função de relatos de falhas, 

principalmente  relacionados com a segurança do usuário, ocorridas no campo (no 

caso de produtos que já estão no mercado) e de falhas potenciais (quando ainda em 

fase de projeto).  Um exemplo de falha relacionada com a segurança do usuário de 

um fogão a gás é o vazamento de gás, onde  o evento topo é o próprio vazamento 

de gás. 
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• entender o sistema: a análise da árvore de falhas exige o conhecimento da 

estrutura do sistema, isto é, quais componentes o constituem e como estão 

interligados, bem como o seu esquema de funcionamento. 

• construir a árvore de falhas: a construção da árvore é apenas uma das etapas 

da FTA, que leva em conta todo o conhecimento que se tem do sistema. Na sua 

construção são utilizados símbolos especiais que representam a inter-relação 

operacional das várias partes do sistema que, de alguma maneira, possam acarretar 

a ocorrência do evento topo. 

• avaliar a árvore de falhas: a avaliação tem como objetivo final fornecer uma 

expressão para o cálculo da probabilidade de ocorrência do evento de topo. 

• implementar ações corretivas: o resultado da avaliação da árvore de falhas, em 

geral, auxilia a equipe na identificação de partes do sistema cuja baixa 

confiabilidade  afeta o desempenho do sistema como um todo, aumentando a 

probabilidade de ocorrência do evento topo. Nesse ponto, é importante montar um 

plano de ação para implementação de ações corretivas. 

Portanto, a árvore de falhas é um “modelo gráfico” que permite mostrar o encadeamento de 

diferentes eventos que podem dar como resultado o evento de topo. O evento denota uma 

mudança de estado que ocorre em um elemento do sistema. 

A estrutura da árvore de falhas é padronizada, onde o evento indesejado aparece no topo e 

é ligado a eventos mais básicos por meio de símbolos de eventos e portas lógicas.  

A construção da árvore de falhas se constitui em uma atividade enriquecedora para a equipe 

envolvida, na medida que apresenta, visualmente, as relações existentes entre as várias 

partes do sistema que levam à ocorrência do evento topo. 
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2.7 Análise de Tempo de Falha 

 

A Análise de Tempo de Falha refere-se a um conjunto de técnicas estatísticas que utiliza, 

com base em dados amostrais de campo (histórico de falhas) e de testes de vida referentes à 

duração dos produtos, modelos probabilísticos segundo algumas das distribuições estatísticas 

(exponecial, log-normal, Weibull, etc.). 

A distribuição que "melhor explica" o comportamento do tempo de falha do produto será 

utilizada para estimar quantidades de interesse, tais como: a função de confiabilidade e a 

função de taxa de falha, o MTTF e o MTBF bem como os percentuais e frações de falhas, 

dentre outro. 

A função de confiabilidade é definida como a probabilidade de um produto desenvolver sua 

função sem falhar até um certo tempo t. Formalmente, em função da variável de interesse T, o 

tempo até a ocorrência da falha é: 

R(t) = P(T ≥  t) 

 

A probabilidade de um produto falhar em um intervalo de tempo [t1,t2] pode ser expressa em 

termos da função de confiabilidade como: R(t1) – R(t2). Enquanto, a taxa de falha no 

intervalo [t1,t2] é definida como a probabilidade de que a falha ocorra neste intervalo, dado 

que esta não ocorreu antes de t1, dividida pela duração do intervalo (t2-t1). Assim, a taxa de 

falha no intervalo [t1,t2] é expressa por:  

R(t1) – R(t2) 
(t2-t1) R(t1) 

 

De uma forma geral, redefinindo o intervalo como [t, t+∆t], a expressão para a taxa de falha 

h(t) fica: 
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h(t) = R(t1) – R(t2) 
           ∆t.R(t) 

 

Se  ∆t tende a zero, h(t) representará a taxa de falha instantânea no tempo t, dado que a falha 

não ocorreu até este tempo. A função de taxa de falha h(t) é bastante útil para descrever a 

distribuição do tempo de vida de produtos, descrevendo a forma em que a taxa instantânea 

de falha muda com o tempo. 

Existe uma relação matemática entre a função de taxa de falha (h(t)) e a função de 

confiabilidade (R(t)): 

h(t) = f(t) / R(t) 

Onde: f(t) é a função de densidade de probabilidade de T. 

 

Outra relação entre h(t) e R(t) bastante usada é: 

∫ −==
t

0
log(R(t))h(u)d(u)H(t)  

 

Onde: H(t) é chamada de função de taxa de falha acumulada e é utilizada por alguns 

autores em análises gráficas para verificar a adequação de modelos estatísticos.  

 

Algumas funções de distribuição de probabilidade são certamente familiares, como é o caso 

da normal (gaussiana) e da binomial, que descrevem de forma adequada certas variáveis 

industriais. Por outro lado, quando se trata de descrever a variável "tempo até a falha", outras 

distribuições se mostram mais adequadas. 

Embora exista uma série de modelos probabilísticos utilizados em análise de dados de 

confiabilidade, alguns deles ocupam uma posição de destaque por sua comprovada adequação 

a várias situações práticas. Entre os modelos probabilísticos mais usados em confiabilidade 

estão: o exponencial, o log-normal e o de Weibull. 
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É importante ressaltar que as estimativas obtidas para as figuras de mérito com base em 

diferentes modelos probabilísticos podem diferir consideravelmente. Desta forma, a utilização 

de um modelo inadequado levará a erros grosseiros nas estimativas dessas quantidades, o que 

recomenda bastante cuidado na escolha do modelo para descrever a distribuição do tempo de 

falha de um determinado produto. 
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3.  MANUTENÇÃO CENTRADA NA CONFIABILIDADE – MCC 

 

3.1 Introdução 

 

A avaliação da confiabilidade de um sistema de potência significa o cálculo de um conjunto 

de indicadores do desempenho. Um exemplo de um indicador é o número médio de vezes por 

ano que algum ponto de carga deixa de ser fornecido com energia elétrica. Basicamente, há 

dois conjuntos distintos dos indicadores: indicadores locais e indicadores do sistema.  

Os indicadores locais são calculados para um ponto específico no sistema, por exemplo : 

• O tempo médio por ano durante o qual um gerador não pode alimentar a rede; 

• A duração média das interrupções em um barramento; 

• O custo médio de interrupção por o ano associado a uma carga específica. 

Os indicadores do sistema expressam o desempenho do sistema como um todo, por exemplo: 

• A quantidade média de energia por ano não  entregue às cargas; 

• A quantidade média de interrupções por ano, por cliente; 

• Os custos anuais médios de interrupção. 

A análise da confiabilidade do sistema de potência é principalmente a análise de um conjunto 

de estados não desejados do sistema que podem ocorrer . O resultado dessa análise de estados 

do sistema é utilizado para calcular os vários indicadores de desempenho. 

O diagrama básico do procedimento do cálculo é descrito na Figura 6, que mostra o estado 

operacional saudável do sistema, no qual todos os componentes se encontram em condição de 

operar. A avaliação da confiabilidade cria os eventos que levam o sistema a um estado de mau 

funcionamento, que será analisado. Quando esta análise mostra que o sistema não pode mais 

atender a demanda, um conjunto de resultados intermediários é enviado a um analisador de 

resultado. Isto é repetido para todos os estados de mau funcionamento relevantes do sistema. 
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Finalmente, o analisador de resultado processará aqueles recolhidos a fim de calcular os 

vários indicadores de desempenho. 

 

 

  

Figura 6 – Esquema Básico de Avaliação da Confiabilidade 

 

O processo de avaliação de confiabilidade começa com a criação de eventos relevantes do 

sistema, de tal maneira que seja possível perceber os resultados da análise do efeito da falha. 

Os eventos mais prováveis com resultados mais intensos apresentam, evidentemente, impacto 

maior nos índices de desempenho do que menos prováveis com conseqüências menos 

relevantes.  

Estado Operacional 

Saudável 

Eventos 

 

Análise dos Efeitos da 

Falhas  

Analisador de resultados 

Resultado 
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Criar classes de eventos de maneira a se atribuir importância é possível pelo uso de modelos 

estocásticos de componentes. Estes modelos permitem ordenar os possíveis estados do 

sistema e calcular as correspondentes probabilidades de ocorrência.  

A MCC tem o propósito de “preservar as funções do sistema, identificar os modos de falha 

que afetam essas funções, determinar a importância das falhas funcionais [...] e selecionar as 

tarefas aplicáveis e efetivas na prevenção das falhas” (Smith, 1992).  

A MCC analisa se a função desempenhada pelo equipamento não está atendida, a ocorrência 

das falhas e, principalmente, suas conseqüências. Como definem Fleming et al (1997), a MCC 

envolve: 

“Uma consideração sistemática das funções do sistema, a maneira como essas 

funções falham e um critério de priorização explícito baseado em fatores econômicos, 

operacionais e de segurança, identificam as tarefas de manutenção aplicáveis 

tecnicamente e os  custos eficientes no combate a essas falhas.” (p. 53) 

A MCC é estruturada com o princípio fundamental de que toda tarefa de manutenção deve 

ser justificada antes de ser executada. O critério de justificativa envolve a segurança, a 

disponibilidade e a economia em postergar ou prevenir um modo específico de falha. 

Para a MCC, são as conseqüências que influenciam mais fortemente o processo de prevenção 

de cada falha, a ponto de Moubray (2000, p. 91) afirmar que: 

“As conseqüências das falhas são mais importantes que suas características técnicas 

[...] a principal razão para fazer qualquer tipo de manutenção pró-ativa é evitar, 

reduzir ou eliminar a conseqüência das falhas [...] isto ajuda a assegurar que 

qualquer gesto em manutenção será onde trará o maior benefício”. 

Portanto, a estratégia de manutenção não deve somente estar dirigida para prevenir as falhas, 

mas sim, principalmente, para evitar ou minimizar as conseqüências dessas falhas. 
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Para a MCC, as falhas ocultas ou defeitos, com conseqüências para a segurança e/ou meio-

ambiente, são mais importantes que as falhas com conseqüências operacionais. A MCC 

atribui alta prioridade à avaliação e prevenção de defeitos, que não se tornam evidentes para 

o ONS ou profissional de manutenção da Transmissora, a menos que um defeito ocorra.  

A MCC apenas apresenta uma sugestão de cálculo para a determinação da periodicidade das 

falhas ocultas ou defeitos. Para as demais tarefas baseadas no tempo e na condição, são 

encontradas recomendações no sentido de analisar o histórico de falhas, pesquisar bancos de 

dados genéricos, obter informações com os fabricantes e de equipamentos similares (Oliveira 

e Diniz, 2001). Moubray (2000) comenta que em relação à atenção dedicada à coleta de dados 

de falhas, a inferência estatística com objetivo de prevenção da ocorrência das falhas, fica 

prejudicada, pois as falhas mais importantes são menos freqüentes. 

Moubray (2000) sugere a adoção de um intervalo inicial, para a periodicidade de inspeção das 

formas de manutenção, diferente das tarefas de busca de falha, a serem refinadas a partir da 

execução da manutenção ao longo do tempo. Tal recomendação reforça a afirmativa que a 

MCC apresenta indicação de cálculo apenas para a periodicidade das tarefas de busca de 

falha. A esse respeito (Smith, 1992; Nowlan e Heap, 1978) a freqüência de inspeções deve 

evoluir com a experiência da realização da manutenção, ou seja, a MCC define a tarefa, mas 

não define a sua periodicidade. Para tanto, outros modelos são adotados na elaboração do 

modelo de priorização da manutenção.  

MCC é, portanto, uma técnica de análise para determinação do método de manutenção de 

melhor custo e mais eficiente, conduzidos por grupos multidisciplinares, que avaliam as 

características dos equipamentos e seus componentes, dentro do sistema produtivo no qual 

estão inseridos, determinando todas as conseqüências da ocorrência de uma falha. 

Mais especificamente, de acordo com NUNES (2001), citando Fleming et al (1997, p. 53): 
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"A MCC envolve uma consideração sistemática das funções do sistema, a maneira 

como essas funções falham e um critério de priorização explícito baseado em 

fatores econômicos, operacionais e de segurança para a identificação das tarefas de 

manutenção aplicáveis tecnicamente e custos eficientes no combate a essas falhas." 

Na a aplicação da MCC devem ser desenvolvidas as seguintes etapas, conforme Figura 7, a 

seguir:  

 

 

Figura 7 - Etapas de Implantação da MCC (Fonte: Fleming et al., 1997, p.54) 

 

Etapa 1 - Delimitação dos sistemas e equipamentos a serem analisados; 

Etapa 2 - Definição das funções (primárias e secundárias) e falhas funcionais associadas aos 

componentes, equipamentos e sistemas delimitados para análise; 

Etapa 3 - Aplicação da ferramenta estatística FMEA para identificar os modos de falha 

associados aos componentes e equipamentos e apurar os efeitos associados a cada um desses 

modos; 
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 47

Etapa 4 - Definição das tarefas de manutenção através do Diagrama de Decisão do CCM (por 

exemplo: Árvore Lógica de Decisão e Diagrama de Seleção de Tarefas, propostos por Smith, 

1992); 

Etapa 5 - Seleção e agrupamento das tarefas de manutenção, com as respectivas freqüências 

definidas, com base na otimização da utilização dos recursos humanos e materiais e 

minimização de indisponibilidade associada à execução das tarefas de manutenção. 

Segundo MOUBRAY (2000), independentemente da forma de aplicação, o processo da MCC 

implica em sete perguntas sobre cada um dos itens sob análise, quais sejam: 

- Quais são as funções e padrões de desempenho de um ativo no seu contexto 

presente de operação? 

- De que forma o ativo falha em cumprir suas funções? 

- O que causa cada falha funcional? 

- O que acontece quando ocorre cada falha? 

- De que forma cada falha importa? 

- O que pode ser feito para predizer ou prevenir cada falha? 

- O que pode ser feito se não for encontrada uma tarefa pró-ativa apropriada? 
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3.2 Caracterização do Estado da Rede 

 

3.2.1 Considerações gerais 

 

Os parâmetros de caracterização do estado da rede podem ser divididos em três grupos:  

� a vida útil do equipamento ou da rede (carregamento, nível de operação, número 

de manobras, etc); 

� os estados operativos (histórico de desligamento programado e não-programado e 

histórico de manutenções preventivas e corretivas); e 

�  as condições externas (fontes de risco e respectivos graus).  

Genericamente, esses parâmetros devem considerar, direta ou indiretamente,  fatores do 

contexto operacional (Moubray, 2000), tais como: 

� tipo de solicitação operativa (existência redundâncias ou equipamentos em stand-

by); 

� nível de exigência a ser atendido ou requisito de desempenho mínimo; 

� riscos de segurança operacional a serem assumidos; 

� padrões de meio ambiente; 

� ciclo operativo dos equipamentos; 

� logística de manutenção disponível. 

A seguir são descritos os 3 grupos de parâmetros utilizados para caracterização do estado da 

rede de extra alta tensão - EAT: expectativa de vida útil, estados operativos e condições 

externas. 
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3.2.2 Expectativa de vida útil 

 

Durante sua vida útil, um equipamento apresenta valores de taxas de falha variáveis. No 

entanto, a literatura mostra que nos equipamentos elétricos, essa taxa normalmente possui um 

perfil bem característico, chamado de “curva da banheira” [Cardoso, 2000]. Essa curva 

(Figura 8) apresenta 3 fases distintas, correspondentes à evolução da vida útil dos 

equipamentos: 

I) Mortalidade Infantil, caracterizada pelo alto número de falhas nos primeiros 

momentos em que o equipamento entra em operação; 

II) Vida Útil, caracterizada pelo baixo valor de taxa de falha durante o período, 

apresentando um patamar, típico de falhas aleatórias; 

III) Velhice ou Deterioração, onde a taxa de falhas volta a aumentar, ainda que 

ações como manutenção intensa sejam empregadas; é a última fase na vida útil 

do equipamento. 

 

 
Figura 8: Taxa de falhas no decorrer do tempo. 

 

A avaliação da vida útil, no entanto, deve considerar que nem todos os equipamentos 

apresentam características de taxas de falhas similares à curva da banheira.  Estudos 

conduzidos por Nowlan e Heap (1978) questionam a tradicional curva da banheira, 

I II III 
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apresentando seis padrões (Figura 9) para representar a probabilidade de falha em relação à 

idade operacional dos equipamentos complexos, atualmente em uso, com grande variedade de 

componentes elétricos, eletrônicos e mecânicos. 

 

 
Figura 9: Padrões de falha 

 
 
Dessa forma, é importante analisar quais são os equipamentos do sistema de extra-alta tensão, 

componentes da Rede Básica, que apresentam comportamento expresso pela curva da 

banheira, antes de considerar sua vida útil um índice de mérito relevante para a elaboração de 

políticas de manutenção. Durante parte significativa de seu período de utilização os 

equipamentos elétricos, após um período de mortalidade infantil, não apresentam variação na 

taxa de falhas (O´Connor, 1964). Como a maioria das redes EAT passa por uma etapa de 

comissionamento antes de entrar em operação efetiva, pode-se considerar que a mortalidade 

infantil não deve existir na operação normal das mesmas, de modo que se pode modelar a taxa 

de falhas para as redes de EAT apenas com as fases II e III (vida útil e deterioração), ou seja: 
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operaçãodeiníciofútilvida ttT −=  

Onde: 

tf = instante em que a ocorrência de falhas do sistema ou equipamento cresce X % em 

relação à média de falhas passada.  

De maneira geral, as datas de início de operação das linhas de transmissão e dos componentes 

das subestações de um sistema de transmissão são bastante diversas, de modo que a 

elaboração de curvas de taxa de falhas em função do tempo permite avaliar a vida útil média 

destes conjuntos de equipamentos permitindo que se façam estimativas de taxas médias de 

falha de cada tipo de instalação, contribuindo para a elaboração de cronogramas otimizados  

de manutenção preventiva e preditiva. É importante ressaltar que a operação de instalações 

em condição de sobrecarga pode acarretar em uma menor eficiência, queda de confiabilidade 

e diminuição da vida útil, não obstante, muitas vezes há necessidade de se maximizar, 

mesmo momentaneamente, a capacidade de intercâmbio energético da Rede Básica, o que 

leva o ONS a empregar os equipamentos acima de seus limites operativos, conforme disposto 

em regulamentação específica. Além disso, condições excepcionais na rede (queda de 

circuitos, por exemplo) podem ocasionar a operação de equipamentos em sobrecarga. 

A ocorrência de sobrecargas deve ser monitorada, assim como as suas conseqüências, 

ensejando soluções adequadas. Por exemplo, para um transformador de potência, a 

resistência mecânica do isolamento é projetada para ser consumida diariamente, em frações de 

seu valor total, com base em condições de carregamento conhecidas (em condição normal 

ou de emergência de longa e de curta duração), de acordo com a sua potência nominal e a 

temperatura ambiente. A variação da expectativa de vida se dá devido à variação da 

suportabilidade de tração do papel isolante, que garante a resistência aos esforços mecânicos 

transitórios provenientes de curto-circuitos, surtos de tensão e transitórios de religamento e de 

desligamento. Após esses fenômenos, o papel deve apresentar elasticidade suficiente para 
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retornar à sua posição original sem a ocorrência de rompimento da isolação celulósica ou 

diminuição permanente das suas características dielétricas. (Rodrigues, 2005) 

Para verificação do grau de elasticidade do papel é necessário que o transformador seja 

retirado de operação e sejam coletadas amostras das partes mais importantes do enrolamento, 

porém, tal situação nem sempre é possível. Assim, outros métodos são utilizados para 

determinação da expectativa de vida útil dos transformadores de potência, como por exemplo: 

�  Curva de carga associada à temperatura; 

�  Cálculos de elevação de temperatura; 

�  Monitoramento das características do óleo mineral isolante; 

�  Emissão e evolução de gases dissolvidos. 

Assim, recomenda-se que, além do acompanhamento da temperatura dos transformadores, 

seja feito o monitoramento das características do óleo mineral isolante através de ensaios 

físico-químicos e cromatográficos. 

O período entre o início de operação e o momento em que a probabilidade de falha, quando 

de uma solicitação mecânica (por exemplo, um curto-circuito), inerente à atividade normal do 

transformador, for próxima da unidade, é definido como a vida útil do equipamento. 

Outro índice relevante é a perda técnica que, quando apresenta nível incomum pode indicar 

defeito no equipamento, de modo que sua monitoração é  importante não apenas para o 

faturamento da empresa, mas também para o planejamento da manutenção. 

A monitoração das perdas técnicas para efeito de análise do estado das redes deve basear-se 

numa referência estabelecida empiricamente em condições adequadas de operação, de modo a 

não viciar a análise.  
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3.2.3 Estados operativos 

 

Diversos trabalhos (Henley, 1981; McMahon, 1995; IEEE Std 493, 1997; entre outros) 

mostram que a confiabilidade de sistemas elétricos pode ser analisada estatisticamente. 

Assim, uma base de dados com informações sobre a idade do equipamento/sistema, o 

histórico de defeitos e falhas e também das intervenções preventivas e corretivas realizadas, 

permite a elaboração de políticas de manutenção otimizadas. A seguir são sugeridos 

parâmetros para formar a base estatística dos estados operativos. 

As interrupções oferecem indicações importantes da necessidade de manutenção preventiva e 

preditiva, devendo ter as suas causas estudadas (sejam oriundas de fatores operativos ou de 

projeto) e, se possível, sanadas de acordo com as correspondentes relações custo/benefício. É 

importante que um histórico de interrupções seja mantido atualizado, descrevendo também 

as causas e as ações corretivas adotadas. 

As causas dominantes das interrupções devem ser levantadas, o que permite a elaboração de 

políticas de manutenção focadas nos locais, nos componentes (linhas, transformadores, 

disjuntores) e sub-componentes (no caso de transformadores, por exemplo: “load tap 

changers”, sistema de resfriamento, enrolamentos, etc.) mais sujeitos a falhas. 

Caso não exista uma base de dados suficientemente organizada, pode-se valer de dados 

disponíveis na literatura sobre as causas mais comuns de interrupções (IEEE 493; Koval, 

1996) para, em conjunto com as informações obtidas nos relatórios de inspeção e manutenção 

(processos, sub-processos e atividades), estabelecer um ranking de performance das 

linhas/sistemas para a priorização das ações de manutenção baseada em conceitos 

Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC). Os índices relativos às interrupções que 

devem ser calculados além dos exigidos pela legislação (DEC, FEC, DIC, FIC) são: MTTF , 

MTBF e MTTR definidos em capítulo anterior, e também o EENS: Expected Energy not 
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Supplied, usualmente adotado em sistemas de potência (Anders, 1989), que corresponde à 

expectativa da energia não fornecida devido a falhas no sistema de potência. 

Esses índices podem ser calculados para redes, sistemas, equipamentos ou componentes, 

dependendo apenas do detalhamento do interesse e dos dados disponíveis. Quanto maior for o 

detalhe do cálculo desses índices melhor será a capacidade do modelo de priorização das 

ações de manutenção de detalhar os correspondentes procedimentos. 

Também importante é a gravidade da falha definida tanto pelo dano causado (interrupção, 

sobrecarga de outras partes do sistema, menor eficiência) como pela dificuldade e custo de 

reparo. Sua análise fornece um importante referencial para a reformulação das práticas de 

manutenção preditiva e preventiva, de modo a reduzir a quantidade e duração das falhas.  

Assim sendo, definem-se dois índices para a gravidade da falha:  

� custo da falha (energia não suprida, principalmente), em R$/falha; e  

� custo de reparo, em R$/falha.  

Assim como os índices de interrupção, os índices de gravidade da falha devem ser 

calculados tanto de forma agregada (redes) como desagregada (equipamentos e componentes), 

por meio de critérios qualitativos e quantitativos adicionais (como importância do cliente 

afetado, números de clientes afetados etc). 

Entre os parâmetros mais valiosos para a execução dos cálculos no modelo de priorização 

estão as estatísticas levantadas nas atividades de inspeção e de manutenção. Assim sendo, é de 

suma importância que sejam identificados os seguintes parâmetros, por exemplo: 

� data da última inspeção/manutenção do equipamento; 

� número de operações registradas até a inspeção/manutenção, quando aplicável; 

� condições verificadas na última inspeção/manutenção (degradação, falha e 

inadequação) 
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A avaliação da condição dos materiais deve ser realizada durante as inspeções. Parte 

significativa dos defeitos (degradação e inadequação de componentes e sistemas) pode ser 

detectada através de inspeções visuais, realizadas nas atividades de manutenção preditiva.  

Essas informações são complementares às de vida útil do equipamento, auxiliando a 

visualização do estado dos equipamentos e da rede como um todo.  

 

3.2.4 Condições externas 

 

As condições externas podem ocasionar defeitos na rede que podem evoluir para falhas, se 

não sanados, acarretando a interrupção do serviço.  

É de extrema importância que relatórios detalhados sejam emitidos a partir das inspeções de 

modo a alimentar o banco de dados que subsidiará o modelo de priorização da manutenção, 

com base em formulários adequados. 

O banco de dados deve conter informações estatísticas de freqüência e duração de falhas e 

interrupções, associadas com dados meteorológicos (nível de precipitação de chuva e 

velocidade do vento) sempre que possível, as indicações das situações operativas de 

carregamento, permitindo o cálculo dos parâmetros e dos índices de mérito. As condições 

externas que causam os defeitos a serem monitoradas são: ambiente, terceiros e erros 

humanos. Também são consideradas as influências dos seguintes agentes externos: 

vegetação, umidade, inundação, vento, poluição, salinidade, temperatura e descargas 

atmosféricas. 

O levantamento de ocorrências externas típicas em concessionárias de transmissão mostra que 

os fatores ambientais estão entre as principais causas de defeitos e falhas. Assim sendo, sua 

avaliação cuidadosa permite que os cronogramas e ações de manutenção sejam otimizados, 
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observando, inclusive a correlação entre índices, tais como: pluviosidade e velocidade do 

vento com a ocorrência de falhas.  

As estatísticas de danos causados por: escavadoras, incêndio, vandalismo, veículos, serviços 

de outras companhias (gás, telefone etc.) também devem ser consideradas. 

Os erros humanos são classificados em: manobra, manutenção, montagem, projeto e podem 

ter resultados diversos, desde falhas instantâneas a defeitos que passam despercebidos. Deve-

se monitorar a ocorrência desses erros (através dos relatórios de manutenção e de informações 

dos estados operativos) e, caso sua freqüência seja elevada, investigar suas causas e adotar 

medidas de mitigação. A ocorrência de erros humanos normalmente está associada aos 

seguintes fatores: falta de treinamento adequado, não observância de normas e regulamentos, 

bem como a ausência de condições adequadas de trabalho. 

 

3.3 Determinação da Periodicidade das Ações de Manutenção 

 

Existem metodologias para a análise do estado de equipamentos que podem ser adotadas para 

o estabelecimento das periodicidades ótimas das ações de manutenção. Desse modo, torna-se 

possível determinar as políticas de manutenção baseadas em intervalos ótimos de ações 

preventivas e preditivas para a minimização dos custos ou para a maximização da 

disponibilidade (Anders, 1989).  No entanto, isso só é possível em equipamentos, 

componentes ou sistemas para os quais esteja determinada a função confiabilidade (lei de 

degradação conhecida, modelos probabilísticos e baseados nas condições operativas), 

conforme o ramo direito do Diagrama das Ações de Manutenção Preditiva e Preventiva da 

Figura 10, seguinte. 
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Esses parâmetros serão empregados para a elaboração de leis de degradação dos 

equipamentos e das redes, de modo a permitir a implantação de ações sistemáticas de 

manutenção e, conseqüentemente, a otimização de procedimentos. 

 

LEI DE
DEGRADAÇÃO

MANUTENÇÃO
CONDICIONADA
(SUPERVISÃO)

MANUTENÇÃO POR
ACOMPANHAMENTO

(INSPEÇÃO)

AÇÕES DE MANUTENÇÃO
SISTEMÁTICA (REVISÃO)

BASEADA EM LEIS
(MODELOS)

CONTÍNUA PERIÓDICA

CONHECIDA

DESCONHECIDA

AÇÕES DE MANUTENÇÃO
CONDICIONADA E POR
ACOMPANHAMENTO,

BASEADAS EM CRITÉRIOS
EMPÍRICOS

 
 

Figura 10: Diagrama das Ações de Manutenção Preditiva e Preventiva 
 

 
 
Para equipamentos ou sistemas, cuja função confiabilidade não pode ser conhecida por falta 

de dados estatísticos ou pela própria natureza do equipamento,  utiliza-se técnicas baseadas 

em condições operativas. 

 À título de exemplo,  apresenta-se a seguir uma metodologia estabelecida para a avaliação do 

estado de transformadores de potência, que é um dos elementos mais importantes de uma 

subestação. Considerando que o grau e as causas de degradação de um transformador têm 

influência direta na composição do óleo isolante, diversos estudos foram desenvolvidos para 

determinar o estado de transformadores de potência. Um desses estudos (Rodrigues, 2005) 

propõe a criação do IDT, grau de degradação de transformadores de potência, para a 

monitoração da evolução do estado dos transformadores no sistema de alta tensão e a 
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determinação da periodicidade das inspeções, considerando a presença e a concentração dos 

seguintes gases e  causas correspondentes (Tabela 2): 

 
Tabela 2 - Causas e materiais envolvidos na degradação. 

 
Concentração (ppm) 

CH4/ H2 C2H2 (ppm) CO (ppm) Índice H2 C1 + C2 * 
< 200 < 300 --- --- <= 400 A 

201 a 300 < 300 
<= 0,15 --- --- B1 
0,16 a 1,0 <= 20 --- B2 
0,16 a 1,0 > 20 --- B3 

<= 200 301 a 400 

>= 0,61 --- <= 400 B4 
>= 0,61 --- > 400 B5 
<= 0,60 > 20 <= 400 B6 
<= 0,60 > 20 > 400 B7 

201 a 300 301 a 400 
--- > 20 --- B3 
--- <= 20 --- B4 

<= 200 <= 300 --- --- > 400 B9 

301 a 600 <= 400 
<= 0,15 --- --- C1 
0,16 a 1,0 <= 50 --- C2 
0,16 a 1,0 > 50 --- C3 

<= 300 401 a 800 

>= 0,61 --- <= 500 C4 
>= 0,61 --- > 500 C5 
<= 0,60 > 50 <= 500 C6 
<= 0,60 > 50 > 500 C7 

301 a 600 401 a 800 
--- > 50 --- C8 
--- <= 50 <= 500 C4 
--- <= 50 > 500 C5 

>= 601 <= 800 
<= 0,15 --- --- D1 
0,16 a 1,0 <= 50 --- D2 
0,16 a 1,0 > 50 --- D3 

<= 600 >= 801 

>= 0,61 --- <= 700 D4 
>= 0,61 --- > 700 D5 
<= 0, 60 > 50 <= 700 D6 
<= 0, 60 > 50 > 700 D7 

>= 601 >= 801 
--- > 100 --- D8 
--- <= 100 <= 700 D4 
--- <= 100 > 700 D5 

 
Onde: 

C1 = CH4 

C2 = C2H2 + C2H4 + C2H6 

Índice de degradação: 

A – Normal; 

B – Médio; 

C – Importante; 
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D – Muito importante. 

Tipo de degradação: 

• Descargas parciais envolvendo o óleo; 

•  Centelhamento envolvendo o óleo; 

• Centelhamento envolvendo o óleo e/ou o gás do comutador de 

derivações em carga; 

•  Térmica envolvendo o óleo; 

• Térmica envolvendo óleo e papel; 

• Térmica envolvendo o óleo e/ou gás do comutador de derivações em 

carga; 

• Térmica envolvendo óleo e papel; 

• Arco elétrico no óleo ou gás do comutador de derivações em carga; 

•  Térmica envolvendo o papel. 

Recomenda-se as seguintes freqüências de ensaio e ações a serem tomadas (Tabela 3): 

Tabela 3 - Freqüência de ensaios / ações preventivas 
 

 
Índice 

 
Freqüência de ensaios / ações preventivas 

 
A Evolução normal 
B1, B2, B3, B4, 
B5, B6, B7, B9 

Próximo controle entre 6 e 12 meses 

C1, C2, C3, C4, 
C5, C6, C7, C8 

Próximo controle entre 3 e 6 meses 

D Para todos os índices “D” – Próximo controle entre 1 e 3 meses 
D1 Nova medição de nível de descargas parciais no transformador 
D2, D3 Possíveis gases formados pelo comutador de derivações em carga. Caso 

contrário, inspecionar as conexões do transformador 
D4, D5, D6, D7 Possíveis gases formados pelo comutador de derivações em carga. Caso 

contrário, inspecionar as conexões do transformador (pontos quentes) e revisão 
no sistema de resfriamento 

D8 Inspecionar conexões / medição de resistência do isolamento. Caso o valor seja 
baixo considerar a necessidade de reparo em oficina. Para o transformador 
reentrar em operação deve ser feita a desgaseificação e retornar ao esquema de 
amostragem normal. 

 



 

 60

Como visto, a análise da composição do óleo isolante do transformador permite o 

estabelecimento da periodicidade ideal de várias ações de manutenção preditiva (inspeções) e 

manutenção preventiva (reparos de defeitos), assumindo-se o caminho da manutenção 

sistemática no diagrama de manutenção. 

O conhecimento das leis de degradação de um equipamento permite a realização da 

manutenção sistemática de forma mais econômica e eficiente. 

Naturalmente, não é possível elaborar métodos determinísticos para todos os equipamentos de 

um sistema de extra-alta tensão, seja pela falta de dados, pela natureza do equipamento ou 

mesmo pela complexidade do modelo. Nesses casos, a adoção de um método de avaliação 

empírica pode fornecer subsídios valiosos para o estabelecimento da periodicidade das 

atividades de manutenção preventiva e preditiva, conforme exemplifica a Proposta de 

Avaliação Empírica da Periodicidade das Ações de Manutenção Preditiva e Preventiva 

apresentada na Figura 11. 

Este modelo propõe que a avaliação técnica de cada elemento do sistema de alta tensão seja 

determinada através de notas associadas às atividades de manutenção necessárias para garantir 

o seu desempenho operacional. 

Estas notas são calculadas através de ponderações algébricas que relacionam os parâmetros 

inerentes ao elemento com os pesos relativos que cada um deles contribui para estabelecer a 

necessidade das atividades de manutenção. O método AHP apresentado em item subseqüente 

pode ser aplicado nesse caso. 

Após um processo de normalização das notas obtidas para cada atividade relacionada ao 

equipamento, procede-se a busca em uma Tabela de Periodicidade, onde estão pré-

relacionadas as notas normalizadas com os respectivos intervalos de tempo 

recomendados/definidos empiricamente para execução das atividades de manutenção 

preditiva e preventiva.  
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Elemento 1 Atividade A

Parâmetro 1.1
Parâmetro 1.2
......................
......................
Parâmetro 1.n

Peso A.1
Peso A.2
..............
..............
Peso A.n

Algoritmo: F(Parâmetros, Pesos)

Parâmetro 1.1 x Peso A.1 + Parâmetro 1.2 x Peso A.2 + ........ +Parâmetro 1.n x Peso A.n

Nota 1.A
(normalizada: p.u.)

Tabela de Periodicidade
Nota: Período:
     0 a 0,25: 2 anos
     0,26 a 0,70: 1 ano
     0,71 a 1,0: 6 meses

 

 
 

Figura 11: Proposta de Avaliação Empírica da Periodicidade das Ações de 
Manutenção Preditiva e Preventiva 

 
 

 

A Tabela 4 apresenta um exemplo de parâmetros e correspondentes notas sugeridas para 

caracterização do estado de subestações EAT (vida útil, estados operativos e agentes 

externos).: 
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Tabela 4 – Exemplo de parâmetros e notas para a caracterização do estado de rede (vida útil, 
estados operativos e agentes externos) 

 
 

Vida útil Estados operativos Agentes Externos 

data de início da operação: 

até 5 anos:   1 

de 5 a 20 anos:                2 

mais de 20 anos:   3 

desligamentos anuais: 

até 2:   1 

de 3 a 4:  2 

mais de 4:  3 

salinidade (litoral): 

menos de 500 m:  1 

de 501 a 2 km:   2 

maior que 2 km:    3 

carregamento: 

até 80%:   1 

de 81% a 100%:    2 

mais de 100%:   3 

Operação: 

com operador:    1 

sem operador e telesupervisão:       2 

sem operador e telesupervisão:       3 

vandalismo: 

inexistente:  1 

eventual:  2 

corrente:  3 

 Importância (n. consumidores: 

até 10 mil:   1 

de 10 mil a 50 mil:  2 

mais de 50 mil:   3 

 

 

Assim, quando não são conhecidas as leis de degradação do equipamento, a manutenção é 

baseada em critérios empíricos, menos eficientes. 
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3.4 Método Hierárquico Analítico 

 

O Método Hierárquico Analítico (MAH, ou AHP – Analytic Hierarchy Process) é um 

poderoso e flexível método de tomada de decisão que auxilia na determinação de prioridades 

e também identifica a melhor alternativa, dentre várias propostas,  levando em conta tanto 

aspectos quantitativos quanto qualitativos. Através da redução de decisões complexas a 

decisões comparativas uma a uma, o AHP  indica prioridades nas atividades de manutenção e 

também proporciona um raciocínio claro do motivo da alternativa selecionada ser a melhor. 

Seu emprego é especialmente valioso quando os métodos determinísticos de avaliação são de 

grande complexidade ou exigem uma quantidade muito grande de dados; em outras palavras,  

seu princípio pode ser resumido em: “Para decidir, a experiência e o conhecimento são tão 

importantes quanto os dados”. 

Esse método tem sido empregado em diversas áreas, incluindo engenharia e administração, 

onde se verifica soluções comerciais  adotadas por empresas como IBM, General Motors, 

Banco do Brasil etc.  

O AHP é executado através de três fases: estruturação, julgamentos e síntese dos 

resultados. 

A estruturação consiste na obtenção do modelo de decisão, que no AHP possui a forma de 

uma hierarquia. A Figura 12 a seguir traz o exemplo de um modelo, com três níveis 

hierárquicos. 

Na fase seguinte, julgamentos, os elementos de um nível hierárquico devem ser comparados 

entre si. De acordo com experimentos psicológicos, o cérebro humano possui como limite 9 

itens em comparações simultâneas. Assim, o número 9 surge como limite de elementos por 

nível hierárquico. Porém, para hierarquias com mais de três níveis, este limite se aplica para 

cada nó. 
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OBJETIVO DA DECISÃO
(EX.: MAIOR

CONFIABILIDADE)

CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 1 CRITÉRIO 1

ALTERNATIVA
1

ALTERNATIVA
2

ALTERNATIVA
3

 
 

Figura 12 – Estrutura de decisão hierárquica em três níveis 

 

Existem dois tipos de estruturação: bottom-up e top-down. O tipo bottom-up, útil quando as 

alternativas são mais bem compreendidas que os objetivos, possui os seguintes passos: 

identificação das alternativas; listagem dos prós e contras de cada alternativa e obtenção dos 

critérios e do objetivo da decisão a partir dos prós e contras listados anteriormente. A 

estruturação top-down é mais bem aplicada a decisões de natureza estratégica onde os 

objetivos são melhores compreendidos que as alternativas. Na estruturação top-down, a 

estruturação é a seguinte: identificação do(s) objetivo(s) principal(is) da decisão; identificação 

dos sub-objetivos, critérios, sub-critérios, etc.,e finalmente, agrupamento das alternativas no 

último nível hierárquico. Após o modelo de decisão ter sido estruturado, a próxima fase do 

AHP é a realização de julgamentos por especialistas no assunto em questão.  
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4. MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO  

 

4.1 Considerações Gerais 

 

A elaboração de um Plano de Manutenção que objetiva o aumento da receita de uma empresa 

transmissora por meio do aumento da disponibilidade de seus ativos operacionais requer a 

identificação dos equipamentos críticos em termos de perda de receita, das causas de 

indisponibilidade, das atividades de manutenção realizadas e dos impactos dos custos 

associados às correspondentes indisponibilidades. 

Esses tópicos, relativos aos principais ativos operacionais dos sistemas de transmissão que são 

as linhas e as subestações, são tratados nos itens seguintes, onde também são apresentados 

indicadores associados à indisponibilidade e à manutenção. 

 

4.2 Subestações 

 

As subestações são constituídas de componentes estáticos (estruturas, isoladores, 

barramentos, cabos e ferragens); de equipamentos estáticos (transformadores, pára-raios, 

capacitores) e de equipamentos dinâmicos (chaves seccionadoras, disjuntores, comutadores de 

derivação), que devem ser analisados individualmente quanto aos parâmetros relativos à 

vida útil, estado operativo e condições externas. 

 

4.2.1 Inspeção de Subestações 

 

O estado das subestações pode ser avaliado através de inspeções, que usualmente integram : 
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• Inspeção Visual: que consiste na observação dos equipamentos e instalações, 

identificando irregularidades, fazendo leitura de instrumentos de medição (tensão, 

corrente, potência, energia, pressão, etc.)  

• Inspeção Apurada: além das atividades da inspeção visual, nesta inspeção 

também são registradas, em formulários específicos, as leituras de dispositivos de 

proteção, de relés, de contadores de operações, dentre outros. 

Este tipo de inspeção pode incluir testes de funcionamento (ventilação forçada, 

compressores etc..), análise cromatográfica do óleo isolante, análise da curva de carga 

e temperatura, medição de acidez e rigidez dielétrica do óleo isolante, e pequenos 

serviços (drenagem de reservatórios, rearme de sinalizadores, limpeza, etc.). 

• Inspeção Termográfica: consiste em verificar, com instrumentos específicos, 

os eventuais “pontos quentes” das instalações que subsidiam diagnósticos de possíveis 

não conformidades, que possam provocar indisponibilidades futuras. Nessas inspeções 

são levantados os pontos quentes em conexões existentes em transformadores, 

reatores, reguladores, seccionadoras, disjuntores, pára-raios, painéis, cubículos, 

barramentos, etc. 

 

A inspeção de cada componente da subestação é complementada com procedimentos 

específicos que avaliam as correspondentes condições técnicas e operacionais dos 

equipamentos, conforme apresentado a seguir: 

  

• Barramentos (cabos, barras, conecções) 

o Inspeção visual; 

o Inspeção termográfica. 
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• Seccionadoras (unipolares, tripolares e chaves fusível) 

o Inspeção visual; 

o Inspeção termográfica. 

• Isoladores 

o Inspeção visual 

• Para raios AT 

o Inspeção visual; 

o Inspeção termográfica; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento); 

o Medição da corrente de fuga (quando integrada ao equipamento) 

• Transformador de serviço auxiliar 

o Inspeção visual; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento); 

o Medição da relação de espiras – TTR (com desligamento, apenas em caso 

de energização inicial, mudança de tap ou desconfiança de falha); 

o Medição de acidez e rigidez dielétrica do óleo isolante (com desligamento): 

• Transformador de potencial com óleo isolante 

o Inspeção visual; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento) 

o Medição da relação de espiras – TTR (com desligamento, apenas em caso 

de energização inicial, mudança de tap ou suspeita de falha); 

o Medição de acidez e rigidez dielétrica do óleo isolante (com desligamento). 

• Transformador de potencial seco 

o Inspeção visual; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento); 
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o Medição da relação de espiras – TTR (com desligamento, apenas em caso 

de energização inicial, mudança de tap ou desconfiança de falha). 

• Transformador de corrente com óleo isolante 

o Inspeção visual; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento); 

o Medição de acidez e rigidez dielétrica do óleo isolante (com desligamento). 

• Transformador de corrente seco 

o Inspeção visual; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento). 

• Transformador de Força 

o Inspeção visual; 

o Análise cromatográfica do óleo isolante; 

o Análise da curva de carga e temperatura; 

o Medição de acidez e rigidez dielétrica do óleo isolante; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento); 

o Medição da relação de espiras – TTR (com desligamento, apenas em caso 

de energização inicial, mudança de tap ou suspeita de falha); 

o Análise do papel isolante – celulose (com desligamento para retirada da 

amostra). 

• Equipamentos auxiliares e de proteção intrínseca do transformador de força 

o Sistema de ventilação forçada: 

� Inspeção visual; 

� Testes de funcionamento; 

� Medição da resistência de isolamento dos ventiladores e cabos. 

o Secador de ar – Sílica gel: 
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� Inspeção visual; 

o Relés de pressão, buchools, indicadores de nível de óleo, indicadores de 

pressão de gás N2 e termômetros: 

� Inspeção visual; 

� Testes de funcionamento (com desligamento); 

� Medição doa resistência de isolamento dos cabos de controle (com 

desligamento). 

• Comutadores sob carga: 

o Inspeção visual; 

o Número de comutações. 

• Disjuntores PVO, a vácuo e a SF6: 

o Tempo; 

o Inspeção visual; 

o Inspeção termográfica; 

o Nº de operações total; 

o Nº de operações por relés; 

o Potência de curto interrompida acumulada; 

o Medição da resistência de isolamento (com desligamento); 

o Medição da resistência de contato (com desligamento). 

• Conjunto de baterias 

o Tempo; 

o Inspeção visual; 

o Medições de nível, densidade e acidez. 

• Carregadores de baterias 

o Inspeção visual; 
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• Relés, medidores e instrumentos eletromecânicos 

o Inspeção visual; 

o Verificação do prazo de  validade de calibração. 

• Relés, medidores e indicadores estáticos 

o Inspeção visual; 

• Cabos de controle, medição e proteção 

o Inspeção visual; 

o Medições da resistência de isolamento (com ou sem desligamento); 

• Painéis 

o Inspeção visual; 

• Obras civis 

o Inspeção visual; 

 

4.2.2 Ocorrências em Subestações – Árvores de Decisão 

 

As condições externas causadoras dos principais defeitos ou falhas observadas em 

subestações de extra-alta tensão - EAT estão apresentadas a seguir, com o objetivo de ilustrar 

a constituição de árvores de decisão que subsidiam a formulação do Plano de Operação. 

Baseando-se na metodologia para Análise de Árvore de Falhas (FTA – “Fault Tree 

Analysis”) e na proposta de aplicação da MCC (Manutenção Centrada na Confiabilidade), 

descritas anteriormente, apresenta-se a seguir o desenvolvimento de Árvores de Decisão para 

a seleção das ações de manutenção preditiva e preventiva de disjuntores e de transformadores, 

que são os principais ativos operacionais de uma subestação: 
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a) Disjuntores 

 

Disjuntores

Inspeção visual detectou
defeito?

SIMNÃO Correção do(s)
defeito(s)

Inspeção termográfica
detectou defeito?

Número de operações
desde a última revisão

atingiu limite?

SIMNÃO Correção do(s)
defeito(s)

SIMNÃO
Revisão

Tempo desde última
inspeção atingiu o limite?

SIMNÃO
RevisãoNão faz nada

 
 

 

Figura 13 - Árvore de Decisão - Manutenção Preditiva (Inspeções) e Preventiva  
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b) Transformadores de Força 
 
 
 

Transformadores
de Força

Inspeção visual detectou
defeito?

SIMNÃO Correção do(s)
defeito(s)

Inspeção termográfica
detectou defeito?

Análise cromatográfica
constatou anomalia?

SIMNÃO Correção do(s)
defeito(s)

SIMNÃO Análise
cuidadosa do

relatório

Tempo desde última
inspeção atingiu o limite?

SIMNÃO
RevisãoNão faz nada

Tratamento do
óleo

Troca do óleo Revisão no
transformador

OU OU

 
 
 
 

Figura 14 - Árvore de Decisão - Manutenção Preditiva (Inspeções) e Preventiva  
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Fundamentando-se nas Árvores de Decisão apresentadas pode-se elaborar as demais árvores 

de decisão envolvendo os outros componentes da subestação, em função da quantidade de 

atividades que encerram, como: 

 
a) árvore de decisão com uma atividade: 

� Inspeção Visual: 

• Isoladores 

• Secador de ar – Sílica gel 

• Carregadores de baterias 

• Relés, medidores e indicadores estáticos 

• Painéis 

• Obras civis 

 

b) árvore de decisão com duas atividades: 

� Inspeção visual e Inspeção termográfica 

• Barramentos (cabos, barras, conecções)  

• Seccinadoras (unipolares, tripolares e chaves fusível) 

� Inspeção Visual e período de validade de calibração: 

• Relés, medidores e instrumentos eletromecânicos 

� Inspeção Visual e quantidade  de operações: 

• Comutadores sob carga 

� Inspeção Visual e medição da resistência de Isolamento 

• Transformador de corrente seco 

• Cabos de controle, medição e proteção 

� Inspeção Visual e análise de nível, de densidade e  de acidez 

• Conjunto de baterias 
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c) árvore de decisão com três atividades:  

� Inspeção Visual; medição da resistência de Isolamento e teste de 

funcionamento. 

• Sistema de ventilação forçada do Transformador de força 

• Relés de pressão, buchools, indicadores de nível de óleo, indicadores de 

pressão de gás N2 e termômetros 

� Inspeção Visual, medição da resistência de Isolamento e da relação de espiras - 

TTR 

• Transformador de potencial seco 

 

d) árvore de decisão com quatro atividades: 

� Inspeção Visual, Inspeção termográfica, medição da resistência de isolamento 

e de corrente de fuga 

• Pára-raios AT 

� Inspeção Visual, medição da resistência de isolamento, da acidez e da rigidez 

dielétrica do óleo isolante 

• Transformador de corrente com óleo isolante 

 

e) árvore de decisão com cinco atividades: 

� Inspeção Visual, medição da resistência de Isolamento, da relação de espiras – 

TTR e da acidez e rigidez dielétrica do óleo isolante 

• Transformador de serviço auxiliar 

• Transformador de potencial com óleo isolante 
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a) árvore de decisão com mais de cinco atividades: 

� Inspeção visual, medições da resistência de isolamento, da relação de espiras – 

TTR; da acidez e da rigidez dielétrica do óleo isolante; análise cromatográfica 

do óleo isolante, análise dos registros  de carga, de temperatura do papel 

isolante ( celulose) 

•       Transformador de Força 

� Inspeção Visual, inspeção termográfica, medição da resistência de isolamento 

e dos contatos, tempo de operação, número de operações total e por relés; 

potência de curto-circuito interrompida acumulada.  

• Disjuntor PVO, a vácuo e a SF6 

 

4.3 Linhas de Transmissão 

 

As linhas de transmissão são constituídas de componentes estáticos (torres, isoladores, cabos 

e ferragens) sujeitos a degradação, a defeitos ou a falhas, e também devem ser analisadas 

quanto aos parâmetros relativos à vida útil, estados operativos e condições externas. 

 

4.3.1 Inspeções dos Elementos de Linhas de Transmissão 

 

A análise do estado das linhas de transmissão é caracterizada através dos seguintes tipos de 

inspeção : 

 

• Inspeção Parcial: realizada por eletricistas que percorrem o trecho inspecionado a pé 

ou de carro, dependendo do acesso à faixa de passagem da linha, observam a olho nú 

ou com binóculo os componentes e anotam as irregularidades. 
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• Inspeção Apurada: realizada por eletricistas que percorrem o trecho inspecionado a 

pé ou de carro, dependendo do acesso à faixa de passagem da linha,  escalam as 

estruturas até uma distância segura da parte energizada, observam a olho nú ou com 

binóculo os componentes e anotam as irregularidades. 

 

• Inspeção de Recebimento de Limpeza de Faixa: realizada por eletricistas que 

percorrem o trecho inspecionado a pé ou de carro, dependendo do acesso à faixa de 

passagem da linha ,  e avaliam a qualidade do serviço de limpeza  executado.  

 

 

4.4 Índices de Mérito 

 

A condição dos elementos de uma rede de extra alta tensão é avaliada pelos seguintes índices 

de mérito, que representam, ao lado dos parâmetros apresentados anteriormente, o estado da 

rede: 

 

� Risco de Desenvolvimento de Defeitos (IDD); 

� Risco de Falha (IRF); 

� Risco de Acidentes Pessoais (IAP); 

� Importância Estrutural (IST). 

 

4.4.1 Risco de Desenvolvimento de Defeitos – IDD 

 

Esse risco é determinado pelos agentes causadores de defeitos registrados e padronizadas pela 

Transmissora, sendo constituído por outros dois índices, o IDDrede e o IDDequip, relativos a 

defeitos em redes e em equipamentos e calculado por: 

 

IDD
2

1
k = (IDDredek + IDDequipk). 



 

 77

 
O IDD é útil para a priorização das atividades de manutenção preventiva e preditiva, à medida 

que aponta quais redes são mais suscetíveis ao desenvolvimento de defeitos.  

 

4.4.2 Risco de Falha – IRF 

 

Esse índice representa o risco de um defeito, detectado na fase preditiva, provocar falha e 

causar interrupções em circuitos. 

Teoricamente, calcula-se o intervalo de tempo entre a verificação do tipo de avaria 

determinada pela inspeção (ti) e a ocorrência de falha (tr), em horas, designado por Tempo de 

Falha (TF). Calcula-se também o Tempo Médio de Falha (TMF) para cada tipo de defeito de 

interesse. 

O Risco de Falha (IRF) para o j-ésimo elemento em um instante t qualquer é dado por: 

 

IRFj(%) = (t-ti / TMFj) * 100; 

 

Esse índice pode ser associado a vários elementos constituintes das instalações, como por 

exemplo, no caso de um transformador: 

� integridade física das ligações; 

� integridade física das buchas; 

� existência de vazamentos; 

� existência ou sinais de ferrugem. 

 O propósito desse índice é subsidiar a decisão de adiar o serviço de manutenção do defeito, 

sabendo-se o risco que essa decisão representa. Para alguns tipos de defeito a falha é eminente 

e deve ser corrigida imediatamente 
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Enquanto não houver disponibilidade dos registros para cálculo do TMF,  o risco de falha 

pode ser estimado por meio  do um modelo de probabilidade condicional descrito a seguir: 

 
IRF(%) = Pr(F ∩ D) = Probabilidade de se ter o defeito e falha 

 
Pr(F ∩ D) = Pr (F/D) * Pr(D) 

 

4.4.3 Risco de Acidentes Pessoais - IAP 

 

Através de registros de acidentes pelos defeitos nos equipamentos inspecionados, envolvendo 

pessoas, calcula-se a probabilidade de algum equipamento causar danos pessoais: 

 
Pr(Di  ∩ Aj) = Pr(Di / Aj) * Pr(Di); 

 
Onde: 

Di = Defeito i; 
Aj = Acidente j; 

 
Então: 

� Pr(Di) = número de elementos com defeito i /  número total de elementos; 

� Pr(Di / Aj) = número total de elementos com defeito i que causaram acidentes do 

tipo j / número de elementos com defeitos i); 

� RAij = Risco de acidentes j causados pelo defeito i; 

� RAij (%) = (número de elementos com defeito i / número total de elementos) * 

(número total de elementos com defeito i que causaram acidentes do tipo j / 

número de elementos com defeitos i) * 100 

 
Para cada defeito o risco de acidente j é de: 
 

RAij = ∑
j

iji )DPr(*)A/DPr(  

 
e o risco total de acidentes de qualquer tipo causado por qualquer defeito é dado por: 
 

RAij = ∑∑
j

iji
i

)DPr(*)A/DPr(  
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Nos índices que envolvem a avaliação de risco deve-se considerar que os elementos básicos 

para o estabelecimento do grau de risco ou determinação de zonas são:  

� a identificação das fontes de risco; e 

� a determinação do grau da fonte de risco (contínuo, primário ou secundário). 

 

4.4.4 Índice de Importância Estrutural para a Confiabilidade do Sistema - 

IST 

 

A contribuição de um componente ou de um conjunto de componentes para a falha de um 

sistema é chamada na literatura de importância (Anders, 1989), que é função das 

características das falhas e da estrutura do sistema. A análise da importância dos 

componentes, equipamentos ou linhas é útil não apenas na manutenção, mas também na 

concepção e operação. Pode-se, por exemplo, estimar as possíveis variações na probabilidade 

de falha do sistema causadas por variações nos parâmetros de confiabilidade de componentes. 

Inspeções, manutenções e detecções de falhas devem ser orientadas tendo em vista a 

importância dos componentes.  

O índice IST representa a importância estrutural de um componente ou equipamento para a 

rede e é bastante eficaz para a análise de confiabilidade. Conceitualmente, esse índice 

corresponde à derivada parcial da probabilidade de falha (pF) do sistema, em relação à 

probabilidade de falha pj do seu  j-ésimo elemento: 

j

F
j p

p
IST

∂

∂
=  

 
Anders (1989) mostra que a expressão acima corresponde a: 

ISTj = P(falha no sistema | j falhou) – P(falha no sistema | j continua operando) 
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A importância estrutural IST expressa  a diferença entre  a probabilidade do sistema falhar 

enquanto o componente falhou e  a probabilidade do sistema falhar enquanto o componente 

continua funcionando. Assim, ISTj mostra o quão “crítico” do ponto de vista estrutural, o 

componente j é para a operação do sistema,  permitindo avaliar quais elementos são mais 

importantes para o funcionamento da rede e portanto merecedores de  atenção especial no 

estabelecimento das políticas de manutenção. 
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5.  METODOLOGIA PARA PRIORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE 
MANUTENÇÃO 
 

5.1 Formulação do Problema 

 

O foco do desenvolvimento deste trabalho situa-se no estudo da disponibilidade operativa das 

instalações de linhas e de equipamentos do sistema de transmissão, na medida em que o 

objetivo é o de maximizar a receita proveniente das instalações de transmissão conforme 

estabelece a regulação que rege essa matéria. 

Considerando o adequado projeto de linhas de equipamentos, a disponibilidade depende 

significativamente do planejamento 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 aos 

aspectos topológicos da rede, que levam em conta a indisponibilidade de um dado ativo no 

contexto sistêmico. 

Para a prestação deste serviço, o ONS remunera a Transmissora, com base na disponibilidade 

individual das funções realizadas pelos equipamentos e linhas de transmissão, penalizando as 

indisponibilidades devidas tanto às manutenções preventivas como às falhas intempestivas. 

As manutenções corretivas são penalizadas com maior rigor relativamente às manutenções 

preventivas, podendo acarretar diminuição de receita significativa auferida pela Transmissora, 

dependendo das taxas de falhas esperadas para cada componente da rede. 

A maximização da receita pelos serviços de Transmissão envolve um compromisso entre os 

dois tipos de manutenção e, tem por objetivo também, maximizar o fundo criado para a 

reposição dos equipamentos ao final da sua vida útil, de forma a manter a confiabilidade do 

sistema. 
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Então, a questão que se coloca é: 

“Determinar o conjunto de ações de manutenção preventivas e corretivas, 

correspondente a um nível esperado de disponibilidade das instalações de um sistema 

de transmissão que resulte na melhor composição econômica de custo de manutenção, 

custo de reposição de equipamentos e receita advinda da disponibilidade.” 

 

5.2 Fundamentação e Diretrizes Metodológicas  

 

Inicialmente, são estabelecidos os critérios básicos para a análise da indisponibilidade em 

equipamentos e linhas de transmissão e os correspondentes dados necessários para 

simulações, abordando conceitos tais como: configuração operativa, recursos operativos, 

indisponibilidade, modalidades de manutenção, dentre outros.  

Considerandos esses conceitos, esses dados e esses critérios é estabelecido um Plano de 

Manutenção de Referencia que permite avaliar a perda de receita esperada, causada por 

indisponibilidade de linhas e equipamentos. 

As simulações se fundamentam na base de dados sobre os recursos operativos do sistema, em 

índices referentes a indisponibilidades programadas ou intempestivas, etc. 

Na elaboração do Plano de Manutenção de Referencia são considerados métodos teóricos 

referentes à gestão da manutenção de equipamentos, bem como parâmetros e  índices de 

mérito dos equipamentos e linhas de transmissão da rede de EAT, pela aplicação de métodos 

de priorização específicos para as atividades de manutenção, considerando que: 

• manutenção preditiva consiste em um conjunto de ações fundamentado em 

inspeções de equipamentos e seus parâmetros operativos que determinam a 

necessidade e prazo para execução de intervenções de manutenção preventiva; 
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•  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. 

•  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. 

 

O Plano Anual de Manutenção de Referencia é realizado considerando que: 

• 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,  considerando as Inspeções.  

• As inspeções são importantes instrumentos de diagnóstico das linhas de transmissão, 

subsidiando 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, cuja  periodicidade usual é de um ano.  

• 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. 

• Os equipamentos cuja atividade principal no sistema de transmissão está diretamente 

relacionada com sua manobra e, seu desempenho depende essencialmente das 
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condições em que tal atividade é realizada, o número de operações passa a ser um 

parâmetro importante na programação das manutenções preventivas. 

• 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. 

• 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. 

• Os resultados de análises, de ensaios e de inspeções, constituem um dos principais 

subsídios para a determinação da periodicidade das manutenções preventivas. 

• 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.  

• O diagnóstico individual de uma linha de transmissão 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. Esse diagnóstico é elaborado a partir de informações sobre a: 

classificação da linha segundo a sua prioridade (vitais, essenciais e secundárias); a 
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análise dos desligamentos; os resultados das inspeções aéreas e terrestres; os resultado 

das medições e inspeções programadas no ano anterior (resistência de aterramento, 

vibração eólica, termovisor, abertura dos grampos, etc); os 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 com flexa elevada a serem corrigidas; existência de 

isoladores de porcelana de baixa confiabilidade e de 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; 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.  Os trechos das linhas de transmissão que se encontram em área urbana ou 

de convívio com terceiros, têm sua periodicidade de inspeção definida, também, sob o 

aspecto de segurança. 

Os diagramas a seguir apresentam os esquemas para priorização das atividades de 

manutenção preditiva, preventiva e corretiva, descritos pelos módulos: 

• Módulo 1 – Plano Anual de Manutenção 

• Módulo 2 – Manutenção Preditiva 

• Módulo 3 – Manutenção Preventiva 

• Módulo 4 – Manutenção Corretiva 
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Atividades de Inspeção
- Data da última inspeção realizada
- Periodicidade (freqüência anual)
- Custos previstos
- Índices de Mérito (IDD e IST)

Programação da
Manutenção Preditiva
(em bases semanais)

Programação da
Manutenção Preventiva

(Em bases semanais)

Atividades de Correção
- Histórico da distribuição mensal
  dos custos realizados com
   correções

Programação da
Manutenção Corretiva

(em bases mensais)

Orçamento para
Manutenção Corretiva

Atividades de Intervenção
- Data da última revisão realizada
- Periodicidade de revisões
- Histórico da distribuição mensal
  de reparos de defeitos
- Custos previstos (revisão/reparo)

Previsão Orçamentária
Manutenção Preditiva

Previsão Orçamentária
Manutenção Preventiva

Base de Dados:
SEs e LTs,
Atividades,
Parâmetros,

Defeitos,
Falhas,
Custos,

Orçamentos

 
 
 
 

Figura 15 – Módulo 1- Plano Anual de Manutenção 
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Aplicação de regras de Inspeção de
Equipamentos de SEs AT

(Árvores de Decisão)

Orçamento para
Manutenção Preditiva

Avaliação do estado da
rede AT

Cálculo dos Índices de
Mérito (IDD e IST)

Cálculo dos custos das
inspeções

Lista de
Inspeções
priorizadas

Aplicação de regras de Inspeção de
Linhas de Transmissão AT

(Árvores de Decisão)

Programa
Otimizador

Tabela de
Inspeções
candidatas

e parâmetros

Rotina
Ordenadora

Base de Dados:
SEs e LTs,
Atividades,

Parâmetros,
Defeitos,
Falhas,
Custos,

Orçamentos

 
 
 
 
Figura 16 – Módulo 2 – Manutenção Preditiva - Etapas de seleção e priorização das 
inspeções contínuas (supervisão) e periódicas. 
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Aplicação de regras de
reparos de defeitos e

revisões (sistemáticas) de
Equipamentos de SEs AT

(Árvores de Decisão)

Orçamento para
Manutenção Preventiva

Avaliação do estado da
rede AT

Cálculo dos Índices de
Mérito (IRF e IEA)

Cálculo dos custos das
intervenções

Lista de
Intervenções
priorizadas

Aplicação de regras de
reparos de defeitos e

revisões (sistemáticas de
Linhas de Transmissão AT

(Árvores de Decisão)

Programa
Otimizador

Tabela de
Intervenções
candidatas

e parâmetros

Rotina
Ordenadora

Base de Dados:
SEs e LTs,
Atividades,

Parâmetros,
Defeitos,
Falhas,
Custos,

Orçamentos

 
 
 
 
Figura 17 – Módulo 3 – Manutenção Preventiva - Seleção e priorização das intervenções 
de reparos de defeitos e revisões (manutenções sistemáticas) 
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Programação/Execução da
Manutenção Corretiva

(Ordem de Serviço Corretiva - OSC)

Execução
provisória (Manutenção Paliativa)
definitiva (Manutenção curativa)

Custos realizados

Ocorrências de Falhas
COS/COD

Consumidores

Base de Dados:
SEs e LTs,
Atividades,

Parâmetros,
Defeitos,
Falhas,
Custos,

Orçamentos
 

 
 
 
 
Figura 18 - Módulo 4 – Manutenção Corretiva – Reparos provisórios e definitivos 

 
 

 

 
5.3 Critérios e Hipóteses 

 

5.3.1  Impacto Econômico da Indisponibilidade de Ativos 

 

Os principais aspectos contratuais envolvidos na prestação dos serviços de transmissão, 

referentes aos direitos (receita) e obrigações da Transmissora (disponibilidade do sistema), 

bem como as penalidades pela indisponibilidade de componentes do sistema fazem parte do 

Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão (CPST) celebrado entre o ONS e a 

Transmissora, podendo ser destacados os seguintes tópicos 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 = Σ RAi e a 
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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.  

  PV =  [PB x Kp]/[24xD] x Σ DDPi +[PB x Ko]/[24xD] x Σ DODi 

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; 

PB - Parcela mensal do Pagamento Base da instalação; 

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. 

 

5.3.2  Critério de Contingência 

 

O sistema de transmissão 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. 
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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 é obtida pelo produto das probabilidades de cada um 

dos eventos, A ocorrência de eventos dessa natureza é em algumas ordens de grandeza menor 

que cada um dos eventos isolados o que permite que não se leve em consideração à saída de 

operação por falha de um componente por efeito de falha em outro componente. Assim, para 

efeito de cálculo da perda de receita por indisponibilidade, é considerada apenas a ocorrência 

de contingência simples, não sendo considerada a saída de serviço simultânea de dois ou mais 

componentes,  seja por falha simultânea em ambos ou por falha em um componente quando o 

outro se encontra em manutenção programada.  

 

5.3.3 Amortização e Vida Útil de Equipamentos 

 

Em contrapartida aos serviços de transmissão prestados, a Transmissora recebe mensalmente 

um duodécimo da sua Máxima 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: 
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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 dos sistemas de transmissão apresentam, freqüentemente, vida útil superior 

àquela usualmente prevista 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 de manutenção. Dessa forma, considerando 

taxas de falha e os tempos de reparo variáveis ao longo do tempo, é avaliado o compromisso 
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entre o valor crescente do custo da manutenção e o custo das multas impostas pela operação 

devido a 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. 

 

5.3.4 Classificação das Instalações 

 

 As instalações que compõem a Rede Básica são classificadas em três grandes conjuntos de 

componentes: Linhas de Transmissão, Subestações e Transformadores. Os conjuntos de 

componentes são 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 é realizado o levantamento de séries históricas de 

falhas, com suas causas e dos tempos de reparo. As características dos  conjutos são: 

 

a) Conjunto Linhas de Transmissão: As linhas de transmissão estão subdivididas, 

inicialmente, pelo tipo de torre utilizada, sendo definido para cada um deles, famílias 

levando 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. 
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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. 

 

b)  Conjunto de Subestações: Este conjunto contém as subestações classificadas de 

acordo com as famílias a que pertencem, identificadas  pelo mesmo tipo de arranjo, a 

mesma tensão nominal, os mesmos custos de aquisição e de remuneração. Os arranjos 

considerados foram o de barra simples, barra principal e transferência, barra dupla, 

disjuntor e meio e anel. 

 

c)  Conjunto de Transformadores e de Compensação Reativa: Este conjunto de 

equipamentos está dividido nos subconjuntos: transformadores, autotransformadores, 

reatores de barramento e de linha, bancos de capacitores e compensadores síncronos, os 

quais estão agrupados em famílias definidas pela igualdade da potência nominal, da tensão 

nominal primária e secundária no caso particular de transformadores e 

autotransformadores, de custo de reposição e de remuneração mensal. 
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5.4 Modelo Proposto 

 

O modelo consiste no desenvolvimento dos seguinte etapas : 

1º etapas: Fixa-se  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 etapas: 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 etapas: Propõe-se Planos de Manutenção Alternativos e repete-se os passos 1 e 2 para cada 

Plano Alternativo; 

4º etapas: 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  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, através do seguinte procedimento:  

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; 



 

 96

3º passo: Propõe-se um Plano de Manutenção (e correspondente custo) para cada passo de 

simulação do período de estudo; 

4º passo: Executa-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: Calcula-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. 
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6. ESTUDO DE CASO 

 

6.1 Especificação do Caso 

 

Com o intuito de se verificar a validade da metodologia proposta são estudados 2 casos, nos 

quais é analisada a influência de Planos Alternativos de Manutenção nas correspondentes 

Receitas Anuais Permitidas – RAP`s. 

 

No primeiro caso é avaliado o impacto de diferentes alternativas de manutenção na Receita de 

uma Linha de Transmissão, em circuito simples, com tensão de linha de 440 kV e com a 

extensão aproximada de 100 km. A segunda análise trata de um equipamento, no caso um 

autotransformador de 150 MVA de potência, com tensão nominal de 230/138 kV. 

Estes impactos são apreciados em termos do resultado auferido em termos de receita, que 

implicam diretamente uma maior ou menor remuneração, onde se observa que: 

 

a) O custo de remuneração dos ativos foi estabelecido na data de assinatura do Contrato 

de Concessão; 

b) Os fatores multiplicativos de custo de interrupção caracterizam os ônus da 

indisponibilidade dos ativos durante as correspondentes ações de manutenção que 

impliquem em desenergização; 

 

Os estudos foram realizados através de uma ferramenta computacional - software 

desenvolvido no âmbito dos estudos realizados na referência [4], obtendo-se os resultados 

descritos a seguir, cujos dados estão apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Dados de Entrada dos Casos Estudados 

 

Descrição dos Dados 

CASOS 
Caso 1  

 LT 440 kV 100 
km 

Caso 2  
Trafo 230/138 
kV 150 MVA 

Parâmetros Contratuais   
   
Remuneração Anual (R$) R$ 2.507.289,48 R$ 156.242,28 
Fator Multiplicativo para custo de interrupção em manutenção 
preventiva 

1 1 

Fator Multiplicativo para custo de interr. em manut. corretiva 10 10 

   

Custo da Manutenção   

   

Custo de Equipe de Manutenção Preventiva Linha Viva (R$/h) 52 45 
Custo de Equipe de Manutenção Preventiva Desligada (R$/h) 20 120 
Custo de Equipe de Manutenção Corretiva (R$/h) 200 320 

   

Dados para cálculo de vida útil   
   
- vida útil mínima 30 30 
- vida útil máxima 40 40 
- passo de cálculo  1 ano 1 ano 
- Custo de Reposição (US$) US$ 27.392.980,00 US$ 1.707.000,00 

 

 

6.2 Estudo do Caso 1 – Linha de Transmissão de Extra-Alta Tensão 

 

Inicialmente, é procedida a análise do impacto que diferentes planos de manutenção acarretam 

na Função Transmissão de uma Linha. São selecionadas três diferentes políticas de 

manutenção para uma Linha de Transmissão em 440 kV com aproximadamente 100 km de 

extensão, que por sua vez ocasionam diferentes taxas de falhas, índices de saídas 

intempestivas desta mesma Linha de Transmissão, bem como valores diferentes em termos de 

horas despedidas em manutenção preventiva e corretiva. 
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Figura 19 – Interface Gráfica com os dados de entrada das diferentes políticas de 
manutenção 
 

 

Figura 20 – Interface Gráfica com os dados de saída das diferentes políticas de 
manutenção 
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A política de Manutenção Alternativa – Caso 3, que considera um maior esforço de 

manutenção preventiva tanto com o componente energizado (16 horas/ano) como com o 

componente desenergizado (40 horas/ano), que resulta em um aumento de receita de R$ 

49.984,18/ano maior em relação ao Caso 2 – intermediário em termos de ações de 

manutenção preventiva e corretiva, e R$ 264.727,50/ano maior em relação ao Caso 1, que 

concentra a maioria das ações na manutenção corretiva. Este fato se confirma devido ao 

aumento da disponibilidade da linha e conseqüente melhora na remuneração do ativo. 

 

Figura 21 – Gráfico com os resultados em termos de remuneração ocasionada por cada 
política 
 

6.3 Estudo do Caso 2 – Autotransformador de Potência 

 

Dando continuidade à análise do impacto que os diferentes planos de manutenção acarretam 

na remuneração de ativos colocados à disposição do Operador Nacional do Sistema – ONS, é 

avaliado o impacto causado por diferentes alternativas de ações de manutenção na Função 

Transformação. 
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São selecionadas  três diferentes políticas de manutenção para um autotransformador de 

230/138 kV com potência nominal de 150 MVA. As políticas selecionadas nas ações de 

manutenção desse ativo ocasionam, por sua vez, diferentes taxas de falhas, assim como saídas 

intempestivas deste equipamento e resultam em valores diferentes em termos de horas 

despedidas em manutenção preventiva e corretiva, o que altera a rentabilidade deste ativo 

durante a sua vida útil. 

As simulações realizadas mostram que a política de Manutenção Alternativa – Caso 3, que 

considera um maior esforço de manutenção preventiva tanto com o componente energizado (4 

horas/ano) como com o componente desenergizado (16 horas/ano),  resulta em um aumento 

de receita de R$ 105,99/ano maior em relação ao Caso 2 – intermediário em termos de ações 

de manutenção preventiva e corretiva, e R$ 2.856,58/ano maior em relação ao Caso 1, que 

concentra a maioria das ações na manutenção corretiva. Este fato se confirma devido ao 

aumento da disponibilidade da operação da Função Transformação e a conseqüente melhora 

na remuneração do ativo. 

 

Figura 22 – Interface Gráfica com os dados de entrada das diferentes políticas de 
manutenção para autotransformador 
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Figura 23 – Interface Gráfica com os dados de saída das diferentes políticas de 
manutenção 
 
 

 

  

Figura 24 – Gráfico com os resultados em termos de remuneração ocasionada por cada 
política 
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7.  CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PROSSEGUIMENTO  

 

7.1 Conclusões 

 

A recente reforma do modelo institucional do Setor Elétrico brasileiro trouxe novos desafios à 

gestão das concessionárias de prestação de serviços de energia elétrica, em particular às 

Transmissoras, que auferem sua receita através da remuneração dos seus ativos disponíveis 

para operar sob o comando do ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico. 

 

O fato das indisponibilidades desses ativos serem penalizadas, despertam de imediato, a 

importância da elaboração de um plano de manutenção que considere o compromisso entre o 

custo de manutenção que garante baixas taxas de indisponibilidade versus a receita auferida 

pela correspondente indisponibilidade evitada. 

 

O modelo apresentado e proposto neste trabalho oferece uma solução para o tratamento dessa  

questão porquanto permite a simulação do desempenho de vários Planos de Manutenção 

alternativos e seus custos vís-a-vís o correspondente aumento de receita . 

 

Selecionado o melhor Plano de Manutenção, o modelo também permite avaliar a 

conveniência de expedientes de manutenção adicionais que representam a otimização das 

despesas em manutenção e dos custos de reposição de instalações, prolongando sua vida útil 

pela ação da manutenção. Para tanto, a taxa de falha, o esforço de manutenção e o período de 

reparo são representados como sendo função do tempo de operação de cada instalação, de 

acordo com uma lei pré-estabelecida, fundamentada em registros históricos e custos de tarefas 

de manutenção. 
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Além da aplicação do modelo proposto por Transmissoras para melhorar sua margem de 

remuneração e também a qualidade do serviço prestado, o citado modelo pode ser utilizado 

pelo regulador para estabelecer uma referência no âmbito do nível de disponibilidade das 

instalações e custos de manutenção. O modelo também se presta para aferir o nível de atenção 

que o concessionário tem dispensado com as instalações que vem operando, de modo que ao 

final do período da concessão, o poder concedente possa receber as instalação em condições 

adequadas. 

 

Outro produto interessante dessa pesquisa é a valorização do estudo e implementação  de 

novas formas de realizar manutenção, incluindo ações preditivas e atividades em linha viva 

que reduzem a indisponibilidade propiciando uma maior remuneração. 

 

Finalmente, é importante ressaltar que no novo ambiente institucional do setor elétrico 

brasileiro há várias oportunidades, como a apresentada nesta pesquisa, que requerem uma 

revisão na postura gerencial tradicional das concessionárias, como por exemplo a coleta e 

tratamento adequado de registros operativos para a formação de base de dados que permitam 

a gestão apurada de suas funcionalidades, dentre elas a manutenção. 
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7.2 Sugestões para Prosseguimento da Pesquisa 

 

Vários temas foram identificados no transcorrer da pesquisa, que embora não tenham sido 

desenvolvidos por estarem externos ao foco central deste trabalho, entende-se que seriam 

merecedores da atenção e de esforços para a evolução da presente linha de pesquisa, dentre os 

quais destacam-se: 

� aperfeiçoamento da formação de famílias de instalações presentes em sistemas de 

transmissão, através de atributos físicos e operacionais, para efeito de análise de 

falhas; 

� desenvolvimento de modelo para avaliação objetiva da “importância”de um elemento 

do sistema, quanto a repercussão que sua falha traz à operação do sistema; 

� critérios de elaboração de plano anual de manutenção, orientada à maximizar a 

remuneração, considerando técnicas de manutenção preditiva e de linha viva; 

� pesquisa da dependência  da vida útil dos principais componentes dos sistema diante 

de diferentes níveis de esforços de manutenção; 

� análise de registros estatíscos pra avaliar a taxa de falha dos principais equipamentos 

em função da vida útil; 

� modelos de avaliação da reposição de instalação, levando em conta a remuneração 

contábil, o custo de manutenção e a remuneraçõ por disponibilidade. 
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