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RESUMO 

 

O planejamento da manutenção preventiva é papel fundamental para o bom 

desempenho e qualidade dos serviços prestados de uma concessionária de energia. O 

controle da vegetação no processo de manutenção da rede de distribuição de energia 

elétrica é de grande importância para a melhoria contínua dos indicadores de qualidade 

do fornecimento de energia elétrica, acompanhado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). O grau de criticidade da poda e produtividade das equipes são 

fatores críticos neste processo. Para resolver este problema foi proposto um algoritmo 

de roteirização, com o objetivo de atender todas as anomalias detectadas em inspeções 

prévias, garantindo a execução prioritária dos casos mais críticos, dentro do prazo do 

vencimento das anomalias e antes da ocorrência da falha. Um Algoritmo Genético foi 

desenvolvido e aplicado na resolução deste problema. A técnica proposta foi adaptada a 

um caso prático de uma concessionária de energia elétrica e contribuiu com uma boa 

economia e ganhos em produtividade, quando comparada a situação atual.  

 

Palavras-chave: Algoritmo Genético, Manutenção Preventiva, Problema do Caixeiro 

Viajante. 
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ABSTRACT 

 

The planning of preventive maintenance is key role in the performance and quality of 

service of a power utility. The control of vegetation in the distribution network 

maintenance process is of great importance to and continuous improvement of quality 

indicators of electricity supply, accompanied by the National Electric Energy Agency 

(ANEEL). The degree of criticality of pruning and productivity of teams are critical in 

this process. To solve this problem, routing technique was proposed, aiming to meet all 

the anomalies detected in previews, ensuring priority execution of critical cases within 

the period of maturity of the anomalies and before the occurrence of the failure. The 

objective of this study was to develop an efficient AG to solve this problem. The 

proposed technique has been adapted to a real case in an electric power utility, using 

geographical coordinates in conjunction with the theory of a Salesman. The proposed 

technique has been validated and their solutions indicated annual savings with gains in 

productivity compared the current situation. 

 

Keywords: Genetic Algorithm,  Preventive Maintenance, Traveling Salesman Problem. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Este Capítulo está dividido em cinco seções. Na primeira seção são 

apresentadas a justificativa e a relevância do trabalho. Na segunda seção é apresentada a 

problemática a ser estudada. Os objetivos do trabalho desenvolvido e a metodologia 

abordada no trabalho são apresentados na terceira e quarta seção. Por fim, na quinta 

seção, é apresentada a estrutura do trabalho. 

 

1.1 Justificativa e relevância do trabalho 

A alta competitividade entre as empresas faz com que elas estejam, 

constantemente, buscando alternativas para garantir a sobrevivência em um mercado 

global e dinâmico. As organizações devem buscar cada vez mais seus diferenciais 

competitivos, novas tecnologias e metodologias, pois apenas as mais ágeis e produtivas 

conseguirão continuar concorrendo no mercado mundial. 

O principal objetivo de qualquer empresa é aumentar ou, pelo menos, manter a 

lucratividade, otimizando o desempenho da planta produtiva, controlando e reduzindo 

os custos de produção. Nesse sentido, a atividade de manutenção passa a ter como 

objetivo fundamental, alcançar patamares cada vez mais altos da disponibilidade e 

desempenho do sistema produtivo a um custo otimizado.  

Para as distribuidoras de energia elétrica, a gestão da manutenção tem como 

objetivo garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica na busca de atender 

as necessidades e desejos dos consumidores e atendimento às exigências dos órgãos 

reguladores do setor elétrico.  

A exigência cada vez maior pela qualidade do fornecimento de energia elétrica 

pelos consumidores, a crescente demanda e necessidade por serviços onde a distribuição 

de energia elétrica seja contínua e sem interrupções, a crescente cobrança de metas de 

qualidade imposta por órgãos reguladores, cada vez mais desafiadoras, faz com que a 

política de gestão de manutenção adotadas por empresas distribuidoras de energia 

elétrica seja uma estratégia competitiva. 

 



 

13 

De forma a garantir a confiabilidade das redes de distribuição de energia e os 

equipamentos instalados nestas redes, as empresas distribuidoras de energia elétrica 

realizam investimentos em ações de manutenção. Estas ações são realizadas com foco 

na confiabilidade do sistema elétrico e com redução de custos, buscando-se ações que 

garantam a disponibilidade dos sistemas com o menor investimento possível.  

A política de gestão da manutenção é altamente associada a uma estratégia 

competitiva e imprescindível para empresas na gestão de seus ativos. Os desafios das 

empresas diante das atuais exigências dos mercados por melhores resultados são 

enormes. 

As estratégias de manutenção mais comumente utilizadas baseiam-se em 

inspeções e ações periódicas ou programadas de acordo com a real necessidade do 

sistema e um plano de manutenção que reduza os impactos nos indicadores de 

continuidade do fornecimento de energia, com redução dos custos de manutenção 

associados é cada vez mais necessário. 

O presente trabalho aborda o problema do controle da vegetação em redes de 

distribuição de energia elétrica, os impactos da vegetação sobre os indicadores de 

continuidade em uma empresa distribuidora de energia elétrica e a proposta de adoção 

de métodos de otimização para a resolução deste problema. 

 

1.2 Problemática 

As redes de distribuição de energia elétrica são predominantemente aéreas 

devido ao fato de exigirem baixos investimentos em equipamentos e infraestrutura. As 

redes aéreas apresentam um menor índice de confiabilidade devido a uma série de 

interferências, principalmente do meio ambiente com os dispositivos presentes no 

sistema. Uma destas interferências é causada pela vegetação, que provoca a interrupção 

do fornecimento de energia, causando vários transtornos para os consumidores 

(residenciais, comerciais, indústrias, etc.) e prejuízo aos indicadores de continuidade e 

custos da energia não suprida (perda de faturamento) para as empresas distribuidoras de 

energia elétrica. 
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Portanto, temos um verdadeiro conflito entre a necessidade e importância da 

arborização urbana e a continuidade do fornecimento de energia elétrica devido à 

existência de redes de energia nas proximidades da vegetação, principalmente nos 

centros urbanos e em regiões serranas. 

Sem o devido controle por parte das concessionárias, a vegetação pode causar 

curto-circuito entre os condutores de média e baixa Tensão, pode cair sobre os 

condutores causando avarias, além de servir como meio para o acesso à rede por 

animais. 

Atualmente, somente no Ceará, os prejuízos à falta de energia devido à 

vegetação são enormes. Somente no ano de 2013, mais de um milhão de clientes 

ficaram sem energia elétrica devido a problemas relacionados à vegetação. Fato este que 

causa grandes impactos, não apenas nos indicadores da empresa distribuidora de energia 

elétrica, mas também no dia a dia das pessoas. 

O trabalho diário de inspeção em circuitos de distribuição de média e baixa 

tensão (alimentadores) permite o mapeamento de anomalias, entre elas, situações de 

vegetações sobre a rede de média e baixa tensão. As anomalias são identificadas, 

registradas e armazenadas em um sistema computacional com as informações de 

endereço, alimentador, coordenadas geográficas e grau de risco. 

A área de manutenção da empresa realiza uma programação mensal de ações 

preventivas para o controle da vegetação, buscando ao máximo, evitar faltas de energia 

elétrica, tendo a vegetação como causa.  

Considerando o estado do Ceará, os indicadores de continuidade: Duração 

Média por Unidades Consumidoras (DEC) e a Frequência Média por Unidades 

Consumidoras (FEC), relacionados à causa vegetação estão muito elevados. No ano de 

2013, o DEC da Companhia Energética do Ceará (COELCE), somente da causa 

vegetação, foi 8,8 horas, enquanto o FEC, desta mesma causa, foi 7,77 vezes. O 

processo de manutenção preventiva para controle da vegetação é feito baseado num 

procedimento retórico, ou seja ele não é otimizado, fazendo com que podas menos 

críticas sejam realizadas antes de casos mais críticos ou após a ocorrência de defeitos, 

entre outros. 
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Tornam-se necessárias ações otimizadas, visando melhorias nos indicadores de 

continuidade, principalmente o FEC, reduzindo o número de clientes afetados, tendo a 

vegetação como causa. 

 

1.3 Objetivos: Geral e Específicos  

O objetivo geral deste trabalho é o desenvolvimento d um algoritmo genético 

para a otimização da programação de manutenção preventiva de podas no processo de 

manutenção de redes de distribuição de energia elétrica.  

Os objetivos específicos do nosso trabalho são destacados a seguir: 

a) estudar o processo de manutenção em uma concessionária de energia 

elétrica, suas particularidades e buscar soluções de melhoria em sua 

gestão; 

b) identificar os principais gargalos do processo de controle da vegetação 

sobre a rede de Média e Baixa Tensão, os quais contribuem para 

resultados aquém dos desejados; 

c) desenvolver, implementar e validar um algoritmo genético para o 

problema abordado; 

d) aplicar o algoritmo genético em um estudo de caso real, de modo a 

validá-lo sob o ponto de vista prático; 

e) comparar as soluções geradas pelo modelo proposto com soluções reais 

implementadas pela empresa estudada, de modo a avaliar os benefícios 

da abordagem proposta. 

 

 

1.4 Estrutura e organização do trabalho 

 

Esta Dissertação está composta por outros seis capítulos organizados da 

seguinte forma: No Capítulo 2, é introduzida a fundamentação teórica a respeito das 

características do setor elétrico e seus indicadores em um mercado regulado. No 

Capítulo 3 são apresentadas, ainda como fundamentação teórica, as características da 
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gestão estratégica da manutenção, a evolução da manutenção e melhores práticas. No 

Capítulo 4 são apresentados os conceitos mais importantes referentes à metaheurística 

do AG e as principais características do Problema do Caixeiro Viajante, bem como 

características do Problema de Sequenciamento, suas definições, modelo matemático e 

estado da arte. No Capítulo 5 é apresentado o modelo de AG que foi utilizado neste 

trabalho. No Capítulo 6, os resultados dos testes realizados e o desempenho dos 

algoritmos proposto na resolução do problema são apresentados com destaque para o 

desempenho das soluções apresentadas e tempo de execução. Concluindo a dissertação, 

as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros são apresentadas no Capítulo 

7.  
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CAPÍTULO 2 

Características do Setor Elétrico 

Este Capítulo está dividido em quatro seções. Um breve histórico do setor 

elétrico é mostrado na seção1, evidenciando o surgimento da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL. Na segunda seção, mostra-se aspectos da qualidade na 

prestação de serviços. Nas seções três e quatro, destacam-se os indicadores de tempo e 

continuidade do fornecimento de energia elétrica, respectivamente. 

 

2.1 Histórico do Setor Elétrico Brasileiro 

O setor elétrico brasileiro passou, nos últimos anos, por profundas mudanças. 

Depois de um longo período de monopólio estatal, o setor elétrico passou para as mãos 

da iniciativa privada na tentativa de aumentar a eficiência através da competição.  

Esboçadas no governo federal do Presidente José Sarney, na conjuntura criada 

depois do fracasso do Plano Cruzado, as reformas liberalizantes (abertura comercial, 

privatizações, liberalização financeira) seriam adotadas efetivamente no governo federal 

do Presidente Fernando Collor e ainda mais intensificada no governo federal do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso (Leme, 2010). 

Ainda segundo Leme (2010), um dos aspectos centrais presentes no novo 

ordenamento da economia brasileira foi a privatização de diversos setores, dentre eles o 

setor elétrico. Com isso, a empresa pública que antes era portadora de uma dupla 

qualidade, qual seja, a de centro de acumulação de capital e instrumento de política de 

governo, passa a ser encarada como anomalia perante o liberalismo econômico.  

De acordo com Viola (2011), o Programa Nacional de Desestatização – PND, 

assinado em 1990, gerou no Brasil uma série de privatizações de empresas estatais, 

dentre estas, as empresas geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica.  

O PND teve como objetivos fundamentais: 
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I. reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à 

iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor 

público; 

II. contribuir para a reestruturação econômica do setor público, 

especialmente através da melhora do perfil e da redução da dívida 

pública líquida; 

III. permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que 

vierem a ser transferidas à iniciativa privada; 

IV. contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, 

especialmente para a modernização da infraestrutura e do parque 

industrial do país, ampliando sua competitividade e reforçando a 

capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive 

através da concessão de crédito; 

V. permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas 

atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a 

consecução das prioridades nacionais; 

VI. contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do 

acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da 

propriedade do capital das empresas que integram o PND. 

Com a privatização das estatais, a participação do setor privado passou a quase 

60% no setor de distribuição de energia elétrica. 

Em 1997, foi instituída a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo 

decreto 2.335, com a finalidade de regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica no Brasil. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) impõe às concessionárias de 

energia, prazos de atendimentos às diversas solicitações dos consumidores. Para que as 

concessionárias atinjam tais metas, faz-se necessário dimensionar as equipes de trabalho 

para a execução dos serviços, de forma a não ter excesso ou escassez das equipes por 

região, visando um atendimento satisfatório aos usuários a um custo reduzido. Além 

disso, faz-se necessário designar (despachar, distribuir) as equipes aos locais das 
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solicitações de forma que o tempo de deslocamento das equipes disponíveis e os 

referidos locais sejam o menor possível, garantindo que os serviços emergenciais 

solicitados, sejam executados de imediato, de acordo com as metas estipuladas pela 

ANEEL (STEINER, 2008). 

 

2.2 Aspectos sobre a Qualidade do Serviço Prestado 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), as 

distribuidoras de energia elétrica são avaliadas em diversos aspectos no fornecimento de 

energia elétrica. Entre eles, está a qualidade do serviço e produto oferecido aos 

consumidores.  

A qualidade dos serviços prestados compreende a avaliação das interrupções 

no fornecimento de energia elétrica. Destacam-se no aspecto da qualidade do serviço os 

indicadores de continuidade coletivos, DEC e FEC e os indicadores de continuidade 

individuais DIC, FIC e DMIC. 

O desempenho das concessionárias de energia elétrica quanto à continuidade 

do serviço prestado é medido pela ANEEL com base em indicadores específicos 

denominados DEC (indica o número de horas, em média, que um consumidor fica sem 

energia elétrica durante um período) e FEC (indica quantas vezes, em média, houve 

interrupção na unidade consumidora neste mesmo período). 

 

2.3 Indicadores de Tempo de Atendimento às Ocorrências Emergenciais 

De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica em seu Procedimento 

de Distribuição (Prodist), módulo 8, o atendimento às ocorrências emergenciais deverá 

ser supervisionado, avaliado e controlado por meio de indicadores que expressem os 

valores a conjuntos de unidades consumidoras. 

Serão avaliados os seguintes tempos, em minutos: 
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 Tempo Médio de Preparação (TMP): Indicador que mede a eficiência 

dos meios de comunicação, dimensionamento de equipes para os 

atendimentos emergenciais e dos fluxos dos Centros de Operação; 

 Tempo Médio de Deslocamento (TMD): Indicador que mede a eficácia 

da localização geográfica das equipes de manutenção e operação; 

 Tempo Médio de Execução (TME): Indicador que mede a eficácia do 

restabelecimento do sistema de distribuição pelas equipes de manutenção 

e operação; 

 Tempo Médio de Atendimento e Emergências (TMAE): somatório dos 

tempos TMP, TMD e TME; e 

 Percentual do número de ocorrências emergenciais com interrupção de 

energia (PNIE) 

 O período de apuração destes indicadores será mensal, correspondente aos 

meses do ano civil. 

Na apuração destes indicadores não deverão ser considerados os atendimentos 

realizados pelas equipes de atendimento de emergência aos seguintes casos: 

a) solicitações em serviços de redes de iluminação pública; 

b) serviço de caráter comercial, tais como: reclamação de consumo elevado, 

substituição programada de medidores, desconexão e reconexão; 

c) reclamações relativas ao nível de tensão de atendimento; 

d) reclamações relativas à interrupção de energia elétrica em razão de 

manutenção programada, desde que previamente comunicada de acordo com 

os procedimentos definidos pela ANEEL; e 

e) interrupção em situação de emergência. 

 

 

2.4 Indicadores de Continuidade do Serviço de Distribuição de Energia Elétrica 

 

Segundo Baltazar (2007), os indicadores de continuidade consideram padrões 

individuais e coletivos e para o estabelecimento dos padrões coletivos definiu-se o 

conceito de “conjunto” que significa a concentração de unidades consumidoras. 
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Para Zografos et al. (1993), a continuidade do fornecimento de energia elétrica 

é um importante critério para mensurar a qualidade da prestação de serviços por 

concessionárias de energia elétrica. 

Ainda de acordo com o módulo 8 do Prodist, a ANEEL avalia a qualidade do 

fornecimento de energia elétrica através dos seguintes indicadores: 

I) Indicadores de Continuidade de conjunto de unidades consumidoras: 

 

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

utilizando a seguinte equação: 

                                                  DEC = 
        

  

   

  
                                              (1)  

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

utilizando a seguinte fórmula: 

                                                   FEC = 
        

  

   

  
                                              (2) 

onde: 

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

e centésimos de hora; 

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

número de interrupções e centésimos do número de interrupções; 

i = índice de unidades consumidoras atendidas em Baixa Tensão ou Média Tensão 

faturadas do conjunto; 

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

apuração, atendidas em baixa ou média tensão; 
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DIC = Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou Ponto de 

Conexão; 

FIC = Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de 

conexão 

 

II) Indicadores de Continuidade Individual 

 

a) Duração de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou Ponto de 

Conexão (DIC), utilizando a seguinte fórmula: 

                                                        DIC =        
                                                         (3) 

b) Frequência de Interrupção Individual por Unidade Consumidora ou por Ponto de 

conexão (FIC), utilizando a seguinte fórmula: 

                                                          FIC = n                                                                  (4) 

c) Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora ou por 

Ponto de Conexão (DMIC), utilizando a seguinte fórmula: 

                                         DMIC = t(i) Max                                                                    (5) 

d) Duração da Interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade 

consumidora ou por ponto de conexão (DICRI), utilizando a seguinte fórmula: 

                                             DICRI = tcrítico                                                                         (6) 

onde: 

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

conexão, expressa em horas e centésimos de hora; 
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FIC = frequência de interrupção individual por unidade consumidora ou por ponto de 

conexão, expressa em número de interrupções; 

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

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

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

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

i = índice de interrupções da unidade consumidora no período de apuração, variando de 

1 a n; 

n = número de interrupções da unidade consumidora no período de apuração; 

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

de conexão, no período de apuração; 

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

(i), no período de apuração, verificada na unidade consumidora, expresso em horas e 

centésimo de hora; 

tcrítico = duração da interrupção ocorrido em dia crítico. 
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CAPÍTULO 3 

Gestão da Manutenção 

Este Capítulo está dividido em 9 seções, onde são abordados a gestão da 

manutenção, seus conceitos, benefícios e evolução nas seções 3.1, 3.2 e 3.3. Na seção 

3.4 aborda-se os tipos de manutenção, com destaque para a manutenção preventiva. Nas 

seções 3.5, 3.6 e 3.7, destacam-se os conceitos de falhas e confiabilidade. Nas seções 

3.8 e 3.9, são abordadas as melhores práticas de gestão da manutenção e aspectos sobre 

a qualidade. 

3.1 Introdução 

Em um cenário de uma economia globalizada e altamente competitiva, onde as 

mudanças se sucedem em alta velocidade, a gestão da manutenção, integrada de 

maneira eficaz ao processo produtivo, se apresenta como fator decisivo para que as 

empresas caminhem rumo à excelência empresarial. 

De acordo com Kardec e Nascif (2013), em um ambiente de negócio altamente 

competitivo, melhorar a utilização dos ativos é fundamental para se alcançar a 

produtividade necessária à sobrevivência e sucesso de uma empresa. A Manutenção, 

como função estratégica nas organizações, é responsável direta pela disponibilidade dos 

ativos tendo, portanto, uma importância capital nos resultados das empresas. Esses 

resultados serão quanto melhores quanto mais eficazes for a Gestão da Manutenção.  

A razão de ser da manutenção está em gerar condições operacionais para que 

equipamentos, instalações e serviços funcionem adequadamente, visando atingir 

objetivos e metas da empresa, atendendo desta forma, aos clientes com baixo custo e 

sem perda da qualidade (TAVARES, 1999). 

No entanto, ao lado de empresas na qual a manutenção é modelo, existe um 

número significativo de outras empresas que, cometem diversos erros, ou melhor, caem 

em “armadilhas” no modo de gerenciar, não conseguem apresentar os resultados 

desejados e desse modo não conseguem colaborar efetivamente na melhoria dos 

resultados da empresa (KARDEC E NASCIF, 2013).  
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3.2 Conceito de Manutenção e Benefícios 

De acordo com a NBR-5462 (1994), manutenção é 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 executar a função desejada. 

A manutenção pode ser definida como: as medidas necessárias para a 

conservação ou permanência, de alguma coisa ou situação ou os cuidados técnicos 

indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de motores e máquinas 

(FERREIRA, 1986). 

Kardec e Nascif (2013) afirmam que além de executar sua função, a 

manutenção deve garantir a confiabilidade e disponibilidade do item físico ou 

instalação, atendendo ao processo com segurança, preservando o meio-ambiente e com 

custos adequados, sendo essa a missão da manutenção. 

De acordo com Tavares (1999), manutenção é a combinação de todas as ações 

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

um equipamento ou instalação em um estado no qual possa desempenhar uma função 

requerida. 

Ainda segundo Tavares (1999), toda função básica de manutenção se resume 

em: 

 efetuar reparos, selecionar, treinar e qualificar pessoal para assumir 

responsabilidades de manutenção; 

 acompanhar projetos e montagens de instalações para posteriormente a 

manutenção poder otimizá-los; 

 manter, reparar e fazer revisão geral de equipamentos e ferramentas, 

deixando-os sempre em condição operacionais; 

 instalar e reparar equipamentos para atender necessidades da produção; 

 Preparar lista de materiais sobressalentes necessários e programar sua 

conservação; 

 prever com antecedência suficiente a necessidade de material 

sobressalente; 
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 separar o tratamento dado a equipamentos e sobressalentes nacionais 

dos estrangeiros, no que se refere a prever suas necessidades; 

 nacionalizar o maior número de sobressalentes ou equipamentos 

possíveis, dentro dos critérios de menor custo e ótima performance; e 

 manter um sistema de controle de custos de manutenção para cada 

equipamento em que haja intervenção. 

Para Slack et al. (2002), manutenção é o termo usado para abordar a forma pela 

qual as organizações tentam evitar as falhas ao cuidar de suas instalações físicas. É uma 

parte importante da maioria das atividades de produção, especialmente aquelas cujas 

instalações físicas têm papel fundamental na produção de seus bens e serviços.  

Ainda segundo Slack et al. (2002), antes de examinar as diversas abordagens 

para manutenção, é valioso considerar por que as empresas se preocupam em cuidar de 

suas instalações de forma sistemática, sendo benefícios da manutenção: 

 Segurança melhorada: instalações bem mantidas têm menor 

probabilidade de se comportar de forma não previsível ou não 

padronizada, por falhar totalmente, e todas pode apresentar riscos para 

o pessoal. 

 Confiabilidade aumentada: conduz a menos tempo perdido com 

concerto das instalações, menos interrupções das atividades normais de 

produção, menos variação da taxa de produtos gerado. 

 Qualidade Maior: equipamentos mal mantidos têm maior 

probabilidade de desempenho abaixo do padrão e causar problemas de 

qualidade. 

 Custos de operação mais baixos: muitos elementos de tecnologia de 

processo funcionam mais eficientemente quando recebem manutenção 

regularmente: veículos, por exemplo. 

 Tempo de vida mais longo: cuidado regular, limpeza ou lubrificação 

podem prolongar a vida efetiva das instalações, reduzindo os pequenos 

problemas na operação, cujo efeito cumulativo causa desgaste ou 

deterioração.  
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 Valor final mais alto: instalações bem mantidas são geralmente mais 

fáceis de vender no mercado de segunda mão. 

 

 

3.3 Evolução da Manutenção 

Moubray (1997) e Siqueira (2009) dividem a evolução da manutenção em três 

gerações distintas, onde cada geração corresponde a um período tecnológico de 

produção, resultando em novos conceitos, filosofias e atividades de manutenção.  

A Figura 1 a seguir, apresenta as três gerações da manutenção e o enfoque de 

cada uma delas: 

 
Figura 1: Evolução temporal da manutenção 

Fonte: Moubray (1997) 

 

 

 

 

I. Primeira Geração 

 

A primeira geração abrange o período antes da Segunda Guerra Mundial, 

quando a indústria era pouco mecanizada, os equipamentos eram simples e, na sua 

grande maioria, superdimensionados. Aliado a tudo isso, devido à conjuntura 

econômica da época, a questão da produtividade não era prioritária. Consequentemente, 

não era necessária uma manutenção sistematizada; apenas serviços de limpeza, 

lubrificação e reparo após a quebra, ou seja, a manutenção era fundamentalmente 
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corretiva não planejada. A visão em relação às falhas dos equipamentos era a de que 

“todos os equipamentos se desgastavam com o passar dos anos, vindo a sofrerem falhas 

ou quebras”. A competência que se buscava era basicamente a habilidade do executante 

em realizar o reparo necessário. (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Para Moubray (1997), a primeira geração estende-se até a Segunda Guerra 

Mundial, caracterizada por uma indústria altamente mecanizada, com sistemas simples e 

de capacidade superdimensionada, onde o desempenho não era um fator crucial, 

permitindo tempos inativos do sistema. Como consequência, as atividades de 

manutenção se resumiam a atividades corretivas, executadas após uma falha ou defeito 

e rotinas operacionais de limpeza, controle e lubrificação. 

II. Segunda Geração 

Essa geração ocorre entre os anos 50 e 70 do século passado, portanto após a 

Segunda Guerra Mundial. As pressões do período da guerra aumentaram a demanda por 

todo tipo de produtos, ao mesmo tempo em que o contingente de mão de obra industrial 

diminuiu sensivelmente. Como consequência, neste período houve um forte aumento da 

mecanização, bem como da complexidade das instalações industriais (KARDEC e 

NASCIF, 2013). 

Começa a evidenciar a necessidade de uma maior disponibilidade, bem como 

maior confiabilidade, tudo isso na busca da maior produtividade; a indústria estava 

bastante dependente do bom funcionamento das máquinas. Isto levou à ideia de que 

falhas dos equipamentos poderiam e deveriam ser evitadas, o que resultou no conceito 

de manutenção preventiva.  

Na década de 60 esta manutenção consistia de intervenções nos equipamentos 

feitas a intervalo fixo.  

O custo da manutenção também começou a se elevar muito em comparação 

com outros custos operacionais. Esse fato fez aumentar os sistemas de planejamento e 

controle de manutenção que, hoje, são parte integrante da manutenção moderna. 

Para Raposo (2004), é na segunda geração que aflora a ideia de antecipar a 

ocorrência de uma falha, através de revisões gerais com uma periodicidade determinada, 
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surgindo o conceito de manutenção preventiva ou Manutenção Baseada no Tempo 

(MBT).  

Já para Siqueira (2009), uma grande contribuição da segunda geração foi o 

início das pesquisas científicas no desenvolvimento de técnicas de manutenção baseadas 

na disponibilidade e desempenho do equipamento, conhecida como Manutenção 

Baseada em Condições (MBC) ou manutenção preditiva. 

Finalmente, a quantidade de capital investido em itens físicos, juntamente com 

o nítido aumento do custo deste capital, levaram as pessoas a começarem a buscar 

meios para aumentar a vida útil dos equipamentos (KARDEC E NASCIF, 2013). 

III. Terceira Geração 

A partir da década de 70 acelerou-se o processo de mudança nas indústrias. A 

paralisação da produção, que sempre diminui a capacidade de produção aumentou os 

custos e afetou a qualidade dos produtos, era uma preocupação generalizada. Na 

manufatura, os efeitos dos períodos de paralisação foram se agravando pela tendência 

mundial de se utilizar sistemas “just-in-time”, onde estoques reduzidos para a produção 

em andamento significavam que pequenas pausas na produção/entrega naquele 

momento poderiam paralisar a fábrica (KARDEC E NASCIF, 2013).  

De acordo com Moubray (1997), a terceira geração da manutenção marca o 

período que envolve as mudanças que trouxeram  mais dinamismo para as indústrias e 

que engloba os dias atuais. Os sistemas começaram a ser projetados para trabalhar com 

maior precisão, sendo dimensionados nos limites operacionais, aumentando a 

importância da disponibilidade e confiabilidade, visando elevar o padrão de 

produtividade e de qualidade. 

Ainda segundo Moubray (1997), três fatores principais foram de grande 

importância para o surgimento da terceira geração: 

 Novas expectativas dos equipamentos; 

 Novas pesquisas; 

 Novas ferramentas e técnicas de manutenção. 
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O crescimento da automação e da mecanização passou a indicar que a 

confiabilidade e disponibilidade tornaram-se pontos-chave em setores tão distintos 

quanto saúde, processamento de dados, telecomunicações e gerenciamento de 

edificações (KARDEC E NASCIF, 2013).  

Ainda para Kardec e Nascif (2013), falhas, cada vez mais frequentes, afetam 

nossa capacidade de manter padrões de qualidade estabelecidos. Isso se aplica tanto aos 

padrões do serviço quanto à qualidade do produto; por exemplo, falhas em 

equipamentos podem afetar o controle climático em edifícios e a pontualidade das redes 

de transporte.  

Cada vez mais, as falhas provocam sérias consequências na segurança e no 

meio ambiente, em um momento em que os padrões de exigências nessas áreas estão 

aumentando rapidamente. Em algumas partes do mundo, estamos chegando a um ponto 

em que ou as empresas satisfazem as expectativas de segurança e de preservação 

ambiental, ou poderão ser impedidas de funcionar. Na terceira geração reforçou-se o 

conceito da manutenção preditiva (KARDEC E NASCIF, 2013). 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2013), na terceira geração: 

 Reforçaram-se o conceito e a utilização da manutenção preditiva; 

 O avanço da informática permitiu a utilização de computadores velozes 

e o desenvolvimento de softwares potentes para o planejamento, 

controle e acompanhamento dos serviços de manutenção; 

 O conceito de confiabilidade começa a ser cada vez mais aplicado pela 

Engenharia e na Manutenção; 

 O processo de Manutenção Centrada na Confiabilidade (MCC ou RCM 

em inglês), apoiado nos estudos de confiabilidade da indústria 

aeronáutica, tem sua implantação iniciada na década de 90 no Brasil; 

 Os novos projetos iniciam a busca de uma maior confiabilidade. 

Contudo, a falta de interação entre as áreas de Engenharia, Manutenção 

e Operação impedia que os resultados fossem melhores e, em 

consequência, as taxas de falhas prematuras (mortalidade infantil) eram 

elevadas; 
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 Consolida-se a contratação por Serviços como uma melhor forma de 

buscar serviços no mercado em comparação com a contratação por mão 

de obra. 

Também nesta geração, houve significativos avanços no desenvolvimento e 

aplicação da manutenção preditiva, culminando no surgimento das metodologias de 

manutenção: Reliability Centered Maintenance (RCM) na indústria americana, Total 

Productive Maintenance (TPM) no Japão e a Terotecnologia na Inglaterra (KARDEC e 

NASCIF, 2013). 

A terotecnologia é uma técnica inglesa que determina a participação de um 

especialista em manutenção desde a concepção do equipamento até a sua instalação e 

primeiras horas de produção. Com a terotecnologia, obtêm-se equipamentos que 

facilitam a intervenção da área de manutenção. 

A Figura 2 a seguir, mostra o desenvolvimento das principais técnicas e 

filosofias de manutenção ao longo dos anos: 

 

 

Figura 2 – Desenvolvimento das técnicas de manutenção. 

Fonte: GUTIÉRREZ, Luis A. Mora (2005). 
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3.4 Tipos de Manutenção 

De acordo com Siqueira (2009), a classificação da manutenção é realizada em 

função da forma de planejamento das atividades em função dos objetivos do método de 

manutenção aplicado. 

De acordo com Moubray (1997), a manutenção é executada nas empresas 

como uma combinação de diversas atividades. Essas atividades podem ser classificadas 

através de duas abordagens: atividades pró-ativas e atividades reativas. As atividades 

pró-ativas são as atividades executadas das ocorrências das falhas, desenvolvendo ações 

que antecipem a ocorrência para não permitir o estado da falha do equipamento. Já as 

atividades reativas atuam após a ocorrência da falha do equipamento, desenvolvendo 

ações para reestabelecer a disponibilidade do equipamento. 

Ainda segundo Moubray (1997), existem cinco tipos de manutenções. São elas: 

 Manutenção Corretiva;  

 Manutenção Preventiva; 

 Manutenção Preditiva; 

 Manutenção Detectiva; 

 Manutenção Centrada em Confiabilidade. 

 

3.4.1 Manutenção Corretiva 

Para Kardec e Nascif, (2013), a manutenção corretiva é a atuação para a 

correção da falha ou do desempenho menor que o esperado. Ao atuar em um 

equipamento que apresenta um defeito ou um desempenho diferente do esperado , 

estamos realizando manutenção corretiva. É a manutenção efetuada após a ocorrência 

de uma pane ou de uma falha destinada a recolocar um item em condições de executar 

uma função requerida (NBR -5462). 

Ainda para Kardec e Nascif (2013), podem-se ter duas condições específicas 

que levam à manutenção corretiva: 
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 O equipamento apresenta desempenho deficiente apontado pelo 

acompanhamento das variáveis operacionais; 

 Ocorrência da falha. 

A principal função da Manutenção Corretiva é corrigir ou restaurar as 

condições de funcionamento do equipamento ou sistema. 

Pode-se dividir a manutenção corretiva em duas classes: 

i. Manutenção corretiva planejada:  

Segundo Kardec e Nascif (2013), a Manutenção corretiva planejada é a ação de 

correção do desempenho menor do que o esperado baseado no acompanhamento dos 

parâmetros de condição e diagnósticos levados a efeito pela Manutenção preditiva, 

detectiva ou inspeção. 

A característica principal da Manutenção corretiva planejada é a função da 

qualidade da informação fornecida pelo monitoramento da condição do equipamento. 

Esse acompanhamento do estado dos equipamentos é realizada pela manutenção 

preditiva, detectiva ou pela inspeção (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Mesmo que a decisão gerencial seja de deixar o equipamento funcionar até a 

quebra, sem impactar a função do ativo, essa é uma decisão conhecida e algum 

planejamento pode ser feito quando a falha ocorrer. Por exemplo, substituir o 

equipamento por outro idêntico, ter um kit para reparo rápido, preparar o posto de 

trabalho com dispositivos e facilidades etc. 

A adoção desta política de manutenção pode se originar de vários fatores: 

 Melhor planejamento dos serviços; 

 Possibilidade de compatibilizar a necessidade da intervenção com os 

interesses da produção; 

 Aspectos relacionados com a segurança, ou seja, a falha não provoca 

riscos para o pessoal e instalação; 

 Garantia de equipamentos sobressalentes, equipamentos e ferramental; 
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 Ter recursos humanos com a tecnologia necessária para a execução dos 

serviços que podem ser terceirizados. 

 

ii. Manutenção corretiva não planejada ou de emergência: 

É a correção da falha de maneira aleatória, caracterizando-se pela atuação da 

manutenção em um fato já ocorrido, seja este uma falha ou um desempenho menor que 

o esperado. Não há tempo para a prestação do serviço. Normalmente a manutenção 

corretiva não planejada implica em altos custos, tendo em vista que a quebra inesperada 

pode acarretar perdas para a produção, perda na qualidade do produto e elevados custos 

indiretos de manutenção. 

Kardec e Nascif (2013), afirmam que uma limitação da manutenção corretiva é 

a incapacidade de planejar as necessidades de manutenção e prever a disponibilidade do 

sistema. 

Para Mobley et al. (2008), as atividades de reparo são dirigidas em função dos 

sintomas óbvios apresentados e não dirigidas à causa raiz da falha. 

3.4.2 Manutenção Preventiva 

Manutenção Preventiva é a atuação realizada de forma a reduzir ou evitar a 

falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente elaborado, 

baseado em intervalos de tempo (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Para Lafraia (2001), a manutenção preventiva procura reter o sistema em 

estado operacional ou disponível através da prevenção de ocorrências de falhas. Isto 

pode ser efetuado por meio de inspeção, controle e serviços, como: limpeza, 

lubrificação, calibração, detecção de defeitos (falhas incipientes), etc.  

Ainda segundo Lafraia (2001), a manutenção preventiva afeta, diretamente, a 

confiabilidade e o seu efeito na taxa de falhas pode ser verificado na curva da banheira. 

A manutenção preventiva é planejada e deve ser executada quando assim se deseja. Este 

tipo de manutenção é medida pelo tempo requerido para executá-la e pela sua 

frequência e pode ser planejada em função da previsão do comportamento baseado no 

monitoramento do estado do equipamento. 
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A NBR-5462 (1994) define como manutenção preventiva a atividade efetuada 

em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a 

reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item. 

Para Xenos (2004), o objetivo da manutenção preventiva é o de identificar 

falhas potenciais e defeitos, antes de sua ocorrência ou desenvolvimento, evitando 

assim, a deterioração dos sistemas abaixo dos níveis de segurança e confiabilidade 

desejados, mantendo um bom estado de funcionamento. A manutenção preventiva é 

realizada através de tarefas periódicas que incluem: inspeções e verificação das 

condições, serviços de operação, atividades de calibração e ajustes, alinhamentos, testes, 

reparos e substituições de componentes. 

Inversamente à política de manutenção corretiva, a manutenção preventiva 

procura obstinadamente evitar a ocorrência de falhas, ou seja, procura prevenir. Em 

determinados setores, como na aviação, a adoção da manutenção preventiva é 

imperativa para determinados sistemas ou componentes, pois o fator segurança se 

sobrepõe aos demais (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Segundo Kardec e Nascif (2013), os seguintes fatores devem ser levados em 

consideração para a adoção de uma política de manutenção preventiva: 

 Quando não é possível a manutenção preditiva; 

 Aspectos relacionados com a segurança pessoal ou da instalação que 

tornam necessária a intervenção, normalmente para substituição de 

componentes; 

 Eventuais paradas de oportunidades em equipamentos críticos de difícil 

liberação operacional; 

 Riscos de agressão ao meio ambiente; 

 Em sistemas complexos e/ou de operação contínua. Ex: Petroquímica, 

siderúrgica, indústria automobilística, etc. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2013), a manutenção preventiva será tanto 

mais conveniente quanto maior for a simplicidade na reposição; quanto mais altos 
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forem os custos das falhas; quanto mais falhas prejudicarem a produção e quanto 

maiores forem as implicações das falhas na segurança pessoal e operacional. 

Se, por um lado, a manutenção preventiva proporciona um conhecimento 

prévio das ações, permitindo uma boa condição de gerenciamento das atividades e 

nivelamento de recursos, além de previsibilidade de consumo de materiais e 

sobressalentes, por outro lado, promove, via de regra, a retirada do equipamento ou 

sistema de operação para execução dos serviços programados. Assim, possíveis 

questionamentos à política de manutenção preventiva sempre serão levantados em 

equipamentos, sistemas ou plantas onde o conjunto de fatores não seja suficientemente 

forte ou claro em prol dessa política (KARDEC e NASCIF, 2013). 

3.4.3 Manutenção Preditiva 

De acordo com a norma NBR 5462 (1994), a manutenção preditiva é a 

atividade que permite garantir uma qualidade de serviço desejada, com base na 

aplicação sistemáticas de técnicas de análise, utilizando-se de meios de supervisão 

centralizados ou de amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e 

diminuir a manutenção corretiva.  

Para Kardec e Nascif (2013), a manutenção preditiva, também conhecida como 

manutenção sob condição ou manutenção com base no estado do equipamento, pode ser 

definida como a atuação realizada com base na modificação de parâmetro de condição 

ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. Através de técnicas 

preditivas é feito o monitoramento da condição e a ação de correção, quando necessária, 

é realizada através de uma manutenção corretiva planejada. 

A manutenção preditiva é a primeira grande quebra de paradigma na 

manutenção e tanto mais se intensifica quanto mais o conhecimento tecnológico 

desenvolve equipamentos que permitam a avaliação confiável das instalações e sistemas 

operacionais em funcionamento. 

A manutenção preditiva consiste em toda a ação de acompanhamento ou 

monitoramento das condições de um sistema, seus parâmetros operacionais e sua 



 

37 

eventual degradação, sendo realizada através de medições ou inspeções que não 

interfiram na operação do sistema. 

A diferença fundamental entre a manutenção preventiva e a manutenção 

preditiva, é que a preventiva é realizada logo que um intervalo predeterminado tenha 

ocorrido, enquanto a manutenção preditiva requer verificação em intervalos 

predeterminados. A ação de manutenção, no caso da manutenção preditiva, é realizada 

apenas se a inspeção mostrar necessidade (BLOCH e GEITNER, 2005). 

De acordo com Slack et al. (2002), este tipo de manutenção, quando possível, é 

o mais eficiente, pois permite que o equipamento só pare de operar quando realmente é 

necessário que isto ocorra, evitando assim, “paradas desnecessárias” realizadas pela 

manutenção preventiva. O monitoramento do equipamento vai depender de suas 

características e da identificação das possíveis falhas. Existem diversas técnicas que 

podem ser empregadas e são realizadas por meio de equipamentos (sensores, 

analisadores, monitores) ou por amostragem.  

Um plano de manutenção preditiva traz como vantagem o máximo 

aproveitamento da vida útil dos componentes, o mínimo de intervenção nos sistemas, 

redução de reparos e emergências e reparos não planejados e por fim a programação 

antecipada de ações de manutenção. Contudo, as desvantagens desse método de 

manutenção são as necessidades de um acompanhamento e inspeções periódicas, por 

meio de instrumentos específicos, acarretando um aumento dos custos (RAPOSO, 

2004). 

Segundo Kardec e Nascif (2013), as condições básicas para se adotar a 

Manutenção Preditiva são: 

 O equipamento, o sistema ou a instalação devem permitir algum tipo de 

monitoramento/medição; 

 O equipamento, o sistema ou a instalação devem merecer esse tipo de 

ação; 

 As falhas devem ser oriundas de causas que possam ser monitoradas e 

ter sua progressão acompanhada; 
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 Seja estabelecido um programa sistematizado de acompanhamento, 

análise e diagnóstico. 

Os fatores indicados para análise da adoção da política de Manutenção 

Preditiva são os seguintes: 

 Aspectos relacionados com a segurança pessoal e operacional; 

 Redução de custos pelo acompanhamento constante das condições dos 

equipamentos, evitando intervenções desnecessárias; 

 Manter os equipamentos operando, de modo seguro, por mais tempo. 

 

3.4.4 Manutenção Detectiva 

A manutenção detectiva surgiu a partir da década de 90 e é definida pela 

atuação efetuada em sistemas de produção buscando detectar falhas ocultas ou não 

perceptíveis ao pessoal de operação e manutenção. A denominação Detectiva está ligada 

à palavra Detectar. 

Assim, tarefas executadas para verificar se um sistema de proteção ainda está 

funcionando representam a manutenção detectiva. Um exemplo simples e objetivo é o 

botão de teste de lâmpadas de sinalização e alarme em painéis (KARDEC e NASCIF, 

2013). 

A identificação de falhas ocultas é primordial para garantir a confiabilidade. 

Em sistemas complexos essas ações só devem ser levadas a efeito por pessoa da área de 

manutenção, com treinamento e habilitação para tal, assessorado pelo pessoal de 

operação (KARDEC e NASCIF, 2013). 

3.4.5 Manutenção Centrada em Confiabilidade 

Segundo Moubray (1997), a Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC), 

do inglês Reliability Centered Maintenance (RCM), é uma abordagem criada no final da 

década de 60, inicialmente orientada para a indústria aeronáutica, com o objetivo de 

direcionar os esforços da manutenção, para componentes e sistemas onde a 
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confiabilidade é fundamental. Seu principal objetivo é garantir o desempenho, a 

segurança e preservação do ambiente e um melhor custo-benefício. 

De acordo com Slack et al. (2002), a abordagem da manutenção centrada em 

confiabilidade é algumas vezes resumida como “se não podemos evitar que falhas 

aconteçam, é melhor evitar que elas tenham importância”. Em outras palavras, se a 

manutenção não pode prever ou mesmo prevenir falhas, e as falhas tem consequências 

importantes, então os esforços deveriam ser dirigidos a reduzir o impacto de tais falhas. 

Já segundo Lafraia (2001), na manutenção centrada em confiabilidade 

determinam-se as ações que devem ser feitas para assegurar que um equipamento 

continue a cumprir suas funções no seu contexto operacional. A ênfase é determinar a 

manutenção preventiva necessária para manter o sistema funcionando, ao invés de tentar 

restaurar o equipamento a uma condição ideal. 

Manutenção Centrada em Confiabilidade (em inglês Reliability Centered 

Maintenance – RCM) é uma metodologia que estuda um equipamento ou um sistema 

em detalhes, analisa como ele pode falhar e define a melhor forma de fazer manutenção 

de modo a prevenir a falha ou minimizar as perdas decorrentes das falhas (KARDEC e 

NASCIF, 2013).  

É importante ressaltar que a Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) é 

uma ferramenta de suporte à decisão gerencial. 

De acordo com, Kardec e Nascif (2013), a abordagem clássica da MCC inclui: 

 Seleção do Sistema; 

 Definição das funções e padrões de desempenho; 

 Determinação das falhas funcionais e de padrões de desempenho; 

 Análise dos modos e efeitos das falhas; 

 Histórico de manutenção e revisão da documentação técnica; 

 Determinação de ações de manutenção – Política, Tarefas, Frequência. 

Na manutenção tradicional, o foco é na característica técnica das falhas, 

enquanto na MCC, o foco é nos efeitos funcionais (operacionais) das falhas. A MCC 
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procura determinar as tarefas de manutenção necessárias para manter o sistema 

funcionando, ao invés de tentar restaurar o equipamento a uma condição ideal. Para 

isso, é necessário o perfeito entendimento do contexto operacional no qual o 

equipamento se encontra. (LAFRAIA, 2001). 

Ainda segundo Lafraia (2001), o resultado da aplicação da MCC é que as 

tarefas de manutenção, dado o contexto operacional, são otimizadas através da análise 

das consequências de suas falhas funcionais (operacionais), sob o ponto de vista de 

segurança, meio ambiente, qualidade e custos. 

A aplicação da MCC resulta no decréscimo das atividades de manutenção 

preventiva e no custo dos programas de manutenção preventiva. A redução nos custos 

de mão de obra e materiais é da ordem de 30% a 40%, mesmo quando o número de 

tarefas de manutenção preventiva aumenta. A MCC é um processo contínuo. Sua 

aplicação deve ser reavaliada conforme a experiência operacional acumulada 

(LAFRAIA, 2001).  

A aplicação continuada da MCC resulta na obtenção de dados que permitem 

reavaliar a frequência em bases mais realistas. Assim, segundo Lafraia (2001), os 

benefícios da implantação da Manutenção Centrada em Confiabilidade são: 

 Redução da carga de trabalho de manutenção preventiva; 

 Aumento da disponibilidade dos sistemas; 

 Aumento da vida útil dos equipamentos; 

 Redução do número de peças sobressalentes; 

 Especialização do pessoal em planejamento de manutenção; 

 Rastreamento das decisões; 

 Motivação para o trabalho em equipe. 

 

Ainda segundo Lafraia (2001), na MCC as falhas são priorizadas em função 

das consequências da perda da função do item. 
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De acordo com Kardec e Nascif (2013), para se enquadrar qualquer item no 

processo da Manutenção Centrada em Confiabilidade, recomenda-se a aplicação das 

sete perguntas abaixo: 

 Quais são as funções e os padrões de desempenho do item no seu 

contexto operacional atual? 

 De que forma ele falha em cumprir suas funções? 

 O que causa cada falha operacional? 

 O que acontece quando ocorre cada falha? 

 De que forma cada falha tem importância? 

 O que pode ser feito para prevenir cada falha? 

 O que deve ser feito, se não for encontrada uma tarefa preventiva 

apropriada? 

Segundo Kardec e Nascif (2013), a prática da Manutenção Centrada em 

Confiabilidade proporciona às empresas que a adotam vários benefícios: 

 Aprimoramento do desempenho operacional: A RCM não descarta qualquer 

dos tipos de manutenção e através de sua metodologia fornece a possibilidade da 

aplicação mais adequada de cada tipo. A RCM ajuda a adotar o(s) tipo(s) mais 

eficaz(es) de manutenção para cada máquina, em cada situação; 

 Maior custo x benefício: A adoção do tipo de manutenção mais adequado, 

determinado em função de análises detalhadas, garante que o capital investido na 

manutenção se dará onde o efeito é maior. Estima-se que se pode obter uma redução de 

40 a 70% nas tarefas rotineiras de manutenção e uma redução de trabalhos de 

emergência entre 10 a 30% do total deles; 

 Melhoria das condições ambientais e de segurança: As influências da falha 

sobre o meio ambiente e a segurança são prioritárias pela RCM. As consequências das 

falhas no aspecto operacional são verificadas após a análise das consequências sobre a 

segurança e o meio ambiente; 

 Aumento da vida útil dos equipamentos: A adoção da Manutenção Preditiva, 

notadamente para equipamentos complexos e dispendiosos, é fator de aumento da vida 

útil dos equipamentos, além do controle da condição e atendimento ao processo; 
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 Banco de dados de manutenção: A análise por uma equipe multidisciplinar, 

também conhecida como Revisão da RCM, proporciona a obtenção de um excelente 

banco de dados para uso tanto pela Manutenção como pela Operação e Inspeção. Isso 

possibilita a criação de uma memória, disponível a todos em qualquer tempo, que 

minimiza os efeitos da rotatividade de pessoal e facilita a adaptação dos planos 

existentes em função de modificações ou adaptações no processo, nos sistemas ou nos 

equipamentos; 

 Maior motivação do pessoal: Quanto maior a participação das pessoas na 

análise e solução dos problemas que afetam o seu dia a dia, maior a motivação que se 

estabelece no seu ego. Hoje, está mais do que comprovado que a participação efetiva e o 

envolvimento propiciam uma mudança significativa no estado de espírito das pessoas, e 

uma das melhores ferramentas para que isso se realize se dá através de reuniões de 

grupos funcionais; 

 Geração de maior senso de equipe: À medida que é adotada a prática da maior 

participação do pessoal através de grupos de análise, desenvolve-se nas pessoas maior 

senso de trabalho em equipe. A partir daí, observam-se iniciativas informais, no dia a 

dia, apresentando resultados cada vez melhores; 

 Maior compartilhamento dos problemas de manutenção: À medida que 

pessoas da produção, da engenharia e de outras especialidades participam dos grupos 

multifuncionais para análise de problemas, aumenta o grau de comprometimento, 

percepção e entendimento de problemas que afetam, em última instância, a empresa. A 

participação e a compreensão estabelecem um comportamento de comprometimento e 

compartilhamento dentro da organização. 

 

3.5 Falhas: Definição, Análise e Classificação 

A falha é definida por uma perda da função requerida de um item, podendo ser 

parcial ou completa. A falha completa é resultado do desvio de características além dos 

limites especificados causando perda total da função requerida do equipamento, 

enquanto que a falha parcial não causa a perda total da função requerida (Pallerosi, 

2007). 
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Já para Moubray (1997), falha é a interrupção ou alteração na capacidade de 

um item desempenhar sua função requerida ou esperada, classificando-a sobre aspectos, 

como: origem, extensão, velocidade, manifestação, criticidade e idade. 

De acordo com Slack et al. (2002), uma das atividades críticas para uma 

organização quando uma falha ocorre é entender por que ocorreu. Esta atividade é 

chamada análise de falhas. Existem diversas técnicas e abordagens que são usadas para 

descobrir a causa raiz de falhas. 

A partir do momento em que ocorre uma falha, a atividade de análise inicia e 

tudo deve ser observado com o objetivo de encontrar a causa raiz do problema. A 

participação de todas as pessoas envolvidas com o processo ou equipamento é de grande 

importância para o sucesso da análise. O objetivo é descobrir a falha e realizar a análise 

do motivo pelo qual a falha ocorreu e não identificar culpados no processo. 

Quanto à classificação da Manutenção centrada em confiabilidade (MCC), 

Siqueira (2009) classifica em: 

 Falha funcional: incapacidade de um item desempenhar uma função 

específica dentro de limites desejáveis; 

 Falha potencial: condição identificável e mensurável que indica uma 

falha funcional pendente ou em processo de ocorrência. 

 

Ainda segundo Siqueira (2009), as falhas funcionais são subdivididas em: 

 Falha evidente: detectada pela equipe de operação durante o trabalho 

normal; 

 Falha oculta: não detectada pela equipe de operação durante o trabalho 

normal; 

 Falha múltipla: combinação de uma falha oculta mais uma segunda 

falha que a torne evidente. 

Para Moubray (1997), uma falha potencial apresenta-se com uma condição 

identificável e mensurável da iminência de uma falha funcional ou seu processo de 

ocorrência.  
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O intervalo compreendido entre o início da falha potencial e a ocorrência da 

falha funcional é determinado pelo “intervalo P-F”. As funções de manutenção preditiva 

devem ocorrer dentro deste período, contudo seu intervalo deve ser menor que o 

intervalo P-F, detectando a falha potencial antes do seu desenvolvimento em falha 

funcional (KARDEC e NASCIF, 2013). 

A Figura 3.1 a seguir, mostra o intervalo P-F, identificando o início da falha 

potencial e o início da falha funcional. 

 

Figura 3.1 – Intervalo P-F 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2013) 

 

Utilizando a curva P-F pode-se estimar que características indicam uma 

redução de resistência à falha e quais os intervalos de inspeção ou acompanhamento 

preditivo. No intervalo P-F pode-se identificar quais características que indicarão a 

redução da resistência à falha e paralelamente verificar se o intervalo da atividade de 

manutenção é viável (KARDEC E NASCIF, 2013). 

3.6 Curva da Banheira (Bathtube Curve) 

A análise do comportamento da taxa de falha de um equipamento ao longo do 

tempo pode ser representada por uma curva que possui a forma de uma banheira, a 

curva da banheira (bathtube curve). A curva representa as fases da vida características 
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de um sistema: mortalidade infantil, maturidade e mortalidade senil. As fases estão 

associadas ao fator ỵ, que é um dos parâmetros de uma eventual distribuição de Weibull 

que descreva a confiabilidade do item (SELLITO, 2005). 

A Figura 3.2 a seguir, mostra a curva da banheira e suas fases: 

 

Figura 3.2 – Curva da Banheira e Ciclo de Vida de Equipamentos 

Fonte: Sellito (2005) 

 

Para Sellito (2005), no período de mortalidade infantil, a taxa de falha é 

decrescente, o que indica que o sistema tem falhas inerentes de projeto ou de montagem 

que vêm sendo corrigidas pela manutenção ou operação. Em geral, as falhas nesta fase 

são prematuras e decorrem de má especificação de projeto ou por falhas na fabricação 

de componentes. Se não há uma prática de correção de falhas, a tendência é que a taxa 

de falhas seja alta. Uma estratégia coerente de manutenção para esta etapa da vida do 

equipamento é a manutenção corretiva, aquela manutenção que não apenas repara o 

sistema, mas corrige o erro de projeto que permitiu que a falha ocorresse. A cada vez 

que uma manutenção corretiva é feita, um modo de falha causado por falha de projeto é 

sanado.  

Corroborando com Sellito (2005), Kardec e Nascif (2013), na fase de 

mortalidade infantil, há grande incidência de falhas causadas por componentes com 

defeitos de fabricação ou deficiências de projeto. Essas falhas também podem ser 

oriundas de problemas de instalação. 
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Na fase de maturidade, as falhas prematuras não ocorrem mais, pois todos os 

erros de projeto já foram corrigidos ou a manutenção não se preocupa em corrigir as 

falhas que ocorrem apenas repará-las. O valor médio da taxa de falha é constante. As 

falhas que ocorrem nesta fase são aleatórias, devidas a incidentes imprevisíveis, tais 

como catástrofes naturais, acidentes, mau uso ou operação inadequada. Se o sistema já 

está livres de falhas prematuras e está na maturidade, a estratégia de manutenção mais 

aconselhada é a manutenção preditiva com o monitoramento de parâmetros 

significativos (SELLITO E MARTINS, 2006). 

Para kardec e Nascif (2013), nesta fase, a taxa de falhas é sensivelmente menor 

e relativamente constante ao longo do tempo. A ocorrência de falhas decorre de fatores 

menos controláveis, como fadiga ou corrosão acelerada, fruto de interações dos 

materiais com o meio. Assim, sua previsão é mais difícil. 

Na terceira fase, a mortalidade senil, o equipamento entrou em desgaste 

irreversível. Nesta fase, a melhor estratégia é a manutenção preventiva, pois nesta fase, 

é recomendável substituir antecipadamente os componentes frágeis, aqueles que, se 

falharem imediatamente, falharão em curto prazo (SELLITO E MARTINS, 2006). 

Segundo Lafraia (2001), na terceira fase (fase de desgaste), inicia-se o término 

da vida útil do equipamento. A taxa de falhas cresce continuamente. São causas do 

período de desgaste: envelhecimento, desgaste/abrasão, degradação de resistência, 

fadiga, fluência, corrosão, deterioração mecânica, elétrica, química ou hidráulica, 

manutenção insuficiente ou deficiente, vida de projeto muito curta. 

Na terceira fase, há um aumento na taxa de falha decorrente do desgaste 

natural, que será tanto maior quanto passar o tempo (KARDEC e NASCIF, 2013). 

 

3.7 Definições ligadas à Confiabilidade 

A norma brasileira NBR 5462 (1994), define confiabilidade como a capacidade 

de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, durante 

um dado intervalo de tempo. O termo “confiabilidade” é usado como uma medida de 

desempenho de confiabilidade. 
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Para Lafraia (2001), a confiabilidade está diretamente relacionada com a 

confiança que temos em um produto, equipamento ou sistema, ou seja, que estes não 

apresentem falhas. Desta forma, uma das finalidades da confiabilidade seria a de definir 

a margem de segurança utilizada, uma vez que no projeto tradicional o coeficiente de 

segurança de escolha um tanto arbitrária por não conhecermos todas as variáveis do 

projeto. 

Ainda segundo Lafraia (2001), confiabilidade diz respeito a todas as 

características de um produto que podem mudar com o tempo ou, ainda, com a 

possibilidade de deixar de ser conforme após um período de tempo. 

Ao falarmos de qualidade, implicitamente estaremos incluindo a confiabilidade 

e não devemos falar de qualidade e confiabilidade como entes separados (LAFRAIA, 

2001). 

Ainda segundo Lafraia (2001), existem outros indicadores importantes 

associados à confiabilidade. São eles: 

Tempo médio para falhas (TMPF): é o tempo médio para falha de 

componentes que não podem ser reparados. É aplicável a componentes cuja vida 

termina na primeira falha. É similar ao Tempo Médio Entre Falhas (TMEF), que é 

aplicável a componentes reparáveis. O TMPF é representado matematicamente pela 

expressão: 

TMPF = 
      

   

 
                                        (7) 

Tempo médio para reparo (TMPR): é o tempo para o reparo de 

componentes; obtido de uma amostra nas mesmas condições de uso do componente 

desejado. É representado matematicamente pela expressão: 

TMPF = 
      

   

 
                                           (8) 

Disponibilidade (D): é a probabilidade de que um componente que sofreu 

manutenção exerça sua função satisfatoriamente para um dado intervalo de tempo. Na 

prática, é expresso pelo percentual de tempo em que o sistema encontra-se operante, 
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para componentes que operam continuamente. Já para componentes reservas, é a 

probabilidade de sucesso na operação do sistema quando demandado. A disponibilidade 

é representada matematicamente pela expressão (LAFRAIA, 2001): 

                                                  
    

         
                                                     (9) 

Função densidade de falhas: representa a variação da probabilidade de falhas 

por unidade de tempo. É representada graficamente por uma função, distribuição de 

probabilidade. Matematicamente é expressa pela fórmula: 

f (t) = 
      

  
                                        (10) 

Taxa de falhas: frequência com que as falhas ocorrem, num certo intervalo de 

tempo, medida pelo número de falhas para cada hora de operação ou número de 

operações do sistema ou componente. A taxa de falas é normalmente representada pela 

letra    

Tempo Médio entre falhas (TMEF): é um valor atribuído a um determinado 

dispositivo ou aparelho para descrever sua confiabilidade. Este valor atribuído indica 

quando poderá ocorrer uma falha no aparelho em questão. Quanto maior for este índice, 

maior será a confiabilidade no equipamento e, consequentemente, a manutenção será 

avaliada em questões de eficiência.  O inverso da taxa de falhas é o TMEF. A expressão 

matemática do TMEF é: 

TMEF = 
 

 
                                                     (11) 

Manutenibilidade: Ou Mantenabilidade (do inglês Maintenability) é a 

característica de um equipamento ou conjunto de equipamentos que permite, em maior 

ou menor grau de facilidade, a execução dos serviços de manutenção.  

A NBR 5462 (1994) define Mantenabilidade como a capacidade de um item 

ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob 

condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições 

determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos. 
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De acordo com Kardec e Nascif (2013), alguns princípios podem ser 

considerados como fundamentais em busca da melhoria da manutenibilidade: 

a) A manutenibilidade deve sempre estar associada aos seguintes conceitos 

fundamentais de qualidade, segurança, custos, tempo:  

 Qualidade do serviço a ser executado (e entregue);  

 Segurança do pessoal que executa o serviço de instalação;  

 Custos envolvidos, incluindo perdas de produção;  

 Tempo ou indisponibilidade do equipamento. 

 

b) A manutenibilidade será melhor se os seguintes critérios relacionados à área de 

suprimentos forem adotados: 

 Intercambiabilidade; 

 Padronização de sobressalentes; 

 Padronização de equipamentos na planta. 

 

c) Sistemas de detecção e indicação de desgaste, condições anormais ou falhas 

(monitoramento) fazem parte da melhoria da manutenibilidade da planta, pois permitem 

atuação orientada do pessoal de manutenção. 

 

d) A manutenibilidade será tanto maior quanto mais sejam adotadas técnicas 

comuns, clássicas ou de domínio geral, que não exijam habilidades especiais do pessoal 

da manutenção; 

 

e) Os equipamentos devem apresentar facilidade de montagem e desmontagem.  

 

f) As informações relativas à manutenção devem ser claras, concisas e de fácil 

compreensão. Tais informações devem permitir: 

 Treinamento de pessoal; 

 Estabelecimento de políticas de manutenção;  



 

50 

 Estabelecimento de padrões simplificados de manutenção;  

 Inserção de dados, desenhos e diagramas em computador. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2013), a importância da Manutenibilidade 

deve-se aos seguintes fatores: 

 Nem sempre todas as etapas descritas anteriormente são observadas no 

projeto, fabricação e montagem de uma instalação;  

 Sempre é possível melhorar a manutenabilidade de uma instalação;  

 As melhorias podem surgir das dificuldades encontradas pelo pessoal 

da manutenção ou pela análise dos serviços pela área de planejamento;  

 O ganho que se obtém com melhorias de manutenibilidade durante 

paradas de manutenção é significativo. 

Para François Monchy, apud Kardec e Nascif (2013), a manutenibilidade é a 

probabilidade de que um equipamento com falha seja reparado dentro de um tempo t. 

De modo análogo à Confiabilidade, a manutenabilidade pode ser definida pela 

equação abaixo: 

                                               M(t) = 1 -                                                      (12) 

Onde: 

 M(t) = a função manutenibilidade, que representa a probabilidade de 

que o reparo comece no tempo t = 0 e esteja concluído, 

satisfatoriamente, no tempo t (probabilidade da duração do reparo); 

 e = base dos logaritmos neperianos ( e = 2,718); 

 µ = taxa de reparos ou número de reparos efetuados em relação ao total 

de horas de reparo do equipamento; 

 t = tempo previsto de reparo. 

 

De acordo com Kardec e Nascif (2013), a manutenabilidade atua diretamente 

no indicador de efetividade operacional e engloba: 

 características do projeto;  
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 suporte de especialistas à engenharia de projetos;  

 vetor para a redução de custos;  

 atuação eficaz da Engenharia de Manutenção;  

 planejamento da Manutenção;  

 capacitação da mão de obra de execução. 

A ocasião mais adequada para analisar os aspectos de manutenibilidade de um 

equipamento, sistema ou instalação é na fase de projeto. As características do projeto 

impactam diretamente a manutenabilidade. Por isso, é fundamental que haja um suporte 

dos especialistas da área de manutenção à engenharia de projetos, de modo que essas 

questões sejam verificadas no seu nascedouro. Essa forma de trabalhar integrada 

permite que o Custo do Ciclo de Vida (Life Cicle Cost) seja o mais adequado para a 

instalação, por isso a manutenabilidade é considerada um vetor para a redução de custos 

(KARDEC e NASCIF 2013). 

Assim, é necessário que a Engenharia de Manutenção atue de modo constante, 

utilizando o conhecimento e a vivência do pessoal do chão de fábrica. 

Probabilidade: É o conceito da estatística e pode ser definida como a relação 

entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, para um intervalo de 

tempo. A probabilidade é expressa, quantitativamente, entre 0 e 1. 

A probabilidade igual a 1 exprime a certeza de que um evento ocorrerá, já a 

probabilidade igual a 0 exprime a certeza de que um evento não ocorrerá. 

Considera-se que a confiabilidade é a probabilidade estatística de não ocorrer a 

falha, de um determinado tipo, para certa missão, com um dado nível de confiança 

(KARDEC e NASCIF 2013). 

Função Requerida: É o limite de admissibilidade abaixo do qual a função não 

é mais satisfatória. É o mesmo que cumprir a missão, realizar o serviço esperado. 

Desempenho e Falha: Para Kardec e Nascif (2013), todo equipamento é 

projetado segundo uma especificação. Ou seja, todo equipamento é projetado segundo a 
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função básica que irá desempenhar. Normalmente, o desempenho de um equipamento 

pode ser classificado como: 

 Desempenho inerente: desempenho que o equipamento é capaz de 

fornecer. 

 Desempenho requerido: desempenho que queremos obter do 

equipamento. 

A manutenção é capaz de restaurar o desempenho inerente do equipamento. Se 

o equipamento não é o desejado, ou se reduz a expectativa ou se introduzem 

modificações. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2013), quando o equipamento não apresenta o 

desempenho previsto, usa-se o termo falha para identificar essa situação. A falha pode 

representar: 

 interrupção da produção;  

 operação em regime instável;  

 queda na quantidade produzida;  

 deterioração ou perda da qualidade do produto. 

 

3.8 Melhores Práticas na Manutenção 

Melhores práticas são aquelas que se têm mostrado superiores em resultados; 

selecionadas por um processo sistemático e julgadas como exemplares, boas ou de 

sucesso demonstrado. 

Segundo Kardec e Nascif (2013), os resultados para a Manutenção para as 

empresas que aplicam as melhores práticas incluem: 

 100% do tempo dos executantes cobertos por ordens de serviço;  

 90% de cumprimento da programação de serviços;  

 100% da confiabilidade requerida são atingidos 100% do tempo;  

 Falta de sobressalentes no estoque é rara (menor que 1 por mês);  
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 Horas extras não passam de 2% em relação ao tempo total de 

manutenção;  

 Os custos de Manutenção estão dentro de ± 2% do orçamento. 

Ainda segundo Kardec e Nascif, esses resultados não se atingem sem a 

aplicação das melhores práticas. E a aplicação das melhores práticas deve estar inserida 

em um Programa de Gestão não apenas da área de Manutenção, mas de toda a empresa. 

Entretanto, para que os resultados sejam atingidos, é necessário: 

 Comprometimento de toda a estrutura da empresa; 

 Perseverança ou constância de propósitos; 

 Que o programa independa das pessoas, ou seja, deve ser sistematizado 

e se constituir em um programa da organização. 

As melhores práticas não serão implementadas se não houver investimento nas 

pessoas. É fundamental que as pessoas sejam treinadas em vários níveis e haja um 

programa de reciclagem à medida que as melhorias nos processos ou a introdução de 

novos métodos e/ou instrumentos sejam incorporadas. Ao mesmo tempo, os 

procedimentos devem ser atualizados (e praticados) de modo que representem o estado 

da arte (KARDEC e NASCIF, 2013). 

3.8.1 Análise do Modo e Efeito de Falha – FMEA 

Mais conhecida pela sigla em inglês FMEA (Failure Mode and Efect Analysis), 

é uma abordagem que ajuda a identificar e priorizar falhas potenciais em equipamentos, 

sistemas e processos. FMEA é um sistema lógico que hierarquiza as falhas potenciais e 

fornece as recomendações para ações preventivas. É um processo formal que utiliza 

especialistas dedicados a analisar as falhas e solucioná-las (KARDEC e NASCIF, 

2013). 

A FMEA foi utilizada como ferramenta de estudo de falhas pela primeira vez 

na indústria aeronáutica, na década de 60, na análise de segurança de aeronaves e, desde 

então, seu uso expandiu-se para os mais diversos setores industriais (VILLEMEUR, 

1992). 
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Especialistas indicam três níveis de FMEA: projeto, processo e sistema 

(KARDEC e NASCIF, 2013): 

 FMEA no projeto dedica-se a eliminar as causas de falha durante o 

projeto do equipamento, levando em consideração todos os aspectos, 

desde mantenabilidade até aspectos ligados à segurança. 

 FMEA no processo focaliza como o equipamento é mantido e operado. 

 Já o FMEA no sistema se preocupa com as falhas potenciais e gargalos 

no processo global, como uma linha de produção. 

São os objetivos da FMEA, segundo VILLEMEUR (1992): 

 Identificar os modos de falha que afetam significativamente a 

disponibilidade, a confiabilidade, a manutenabilidade e a segurança do 

sistema; 

 Estimar os efeitos de cada modo de falha dos componentes de um 

sistema nas várias funções deste sistema. 

Segundo Kardec e Nascif (2013), o pessoal de Manutenção está mais envolvido 

na FMEA de processo, pois nessa fase os equipamentos estão instalados e operando. 

Além disso, os especialistas em equipamentos são da área de Manutenção. 

FMEA é fundamentalmente a medida do risco de falha. Desse modo, quanto 

mais pessoas estiverem envolvidas na definição da taxa de risco, mais preciso será o 

resultado. 

Além da sigla FMEA é comum se ouvir a sigla FMECA. FMECA significa 

Failure Mode Effects and Analisys, ou seja, Análise do Modo, efeito e criticidade de 

Falhas. 

De acordo com Kardec e Nascif (2013), a principal diferença consiste no fato 

de que FMEA é uma técnica mais ligada ao aspecto qualitativo, sendo muito utilizada 

na avaliação de projetos; enquanto a FMECA inclui o que se denomina análise crítica – 

CA – Critically Analisys. A análise crítica é um método quantitativo que é utilizado 
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para classificar os modos de falhas levando em consideração suas probabilidades de 

ocorrência. 

Alguns dos principais conceitos necessários para a análise são: 

 Causa: é o meio pelo qual um elemento particular do projeto ou 

processo resulta em um Modo de Falha; 

 Efeito: é uma consequência adversa para o consumidor ou usuário. 

Consumidor ou usuário pode ser a próxima operação ou o próprio 

usuário; 

 Modos de Falha: são as categorias de falha que são normalmente 

descritas; 

 Frequência: é a probabilidade de ocorrência da falha; 

 Gravidade da Falha: Indica como a falha afeta o usuário ou cliente; 

 Detectabilidade: indica o grau de facilidade de detecção da falha; 

 Índice de risco ou Número de Prioridade de Risco – NPR: é o resultado 

do produto da Frequência pela Gravidade da Falha pela Detectabilidade 

(facilidade de detecção). Esse índice dá a prioridade de risco da falha. 

 

Segundo Kardec e Nascif (2013), o índice de risco (NPR) é calculado de 

acordo com a equação a seguir: 

NPR = Frequência x Gravidade x Detectabilidade                             (13) 

Segundo Kardec e Nascif (2013), na determinação da taxa de risco de falha de 

um componente particular de um equipamento, deve-se adotar a seguinte sequência: 

a) Isolar e descrever o modo da falha potencial:  

 Sob que condições o equipamento falha? 

 

b) Descrever o efeito potencial da falha: 

 Ocorre parada ou redução de produção? 

 A qualidade do produto é afetada? 

 Quais os prejuízos? 



 

56 

 

c) Determinar a frequência, a gravidade e a detectabilidade da falha: 

 Qual a frequência de ocorrência da falha? 

 Qual o grau de gravidade da falha? 

 Qual a facilidade da falha ser detectada? 

Para indicar a gravidade da falha, adota-se uma escala de 1 a 10, sendo 10 para 

a falha mais grave. Da mesma forma para a frequência e para a detectabilidade 

(KARDEC e NASCIF, 2013). 

Para determinação dos pesos das parcelas que compõem o NPR, existem 

algumas recomendações, normalmente baseadas em experiências de empresas, como 

mostrado a seguir (KARDEC e NASCIF, 2013): 

Tabela 3.1 – Índices FMEA para Avaliação de Riscos 

Componente do NPR Classificação Peso 

FREQUÊNCIA DA 

OCORRÊNCIA (F) 

Improvável 1 

Muito pequena 2 a 3 

Pequena 4 a 6 

Média 7 a 8 

Alta 9 a 10 

GRAVIDADE DA 

FALHA (G) 

Apenas perceptível 1 

Pouca Importância 2 a 3 

Moderadamente 

Grave 
4 a 6 

Grave 7 a 8 

Extremamente Grave 9 a 10 

DETECTABILIDADE 

(D) 

Alta 1 

Moderada 2 a 5 

Pequena 6 a 8 

Muito pequena 9 
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Improvável 10 

ÍNDICE DE RISCO 

(NPR) 

Baixo 1 a 50 

Médio 50 a 100 

Alto 
100 a 

200 

Muito alto 
200 a 

1.000 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2013) 

 

A FMEA focaliza falhas potenciais e suas causas. Desse modo, as ações 

necessárias podem ser tomadas com vista a evitar problemas futuros e prejuízos, antes 

que os mesmos aconteçam. Para a manutenção, a aplicação mais vantajosa de FMEA 

ocorre na análise de falhas já ocorridas. Para falhas potenciais mais importantes os 

gastos no desenvolvimento de ações de FMEA são pagos muitas vezes pela economia 

obtida evitando as falhas (KARDEC e NASCIF, 2013). 

3.8.2 Análise da Causa-Raiz da Falha 

A Análise das Causas-Raízes de Falha (Root Cause Failure Analisys – RCFA) 

é um método ordenado de buscar as causas de problemas e determinar as ações 

apropriadas para evitar sua reincidência. É originário dos “5 Porquês” associado com o 

Controle da Qualidade Total e a Manutenção Produtiva Total (KARDEC e NASCIF, 

2013). 

A análise das falhas que determinam a causa, além de ser um exercício bastante 

rigoroso de investigação, é relativamente fácil quando comparada a outros processos de 

análise de falhas (KARDEC e NASCIF, 2013). De maneira sucinta, de acordo com 

Kardec e Nascif (2013), a Tabela 3.2 mostra os principais passos para o processo de 

Análise das Causas-Raízes de Falha. 
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Tabela 3.2 – Principais Passos da Análise da Causa-Raíz de Falha 

Passo Principais Passos 
Responsável 

1 Análise do Modo e Efeito da Falha Operação/Manutenção 

2 Preservação da Informação da Falha Manutenção 

3 Organização do Grupo de Análise Gerência de Manutenção 

4 

Análise 

Grupo de Análise 
Relatar as Descobertas 

Fazer as recomendações 

Acompanhar os Resultados 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif (2013) 

 

3.8.3 Análise de Falhas Ocorridas 

A análise de falhas já ocorridas apresenta um enorme potencial de ganho e a 

utilização de ferramentas como FMEA, RCFA, para este fim, não representa um desvio 

na filosofia básica dessas ferramentas, mas uma adaptação bastante interessante para a 

área de Manutenção (KARDEC e NASCIF, 2013). 

O MASP – Método de Análise e Solução de Problemas, da Gestão pela 

Qualidade Total (GQT), que incorpora Análise de Pareto, é outra ferramenta excelente 

para este tipo de análise (KARDEC e NASCIF, 2013). 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2013), praticamente a Análise de Falhas 

ocorridas segue a Lei de Pareto: 20% ou menos dos eventos de falhas representam 80% 

das perdas (ou custos). Isso indica que as técnicas de análise de falhas devem ser 

aplicadas, tão somente, nos itens “mais importantes” segundo essa classificação, o que 

motiva a aplicação de recursos em questões prioritárias. 
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3.9 Qualidade na Manutenção 

O conceito e a aplicação da Qualidade tiveram o seguinte desenvolvimento a 

partir da segunda década do século passado. A tabela 3.3 a seguir, mostra a evolução 

das aplicações dos conceitos da qualidade ao longo das últimas décadas: 

Tabela 3.3 – Evolução dos Conceitos e Aplicações da Qualidade 

Ano Ator Ação 

1924 A. Shewhart 
Criação do Controle Estatístico do Processo (CEP) na 

Bell Laboratories 

1924 A. Shewhart Criação do ciclo PDCA na Bell Laboratories 

1935 British Standart Norma com critérios para recebimento de material 

1946 ASQC 
Fundação da Sociedade Americana para Controle da 

Qualidade 

1946 JUSE 
Fundação da União Japonesa de Engenheiros e 

Cientistas 

1946/1970 Taiichi Ohno Sistema Toyota de Produção 

1950 Edward Deming 
Levou aos japoneses os conceitos de controle de 

qualidade 

1951 Armand V. Feigenbaum 
Lança o livro Quality Control: Principles, Pratice and 

Administration 

1953 Joseph M. Juran 
Mostrou aos gerentes japoneses o seu papel no 

Controle da qualidade 

1957 Kaoro Ishikawa 
Lança o livro Controle de Qualidade por toda a 

Empresa 

1958 Kaoro Ishikawa Adota o CQT (Controle da Qualidade Total) 

1960 Singeo Shingo Introduz os conceitos de Poka Yoke e inspeção na fonte 

1961 Armand V. Feigenbaum 
Revisa o livro lançado em a951 e o intitula Total Quality 

Control 

1977 Singeo Shingo Lança o conceito de zero defeito (Toyota) 

1986 Richard J. Schonberger 
Lança o livro Worls Class Manufacturing, a partir de 

técnicas utilizadas na indústria japonesa 
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1986 Vicente Falconi 
Inicia a disseminação do CQT no Brasil através da 

Fundação Christiano Otoni - MG 

1987 Motorola 
Adota a denominação Seis Sigma para o processo que 

garante o nível de conformidade em 99,99966% 

1987 ISO 
Lançamento da Norma ISO 9000 - Garantia da 

Qualidade 

1990 Governo Federal 
Lançamento do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade 

1990 Abraman 
Lançamento do programa Nacional de Qualificação e 

Certificação de Pessoal na área de Manutenção 

1990 James Womack 
Lança o livro A Máquina que mudou o Mundo e cunha 
a expressão "lean Manufacturing" (Fabricação Enxuta) 

inspirada no modelo Toyota de Produção 

1991 FNQ 
Criação da Fundação Nacional da Qualidade e do PNQ - 

Prêmio Nacional da Qualidade 

1991 PMI 
O "rascunho" do PMBOK se torna norma ANSI cujo foco 

é a gestão e qualidade dos projetos de engenharia 
associada à certificação de pessoal 

2000 ISO Revisão da norma ISSO/ ISSO 9001 - 2000 

2008 ISO 
Revisão da norma ISSO 9001 que tem maior 

compatibilidade com a ISSO 14000. 

 

Fonte: Adaptado de Kardec e Nascif, 2013 

 

Segundo Kardec e Nascif (2013), atualmente, a Qualidade Total é parte 

integrante do sistema gerencial da maioria das empresas, independente do seu porte. 

Cada seguimento da organização contribui para o desempenho da mesma, que culmina 

na satisfação dos clientes, redução de desperdícios e melhoria global dos resultados. 

Ainda segundo Kardec e Nascif (2013), de modo simplificado, Qualidade Total 

(TQM) busca a melhoria contínua dos processos e o zero defeito através da interação 

entre os diversos segmentos da empresa – projeto, produção (operação e manutenção), 

controle, entrega e assistência pós-venda. 
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A missão da Manutenção é garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações, de modo a atender a um programa de produção ou de 

serviço com preservação do meio ambiente, confiabilidade, segurança e custos 

adequados. Cabe à Manutenção fazer a coordenação dos diversos subsistemas 

fornecedores, aí incluídos a engenharia e o suprimento de materiais, entre outros, de 

modo que o cliente interno principal, que é da operação, tenha a instalação de acordo 

com as necessidades da organização para o alcance de suas metas empresariais 

(KARDEC E NASCIF, 2013).  

A integração destes subsistemas atuando como verdadeiros times é o fator 

crítico de sucesso mais importante de uma empresa. 
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CAPÍTULO 4 

PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO 

Este Capítulo está dividido em 8 seções. São abordados os tópicos 

fundamentais relacionados com os algoritmos que constituem a base da proposta deste 

trabalho: Otimização Combinatória, O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) e os 

Algoritmos Genéticos (AG). 

 

4.1 Introdução 

A Otimização Combinatória é um área da ciência da computação e da 

matemática que estuda problemas de otimização em conjuntos finitos. 

Segundo Santos (2009), o conceito de otimização combinatória surgiu com a 

concepção da Pesquisa Operacional em torno da II Guerra Mundial. O objetivo inicial 

da Pesquisa Operacional era a melhoria das estratégias militares. Entretanto, no período 

pós-guerra, o conceito foi difundido nas empresas e indústrias americanas. A 

Otimização Combinatória tem como objetivo maximizar (ou minimizar) uma função 

definida sobre certo domínio finito.  

Em um problema de otimização discreta, temos relacionados às variáveis de 

decisão, uma função objetivo e um conjunto de restrições. As restrições do problema, 

limitam os valores possíveis das variáveis de decisão,  formando um conjunto discreto 

(finito ou não) de soluções factíveis para um problema. O problema pode ser de 

minimização (ou de maximização) da função objetivo. A resposta para o problema de 

otimização, ou seja, a reposta ótima, será o menor (ou maior) valor possível para a 

função objetivo para o qual o valor atribuído às variáveis não viole nenhuma restrição. 

Em alguns casos, chegamos a valores cuja alteração discreta não conduz a resultados 

melhores, mas que também não são o ótimo global. A essas soluções chamamos de 

ótimo local. 

Há muitas classificações possíveis para um problema de otimização, e algumas 

delas apresentarão métodos exatos e eficientes de resolução.  
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Como técnicas de resoluções utilizadas têm-se alguns algoritmos polinomiais, 

onde se destacam os seguintes: 

 algoritmos de grafos; 

 algoritmos gulosos; 

 branch e bound; 

 programação dinâmica; 

 relaxação lagrangeana; 

 programações com restrições. 

Os problemas a seguir são exemplos de problemas de Otimização Combinatória: 

 problema do Caixeiro Viajante (PCV); 

 roteamento de Veículos; 

 alocação de Salas em Escolas (Timetabling); 

 escalonamento de Tarefas em Máquinas; 

 localização de Facilidades; 

 projetos de Circuito Integrados; entre outros. 

 

 

4.2 Abordagem exata 

 

Segundo Bernardi (2001), algoritmos exatos em Otimização Combinatória são 

algoritmos enumerativos, que varrem o espaço de soluções e buscam aquela que 

apresenta o melhor valor para a função objetivo. Esses algoritmos distinguem-se quanto 

à abrangência em: 

 Enumeração explícita: onde todo o espaço de soluções é examinado. 

Devido à característica de explosão combinatória dos problemas, esta 

abordagem só pode ser aplicada na resolução de instâncias pequenas. 

 Enumeração implícita: onde apenas parte do espaço de soluções é 

examinada. Tal espaço é particionado de modo a eliminar inúmeras 

soluções possíveis, através da utilização de limites (bounds). 
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Ainda segundo Bernardi (2001), são exemplos de abordagens exatas para 

problemas de Otimização Combinatória: 

 Programação Dinâmica: é uma técnica de solução recursiva de 

problemas, baseada no fato que alguns problemas podem ser 

decompostos em sub-problemas mais simples. 

 Uso de relaxações: é uma técnica que consiste em resolver uma 

sequência de problemas obtidos a partir de relaxações do problema 

original. 

 Branch-and-bound: é um método que busca a solução ótima realizando 

operações de ramificação, chamadas branching, que dividem um 

problema em dois subproblemas similares. Cada subproblema trabalha 

com uma sub-região diferente do espaço de solução.  

 

4.3 Abordagem Aproximada 

Segundo Santos (2009), os algoritmos aproximados tornam-se viáveis em 

função da quantidade de soluções do problema que cresce exponencialmente com sua 

dimensão. Dentre as diferentes abordagens para a obtenção de soluções aproximadas, 

pode-se citar: 

 Algoritmos probabilísticos: são algoritmos que se caracterizam pelo 

fato de que, no momento da tomada de decisão, escolhe-se seguir um 

caminho de ação aleatório ao invés de escolher uma dentre os conjuntos 

de alternativas prévias; 

 Metaheurísticas: São métodos projetados tendo como base as 

características das soluções ou as propriedades do problema e possuem 

uma complexidade bem menor em relação aos algoritmos exatos. De 

forma geral, as metaheurísticas produzem soluções viáveis de boa ou 

excelente qualidade, mas sem a garantia do ótimo. As metaheurísticas 

são estratégias de alto nível que guiam heurísticas mais específicas, a 
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fim de encontrar soluções viáveis para problemas específicos (Milano e 

Roli, 2004). 

 

A seguir, mostram-se alguns exemplos de metaheurísticas: 

 Algoritmos genéticos; 

 Busca Tabu; 

 Colônia de formigas; 

 Algoritmos das abelhas; 

 GRASP; 

 Simulated Annealing; 

 Enxame de Partículas (Particle Swarm) 

 

4.4 Métodos Heurísticos 

De acordo com Viana (1998), heurística é qualquer método ou técnica criada, 

ou desenvolvida, para resolver um determinado tipo de problema. As metaheurísticas 

são consideradas heurísticas de uso geral ou uma heurística das heurísticas. Trata-se de 

um método aproximativo desenvolvido especificamente para resolver um problema de 

tempo polinomial.   

Silva (2013), apud Reeves (1995), descreveu heurística como uma técnica que 

procura boas soluções com um tempo computacional razoável, com garantia de 

viabilidade sem otimalidade, e ainda em muitos casos, sem definir quão próxima uma 

solução viável encontra-se da solução ótima de determinado problema específico. 

Encontram-se na literatura dois tipos de heurísticas aplicadas ao Problema do 

Caixeiro Viajante: 

 Heurísticas Construtivas; 

 Heurísticas de melhoramento. 

Uma Heurística Construtiva têm por característica a construção de soluções por 

meio de um processo iterativo que inicia com uma solução vazia e adiciona um novo 
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elemento a cada iteração até a obtenção de uma solução viável. A escolha de cada 

elemento a ser inserido em cada passo varia de acordo com a função de avaliação 

especificada pelo problema abordado. 

Heurísticas pertencentes a esta classe, normalmente, tendem a ordenar os 

elementos candidatos utilizando uma função gulosa, que calcula o benefício da inserção 

de cada elemento, e somente o “melhor” elemento é inserido a cada iteração. Se 

aplicado ao PCV, uma Heurística Construtiva (HC) tentará encontrar uma “boa” rota, 

considerando a cada interação somente o próximo passo, ou seja, o critério de escolha é 

basicamente local (CAMPELLO e MACULAN, 1994). 

Como exemplos de Heurísticas Construtivas pode-se citar: Heurística do 

Vizinho mais Próximo, Heurística da Inserção Mais Barata e Heurística de Clark e 

Wright. 

Já as heurísticas de melhorias de roteiro, denominadas de k-Opt, também 

chamadas de técnicas de busca local ou de refinamento, constituem uma família de 

heurísticas utilizadas para melhorar uma solução viável. 

 

4.5 O Problema do Caixeiro Viajante  

 

4.5.1 Introdução 

O Problema do Caixeiro Viajante (PCV), denominado na literatura de 

Traveling Salesman Problem (TSP), é um problema que procura determinar a melhor 

rota para passar por um conjunto de cidades, visitando uma a uma, sem repetição de 

cidades e retornando à cidade de origem, com o menor caminho possível, reduzindo 

tempos de deslocamentos e possíveis custos associados. Este problema trata-se de um 

problema clássico de otimização. 

Em outras palavras, o Problema do Caixeiro Viajante consiste em determinar 

uma rota para o caixeiro que minimize a distância total percorrida na rota, passando por 

todas as cidades a serem visitadas, somente uma única vez. Existem n cidades para 

serem visitadas e são conhecidas as distâncias dij, para 1≤ i, j≤n, entre as cidades. 
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Para Cunha et al. (2002), a origem do TSP é creditada à Willian Rowan 

Hamilton, com o invento de um jogo, cujo objetivo era traçar  um roteiro através dos 

vértices de um dodecaedro (os vértices equivalem às cidades). O jogo teria início e fim 

no mesmo vértice, sem, repetir a visita. 

Em 1930, o problema passou a ser estudado nas universidades de Havard e 

Princeton, mas somente nas décadas de 50 e 60 que o problema ganhou popularidade no 

meio científico da Europa e estados Unidos. Neste período, George Dantzig, Fulkerson 

Delbert Ray e Selmer Johnson resolveram o problema por meio de Programação Linear 

Inteira, desenvolvendo o método de plano de corte para resolvê-lo de forma ótima 

(SILVA, 2013). Neste caso, as instâncias do PCV eram pequenas. 

O PCV pode também ser definido na teoria dos grafos, ele consiste 

basicamente em analisar todos os circuitos (rotas) hamiltonianos existentes para n 

pontos a fim de obter a distância mínima ou menor tempo do percurso (função 

objetivo). Um circuito hamiltoniano é aquele que passa por todos os vértices do grafo 

G, não repetindo nenhum, ou seja, deve-se passar por todos os vértices uma e uma única 

vez. Caso este caminho seja possível descrever um ciclo, este é denominado ciclo 

hamiltoniano (ou circuito hamiltoniano) em G. Os vértices podem ser representados 

pelos n pontos geográficos de localização das cidades, enquanto as arestas são as vias 

que ligam diretamente cada cidade (Gomes, 2011). 

Para Viana (1998), o máximo de caminhos ou rotas distintas em um circuito 

hamiltoniano é dado por (n-1)!. Constata-se que é inviável a análise de todas as soluções 

possíveis (distintas) mesmo para problemas de pequena complexidade com n ˃ 15.  

O PCV tem sido largamente utilizado nos últimos 50 anos. Durante este 

período, o PCV tem serviço de benchmark para muitos algoritmos de otimização 

combinatória desde as técnicas clássicas a abordagens baseadas em Busca Tabu, Redes 

Neurais e Algoritmo Genético (SANTOS, 2009). O objetivo é encontrar um 

ordenamento (permutação) π das cidades que minimize a equação abaixo: 

                               
   

   
                                                (14) 
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Esta quantidade é definida como comprimento do ciclo e corresponde ao 

comprimento da volta que o caixeiro irá efetuar ao visitar cada uma das cidades na 

ordem especificada pela permutação, retornando no final para a cidade inicial. 

4.5.2 Complexidade do PCV 

De acordo com Silva (2013), o PCV possui complexidade computacional de tal 

forma que todos os esforços programáveis conhecidos para resolver tais problemas 

crescem exponencialmente com o tamanho do problema.  

A complexidade de um problema computacional é dada pelo consumo de 

recursos computacionais (tempo, memória, etc.) usados para apresentar uma solução 

aceitável, dado um critério específico do problema a ser resolvido. 

A figura 4.1 a seguir, mostra a explosão combinatória de soluções para 

problemas de grande complexidade. O tempo estimado está calculado com base em uma 

máquina hipotética da ordem de 10
-9 

segundos, para execução das instruções de controle 

do programa, de acesso aos dados, cálculo das distâncias, comparações, chamadas a 

subprogramas etc. (VIANA, 1998). 

Figura 4.1 - Explosão combinatória. 

 

Fonte: Viana (1998). 
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4.5.3 Aplicações do PCV 

Existem muitas aplicações do PCV associadas a problemas de nossa vida 

cotidiana. Segundo Goldbarg e Luna (2000), o PCV está presente em vários problemas 

clássicos, tais como: 

 programação de operação de máquinas e manufatura; 

 programação de transporte entre células de manufatura; 

 otimização do movimento de ferramentas de corte; 

 otimização de perfuração de furos de placas em circuitos impressos; 

 problemas de roteamentos de veículos; 

 problemas de sequenciamento; 

 problemas de programação e distribuição de tarefas em plantas; 

 trabalhos administrativos; Entre outros. 

 

4.5.4 Variações do Problema do Caixeiro Viajante 

De acordo com Goldbarg e Luna (2000), existem diversas variações do 

Problema do Caixeiro Viajante. A seguir, algumas destas variações são destacadas: 

 PCVS-C: o Problema do Caixeiro Viajante Simétrico com Cluster 

(PCVS-C) ou Symmetric Clustered Traveling Salesman Problem 

(SCTSP) é um caso especial de PCV simétrico, em que existem clusters 

(grupamentos ou conjuntos de nós) que possuem restrições que os 

obrigam a estar em uma determinada seqüência de atendimento. 

 PCV-G: proposto por Ong em 1982, o Problema do Caixeiro Viajante 

Generalizado (PCVG) é semelhante ao PCVS-C, mas cada 

agrupamento formado deve contribuir com um certo número de nós 

para o ciclo hamiltoniano. A versão equality exige que apenas um 

vértice em cada cluster seja visitado. 

 PCVB: o Problema do Caixeiro Viajante Backhauls (PCVB) pode ser 

considerado um caso especial de PCVG onde os nós de G são 

particionados em dois agrupamentos denominados normalmente de L 
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(nós linehauls) e B (nós backhauls). A matriz de custo do problema 

atende as condições da norma euclidiana. Uma versão do problema 

determina que os nós de L sejam visitados inicialmente e, 

posteriormente, os nós de B. A estratégia dessa versão é dar preferência 

ao descarregamento dos veículos para, posteriormente, realizar o 

carregamento em direção ao depósito. 

 PCV-B: proposto por Fischetti (1988), o Problema do Caixeiro 

Viajante com Bônus (PCV-B) associa um bônus bi a cada nó do grafo e 

procura uma rota hamiltoniana de menor comprimento dada a condição 

restritiva, que consiste na obtenção de um bônus total maior ou igual a 

um certo valor mínimo. 

 PCV-S: proposto por Laporte e Martello (1987), o Problema do 

Caixeiro Viajante com Subconjuntos (PCV-S) aborda uma situação 

análoga ao PCV-B, mas o problema consiste na construção de uma rota 

através de um subconjunto de nós maximizando o total de prêmios 

coletados pela rota, onde o comprimento não deve exceder a um certo 

valor. 

 PCVJT: o Problema do Caixeiro Viajante com Janela de Tempo 

(PCVJT) estipula um intervalo de tempo [ai, bi] para cada vértice i, 

onde o vértice i não pode ser visitado antes de ai e depois de bi. Se o 

vértice i for visitado antes de ai, será necessário esperar um tempo wi 

até ai; mas se o vértice i for visitado depois de bi, a rota fica inviável. O 

objetivo é minimizar o custo da rota, onde o custo da rota pode ser a 

distância total percorrida (neste caso o tempo de espera é ignorado) ou 

o tempo total gasto para completar a rota (neste caso o tempo de espera 

wi é adicionado ao tempo de viagem) (SOLOMOM, 1987). 

 PCV-G ou MinMax: o Problema do Caixeiro Viajante com Gargalo ou 

bottleneck (PCV-G), também conhecido como MinMax, foi 

formalizado por Burkard em 1991, e consiste em obter um ciclo 

hamiltoniano tal que seu arco de maior comprimento seja mínimo. Tais 

problemas são tradicionais no contexto de otimização, poe estarem 
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associados a situações de deslocamento de facilidades (Goldbarg e luna, 

2000). 

 PCVM ou PMCV: o Problema do Caixeiro Viajante Múltiplo (PCVM) 

é uma generalização do PCV onde é necessário usar mais de um 

caixeiro viajante, ou seja, devem ser encontradas r rotas, todas 

iniciando e terminando em um certo nó, associados a r caixeiros, cuja 

soma total é mínima. Cada caixeiro deve viajar por uma sub-rota de 

nós, a qual inclui um depósito comum e cada nó, exceto o depósito, 

deve ser visitado por exatamente um caixeiro. A formulação em 

programação matemática para o PCVM é uma extensão natural da 

formulação de designação do PCV, tendo a definição de variáveis 

análoga. 

 PCVE: no Problema do Caixeiro Viajante Estocástico (PCVE) as 

janelas de tempo, os nós, os tempos e os custos das arestas são 

elementos aos quais poderemos associar distribuições de probabilidades 

que lhes definirão existência ou valor. Na literatura, foram relatados 

casos com clientes estocásticos (PCVCE), nos quais determinados nós 

podem não demandar uma visita, havendo uma rota ótima incluindo 

todos os nós e outra excluindo os nós não demandantes (Goldbarg e 

Luna, 2000). 

 Problema do carteiro chinês (Chinese Postman Problem – CCP): 

Neste problema, o objetivo é a determinação de uma rota com menor 

custo que permita ao carteiro chinês passar por todos os arcos de uma 

rede sem repeti-los. 

 Vehicle Routig Problem (VRP): O objetivo deste problema é traçar 

caminhos mínimos para que uma frota de veículos, inicialmente em um 

ou mais depósitos, possa atender uma demanda de consumidores 

dispersos em um espaço geográfico, em um determinado horário, com 

diferentes demandas pelos produtos a serem distribuídos. A diferença 

deste problema para o problema de múltiplos caixeiros está no 

acréscimo da restrição de capacidade de veículos. Há também outras 
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restrições aplicadas a este problema, como janela de tempo para o 

atendimento de clientes e tempo máximo de viagem dos veículos.  

 Problema de Dimensionamento e Roteirização de uma Frota de 

Veículos (Fleet Size and Vehicles Routing Problem – FSVRP): Trata-

se de uma variação do problema de roteamento de veículos, onde deve-

se primeiramente especificar a quantidade de veículos necessários (frota 

ilimitada) para o roteamento, e depois, determinar o roteiro mínimo de 

cada veículo, para que no final, as demandas de todos os clientes sejam 

atendidas com os custos fixos de veículos e os custos variáveis de 

roteirização sendo mínimos. Neste problema, se os veículos da frota 

possuem a mesma capacidade e custos fixos, pode-se dizer que a frota é 

homogênea. Caso contrário, a frota é denominada heterogênea. 

 Problema de Coleta e Entrega (Pickup and Delivery Problem – 

PDP): Este problema é tido como uma variação do VRP, onde há uma 

restrição de precedência no atendimento da demanda dos clientes, pois 

as cargas são transportadas pelos veículos do depósito aos clientes e 

entre os clientes. Estratégias de resolução do PDP podem ser vistas em 

Berbeglia, Cordeau e Laporte (2010). 

 

4.5.5 Heurística do vizinho mais próximo (Nearest Neighbor)  

A heurística Nearest Neighbor (vizinho mais próximo) foi descrita por 

Solomon (1987). Por tratar-se de um método aproximativo desenvolvido para resolver 

um problema em tempo polinomial, as soluções geradas não necessariamente são  

ótimas. Este método, como o próprio nome diz, possui uma concepção bastante simples 

e intuitiva. 

Através de uma matriz de distâncias entre diversos pontos, o percurso é 

construído com base na distância entre estes pontos, sendo o mais próximo da origem 

adicionado primeiro e os demais pontos adicionados posteriormente. Esses pontos são 

inseridos segundo a sua proximidade em relação ao último ponto adicionado na rota. 
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Na Figura 4.2 a seguir, pode-se verificar que em relação ao ponto inicial “A” 

da sequência, o vizinho mais próximo é o ponto “B”; em relação ao ponto “B”, o ponto 

“C” está mais próximo e assim por diante. Este processo se repete enquanto o limite da 

capacidade da rota é respeitado. 

 

Figura 4.2 – Heurística do Vizinho Mais Próximo. 

Fonte: Gomes (2011). 

 

4.6 Algoritmo Genético 

4.6.1 Introdução 

Os Algoritmos Genéticos criados por Holland (1975) baseiam-se nos processos 

observados na evolução natural das espécies e suas aplicabilidades em projetos de 

softwares de sistemas artificiais. Holland conseguiu incorporar características da 

evolução biológica natural a um algoritmo para construir um método de resolução de 

problemas complexos, imitando o processo natural da evolução das espécies. Termos 

como: cromossomos, genes, alelos, genótipo e fenótipo, comuns nos sistemas 

biológicos, têm correspondentes no modelo computacional especialmente proposto para 

simular esses processos. 

A ideia básica consiste em que, de forma similar à teoria biológica dos sistemas 

naturais, os melhores indivíduos sobrevivem e geram descendentes com suas 
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características hereditárias. Estes elementos, que comporão as novas gerações, tendem a 

ter a mesma aparência, ou fenótipo, que seus antecessores (VIANA, 1998). 

O Algoritmo Genético (AG) constitui hoje uma importante técnica de busca, 

empregada na resolução de uma grande variedade de problemas, nas mais diversificadas 

áreas. 

Assim, de forma análoga à evolução natural das espécies, um algoritmo 

genético parte de uma população de indivíduos gerados aleatoriamente (configurações 

iniciais de um problema), faz a avaliação de cada um (aplicação da função objetivo), 

seleciona os melhores (escolha daqueles cuja função de custo tenha os maiores valores, 

se for um problema de maximização, ou os menores valores, caso o problema seja de 

minimização) e promove manipulações genéticas, como cruzamento e mutação 

(correspondentes às perturbações) a fim de criar uma nova população. Este processo 

adaptativo pode ser usado para resolver qualquer problema de otimização (VIANA, 

1998). 

Baseado no processo da evolução biológica, o AG combina aspectos da 

genética e da seleção natural dos indivíduos. 

Segundo Bento e Kagan (2008), os Algoritmos Genéticos são métodos 

numéricos de otimização que, para maior robustez, se diferenciam dos outros em quatro 

aspectos fundamentais: 

 Os AGs trabalham com codificação de parâmetros, ao invés dos 

parâmetros originais do sistema; 

 Os AGs buscam a solução ótima a partir de um conjunto de soluções, 

não a partir de uma única; 

 O AG básico emprega uma função de avaliação para as diferentes 

soluções pesquisadas, codificadas em sequências de comprimento 

conhecido, conhecidas como strings, empregando alfabeto binário na 

representação destas sequências; 

 Os AGs utilizam regras probabilísticas ou discretas na pesquisa de 

novas soluções. 
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Segundo Viana (1998), os Algoritmos Genéticos possuem as seguintes 

características: 

 Utilizam técnicas de randomização; 

 São robustos (abrangentes); 

 Trabalham unicamente com o valor da função objetivo; 

 Utilizam regras probabilísticas e determinísticas; e 

 São de uso geral (metaheurísticas). 

De acordo com Bona (2005), uma das principais características dos Algoritmos 

genéticos é a sua simplicidade de implementação. O Quadro 4.1 a seguir, apresenta o 

fluxo básico de um Algoritmo Genético com os seus três operadores fundamentais: 

Seleção, Crossover e mutação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.1 – Fluxo básico do Algoritmo Genético 

Fonte: (TANOMARU, 1995). 

 

O AG inicia gerando um número pré-definido de soluções iniciais, 

aleatoriamente, formando a população inicial. Computacionalmente, a implementação 

deste procedimento é muito simples, em função de existirem boas funções geradoras de 

Procedure Algoritmo Genético 

begin 

t ← 0 

inicializar P(t) 

avaliar P(t) 

while (condição_terminal é falsa) do 

begin 

     t ← t + 1 

     selecionar  p (t) a partir de P(t – 1) 

     recombinar e mutar P(t) 

     avaliar P(t) 

 end 

end 
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números aleatórios, na maioria das ferramentas de programação (BENTO E KAGAN, 

2008). 

De acordo com Burian (2009), os Algoritmos Genéticos, como métodos 

inspirados no mecanismo de seleção natural e genética, combinam o desenvolvimento 

de formas apropriadas, por meio de série de estruturas. O mecanismo inclui troca de 

informação, de maneira aleatória, para formar um algoritmo adaptativo. Em cada 

geração, um novo conjunto de indivíduos artificiais é criado, usando unidades de outro 

grupo mais antigo. Esse processo gera, frequentemente, indivíduos melhores adaptados. 

Assim, de maneira eficiente, exploram-se informações históricas para buscar um novo 

conjunto de resultados, com ganho de desempenho.Ainda segundo Burian (2009), os 

Algoritmos genéticos não interrompem a busca quando encontram um ótimo local, pois 

se comportam como a seleção natural, ou seja, continuam pesquisando soluções 

melhores do ponto de vista sistêmico. 

4.6.2 Princípios Básicos dos Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos são métodos evolucionários baseados na evolução 

natural e contém uma população de bits (ou strings, ou permutações, etc.) que será 

transformada pelos três operadores genéticos: seleção, recombinação e mutação. 

Cada cromossomo representa uma possível solução para o problema a ser 

otimizado e cada posição corresponde à contribuição de alguma variável do problema 

(gene). Essas soluções são classificadas como “funções de avaliação”, retornando os 

melhores valores (BURIAN, 2009). 

Na maior parte das aplicações, a população inicial de N indivíduos é gerada 

aleatoriamente ou através de um processo heurístico. 

Como no caso biológico, não há evolução sem variedade. Ou seja, a teoria da 

seleção natural ou “lei do mais forte” necessita de que os indivíduos tenham diferentes 

graus de adaptação ao ambiente em que vivem. É importante que a população inicial 

cubra a maior área possível do espaço de busca (TANOMARU,1995). 
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4.7 Representação Cromossômica 

A representação cromossômica constitui o primeiro passo para a aplicação de 

um algoritmo genético na resolução de um problema.  

Na maioria dos algoritmos genéticos assume-se que cada indivíduo é 

constituído por um único cromossomo (fato que não ocorre na genética natural), razão 

pela qual é comum utilizar os termos cromossomos e indivíduos indistintamente. A 

maior parte dos algoritmos genéticos, proposta na literatura, utiliza uma população de 

tamanho fixo, com cromossomos também de tamanhos constantes (TANOMARU, 

1995). 

4.8 Operadores Genéticos 

O papel dos operadores genéticos em um AG é criar novos indivíduos a partir 

de cromossomos existentes na população. Existem operadores de cruzamento e de 

mutação. No caso dos operadores de cruzamento, são criados cromossomos filhos pela 

recombinação das características dos cromossomos pais, os quais são escolhidos 

conforme o método de seleção adotado. 

Segundo Goldberg (1989), três classes de operadores genéticos considerados 

básicos, figuram na grande maioria das implementações. São eles: seleção, 

recombinação e mutação. 

4.8.1 Seleção 

Baseado nos valores da função de adequação (fitness), os indivíduos são 

selecionados para comporem um conjunto de pais da próxima geração. Um método 

bastante comum para realizar a seleção é a utilização de uma roleta viciada ou 

tendenciosa que possibilita que cada indivíduo seja selecionado em função da sua 

adequação, com maior probabilidade de escolha para os indivíduos melhor avaliados. 

Outra forma de seleção é a utilização de critérios elitistas, onde os melhores indivíduos 

são sempre escolhidos, sem necessidade do uso de roleta. A quantidade de indivíduos 

que serão selecionados como pais e sua presença ou não na geração seguinte são 

definidos no algoritmo e estão ligados à estratégia a ser utilizada. 
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De acordo com Tanomaru (1995), o mecanismo de seleção dos AGs emula os 

processos de reprodução assexuada e seleção natural. Em geral, gera-se uma população 

temporária de N indivíduos extraídos com probabilidade proporcional à adequabilidade 

relativa de cada indivíduo na população. Neste processo, indivíduos com baixa 

adequabilidade terão alta probabilidade de extinção, ao passo que indivíduos adequados 

terão grandes chances de sobreviverem. 

4.8.2 Cruzamento (Crossover) 

O operador de cruzamento, também chamado de recombinação, é um processo 

sexuado, ou seja, envolve mais de um indivíduo que emula o fenômeno de “crossover”, 

a troca de fragmentos entre pares de cromossomos. Na forma mais simples, trata-se de 

um processo aleatório que ocorre com a probabilidade fixa que deve ser especificada 

pelo usuário (TANOMARU, 1995).  

Qualquer que seja a variante escolhida, estes operadores atuam sobre o espaço 

de busca realizando um refinamento das soluções codificadas pelos cromossomos 

genitores, uma vez que, a recombinação preserva a informação genética de boa 

qualidade dos mesmos, configurando assim, uma busca local a partir dos genitores. 

Este operador permite que seja feita a recombinação de estruturas genéticas de 

dois indivíduos (pais) da população, criando novos indivíduos diferentes daqueles 

existentes na geração atual. Para que isso aconteça, o operador (crossover) escolhe de 

forma aleatória dois indivíduos da população dos pais e troca parte de seus materiais 

genéticos, resultando em cromossomos filhos que serão inseridos na população em 

substituição (ou não) aos seus pais. Para realizar a operação de cruzamento, são 

definidos um ou mais de um ponto na estrutura do cromossomo para a troca do material 

genético. O número de pontos de cruzamento e sua localização são parâmetros do 

algoritmo. 
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4.8.3 Mutação 

Como em todas as metaheurísticas, o AG corre risco de convergir 

prematuramente e ficar preso a um mínimo local. Uma forma de evitar que isso 

aconteça é com a utilização do operador mutação, que corresponde a uma pequena 

perturbação na configuração de alguns cromossomos, permitindo com isto, a exploração 

em outras regiões do espaço de busca do problema. Da mesma forma que para o 

operador cruzamento, a mutação necessita de um parâmetro de controle, a taxa de 

mutação, que também deve ser escolhida criteriosamente. 

O processo de mutação em AGs é equivalente à busca aleatória. Basicamente, 

seleciona-se uma posição num cromossomo e muda-se o valor do gene correspondente 

aleatoriamente para outro alelo possível.  

Estes operadores conduzem à exploração de novas regiões do espaço de busca 

do problema, gerando nova informação genética, assim ao sofrer a mutação, um 

cromossomo passa a mapear um novo ponto do espaço de busca, possivelmente em área 

ainda não explorada, transferindo a busca empreendida pelo cromossomo para esta área. 

Estes operadores consistem em um importante mecanismo de manutenção da 

diversidade da população e de cobertura do espaço de busca. Quando os indivíduos de 

uma população vão se tornarem muito semelhantes, o efeito do operador cruzamento vai 

se anulando gradativamente fazendo com que as populações em gerações sucessivas se 

tornem cada vez mais semelhantes (MAZZUCCO, 1999). 

4.8.4 Critério de Parada e Outros Parâmetros 

Em se tratando de um método não exato, no qual se busca ótimo sem 

necessariamente encontrá-lo, o AG pode seguir avaliando e gerando indivíduos 

indefinidamente. Por isso, é preciso estabelecer um critério de parada para interromper a 

busca e apresentar um resultado, normalmente a melhor solução encontrada até a 

interrupção do processamento. O número de gerações, o tempo de processamento e a 

diversidade da população são os critérios mais comuns de encerramento de execução de 

um AG. 
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Juntamente com o critério de parada e seu valor, outros parâmetros também 

devem ser estabelecidos para a execução de um AG. Koza (1992) coloca o tamanho da 

população e o número máximo de gerações como os principais parâmetros de controle 

de um AG, enquanto os secundários são as taxas de reprodução e mutação. E, 

dependendo do modelo e da implementação, pode haver outros parâmetros. 

Apesar de existirem estudos nesse sentido, Mitchell (1998) não acredita na 

existência de uma formulação geral de parametrização por causa da variedade de 

problemas, codificações e outras especificidades possíveis em diferentes aplicações. A 

autora afirma ainda que o tamanho ótimo de uma população, a taxas de cruzamento e de 

mutação, muda ao longo do processamento. 

Através da revisão bibliográfica foram escolhidos oito componentes como 

sendo os mais importantes num projeto de AG: 

1. Escolha da representação do cromossomo; 

2. Definição da função de aptidão (função objetivo do problema); 

3. Definição da população inicial; 

4. Escolha do método de seleção; 

5. Escolha dos operadores genéticos cruzamento e mutação; 

6. Escolha da estratégia geracional; 

7. Escolha do critério de parada; e 

8. Escolha dos valores dos parâmetros (calibragem do AG). 

No Capítulo 5, a seguir, será mostrado como se deu o desenvolvimento do AG 

proposto e como é feita sua aplicação no problema aqui abordado.  
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CAPÍTULO 5 

 

METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO 

O presente Capítulo apresenta a metodologia para a solução do problema 

apresentado neste trabalho em uma concessionária de energia elétrica. O foco é a 

apresentação da empresa, sua estratégia de manutenção, bem como a apresentação do 

Algoritmo para a solução do problema.  

5.1 Descrição da Concessionária de Energia Estudada 

A Companhia Energética do Ceará, na qual será aplicado o estudo de caso, é 

uma sociedade anônima de capital aberto, que detém a concessão para atuar no serviço 

público de distribuição de energia elétrica em todo o Estado do Ceará, abrangendo um 

território de 148.825 km² com 184 municípios. Com sede em Fortaleza e 199 lojas de 

atendimento distribuídas pelo estado, a Coelce é a terceira maior distribuidora do 

Nordeste em volume comercializado de energia, com fornecimento para 

aproximadamente 3,6 milhões de clientes, dos quais 2,1 milhões são clientes 

residenciais.  

Operando mais de 114.000 km de linhas de transmissão e distribuição de 

energia, esta empresa encerrou o ano de 2013 com o fornecimento faturado de energia 

de 9,6 mil GWh, volume 4,5% superior ao registrado em 2012. Sua forma de atuação 

está regulamentada pela Lei das Sociedades Anônimas e tem suas atividades 

fiscalizadas e regulamentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), no 

âmbito nacional, e pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (ARCE), no âmbito 

estadual. 

O produto da Coelce é a energia elétrica distribuída para os seus clientes dentro 

de sua área de concessão. As especificações deste produto, em seus diversos aspectos de 

continuidade e qualidade no fornecimento e preço, são regulamentadas pela ANEEL e 

pela ARCE, que fiscalizam a qualidade deste serviço prestado à população.  

A cadeia de valor da empresa é formada pelos processos principais de negócio 

que estão diretamente ligados à distribuição de energia e pelos processos secundários 

que dão suporte aos processos principais. 
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Processos principais de negócio: 

 Gestão do Sistema de Distribuição: engloba os processos de 

planejamento e ampliação da infraestrutura da rede elétrica, sua 

manutenção e operação, os quais garantem a qualidade e a continuidade 

do fornecimento de energia elétrica a todos os clientes; 

 Gestão de Operações Comerciais: engloba um conjunto de processos 

relativos ao relacionamento com os clientes e compreendem: 

atendimento ao cliente, faturamento, arrecadação, controle de 

inadimplência e perdas comerciais. 

Processos de apoio: 

 Gestão de Pessoas: gestão integrada de recursos humanos em 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, plano de 

carreira/sucessão, segurança, saúde e bem estar dos colaboradores; 

 Suporte à Gestão: garante os recursos financeiros necessários à 

execução do plano de investimento e custeio do sistema elétrico; 

fornece informações de natureza contábil e legal dos órgãos de 

fiscalização e controle aos auditores externos; coordena o processo de 

planejamento estratégico; acompanha e controla o orçamento para a 

gestão da companhia; coordena, planeja e controla os processos de 

aquisição e logística de distribuição de materiais, equipamentos e 

serviços. 

 Comunicação e Marketing: garante o fortalecimento da imagem 

positiva da companhia, desenvolve canais de comunicação estáveis e 

relacionamento de confiança das partes interessadas; 

 Regulação: faz interface com ANEEL para o cálculo do reajuste, 

planeja a compra da energia, acompanha a regulação do setor e elabora 

os contratos de compra de energia. 

Para melhor atender a seus clientes, a Coelce possui 8 departamentos 

distribuídos em toda a sua área de concessão: 
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 Área de Fortaleza; 

 Área Metropolitana; 

 Área Norte; 

 Área Atlântico; 

 Área Centro Norte; 

 Área Sul; 

 Área Centro Sul; 

 Área Leste. 

 

5.2 Manutenção da Rede de Energia Elétrica 

Na Coelce, a manutenção da rede elétrica é de responsabilidade do 

Departamento de Média e Baixa Tensão. Engenheiros, tecnólogos, técnicos e eletricistas 

possuem a missão de planejar, inspecionar e manter a rede elétrica de maneira 

preventiva, preditiva ou corretiva. 

A manutenção é realizada conforme o estado de conservação dos 

equipamentos, linhas ou instalações elétricas. Cada instalação tem definidas as ações a 

realizar, as frequências de inspeções e os procedimentos específicos. O tipo de 

manutenção realizada utiliza técnicas preventivas, preditivas e corretivas com o objetivo 

de aumentar ao máximo a eficiência da manutenção. 

A frequência da inspeção depende do equipamento, de sua tecnologia, das 

recomendações do fabricante, da experiência acumulada e do acompanhamento dos 

resultados dos diferentes tipos de manutenção. 

5.2.1 Manutenção Preventiva 

Na Coelce, a manutenção preventiva é realizada por engenheiros, tecnólogos, 

técnicos e eletricistas que vão a campo, percorrendo linhas de média e baixa tensão, 

visualizando possíveis falhas potenciais. No caso específico de redes de média e baixa 

tensão, os inspetores verificam possíveis falhas em condutores, vegetações próximas à 

rede que possam ocasionar falhas em condutores, objetos estranhos à rede de MT/BT e 
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inspecionam visualmente transformadores de potência em busca de um possível 

problema. 

Após a vistoria, os inspetores informam os resultados das inspeções ao 

Departamento de Manutenção que, dependendo da gravidade, determina uma data para 

efetuar a manutenção. Cada anomalia encontrada é informada pelo inspetor ao 

departamento de manutenção via equipamento eletrônico integrado ao sistema (por 

exemplo, um Tablet). 

Na grande maioria dos casos, as manutenções são realizadas por empresas 

parceiras que possuem contratos com a Coelce de prestação de serviço e são 

fiscalizados por técnicos da Coelce, ou seja, a grande parte da mão de obra da empresa é 

terceirizada. Os contratos de prestação de serviços são realizados por hora-homem e por 

evento realizado. 

As inspeções não são realizadas de maneira padrão por toda a empresa, 

dificultando o tratamento dos problemas detectados, bem como a programação da 

manutenção preventiva. 

5.3 Caracterização do Problema Específico 

 

5.3.1 Controle da Vegetação sobre a Rede de MT/BT 

O controle da vegetação sobre a rede de MT/BT é um dos processos críticos 

dentro da área de manutenção da rede de distribuição de energia elétrica. Na Coelce, a 

rede de distribuição de energia elétrica é predominantemente aérea e está presente nas 

áreas urbanas e rurais de grandes cidades. Na região serrana, como por exemplo o 

maciço de Baturité, o controle da vegetação necessita de inspeções diárias e criteriosas 

de poda de árvores, já que a rede está muito próxima da vegetação. O controle do 

processo de poda é de grande importância para o cumprimento das metas dos 

indicadores de DEC e FEC. 

O processo de inspeções na rede de distribuição de energia elétrica é realizado 

diariamente por técnicos que vão a campo e realizam inspeção visual. No caso de 

detectarem situações onde a vegetação encontra-se tocando nos condutores de média ou 
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baixa tensão ou em situação de proximidade dos condutores ou mesmo, a vegetação 

encontra-se acima dos condutores e apresenta risco de cair, os técnicos avaliam a 

necessidade de manutenção preventiva, informando o local, coordenadas geográficas, 

tombamento da estrutura mais próxima e o grau de criticidade. 

Conforme ilustrado na Figura 5.1, mais de 1 milhão de clientes são afetados 

por ano somente pela interrupção do fornecimento de energia elétrica causada pela 

vegetação em toda a área de concessão da Coelce nos anos de 2012 e 2013. Este fato 

torna o processo de controle de vegetação de grande importância para o alcance das 

metas dos indicadores de continuidade (DEC e FEC) e satisfação de seus clientes. 

 

Figura 5.1: Número de Clientes Afetados pela Causa Vegetação de 2010 a 2013. 

Fonte: Coelce (2014). 

 

Na Figura 5.2, é ilustrada a contribuição, em valor percentual, do DEC somente 

da causa vegetação na Coelce dos anos de 2010 à 2013. Percebe-se um significativo 

aumento neste indicador por esta causa nos anos de 2012 e 2013. Este indicador reflete 

a demora no atendimento em ocorrência com a causa vegetação, principalmente quando 

há avarias em condutores, postes, cruzetas, etc. Na grande maioria dos casos, é 

necessária a poda emergencial para a devida recomposição do sistema. O DEC do ano 

de 2013 sofreu um aumento de quase 30%, quando comparado ao ano de 2011.  
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Com relação ao FEC, percebe-se na Figura 5.3, que também houve piora, 

principalmente nos anos de 2012 e 2013. No gráfico é ilustrada a quantidade de clientes 

afetados em ocorrências somente da causa vegetação. Nestes casos, a vegetação foi 

responsável pela falha no sistema, causando faltas de energia indesejadas, insatisfação 

dos clientes e perdas de faturamento. 

 

Figura 5.2 - Contribuição Percentual do DEC da Causa Vegetação de 2010 à 2013. 

Fonte: Coelce (2014). 

 

Figura 5.3 - Contribuição Percentual do FEC da causa vegetação de 2010 à 2013. 

Fonte: Coelce (2014). 
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Observando-se o gráfico da Figura 5.3, percebe-se um considerado aumento no 

FEC do ano de 2012, quando comparado ao ano de 2011. Em 2012, o FEC foi superior 

a 70%, quando comparado ao ano de 2011, evidenciando um aumento no número de 

clientes afetados por esta causa. 

 

5.4 Nível das Instalações 

Para efeito de estratégia de manutenção e uma melhor utilização dos recursos, 

dividiu-se as instalações da rede aérea de distribuição em três níveis: 

 Nível A: Instalações que, por sua disponibilidade ante uma saída de 

serviço, tem maior repercussão nos indicadores de qualidade e opinião 

pública (Sedes de governo, centrais de comunicação, Canais de 

televisões, hospitais, grandes clientes, etc.). 

 Nível B: Instalações onde uma saída de serviço tem menor impacto nos 

indicadores de qualidade e não afetam grandes clientes ou clientes 

singulares. 

 Nível C: Instalações de menor taxa de falha e baixo custo de 

interrupção. 

Conforme procedimento de execução da Coelce, as inspeções são classificadas 

da seguinte forma: 

I. Periódicas: 

 

 Minuciosa; 

 Expedita; 

 Termográfica; 

 Poda 

 

II. Aperiódicas: 
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 Análise; 

 Emergência 

Inspeções minuciosas: As inspeções minuciosas são aquelas onde o técnico 

inspetor deverá verificar detalhadamente o estado de cada componente da rede de média 

e baixa tensão e preencher relatório de inspeção, com clareza e objetividade, cujas 

informações e dados técnicos resultantes das verificações e análises por ele realizadas 

sejam confiáveis. 

Este tipo de inspeção é executada por inspetores devidamente habilitados, que 

verificam toda a extensão da rede de MT/BT (alimentador), analisando e anotando as 

anomalias existentes, as causas prováveis dos mesmos e se possível, as providências 

necessárias para a correção. 

A inspeção minuciosa tem periodicidade definida através de avaliações anuais, 

em que são comparados os volumes de serviços de manutenção executados, os recursos 

utilizados nestes serviços, os índices de qualidade, a localização da rede, etc. Deve-se 

realizar pelo menos uma inspeção minuciosa na rede de MT por ano. Havendo 

necessidade, o número de inspeções minuciosas pode ser aumentado. 

As inspeções expeditas são inspeções rápidas que são executadas normalmente 

com a finalidade de detectar falhas ou outras anomalias que já estejam na iminência de 

provocar saídas fugitivas ou aterramento da rede de MT/BT, ou que já tenham 

provocado o defeito e não tenham sido identificados durante a inspeção para reposição 

do sistema. 

As inspeções termográficas são realizadas com a utilização do termovisor, 

aparelho que permite a medição de temperatura e a obtenção de imagens térmicas que 

detectam as condições físicas e elétricas da rede, verificando pontos de 

sobreaquecimento (fontes potenciais de interrupção da energia elétrica) 

As Inspeções para Poda na rede de MT/BT se restringem aos alimentadores 

que possuem áreas com alta concentração de árvores. A necessidade desta inspeção é 

determinada pela reincidência de defeitos provocados por árvores próximas à rede de 

MT/BT. 
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Na Tabela 5.1, é ilustrada a periodicidade mínima de inspeção para poda por 

ano, de acordo com a classificação dos níveis das instalações: 

Tabela 5.1 - Periodicidade de Inspeções 

Classificação Periodicidade mínima de Inspeção (Anual) 

Nível A 03 

Nível B 02 

Nível C 01 

Fonte: Coelce (2014) 

 

 

As Inspeções de Análise na Rede de MT/BT, são inspeções aperiódicas 

realizadas na rede de MT que tem como objetivo principal determinar as causas das 

falhas, bem como as implicações que elas possam ter em relação à segurança mínima da 

rede. 

As Inspeções de Emergência na Rede de MT, são inspeções aperiódicas 

efetuadas para localização de falhas que provocam uma saída de operação do 

alimentador. Este tipo de inspeção é caracterizado pela intervenção na rede, visto que a 

equipe deve detectar o defeito e realizar sua correção de forma a reestabelecer o 

sistema. 

5.5 Resultados das Inspeções na rede de distribuição (Criticidade) 

As anomalias encontradas nos diferentes tipos de inspeção são classificadas, 

segundo o grau de criticidade, em: 

 Críticos: Criticidade 1; 

 Maiores: Criticidade 2; 

 Menores: Criticidade 3; 

 Informativos: Criticidade 4. 

 

 Criticidade 1: São as anomalias nas quais se determina a existência de 

um risco notório que implica em perigo em um curto espaço de tempo 
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para as pessoas, bens ou meio ambiente. O tempo máximo de correção 

do defeito é de uma semana, a partir de sua constatação; 

 Criticidade 2: São as anomalias nas quais se determina a não existência 

de um perigo imediato para a segurança das pessoas, bens ou meio 

ambiente, porém podem originar uma falha na instalação podendo, 

inclusive, reduzir a capacidade de utilização da mesma. O tempo máximo 

de correção deste defeito é de três meses, a partir de sua constatação. 

 Criticidade 3: São as anomalias nas quais se determina a não existência 

de um perigo imediato para a segurança das pessoas, bens ou meio 

ambiente. São as anomalias que não perturbam o funcionamento das 

instalações, isto é, não têm um valor significativo para o uso efetivo ou 

bom funcionamento destas instalações. O tempo máximo de correção da 

anomalia é de um ano a partir de sua constatação. 

 Criticidade 4: São anomalias menores nas quais se interessa seguir sua 

evolução. Se as condições de controle assim estipularem, a correção 

deverá ser realizada no prazo máximo de três anos. 

 

5.6 Problema a Resolver 

A Coelce necessita de uma ferramenta de planejamento de execução das podas 

que garanta a execução das mesmas, seguindo os critérios de criticidade e execução 

antes que a falha aconteça. É necessária a otimização das rotas das equipes de poda de 

forma a aumentar a produtividade e a reduzir os tempo de deslocamento. Deve-se levar 

em consideração que as equipes trabalham apenas no horário comercial, pois por 

medida de segurança, não é permitida a execução da atividade de poda no período 

noturno. 

Os casos de anomalias classificadas de Nível A e criticidade 1, possuem 

prioridade na execução, pois caso a poda não seja executada, os prejuízos para os 

clientes e indicadores serão enormes, dada a afetação causada pela vegetação. Para as 

demais classificações, o número de clientes afetados (caso a falha venha a ocorrer) será 
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o fator que definirá a prioridade, ou seja, quanto maior o número de clientes afetados 

em risco, a prioridade será maior. 

 

5.7Algoritmo Genético Aplicado ao Problema Específico 

 

As componentes usadas na construção do algoritmo genético são: 

a) O cromossomo representa uma permutação das n anomalias de podas, 

definindo uma rota ou uma solução viável do problema. Por exemplo, para n=5, as 

permutações < 1 3 5 4 2 >, < 3 5 4 2 1 >, < 5 4 2 1 3 >,  < 4 2 1 3 5 > e < 2 1 3 5 4 > 

representam a rota 1->3->5->4->2->1. Trabalhamos com permutação iniciando sempre 

pelo ponto 1. Caso seja gerada uma permutação fora deste formato é possível 

transformá-la neste formato, bastando verificar onde está o ponto 1 na referida 

permutação e iniciar a rota representada por ela a partir deste ponto. Do exemplo dado, 

exceto a primeira permutação que já inicia com 1, qualquer uma das outras permutações 

podem ser transformada na primeira.  

b) A função custo é dada pela distância total percorrida nesta rota, função g(s). 

c) O AG proposto tem uma população inicial com 40 indivíduos (P), 

selecionados pelas heurísticas gulosas de inserção mais baratas (HIMBM), conforme 

descrita em Silva (2013). As 40 melhores soluções destas heurísticas serão inseridas na 

população inicial do AG obedecendo a uma ordem crescente na função fitness, quando o 

problema for de minimização. Desta forma, os melhores indivíduos da população são 

P1, P2, ..., P40, nesta ordem.  

d) A Seleção será feita com todos os indivíduos da população. 

e) O cruzamento pode ser feito entre todos os indivíduos da população, dando 

780 cruzamento (combinação de 40 dois a dois). Pode-se também dividir a população 

em faixas e cruzar todos os elementos de uma faixa com todos os elementos de outra(s) 

faixa(s). Por exemplo, podemos dividir a população em 4 faixas (F1, F2, F3 e F4) com 

dez elementos cada. Na Faixa 1 ficam os dez primeiros melhores indivíduos, os 
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indivíduos da 11
a
 a 20

a
 posição na população atual ficam na Faixa 2, e assim 

sucessivamente. O cruzamento pode ser feito com todos os indivíduos da F1 com F3 e 

F2 com F4, gerando 200 cruzamentos ao invés de 780. No estudo feito para determinar 

a melhor maneira de esquematizar a seleção ficou constatado que o uso da primeira 

opção produziu melhores resultados que o da segunda opção, tratar o cruzamento por 

faixa. 

O operador crossover é definido da seguinte forma. Primeiro divida a solução 

em 3 partes (permutação), sendo dois pontos de corte c1 e c2, com 1c1n, 1c2n e 

c1c2. O operador crossover implementado foi o Order Crossover (OX) (Goldberg, 

1989). O operador crossover OX foi criado baseado na idéia dos bons blocos 

construídos. Por isso, baseia-se nas posições relativa e absoluta das cidades na rota. Este 

procedimento é descrito a seguir: 

1 – São escolhidos dois pais através do método de seleção (Pai 1 e 2); 

2 – Com base nos pontos de cortes determinados, o cromossomo foi dividido 

em três blocos, conforme ilustrados nas Figuras 5.4 e 5.5. O segundo bloco de cada 

cromossomo é copiada para cada um dos Filhos (O1 e O2). Esta etapa preserva as 

posições absoluta e relativa das estruturas do cromossomo de cada pai em cada filho, 

dando a ideia de que haja hereditariedade; e 

3 – As posições não-preenchidas de cada filho são copiadas das posições do 

outro pai no sentido da esquerda para a direita (Figura 5.4). Este procedimento faz com 

que seja preservada a ordem relativa das cidades nas rotas. 
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Figura 5.4 - Segunda etapa do crossover OX. 

Pai 1 

Filho 1 

Filho 2 

Pai 2 



 

93 

 

 

 

2 3 4 5 6 1 7 8 

 

 

3 6 5 4 2 1 7 8 

 

 

3 8 4 5 6 2 1 7 

 

 

3 8 5 4 2 1 7 6 

 

Figura 5.5 - Terceira etapa do crossover OX. 

 

Neste exemplo o valor de n=8, c1=3 e c2=5, onde: c1=n/3+1e c2=2*n/3 + 1. 

Outras combinações de blocos no cruzamento acima foram usadas, mas elas 

não mostraram evolução na busca. Testou-se o crossover de um ponto c1=n/2, e pôde se 

observar que os resultados não foram melhores que o crossover de 2 pontos. Um 

método mais moderno de crossover denominado Partially Matched (PM) também foi 

implementado e analisado. Segue uma ilustração deste método nas Figuras 5.6 e 5.7 a 

seguir. Ele também usa dois pontos de corte, que podem ser c1 e c2 dados anteriormente. 

O segundo bloco do Pai 1 é copiado para o Filho 1, assim como o primeiro e terceiro 

bloco do Pai 2. Depois serão feitos os ajustes para a geração de uma solução viável, 

representada pelo Filho 1, substituindo no primeiro e terceiro bloco os genes repetidos 

do Filho 1, pelos genes que se encontram na mesma posição daqueles repetidos que 

estão no segundo bloco do Pai 2. Estes genes são aqueles que não se encontram no Filho 

1 após as cópias dos blocos, no caso específico do exemplo dado através das Figuras 5.3 

e 5.4, são as anomalias 5 e 1.  O procedimento também se aplica da mesma forma para o 

Pai 2 e Filho 2. 
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FIGURA 5.6 – Segunda etapa do PM crossover. 
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FIGURA 5.7 – Terceira etapa do PM crossover. 

 

f) A mutação usa a heurística opt4 (diferente de 4-opt), de baixa complexidade 

descrita em Silva (2013), com bom desempenho, para ser aplicada na melhor solução da 

iteração atual, ou as k melhores soluções (k>1). 

g) A estratégia geracional é responsável por controlar a substituição de 

indivíduos de uma geração para a outra. A estratégia geracional proposta por Holland 

(1975) cria um conjunto do tamanho da população de indivíduos gerados a partir da 

população atual, usando os operadores de seleção, crossover e mutação. No final, este 

conjunto substitui a população atual. Neste tipo de estratégia existe a possibilidade de 

que bons indivíduos desapareçam de uma geração para a outra. Por isso, surgiram outras 

estratégias como a elitista, a population overlaps e a steady-state. Na estratégia elitista o 

melhor indivíduo é preservado para a próxima população, enquanto o restante da 

população é substituída por novos indivíduos. Na estratégia population overlaps uma 

fração da população G (generation gap) é substituída por novos indivíduos, enquanto a 

outra fração é preservada para a próxima população. Na estratégia steady-state só o 

Pai 1 

Filho 1 

Filho 2 

Pai 2 

Pai 1 

Filho 1 

Pai 2 
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melhor indivíduo gerado é copiado para a próxima população. No nosso AG foi 

utilizada a estratégia elitista por ter tido melhor desempenho. 

h) O critério de parada usa geralmente o limite de valores propostos para três 

variáveis: número de iterações do algoritmo, tempo máximo de execução e o desvio das 

soluções. Estes valores foram determinados depois das análises feitas com os testes de 

execução do algoritmo com vários problemas da literatura. De início, usou-se o valor 

médio na função objetivo das 40 soluções da população atual e comparou-se com o 

valor médio da população imediatamente anterior, quando estes valores forem iguais o 

durante 3 iterações seguidas, o algoritmo pára e apresenta a melhor solução encontrada 

como solução do problema. Com isto evitaram-se de realizar avaliações de soluções que 

eram distintas mas que tiveram o mesmo desempenho de soluções similares, muitas 

vezes estas soluções são repetidas, foi o que se constatou.  

i) A última etapa do AG é a calibração dos valores dos seus parâmetros, como 

tamanho da população, taxa de crossover, entre outras. Segundo Mitchell (1998) os 

parâmetros de um AG interagem entre si de forma não-linear sendo de difícil calibração.  
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CAPÍTULO 6 

Experimentos Computacionais e Análises dos Resultados 

Neste capitulo serão apresentados os resultados dos experimentos em um caso 

real, aplicado ao processo de manutenção preventiva de poda em uma concessionária de 

energia elétrica. Na seção 6.1, descreve-se o critério de clusterização para a construção 

dos roteiros, a coordenada geográfica mais próxima. Na seção 6.2, descreve-se o critério 

de clusterização  da data do vencimento da anomalia mais próxima. Já nas seções 6.3 e 

6.4, realiza-se uma análise detalhada dos resultados obtidos, bem como, descreve-se a 

importância dos resultados para este trabalho. 

Os testes realizados possuem como propósito, auxiliar no planejamento da 

manutenção da rede de distribuição de energia elétrica da Coelce. Como forma de 

comparação, foram estabelecidos dois tipos de clusterização para realizar as visitas (1 

ou 2). A clusterização 1, anomalia com maior grau de criticidade, possui prioridade para 

o planejamento da execução da poda. Para os casos de mesmo grau de criticidade, 

estabeleceu-se o roteiro de acordo com o ponto de poda mais próximo.  

Já para a clusterização do tipo 2, também estabeleceu-se como prioridade, o 

grau de criticidade da anomalia. Em seguida, para os casos de mesma criticidade, 

estabeleceu-se visitar as anomalias com datas de vencimento mais próximas.  

Posteriormente, uma análise comparativa dos resultados dos dois tipos de 

clusterização, definidos anteriormente, com a situação real foi realizada, observando-se 

os resultados do desempenho do AG para os três casos. A situação real é a forma como 

a concessionária realiza seu planejamento atual de manutenção preventiva de poda.  

Os experimentos computacionais foram realizados em um computador com o 

Sistema Operacional Windows 7, processador Intel Core 2 Duo de 2,40 Ghz e 6 GB de 

memória RAM DDR3. Todos os testes foram realizados utilizando o compilador Dev 

C++, versão 4.9.9.2. 
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6.1 Clusterização (1) utilizando a coordenada geográfica mais próxima 

Para a realização dos testes neste tipo de clusterização foram selecionadas as 

solicitações das podas identificadas pelos inspetores, juntamente com cada coordenada 

geográfica. Para a definição das instâncias foram classificadas cada anomalia de acordo 

com os seguintes critérios: 

 Anomalias de vegetação com maior criticidade; 

 Anomalias de vegetação com coordenada geográfica mais próximas. 

Cada instância teve como ponto de origem a sede da Coelce e os casos 

apontados como criticidade 1 tiveram prioridade na execução. Somente após todos os 

casos de criticidade 1 serem resolvidos, os casos apontados com criticidade 2 serão 

iniciados. Para os casos de mesma criticidade, o roteiro foi estabelecido de acordo com 

o ponto de anomalia mais próximo. De acordo com estes parâmetros, foram obtidos 92 

solicitações para o período de 01 a 30/03/2013. Desta forma, 20 instâncias foram 

geradas e para cada uma destas instâncias foi aplicado o AG com a execução dos 

cruzamentos 1P, 2P e PM, nesta ordem. 

A importância desta clusterização é realizar uma avaliação sobre os possíveis 

ganhos de produtividade da equipe de poda, fazendo com que a equipe realize um 

menor deslocamento e tenha maior quantidade de podas executadas em um dia de 

trabalho. Pretende-se com esta clusterização, avaliar questões como produtividade e 

reduções de custos, reduzindo deslocamentos, mas garantindo a qualidade das podas 

executadas dentro dos prazos estabelecidos. 

Na Tabela 6.1, são, apresentados os resultados do AG para cada uma das 20 

instâncias geradas, mostrando: a distância em quilômetros e o desvio da solução 

encontrada para os operadores População Inicial, Cruzamento e Mutação; e o tempo 

gasto do AG na execução de cada instância, dado em segundo.  

A instância 1 foi composta com os casos de anomalias cadastradas como nível 

de criticidade 1. Todas as demais instâncias foram agrupadas com anomalias 

cadastradas como nível de criticidade 2, levando-se em consideração a coordenada 

geográfica mais próxima. 
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Tabela 6.1 – Desempenho do AG na clusterização 1. 

Instância 

(n) 

Melhor AG   AG (%)   
Tempo 

(s) Solução 

(km) Pop. In. Cruz. Mutação Pop. In. Cruz. Mutação 

01 (05) 31,85 31,85 31,85 31,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

02 (04) 41,80 41,80 41,80 41,80 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

03 (06) 3,58 3,58 3,58 3,58 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

04 (04) 3,87 3,87 3,87 3,87 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

05 (05) 5,17 5,17 5,17 5,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,02000 

06 (04) 7,49 7,49 7,49 7,49 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

07 (06) 2,39 2,39 2,39 2,39 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

08 (06) 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

09 (04) 3,34 3,34 3,34 3,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10 (05) 8,42 8,42 8,42 8,42 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

11 (04) 6,40 6,40 6,40 6,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

12 (05) 3,54 3,54 3,54 3,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

13 (05) 1,51 1,51 1,51 1,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14 (04) 4,26 4,26 4,26 4,26 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

15 (04) 3,25 3,25 3,25 3,25 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

16 (04) 3,16 3,16 3,16 3,16 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

17 (04) 2,15 2,15 2,15 2,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

18 (04) 2,11 2,11 2,11 2,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

19 (04) 3,34 3,34 3,34 3,34 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

20 (05) 37,15 37,15 37,15 37,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Média 8,85 8,85 8,85 8,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,00500 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Observando os dados da Tabela 6.1, têm-se os seguintes comentários: 

a) Não foram observados desvios significativos quando comparamos os 

desempenhos do AG para a População Inicial, Cruzamento e Mutação; 

b) Os valores igual a zero significa que a execução levou menos de 1 segundo. 

Comparando-se os operadores 1P, 2P e PM, não identificamos desvios 

relevantes, sendo a média das melhores soluções para os três operadores no valor de 

8,85 km com 0,00500 segundos de processamento. 
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6.2 Clusterização (2) utilizando a data do vencimento da anomalia mais próxima 

Para a definição deste tipo de clusterização, foi utilizada a data de vencimento 

da anomalia para os casos de empate da criticidade. A sequência das rotas utilizadas 

seguiram os critérios a seguir: 

 anomalias de vegetação com maior criticidade; 

 anomalias de vegetação com datas de vencimentos mais próximas. 

Ou seja, a criticidade de cada anomalia de vegetação cadastrada continua sendo 

o principal critério que define qual poda deve ser priorizada. Após serem executadas 

todas as podas com criticidade 1, foram geradas as instâncias com as anomalias de 

criticidade 2 (maior parte dos casos). 

Para a definição das instância, definiu-se a data de vencimento das anomalias 

encontradas, ou seja, para os casos de empate no critério de criticidade, teve prioridade 

na execução das podas os casos onde a data de vencimento da mesma for mais próxima. 

Conforme ilustrado na Tabela 6.2, a primeira anomalia tem prioridade sobre a 

segunda anomalia devido a data limite ser mais próxima. Pode-se observar que ambas 

possuem o mesmo critério de criticidade (criticidade 2). 

 

Tabela 6.2 – Clusterização Data Limite (mesmo critério de criticidade) 

Criticidade Data Limite Coordenada X Coordenada Y 

2 07/06/2013 -3,863781392775 38,591775252353 

2 09/06/2013 -3,857715327926 38,584427175899 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Este tipo de clusterização possui como objetivo a correção das anomalias 

dentro do prazo estabelecido, garantindo portanto, que a manutenção preventiva seja 

realizada antes da que a falha aconteça.  
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Tabela 6.3 – Desempenho do AG para a clusterização 2. 

Instância 

(n) 

Melhor AG   AG (%)   
Tempo (s) Solução 

(km) Pop. In. Cruz. Mutação Pop. In. Cruz. Mutação 

01 (05) 31,85 31,85 31,85 31,85 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

02 (05) 11,11 11,11 11,11 11,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

03 (05) 46,02 46,02 46,02 46,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

04 (05) 12,61 12,61 12,61 12,61 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

05 (05) 27,97 27,97 27,97 27,97 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

06 (05) 10,43 10,43 10,43 10,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

07 (05) 25,11 25,11 25,11 25,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

08 (05) 66,17 66,17 66,17 66,17 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

09 (05) 4,29 4,29 4,29 4,29 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

10 (05) 6,46 6,46 6,46 6,46 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

11 (05) 4,11 4,11 4,11 4,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

12 (05) 27,03 27,03 27,03 27,03 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

13 (05) 26,54 26,54 26,54 26,54 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

14 (05) 21,43 21,43 21,43 21,43 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

15 (05) 21,40 21,40 21,40 21,40 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

16 (04) 42,90 42,90 42,90 42,90 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

17 (04) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00000 0,00000 0,00000 0,01000 

18 (04) 2,15 2,15 2,15 2,15 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

19 (04) 2,11 2,11 2,11 2,11 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Média 20,51 20,51 20,51 20,51 0,00000 0,00000 0,00000 0,00632 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Coelce realiza acompanhamento quinzenal do Plano Anual de Inspeções 

(Plano PAI), onde são avaliados os avanços, inspeções iniciadas e concluídas dentro do 

prazo, percentual de anomalias cadastradas e percentual das correções das anomalias 

realizadas dentro e fora do prazo. 

A Tabela 6.3, apresenta os resultados  do AG para cada uma das 19 instâncias 

geradas usando a clusterização 2, mostrando: a distância em quilômetros e o desvio da 

solução encontrada para os operadores População Inicial, Cruzamento e Mutação; e o 

tempo gasto do AG na execução de cada instância, dado em segundo.  

Observando-se a Tabela 6.3, têm-se os seguintes comentários: 
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a) A instância 1 possui como ponto de partida a sede da Coelce e inicia o 

roteiro com os pontos definidos com criticidade 1 (podas mais críticas, com 

risco de afetação em maior número de clientes); 

b) A partir da instância 2, as rotas foram determinadas pela data mais próxima 

de vencimento; 

c) Não foram observados desvios significativos quando comparamos os 

desempenhos do AG para a População Inicial, Cruzamento e Mutação; 

d) Os valores iguais a zero significa que a execução levou menos de 1 

segundo. 

Comparando-se os operadores 1P, 2P e PM, não identificamos desvios 

relevantes, sendo a média das melhores soluções para os três operadores no valor de 

20,51 km com 0,00632 segundos de processamento. 

Tabela 6.4 – Desempenho do AG comparados com o praticado (caso real). 

Instância (n) 
Melhor AG    AG (%)   

Solução 

(km) Real Clust. 1 Clust. 2 Real Clust. 1 Clust. 2 

dia 07032012 31,80 31,80 31,85 31,85 0,00000 0,00157 0,00157 

dia 10032012 11,11 41,91 41,80 11,11 2,77228 2,76238 0,00000 

dia 11032012 3,57 3,57 3,58 46,02 0,00000 0,00280 11,89076 

dia 12032012 3,87 10,92 3,87 12,61 1,82171 0,00000 2,25840 

dia 13032012 5,17 6,07 5,17 27,97 0,17408 0,00000 4,41006 

dia 14032012 7,49 13,62 7,49 10,43 0,81842 0,00000 0,39252 

dia15032012 2,38 2,38 2,39 25,11 0,00000 0,00420 9,55042 

dia 16032012 2,20 2,87 2,20 66,17 0,30455 0,00000 29,07727 

dia 17032012 3,34 7,08 3,34 4,29 1,11976 0,00000 0,28443 

dia 18032012 6,46 18,38 8,42 6,46 1,84520 0,30341 0,00000 

dia 19032012 4,11 14,14 6,40 4,11 2,44039 0,55718 0,00000 

dia 20032012 3,54 20,17 3,54 27,03 4,69774 0,00000 6,63559 

dia 21032012 1,51 6,03 1,51 26,54 2,99338 0,00000 16,57616 

dia 22032012 4,26 6,28 4,26 21,43 0,47418 0,00000 4,03052 

dia 23032012 2,92 2,92 3,25 21,40 0,00000 0,11301 6,32877 

dia 24032012 3,16 6,21 3,16 42,90 0,96519 0,00000 12,57595 

dia 25032012 0,02 3,64 2,15 0,02 181,00000 106,50000 0,00000 

dia 26032012 2,11 5,81 2,11 2,15 1,75355 0,00000 0,01896 

dia 27032012 2,11 42,28 3,34 2,11 19,03791 0,58294 0,00000 

Média 5,32 12,95 7,36 20,51 11,69570 5,83303 5,47534 

Soma 101,13 246,08 139,83 389,71 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

Na Tabela 6.4, são apresentados os resultados obtidos com o caso real e da 

clusterização 1 e 2, bem como o desempenho de cada resultado em relação a melhor 

solução apresentada. 

Comparando-se os resultados do AG com a situação real, têm-se que: 

a) A situação real percorreu 12,95 km por dia, enquanto AG com a 

clusterização 1, teve que percorrer 7,36 km/dia, dando uma diferença 

equivalente a 43,1 %, nesta média. Isto representa quase o dobro de 

quilômetros percorridos diariamente a mais pela concessionária. 

b) O AG com a clusterização 1 gerou uma rora com menor distância 

percorrida em 10 dias dos 19 dias avaliados. Depois dele, veio o AG 

com a clusterização 2 com 5 e o caso real com 4. Vale destacar que a 

maior diferença, entre as vezes em que o caso real foi melhor que o AG 

com clusterização 1, foi de 0,33 km;  

c) O AG com a clusterização 2 (data de vencimento mais próxima) 

apresentou a maior média do seu desempenho diário, sendo igual a 

20,51 km/dia. Esta técnica também percorreu mais quilômetros no mês 

que as demais, sendo igual a 389,71 Km/mês; 

d) O AG com a clusterização 1 percorreu 139,83 Km no mês, enquanto 

que o caso real foi de 246,08 Km/mês, gerando uma diferença de 

106,25 Km, equivalente a 43,17 %. 

e) O AG, com as clusterizações 1 e 2, não pode ser aplicado para a 

resolução do problema, pois algumas anomalias poderão ser visitadas 

mais de uma vez e em dias distintos, tendo em vista que os 

agrupamentos são feitos antes da aplicação do AG. 
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6.3 Análises dos Resultados 

6.3.1 Clusterização 1 (Ponto de poda mais próximo) 

Para a clusterização 1, onde foi usado o critério do ponto de poda mais 

próximo, percebe-se significativa redução do deslocamento das viaturas na maioria das 

instâncias estudadas, permitindo uma produtividade mais elevada.  

Para este critério, o aumento da produtividade foi de 46,17%, valor este muito 

significativo para a atividade de poda. O aumento na quantidade de podas realizadas 

diariamente, deveu-se ao fato da otimização do roteiro de cada dia de trabalho. Na 

situação real, a empresa executa em média, 70 podas por dia de trabalho. Nesta primeira 

simulação, a equipe passaria a produzir em média, 90 podas por dia de trabalho, 

principalmente devido ao menor deslocamento realizado. 

O aumento na produtividade da equipe, permite uma maior receita por parte da 

empresa que realiza esta atividade, melhora o controle das anomalias cadastradas e 

permite a execução de podas emergenciais não programadas sem prejudicar o 

planejamento do dia seguinte. 

A Figura 6.1, dada a seguir, mostra o aumento na quantidade média de podas 

executadas por dia após a otimização das rotas: 
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Figura 6.1 - Aumento na quantidades médias de podas executadas. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Em relação aos cumprimentos dos prazos das execução das anomalias, houve 

ganho significativo. Todas as podas foram executadas dentro do prazo limite, ou seja, 

antes da falha ocorrer, não prejudicando os indicadores de continuidade DEC e FEC.  

6.3.2 Clusterização 2 (Data de vencimento da correção da anomalia mais próxima) 

Em relação aos resultados obtidos com a clusterização 2, percebe-se um 

significativo aumento no deslocamento médio da solução ótima. Realizando uma 

comparação entre os critérios 1 e 2, verifica-se um aumento de 278,67% no custo de 

deslocamento. Apesar de todas as anomalias serem finalizadas dentro do prazo e antes 

das ocorrências de falhas, o aumento no custo do deslocamento é bastante significativo, 

tornando a clusterização 2 inapropriada para uso. 

Em termos de produtividade, também observa-se uma piora significativa, 

principalmente devido aos longos deslocamentos realizados. A produtividade média 

equipara-se a situação atual com aproximadamente 70 podas realizadas por dia em 

média. A análise do desempenho do AG para a clusterização 1 mostrou que com a 

redução de desperdícios em termos de deslocamento é possível conseguir um roteiro de 

forma ótima, onde os critérios de execução das podas com maior criticidade e execução 

das anomalias dentro do prazo sejam executadas em sua totalidade. 

A figura 6.2, dada a seguir, mostra a comparação no desempenho do AG para 

as clusterizações 1 e 2. 
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Figura 6.2: Comparação do desempenho do AG com clusterização 1 X 2. 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

6.4 Relevância dos Resultados para o estudo de caso 

A empresa onde o estudo de caso foi realizado possui 8 Departamentos de 

Manutenção com 26 equipes de poda, sendo cada equipe composta por 6 componentes. 

O Departamento de Manutenção onde o estudo de caso foi realizado, possui 5 

equipes de manutenção de podas preventivas, onde a escala de manutenção de poda é 

realizada por região, onde em muitos casos, as podas mais críticas não são priorizadas e 

vários casos são executados fora do prazo e após a falha, onde o processo perde o 

caráter preventivo, agindo de forma corretiva, prejudicando os indicadores de 

continuidade do fornecimento de energia e insatisfação dos clientes. 

Conforme observado na sessão anterior, o desempenho do AG para o 

agrupamento das anomalias usando a clusterização 1, foi superior quando comparamos 

com a situação real (prática adotada pela empresa atualmente) e comparado com a 

clusterização 2. De acordo com a Tabela 6.1, na clusterização 1, a turma de poda 

realizou menor deslocamento, fato este que proporcionaria maior redução de custos com 

combustível e maior durabilidade do veículo.  
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Com a adoção do mapeamento dos casos com a utilização de coordenadas 

geográficas, a empresa poderá realizar um melhor planejamento de manutenção 

preventiva de poda, reduzindo os desperdícios do processo, principalmente em relação a 

perdas de deslocamento e ganhos de produtividades das equipes de poda.  

Além do ganho em produtividade, a realização de roteiro pelo ponto geográfico 

mais próximo, permitiu a execução de todas as podas mapeadas, priorizando-se os casos 

mais críticos (criticidade 1), dentro dos prazos de vencimento das anomalias e 

principalmente antes que as falhas ocorressem, gerando prejuízos. 

O planejamento realizado para priorizar os casos mais críticos vai de encontro 

à visão do negócio, principalmente no sentido de aumentar a disponibilidade dos 

equipamentos (alimentadores, transformadores, etc.), garantindo a continuidade do 

fornecimento de energia elétrica e satisfação do consumidores.  

O estudo de caso em questão foi realizado para melhoria do processo de 

manutenção de podas, porém para os casos das demais anomalias existentes (condutores 

desgastados, isoladores avariados, transformadores com vazamento, etc.), o 

mapeamento por coordenadas geográficas, permitirá da mesma forma, um melhor 

planejamento para a manutenção preventiva, sempre priorizando os casos mais críticos e 

para os casos de mesma criticidade, realizar um roteiro ótimo que permita melhor 

produtividade das equipes, atendendo a demanda dentro do prazo e antes de falhas. 

A análise das inspeções devem ser realizadas diariamente, pois caso exista uma 

nova inspeção onde seja mapeado um caso de criticidade menor, um novo estudo deverá 

ser realizado de forma a resolver o caso crítico e sem seguida estabelecer um novo 

roteiro de acordo com as coordenada geográficas mais próximas do novo caso crítico 

mapeado. 

Com o aumento da produtividade das turmas, principalmente devido a redução 

de deslocamentos, é possível a redução de custos com reduções de equipes de poda. Na 

empresa onde o estudo de caso foi realizado, é possível a redução de 02 turmas de 

podas, gerando uma economia de aproximadamente R$ 80.000,00 por mês ou R$ 

960.000,00 por ano. 
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CAPÍTULO 7 

Considerações Finais 

Neste capítulo, são apresentadas as conclusões da dissertação, onde são 

avaliados os resultados e as realizações alcançadas. Há também sugestões para trabalhos 

futuros. 

7.1 Conclusões 

A qualidade de produtos e de serviços tem se tornado importante fator de 

decisão na maioria dos negócios. A melhoria contínua e sustentável dos  indicadores de 

continuidade, principalmente o DEC (Duração Equivalente por Unidade Consumidora) 

e o FEC (Frequência Equivalente por Unidade Consumidora), tem se tornado objetivo 

principal de várias concessionárias de energia, onde percebe-se uma busca na melhoria 

de seus processos. 

No presente trabalho, por meio de uma análise do desempenho do Algoritmo 

Genético proposto, foi verificada a possibilidade de realizar uma escala mensal de 

trabalho, melhorando o planejamento da manutenção preventiva em uma concessionária 

de energia elétrica.  

Para isso, foram estudados no Capítulo 3, os conceitos fundamentais sobre 

manutenção, destacando a importância da manutenção preventiva. No caso das 

concessionárias de energia elétrica, a manutenção preventiva é de fundamental 

importância para o alcance das metas dos indicadores de continuidade do fornecimento 

de energia elétrica. 

No Capítulo 5, foram estudadas as características do problema, mostrando a 

necessidade e importância do controle da vegetação sobre a rede em um concessionária 

de energia elétrica, bem como os critérios de criticidade para as anomalias encontradas 

em campo. Ainda no Capítulo 5, foi descrito o problema a ser resolvido. 

Foram discutidos no Capítulo 6, o principais resultados obtidos a partir de 

simulações realizadas, onde foram comparados os resultados obtidos com a situação 

atual.  
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O objetivo geral e específicos deste trabalho foram alcançados com a utilização 

de um Algoritmo Genético para a resolução de um problema de roteirização utilizando 

coordenadas geográficas para o processo de poda de árvores em uma concessionária de 

energia. 

O modelo proposto foi capaz de obter ganhos significativos quando comparado 

a metodologia de trabalho atual realizado na Coelce, trazendo ganhos para o processo de 

controle de vegetação. Os principais ganhos foram: redução de tempos de 

deslocamentos, aumento de produtividade das equipes e execução de podas dentro dos 

prazos, garantindo melhoria no nível de serviço com otimização das rotas, utilizando 

como critérios de agrupamentos das ocorrências a criticidade e pontos mapeados 

(anomalias) mais próximos. 

A melhoria do processo foi significativa, quando comparada com a solução 

atual, mostrando que é possível otimizar a execução de podas, priorizando os casos mais 

críticos, dentro dos prazos de execução e antes da ocorrências de falhas. 

A concessionária de energia onde o estudo de caso deste trabalho foi realizado, 

tem como foco a satisfação de seus clientes (consumidores), melhorando a qualidade do 

fornecimento de energia elétrica com a busca de maiores reduções nos indicadores de 

DEC/FEC. 

A Coelce, já foi escolhida a melhor concessionária de energia do Brasil por 5 

vezes, avaliada pelo prêmio Abradee (Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica), onde se destacam os quesitos qualidade da gestão e Responsabilidade 

social, porém a busca por melhoria em seus resultados é realizada de forma contínua, 

buscando inovações para se obter novos ganhos. 

Portanto, o modelo proposto para solucionar o problema mostrou-se como uma 

poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisões e auxílio no planejamento do 

processo de Manutenção Preventiva de Podas em uma concessionária de energia 

elétrica, auxiliando inclusive na redução de custos. O modelo permite o estabelecimento 

de uma rota diária das equipes de poda, reduzindo desperdícios de deslocamentos e 

auxilia na melhoria dos indicadores de continuidade do fornecimento de energia, 
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reduzindo os valores de DEC/FEC da causa vegetação, contribuindo muito para com a 

melhoria de indicadores da empresa e satisfação de seus clientes. 

7.2 Sugestões para trabalhos futuros 

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um Algoritmo 

Genético para solucionar um problema no processo de inspeção e execução de podas em 

uma concessionária de energia elétrica, utilizando os recursos de forma mais eficiente. 

Devido a importância deste problema, tanto para as concessionárias de energia elétrica, 

como para a sociedade, seguem abaixo, sugestões para trabalhos futuros: 

a) Elaboração de modelo matemático para roteiro dos atendimentos 

emergenciais de falta de energia, priorizando-se casos mais críticos; 

b) Utilização de outros operadores de mutação e cruzamento, buscando-se 

obter menores custos; 

c) Desenvolver e implementar outros critérios de parada para o AG; 

d) Desenvolver e implementar outros critérios de clusterização para realizar o 

agrupamento das ocorrências. 
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