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RESUMO 

 
 

PRIORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÕES COM FOCO 

NA CONFIABILIDADE E NA REMUNERAÇÃO  

DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO 

 

 

AUTORA: Elaine Aparecida de Lima Vianna 

ORIENTADORA: Alzenira da Rosa Abaide 

 

 

As empresas transmissoras de energia, do setor elétrico brasileiro, são remuneradas pelas 

instalações disponibilizadas para o Sistema Interligado Nacional – SIN. Os diversos 

equipamentos do sistema de transmissão estão sujeitos à ocorrência de defeitos, os quais 

podem redundar em falhas e podem resultar em indisponibilidades e/ou restrições operativas. 

Estas ocorrências provocam a aplicação de uma penalização denominada Parcela Variável, 

que consiste em um desconto no valor da remuneração. Esta tese visa apoiar o planejamento 

da manutenção, com o objetivo de reduzir as Parcelas Variáveis e o impacto financeiro 

negativo, causado por esta penalização, por meio de uma nova metodologia para definir uma 

escala de prioridade para as ações de manutenções nas subestações, baseada no 

desenvolvimento de um Índice Composto de Risco (ICR) associado a cada equipamento. São 

desenvolvidos dois índices auxiliares: Condição Básica (CB) e Condição Operativa (CO), os 

quais representam as características físicas e funcionais do equipamento, que podem 

comprometer seu desempenho e contribuir para a ocorrência de falhas. Esta avaliação é 

realizada com o uso de um Índice de Capacidade Técnica (ICT), que avalia o quanto o 

equipamento foi afetado pelo desgaste, na avaliação da Condição Básica, e da classificação 

dos defeitos do equipamento em níveis de severidade, na avaliação da Condição Operativa. 

Dois Sistemas de Inferência Difusa do tipo Mandani, em um arranjo em cascata, são 

utilizados, o primeiro na definição da CB, e o segundo para obtenção do ICR que indica a 

prioridade de manutenção, o qual pode ser utilizado no planejamento das ações de 

manutenção. Esta metodologia é verificada por meio da avaliação do ICR de Disjuntores a 

Gás SF6, e sua escala de prioridade para o planejamento de manutenção. O procedimento para 

avaliação da confiabilidade dos Disjuntores a Gás SF6 é avaliado por meio de uma 

comparação com uma abordagem estatística, com o uso de dados reais coletados dos registros 

dos equipamentos instalados no Sistema de Transmissão da Eletrobras Eletronorte, em 

Rondônia, Região Amazônica do Brasil. 

 

 

Palavras-chave: Confiabilidade. Disjuntores a SF6. Lógica Difusa. Manutenção. 

Subestações. 

 

 

 





 

 

ABSTRACT 

 

 

PRIORITIZATION OF MAINTENANCE IN SUBSTATIONS WITH FOCUS 

ON RELIABILITY AND REMUNERATION 

OF TRANSMISSION FUNCTION 

 

 

Author: Elaine Aparecida de Lima Vianna 

Advisor: Alzenira da Rosa Abaide 

 

 

Transmission companies, in Brazilian electricity sector, are paid by the facilities available to 

the National Interconnected System - SIN. The different equipment on the transmission 

system are subject to the occurrence of defects, which can result in failure and may result in 

outages and / or operational constraints. These occurrences cause the application of a penalty, 

called Variable Portion, consisting of a discount in the amount of remuneration is provided. 

This thesis aims to support maintenance planning, aiming at the reduction of Variable 

Portions and of the negative financial impact caused by this penalty, by a new methodology to 

define a priority scale for maintenance actions in substations, based on the development of a 

Composite Risk Index (CRI) associated with each device. Two auxiliary indices are built: Basic 

Condition (BC) and Operating Condition (OC), representing the physical and functional 

characteristics of the equipment that can compromise their performance and contribute to the 

occurrence of failures. Their evaluation is helped by a Technical Capacity Index (TCI), which 

evaluates how much the equipment has been affected by wear and tear, in the assessment of the 

Basic Condition, and the classification of the equipment defects by degrees of severity, in the 

assessment of the Operating Condition. Two cascading Fuzzy Inference Systems of the 

Mandani type are used, the first in defining the BC, and the second to obtain the equipment CRI 

denoting maintenance priority, which may then be used in planning maintenance actions. The 

methodology is verified through an SF6 circuit breaker CRI assessment, and its priority scale 

for maintenance planning. The procedure for evaluating the SF6 circuit breakers reliability is 

evaluated through a comparison with a statistical approach, using real data collected from 

equipment installed in Eletrobras Eletronorte Transmission System, in Rondônia, Amazon 

region of Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um sistema de transmissão é composto por diversas linhas e subestações, que, por sua 

vez, são compostas por uma grande variedade de equipamentos e sistemas: barramentos de 

diferentes níveis de tensão, transformadores de potência, disjuntores, seccionadoras, para-

raios, transformadores de instrumentos, sistema de proteção, comando, controle e supervisão, 

sistema de telecomunicações, sistema de iluminação e os serviços auxiliares. 

No modelo atual, do setor elétrico brasileiro, as empresas transmissoras de energia são 

remuneradas pelas instalações disponibilizadas para o Sistema Interligado Nacional – SIN. No 

entanto, esta remuneração está vinculada à qualidade dos serviços, que, neste caso, está 

representada pela disponibilidade plena das instalações da Rede Básica (a partir de 230 kV). 

No caso do não atendimento da qualidade exigida para as instalações, está prevista a aplicação 

de uma penalização, denominada Parcela Variável, desconto no valor da remuneração 

destinada aos agentes de transmissão, conforme critérios estabelecidos na Resolução 

Normativa Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL nº. 729 de 28 de junho de 2016. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, responsável pela coordenação e 

controle da operação das instalações do SIN, efetua as remunerações e aplica as penalizações, 

considerando grupos de equipamentos, denominados Funções Transmissão.  

Uma Função Transmissão (FT) é um “conjunto de instalações funcionalmente 

dependentes, considerado de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de 

transmissão, compreendendo o equipamento principal e os complementares” (Artigo 2º - Item 

VII da Resolução Normativa nº. 191 de 12 de dezembro de 2005, da ANEEL). 

A remuneração prevista para cada FT é estabelecida por meio de resolução específica 

da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL.  A Parcela Variável é um desconto no valor 

da remuneração, e pode ser aplicada em caso de indisponibilidade, programada ou não, e no 

caso de restrição operativa das FT. Nos casos de indisponibilidades, o desconto da Parcela 

Variável equivale ao valor que seria recebido como remuneração pelo período do 

desligamento, porém, multiplicado por um fator k, que para desligamentos programados, 

recebe valores entre 2,5 e 10, e para outros desligamentos, pode variar de 50 até 150, 

dependendo da Função Transmissão considerada (conforme tabela do anexo A, da Resolução 

Normativa ANEEL nº. 729 de 28 de junho de 2016). 

Nos casos de restrições operativas, a Parcela Variável é calculada por fórmula 

específica e é proporcional à restrição causada e ao seu tempo de duração, conforme definido 

na Resolução Normativa ANEEL nº. 729 de 28 de junho de 2016. 
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Os diversos equipamentos do sistema de transmissão estão sujeitos à ocorrência de 

defeitos, os quais podem redundar em falhas e podem resultar em indisponibilidades e/ou 

restrições operativas das FT a que eles pertencem. 

As atividades de manutenções preventivas realizadas nos equipamentos são 

importantes para mantê-los livres de defeitos e falhas. No entanto, o desligamento para a 

realização de uma manutenção preventiva programada resulta na aplicação de uma Parcela 

Variável por indisponibilidade programada. Portanto, as manutenções devem ser bem 

planejadas, para serem executadas no momento preciso e evitarem as falhas, que resultam em 

Parcelas Variáveis de custos muito mais elevados. 

Após a ocorrência de defeitos e falhas, são realizadas as manutenções corretivas, que 

devem ser bem planejadas, para serem realizadas no menor tempo possível e serem eficientes, 

para que as reincidências sejam eliminadas, evitando a aplicação de novas Parcelas Variáveis.  

Políticas de manutenções programadas iguais para todos os dispositivos de mesmo 

tipo, independente da sua história e condição, claramente não constituem recursos de padrões 

de qualidade elevados. Atualmente, a avaliação de confiabilidade do sistema tem substituído a 

manutenção programada com base no tempo, para focalizar a manutenção com base na 

condição, para a redução dos custos de manutenção e de ocorrência de falhas. 

O método desenvolvido nesta Tese propõe o estabelecimento de uma tabela de 

prioridade de manutenção, contemplando todos os equipamentos da subestação de 

transmissão, ao invés de seguir um programa pré-fixado de manutenção igual para todos os 

equipamentos de mesmo tipo. Neste caso, uma decisão para antecipar ou postergar uma 

manutenção é realizada com base na verdadeira condição do equipamento, considerando sua 

idade e sua história de ocorrências e intervenções.  

A confiabilidade de equipamentos depende das características que definam sua maior 

ou menor predisposição às falhas e defeitos, e sua necessidade ou não de manutenções. Nesta 

pesquisa, as condições Básica e Operativa do equipamento são os parâmetros escolhidos para 

a avaliação de sua confiabilidade, levando em consideração a probabilidade de ocorrência de 

falhas, baseada na condição do equipamento, considerando a realização ou não de 

manutenções.  

O método desenvolvido nesta Tese adota um conjunto de dois Sistemas de Lógica de 

Inferência Difusa (SLD) do tipo Mandani, que inclui a avaliação dos parâmetros Condição 

Básica (CB) e Condição Operativa (CO), para a construção do Índice Composto de Risco 

(ICR) que auxilia no processo de tomada de decisões, por meio de indicações de prioridades 

nas ações de manutenção. 
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A Condição Básica (CB) do equipamento é definida a partir de sua idade, 

considerando o seu Índice de Capacidade Técnica (ICT), que é avaliado a partir das medições 

dos desgastes nos pontos vulneráveis identificados. 

A Condição Operativa (CO) do equipamento está relacionada à existência ou não de 

defeitos. A diversidade de equipamentos do sistema de transmissão resulta em elevado 

número de tipos de defeitos e falhas, os quais são analisados e classificados de acordo com o 

grau de importância e severidade. 

A definição da robustez e confiabilidade, ou da tendência para falhar, através de 

medições de um conjunto de pontos de desgaste, identificados em cada tipo de equipamento, 

constitui uma característica diferenciada deste método, com relação aos anteriores. Cada 

unidade de equipamento apresenta diferentes medições dos pontos de desgaste, as quais 

sugerem uma periodicidade adequada para execução das ações de manutenção. Os resultados 

dependem das condições operacionais e das manutenções realizadas no equipamento, além de 

suas características físicas, que podem causar a redução ou o prolongamento do seu tempo de 

vida. 

As principais vantagens deste método são: verificar a condição de cada unidade de 

equipamento antes de ocorrer uma falha, considerando o envelhecimento e o desgaste 

individual (CB) por meio do ICT relacionado às características específicas do equipamento e 

obtido a partir de medições de desgaste; e identificar os defeitos (CO) classificados com apoio 

dos especialistas, considerando vários parâmetros. O resultado é uma tabela de prioridade de 

ações de manutenção, elaborada a partir do ICR, com resultados mais realistas e sem a 

necessidade de utilizar sensores para monitoramento da condição dos equipamentos. 

O novo índice ICR, proposto nesta Tese, é produzido por meio dos dois SLD e 

associa-se a cada unidade de equipamento da subestação de transmissão. Este índice auxilia 

no estabelecimento de uma hierarquia para a realização das ações de manutenção, bem como 

identifica as possibilidades para torná-las mais eficientes, considerando a deterioração do 

equipamento. 

O uso da Lógica Difusa, no método proposto, permite a aplicação do conhecimento de 

especialistas na elaboração das regras, as quais consideram o efeito do envelhecimento ou dos 

desgastes na evolução das taxas de falhas, enquanto, as abordagens matemáticas ignoram este 

efeito e a influência das variações climáticas e das condições operacionais. 

O modelo desenvolvido é aplicável a uma variedade de tipos de equipamentos 

instalados nas subestações de transmissão localizadas em diferentes lugares, sendo, portanto, 

generalizável. Neste estudo, utilizam-se, como estudo de caso os dados reais de disjuntores a 
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Gás SF6 instalados em uma subestação do Sistema de Transmissão de Rondônia, pertencente 

ao Sistema Interligado Brasileiro. 

Os disjuntores são dispositivos de comutação utilizados para conduzir e para 

interromper a corrente do circuito elétrico. Isto acontece em condições normais ou anormais 

do circuito, e pode ser uma operação manual ou automática. Os disjuntores a Gás SF6 

utilizam este Gás como meio de isolação e como extintor do arco elétrico. 

O Gás SF6 possui uma propriedade de extinção de arco excelente, portanto, é 

largamente utilizado em equipamentos de potência elétrica, incluindo disjuntores. A escolha 

de disjuntores a Gás SF6 para ilustrar este método é devido à ampla utilização e a 

disponibilidade de dados reais destes equipamentos instalados no Sistema de Transmissão de 

Rondônia, da Eletrobras Eletronorte, na Região Amazônica do Brasil, os quais são necessários 

para o estudo e avaliação do método proposto nesta tese. 

Esta tese visa apoiar o planejamento da manutenção, com o objetivo de reduzir as 

Parcelas Variáveis e o impacto financeiro negativo, causado por esta penalização. A proposta 

é priorizar ações de manutenção com base na confiabilidade de equipamentos e no impacto 

que pode ser causado na remuneração das FT. 

As penalizações por Parcela Variável, aplicadas pelo ONS, consideram os grupos de 

equipamentos (FT). Portanto, além da avaliação das condições dos equipamentos, é 

necessário avaliar o impacto que pode ser causado às FT, para o melhor gerenciamento das 

programações das intervenções para manutenções, visando a minimização dos desligamentos 

programados e a eliminação ou redução dos desligamentos intempestivos e restrições 

operativas. 

Para avaliação do impacto causado a uma FT, são considerados os seguintes critérios: 

disponibilidade, capacidade plena e flexibilidade. A disponibilidade e a capacidade plena das 

FT são critérios que caracterizam a qualidade do sistema de transmissão, de acordo com a 

Resolução 729 da ANEEL de 2016, enquanto que a flexibilidade considera as situações em 

que as manobras, realizadas com a FT, são dificultadas ou até impedidas. 

A avaliação da confiabilidade de equipamentos e do impacto causado às FT possibilita 

a identificação dos pontos críticos do sistema de transmissão, e é útil para a priorização de 

ações e desenvolvimento de modelos de manutenção mais eficientes. 
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1.1 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O desempenho de uma subestação está condicionado à disponibilidade e ao 

funcionamento adequado de todos os seus equipamentos e sistemas. 

O planejamento da manutenção com base na condição de equipamentos e Funções 

Transmissão permite o desenvolvimento de modelos de manutenções mais eficientes, com a 

eliminação dos pontos críticos, minimização das falhas, e aumento da robustez da instalação, 

por meio da redução da indisponibilidade dos equipamentos e Funções Transmissão. 

A análise do impacto causado às Funções Transmissão, considerando os valores das 

Parcelas Variáveis que delas resultam e a importância que desempenham na subestação e no 

sistema de transmissão, constitui importante parâmetro para o planejamento da manutenção, 

visando à redução das perdas financeiras resultantes das penalizações por Parcela Variável, 

por indisponibilidade e/ou restrição operativa. 

O conhecimento dos pontos críticos do sistema, relacionados às condições dos 

equipamentos, possibilita a identificação e a justificativa das necessidades de investimentos 

em manutenções e/ou substituições de equipamentos. 

O estudo e classificação dos principais tipos de defeitos e falhas permite a 

identificação das suas principais causas, e possibilita o planejamento de manutenções 

preventivas visando à eliminação, ou pelo menos a minimização, dos problemas identificados. 

Em resumo, uma estratégia para priorização de ações de manutenção, com foco na 

confiabilidade dos equipamentos e na remuneração das Funções Transmissão constitui um 

importante suporte à tomada de decisão, possibilitando o aprimoramento da programação das 

ações de manutenção. 

 1.2 OBJETIVOS 

O objetivo principal desta Tese é desenvolver um sistema de apoio à programação de 

manutenção, que considere a confiabilidade dos equipamentos e o impacto que pode ser 

causado às FT, visando estabelecer uma hierarquia de manutenção, em conformidade com as 

necessidades dos equipamentos, o aumento da robustez da instalação e a redução dos 

descontos por Parcela Variável. A tese conta com os seguintes objetivos específicos: 

 

 Levantamento das fases de vida útil de cada unidade dos diversos tipos de 

equipamentos; 
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 Identificação dos pontos vulneráveis de cada equipamento, com seus respectivos 

limites, para avaliação do ICT; 

 Estabelecimento das regras do SLD 1 para avaliação da CB de cada unidade de 

equipamento de acordo com: a fase de vida útil, o ICT e os fatores agravantes 

Reincidência, Evolução de Desgaste, Manutenção Realizada e Obsolescência; 

 Identificação e classificação dos principais defeitos dos equipamentos das subestações 

de transmissão, de acordo com o grau de importância e severidade, para avaliação da 

CO de cada unidade de equipamento; 

 Avaliação do ICR de cada unidade de equipamento, com análise de forma isolada, por 

meio do estabelecimento das regras do SLD 2, considerando CB e CO; 

 Programação da manutenção nos equipamentos, considerando a influência de suas 

indisponibilidades sobre as FT, considerando os critérios disponibilidade, capacidade 

plena e flexibilidade, e a PV que delas pode resultar, além de sua importância 

estratégica para o sistema e sua flexibilidade operacional. 

 

 1.3 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

Esta Tese está organizada em 8 (oito) capítulos, incluindo esta Introdução. O segundo 

capítulo apresenta a Revisão Bibliográfica, onde são comentadas as pesquisas encontradas a 

respeito do assunto, conceitos e metodologias aplicadas.  

O capítulo 3 descreve os Fundamentos de Manutenção, adotados em subestações de 

transmissão. 

O capítulo 4 apresenta os critérios adotados na Metodologia Proposta e explica a 

aplicação do Sistema de Lógica Difusa. 

A aplicação da metodologia proposta é apresentada no capítulo 5, que detalha o 

Modelo de Avaliação do ICR. 

O capítulo 6 demonstra a Avaliação do ICR de Disjuntores a Gás SF6, que ilustra a 

aplicação do modelo. Neste capítulo é apresentada uma Avaliação do Método do ICR de 

Disjuntores a Gás SF6 por meio da comparação com uma abordagem estatística. 

O capítulo 7 elucida as influências das indisponibilidades dos equipamentos sobre as 

Funções Transmissão, e apresenta a Programação da Manutenção, com base na confiabilidade 

dos equipamentos, visando o aumento da robustez da instalação e a redução dos descontos por 

Parcela Variável. 
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O capítulo 8 apresenta as Conclusões, contemplando as sugestões para pesquisas 

futuras, uma descrição das contribuições da Tese e das publicações, na finalização desta Tese. 

Este trabalho apresenta três apêndices. O Apêndice A descreve a Classificação de 

Defeitos em Disjuntores a Gás SF6. O Apêndice B apresenta o Banco de Defeitos e Soluções 

para Transformadores, e o Apêndice C apresenta o Banco de Defeitos e Soluções para 

Disjuntores a Gás SF6. 

O Anexo A apresenta uma síntese da Regulamentação do Setor, contemplando uma 

descrição dos Procedimentos de Rede, do Operador Nacional do Sistema, relacionados ao 

tema. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica dos trabalhos estudados para a 

fundamentação desta Tese, contemplando: a interpretação de conceitos; a análise de propostas 

para estimativas de confiabilidade e sua relação com a manutenção, considerando os diversos 

tipos de manutenção, especialmente a manutenção centrada na confiabilidade; a apreciação 

dos modelos de avaliação de confiabilidade com aplicação de métodos variados, com 

destaque para a confiabilidade de sistemas de potência e para o uso da Lógica Difusa. 

2.1 CONCEITOS 

A norma NBR 5462 (ABNT, 1994) conceitua confiabilidade como sendo a 

“capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, 

durante um dado intervalo de tempo”. Do ponto de vista matemático, a confiabilidade é 

medida pela probabilidade de um sistema ou componente trabalhar sem falhar durante um 

intervalo específico de tempo (TODINOV, 2005). 

Richardeau e Pham (2013) definem a confiabilidade como a probabilidade de um 

dispositivo executar as suas funções por um determinado período de tempo especificado, em 

condições normais de operação.  

Conforme destacado por Schweitzer III et al. (1998), a confiabilidade está relacionada 

a não ocorrência de falhas, as quais constituem eventos aleatórios, portanto, as medidas 

probabilísticas são consideradas as mais adequadas, com indicação do uso das Leis da Teoria 

da Probabilidade. No entanto, as aproximações probabilísticas adotadas para o cálculo da 

confiabilidade consideram tendências, e na maioria das vezes, desprezam as características 

climáticas e operacionais, ou as consideram invariáveis. Esta característica constitui uma 

importante limitação dos métodos probabilísticos. 

Nesta Tese é proposto um método para avaliação da confiabilidade de equipamentos e 

da necessidade de manutenções por meio de um Índice Composto de Risco (ICR), calculado 

com base na verdadeira condição do equipamento. Neste caso, quanto maior o ICR, menor a 

confiabilidade e maior a necessidade de manutenção. A Curva da Banheira é utilizada para 

definição das fases do Ciclo de Vida útil dos equipamentos, o qual é considerado na avaliação 

da condição para o cálculo do ICR. 

A confiabilidade de sistemas de potência está relacionada às interrupções, 

consequentemente, à disponibilidade dos equipamentos. 
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Disponibilidade é a “capacidade de um item estar em condições de executar uma certa 

função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado, levando-se em 

conta os aspectos combinados de sua confiabilidade, mantenabilidade e suporte de 

manutenção, supondo que os recursos externos requeridos estejam assegurados” (NBR5462, 

1994). 

De acordo com Billinton e Allan (1992), a disponibilidade é a probabilidade de se 

encontrar um componente ou sistema no estado operacional em algum momento no futuro. 

De acordo com Chowdhury e Glove (2006), a indisponibilidade é definida como a 

duração total da interrupção forçada dividida pela diferença entre o total de horas de 

desligamento do sistema e o total de horas de interrupção planejada. 

No artigo de Chowdhury e Glove (2006) são analisados os dados das interrupções 

ocorridas em linhas de transmissão de 230 kV, 345 kV e 500 kV, no período de 1991 a 2000, 

incluindo os valores de MTTF (Mean Time to Failure), MTTR (Mean Time to Repair) e 

indisponibilidade, os quais podem ser analisados pela concessionária para predição do 

desempenho futuro do sistema.  

A disponibilidade é especialmente importante quando são analisados os grupos de 

equipamentos que constituem as FT, pelas quais as empresas transmissoras do SIN são 

remuneradas pelo ONS. A disponibilidade plena das FT caracteriza a qualidade exigida das 

instalações, cujo não atendimento pode resultar em descontos por Parcela Variável, conforme 

estabelecido pela ANEEL por meio da Resolução 729, de 28 de junho de 2016.  

Esta Tese considera o impacto causado pela indisponibilidade dos equipamentos às 

FT, na programação de manutenções, visando à redução das perdas financeiras por Parcela 

Variável. 

A disponibilidade está diretamente relacionada à mantenabilidade, considerando que 

durante o tempo de reparo o sistema permanece indisponível.  

Mantenabilidade é a “capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições 

de executar suas ações requeridas sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é 

executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos” 

(NBR5462, 1994). 

Billinton e Allan (1992) definem os conceitos de mantenabilidade e de reparabilidade 

como a capacidade ou possibilidade de se manter ou reparar um sistema. Eles esclarecem que 

a importância destes atributos está relacionada ao fato de que até mesmo o sistema mais 

confiável falha algumas vezes, sendo, portanto, muito importante que ele seja mantido ou 

reparado com facilidade. 
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De acordo com Prasad e Rao (2002), “a maioria dos modelos de confiabilidade 

consideram o tempo de falha como único fator que influencia as características de 

confiabilidade de um sistema durante sua operação”. No entanto, eles esclarecem que é 

possível incluir o efeito das condições de operação, na função confiabilidade. Prasad e Rao 

(2002) aplicam estas condições quantificadas em um modelo denominado Modelo Hazard 

Proporcional (Modelo Risco Proporcional).  

Esta Tese avalia o ICR de equipamentos reparáveis instalados nas subestações de 

transmissão. Esta avaliação é obtida a partir da análise da verdadeira condição dos 

equipamentos e da necessidade ou não da realização de manutenções, com o objetivo de 

garantir a disponibilidade e evitar as falhas nos equipamentos. 

A manutenção é uma das ferramentas para garantir a confiabilidade de um 

componente ou sistema (J. ENDRENYI et al., 2001). 

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 

desempenhar uma função requerida” (NBR5462, 1994). 

A manutenção corretiva é “efetuada após a ocorrência de uma pane destinada a 

recolocar um item em condições de executar uma função requerida” (ABNT, 1994). 

A manutenção preventiva é “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” (ABNT, 1994). 

“Manutenção controlada ou preditiva é a que permite garantir uma qualidade de 

serviço desejada, com base na aplicação sistemática 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” (ABNT, 1994). 

A Manutenção Produtiva Total engloba a manutenção preditiva que, com suas técnicas 

de monitoramento, marca a era das manutenções baseadas na condição do equipamento 

(NAKAJIMA, 1991 apud PALMEIRA; TENÓRIO, 2002). 

Esta Tese apresenta uma avaliação do ICR de equipamentos, do ponto de vista da 

manutenção. 

2.2 ESTIMATIVAS DE CONFIABILIDADE 

Kumar e Chaturvedi (2011) propõem a realização da estimativa de confiabilidade de 

equipamentos por meio da aplicação de uma técnica denominada “fusão de informações”, 
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com a utilização do histórico de falhas, dados de manutenção preditiva e o conhecimento dos 

especialistas. Utilizam um diagrama de blocos na avaliação da eficácia da manutenção 

preditiva, e apresenta um estudo de caso aplicado a grandes motores industriais.  

A fusão de informações possibilita o resgate das conexões existentes entre os dados 

qualitativos (conhecimento dos especialistas) e os quantitativos. Normalmente, estes links 

permanecem esquecidos quando a “confiabilidade métrica” é utilizada, por meio do cálculo 

do MTBF (mean time between failure – tempo médio entre falhas), MTTR (mean time to 

repair – tempo médio para reparo), etc. (KUMAR; CHATURVEDI, 2011). 

Kumar e Chaturvedi (2011) destacam que poucas aproximações encontradas 

consideram os dados de falha, as manutenções preditivas e a opinião dos especialistas, para 

avaliar a eficácia da manutenção. Assim, eles propõem uma técnica de fusão de informações, 

por meio da utilização da metodologia de diagrama de blocos e opinião de especialistas, 

visando suprir a lacuna deixada pelos métodos tradicionais no processo de tomada de decisão. 

Pois, os métodos que utilizam os cálculos do MTBF, MTTR, etc. são úteis para o engenheiro 

de manutenção, mas podem ser insuficientes no processo de tomada de decisão, em função da 

incerteza das falhas e da aleatoriedade da degradação.  

Os desvios e incertezas dos resultados obtidos pelo uso do MTBF, para a redução do 

número de falhas, dependem da distribuição de falhas adotada e de seus parâmetros. No 

entanto, afirmam que estes dados não podem ser descartados e devem ser utilizados de uma 

forma que permita uma melhor compreensão das necessidades de manutenção. Neste sentido, 

propõem a modelagem do conhecimento dos especialistas com o uso da Lógica Difusa e um 

mapeamento entre os dados de falha e as ações de manutenção (KUMAR; CHATURVEDI, 

2011). 

Esta Tese utiliza uma técnica de Inteligência Computacional, o método adotado é a 

Lógica Difusa, que possibilita uma “fusão de informações” a respeito da condição do 

equipamento e da existência ou não de defeitos, os quais são avaliados de acordo com o grau 

de severidade, por meio da opinião dos especialistas, em concordância com a recomendação 

de Kumar e Chaturvedi (2011). 

A predição se inicia no nível de sistema completo e pode se estender no nível de 

detalhes. Sendo que, muitas falhas de sistemas não são causadas pelas falhas das partes e nem 

todas as falhas das partes causam falhas no sistema. No entanto, uma aproximação comum 

para a predição da confiabilidade é estimar a contribuição das partes (O’CONNOR; 

KLEYNER, 2012). 
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A confiabilidade é quantificada por métodos matemáticos de probabilidade e 

estatística. Em confiabilidade trabalha-se com incertezas, pois mesmo conhecendo a taxa de 

falhas não é possível afirmar o momento em que a próxima falha ocorrerá, mas pode-se 

apresentar uma probabilidade de falha (O’CONNOR; KLEYNER, 2012). 

O tratamento matemático adotado para sistemas reparáveis e não reparáveis apresenta 

uma diferença fundamental. As distribuições estatísticas não podem ser aplicadas a sistemas 

reparáveis, nos quais as unidades que falham são restabelecidas e voltam a compor o sistema. 

Os sistemas reparáveis devem ser modelados por processos estocásticos. Assim, para sistemas 

reparáveis a definição clássica de confiabilidade se aplica apenas até a primeira falha. Sendo 

que a confiabilidade equivalente de um sistema reparável é a disponibilidade, que é definida 

como a probabilidade de que um item estará disponível quando solicitado, ou seja, a 

disponibilidade de um sistema reparável é uma função de sua taxa de falha e de sua taxa de 

reparo (O’CONNOR; KLEYNER, 2012). 

O método proposto nesta Tese avalia o ICR de equipamentos reparáveis com base na 

sua condição, propondo o cálculo de um índice, denominado Índice Composto de Risco 

(ICR), que representa uma estimativa da probabilidade de indisponibilidade do equipamento. 

Este modelo está em conformidade com as ideias apresentadas por O’Connor e Kleyner 

(2012), além de considerar a real condição dos equipamentos, a qual resulta de suas condições 

físicas e operacionais, e também dos fatores ambientais, sem a utilização das taxas de falha e 

de reparo. 

Para a catalogação e análise das consequências das falhas, em sistemas complexos, 

recomenda-se, em geral, a análise dos modos de falha e seus efeitos. No entanto, é necessário 

adotar uma metodologia estruturada, que correlacione cada falha com a respectiva ação 

corretiva recomendada, para preveni-la ou corrigi-la, ou, pelo menos, minimizar suas 

consequências (CARNEIRO, 2013). 

Esta Tese propõe a catalogação dos defeitos possíveis registrados nos equipamentos, 

os quais são avaliados pelos especialistas, de acordo com o grau de severidade. Ela relaciona a 

cada defeito uma solução, em um “Banco de Defeitos e Soluções”, que constitui uma 

metodologia estruturada em conformidade com a recomendação de Carneiro (2013). 

Klingelfus e Gurski (20--) afirmam que o desenvolvimento de ferramentas de 

confiabilidade, como métodos matemáticos, ferramentas de análise de sistemas, etc., não 

garante a obtenção de resultados práticos positivos correspondentes aos recursos empregados.   

De acordo com Klingelfus e Gurski (20--), com o aumento da confiabilidade, as 

empresas obtêm aumento da produtividade, redução dos custos de manutenção e operação, 



36 

aumento da segurança da planta, melhoria das condições de trabalho, etc. Porém, eles 

esclarecem que nem sempre os resultados obtidos justificam os gastos financeiros e humanos 

realizados. No entanto, a confiabilidade leva à melhoria, obtida pela redução dos defeitos por 

meio do conhecimento da causa dos problemas dos equipamentos.  

Klingelfus e Gurski (20--) explicam que os resultados negativos dos programas de 

confiabilidade podem ser justificados pelo fato de que a maioria deles focalizam as falhas e as 

ferramentas, sendo que deveriam focalizar o comportamento, para compreender como as 

falhas são geradas e tratadas. Além disso, a aplicação de ferramentas de confiabilidade não 

prescinde do comprometimento da organização com os objetivos, o que exige grande 

empenho e dedicação dos líderes, para que os resultados positivos sejam alcançados. 

A identificação dos pontos vulneráveis nos equipamentos, adotada nesta Tese, 

possibilita a implementação de atividades de manutenção com o objetivo de mantê-los 

distantes de seus limites de vulnerabilidade, para que não provoquem o aumento do ICR e, 

consequentemente, a redução da confiabilidade dos equipamentos. Dessa forma, esta Tese 

propõe uma filosofia de trabalho pró-ativa, compatível com a recomendação de Klingelfus e 

Gurski (20--). 

A manutenção reduzida pode resultar em um número excessivo de falhas caras e em 

um mau desempenho do sistema, ou seja, uma confiabilidade degradada; por outro lado, a 

manutenção frequente contribui para a melhoria da confiabilidade, mas apresenta um custo 

consideravelmente mais elevado. Portanto, a recomendação é a realização de uma análise de 

custo-benefício, onde o custo da falha e o custo da manutenção sejam equilibrados (J. 

ENDRENYI et al., 2001). 

Bertling, Allan e Eriksson (2005) apresentam um método para avaliar o impacto de 

diferentes estratégias de manutenção em Sistemas de Distribuição de Energia. 

Duan, Wu e Deng (2012) destacam que os índices de confiabilidade do sistema são 

afetados, significativamente, pela política de manutenção preventiva. Eles esclarecem que a 

taxa de degeneração do sistema pode ser desacelerada pela manutenção preventiva, cuja 

ausência, ao contrário, pode contribuir para que a confiabilidade seja reduzida. Eles 

acrescentam que o mesmo efeito de redução de confiabilidade pode ser obtido quando a 

manutenção não garante o retorno do sistema à sua condição inicial. 

A manutenção está relacionada à confiabilidade em diversas pesquisas. A 

confiabilidade reduzida não indica apenas uma maior possibilidade de falhas, mas também 

uma maior necessidade de manutenção. Esta Tese apresenta um método que possibilita avaliar 

a eficiência da manutenção, pois permite reavaliar o ICR do equipamento, após a realização 
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de manutenção, verificando o aumento da confiabilidade ou a permanência do valor reduzido, 

indicando uma manutenção ineficiente ou uma condição de desgaste que não pode ser 

eliminada pela manutenção e, que exige a substituição do equipamento. 

2.3 CONFIABILIDADE E MANUTENÇÃO 

Li e Korczynski (2004) destacam que a redução de atividades de manutenção pode 

resultar no aumento dos danos causados pelas interrupções forçadas, resultantes de 

manutenções insuficientes. Além disso, o envelhecimento dos equipamentos, alguns deles se 

aproximando do final da vida útil, exigem manutenções mais frequentes. 

Todinov (2005) destaca que a confiabilidade pode ser significativamente aumentada 

pela manutenção preventiva, incluindo a substituição de componentes antigos para eliminação 

de desgastes.  

J. Endrenyi et al. (2001) afirmam que a proposta da manutenção é aumentar o tempo 

de vida do equipamento ou pelo menos o tempo médio para a próxima falha, cujo reparo pode 

ser caro. Além disso, destacam que a manutenção desempenha um importante papel, pois 

pode reduzir a frequência das interrupções e suas consequências indesejáveis, especialmente, 

quando as falhas são consequência do envelhecimento. 

A metodologia desenvolvida nesta Tese resulta em um Índice Composto de Risco 

(ICR), útil para identificar as prioridades da manutenção. Este índice é utilizado para 

estabelecer uma escala de manutenção, possibilitando aumento da confiabilidade e da 

disponibilidade dos equipamentos. 

O artigo de Besnard e Bertling (2010) apresenta uma comparação entre três estratégias 

de manutenção baseadas na condição: inspeção visual, inspeção com monitoramento da 

condição e sistema com monitoramento em tempo real da condição, com estimativas de 

custos simuladas pelo Método de Monte Carlo e com a modelagem da deterioração das pás 

das turbinas pelo Modelo de Markov. A programação de manutenção das subestações de 

transmissão, consideradas nesta Tese, contemplam estas três estratégias de manutenção. 

Besnard e Bertling (2010) apresentam uma otimização das estratégias de manutenção 

baseada na condição para componentes cuja degradação pode ser classificada de acordo com a 

severidade do dano, para análise do benefício econômico do uso de sistemas de 

monitoramento de condição em turbinas eólicas. Este método constitui uma referência 

importante, considerando que os defeitos nos equipamentos das subestações, avaliados nesta 
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Tese, apresentam uma degradação que é classificada de acordo com a severidade do dano que 

causam. 

Besnard, Nilsson e Bertling (2010) descrevem os custos e benefícios do uso do sistema 

de monitoramento da condição, para gerenciamento da manutenção de sistemas eólicos de 

potência. Esta referência é útil na avaliação dos custos e benefícios do monitoramento 

utilizado em equipamentos de subestações, avaliados nesta Tese.  

As técnicas de monitoramento da condição são importantes para a identificação dos 

danos em sua maioria, os quais permanecem ocultos e não podem ser detectados pela simples 

inspeção visual, e cuja identificação tardia resulta em elevados custos de manutenção, ou 

mesmo, na necessidade de substituição do componente (BESNARD; BERTLING, 2010).  

O comportamento aleatório das falhas é analisado, por Besnard, Nilsson e Bertling 

(2010), para a compreensão de como as falhas podem afetar o custo de um Ciclo de Vida das 

turbinas eólicas, e são identificados os parâmetros que influenciam no valor do sistema de 

monitoramento da condição. Neste caso, para modelagem do tempo para falhar é utilizada a 

Distribuição de Weibull, e o modelo do custo do Ciclo de Vida é implementado no Matlab, 

para análise do benefício do uso do sistema de monitoramento da condição nas turbinas 

eólicas. 

Os sistemas de monitoramento da condição das pás das turbinas eólicas podem 

identificar falhas iniciantes, antes que uma manutenção maior seja exigida. A realização de 

uma inspeção e de uma manutenção menor pode prevenir a falha. Os diferentes níveis de 

deterioração das pás das turbinas exigem diferentes níveis de intervenção de manutenção, que 

variam desde um simples reparo até a substituição do componente (BESNARD; FISCHER; 

BERTLING, 2013). 

O método proposto nesta Tese apresenta o índice ICR para programação da 

manutenção baseado na condição do equipamento. Um importante diferencial desta proposta 

está na avaliação dos desgastes dos equipamentos por meio do Índice de Capacidade Técnica 

(ICT), obtido pelas medições dos pontos vulneráveis identificados em cada unidade de 

equipamento avaliada. 

Besnard et al. (2011) apresenta um modelo de otimização para os serviços de 

manutenção em turbinas eólicas, com aproveitamento das manutenções corretivas, para 

desenvolver as tarefas de manutenção a custos menores. A otimização dos serviços de 

manutenção em subestações de transmissão, analisadas nesta Tese, também contempla a 

execução de atividades em aproveitamento dos desligamentos efetuados para realização de 

determinada atividade, considerada principal. 
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Prasad e Rao (2002) apresentam uma avaliação do intervalo ótimo de manutenção 

preventiva em uma unidade geradora térmica, com utilização do Modelo Hazard Proporcional 

(Modelo Risco Proporcional). 

Nas fazendas eólicas, o planejamento da manutenção é de importância crucial, 

especialmente nas localizadas em alto mar, e oferece um grande potencial de economia do 

custo, por meio da eficientização dos processos. O modelo de otimização linear, com a 

realização das manutenções preventivas de baixos custos, nas oportunidades das atividades de 

manutenção corretiva, proposto por Besnard, Patriksson e Stromberg (2009), resultou em 43% 

de economia no custo da manutenção preventiva. 

As manutenções em aproveitamento também são adotadas nas subestações de 

transmissão, especialmente nos casos em que o desligamento é necessário. Esta medida visa à 

redução da aplicação dos descontos por parcela variável por desligamentos programados. 

A frequência da manutenção garante uma elevada disponibilidade das turbinas eólicas. 

Porém a manutenção pode ser otimizada e tornar-se mais eficiente, por meio do sistema de 

monitoramento da condição, que possibilita a redução das falhas e o aumento da 

confiabilidade do mecanismo (BESNARD; NILSSON; BERTLING, 2010). 

Fischer, Besnard e Bertling (2012) aplicam o conceito de manutenção centrada na 

confiabilidade, com identificação das falhas funcionais mais relevantes e suas respectivas 

causas, bem como das medidas para prevenção de falhas. Dessa forma, é obtido um modelo 

para otimização da manutenção e aperfeiçoamento dos projetos. Dependendo do número de 

falhas e de dados, pode ser recomendada a coleta automatizada e padronizada das falhas e 

dados de manutenção, visando o aumento da confiabilidade e disponibilidade. 

Besnard (201-) propõe modelos de decisão, testados em estudos de caso em ambiente 

real, para uma manutenção com custo eficiente, em sistemas eólicos em alto mar. Ele destaca 

que os custos de manutenção podem ser significativamente reduzidos, por meio da otimização 

das estratégias de manutenção. Os modelos apresentam, entre outros: 

 

 Análise de custo-benefício do suporte à manutenção, considerando o benefício da 

logística e planejamento; 

 Otimização do planejamento das atividades de manutenção, considerando as 

vantagens do aproveitamento das oportunidades que surgem com o desligamento 

das turbinas ou com as manutenções corretivas. 
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O Índice de Capacidade Técnica (ICT) desenvolvido nesta tese possibilita o 

aprimoramento da manutenção, por meio do uso de medições em pontos vulneráveis de cada 

unidade de equipamento, para avaliação da sua verdadeira condição.  Uma análise dos custos 

de manutenções pode ser aplicada para a otimização deste processo. 

Além disso, o ICT viabiliza a estimativa da velocidade média de deterioração do 

equipamento, que pode ser utilizada para otimização da manutenção, por meio da definição da 

periodicidade mais adequada para realização das manutenções preventivas em cada unidade 

de equipamento. 

De acordo com J. Endrenyi et al. (2001) a implementação de programas de 

manutenção baseados na confiabilidade constituem um passo significativo para a obtenção do 

máximo do equipamento instalado. No entanto, sua aplicação exige experiência e análise a 

cada etapa. Além disso, a coleta de dados suficientes para a realização de tais análises pode 

levar um longo tempo.  

As grandes indústrias mesclam as estratégias de manutenção, utilizando as 

manutenções baseadas no tempo, as manutenções preditivas e as manutenções reativas. Nas 

manutenções preditivas são utilizadas técnicas específicas para monitoramento da condição 

do equipamento, tais como: monitoramento de vibrações e monitoramento de temperatura, de 

forma que o problema é detectado antes que a falha aconteça. Considerando que o estresse, 

que induz à degradação, é aleatório, e que a degradação também é aleatória e incerta, é 

importante a manutenção preditiva para análise da degradação e indicação das ações 

corretivas necessárias, para evitar a ocorrência da falha (KUMAR; CHATURVEDI, 2011). 

Kumar e Chaturvedi (2011) informam que na manutenção centrada na confiabilidade, 

é altamente recomendável registrar todos os dados de manutenções nos equipamentos, os 

quais podem ser divididos em: 

 

a) Histórico de falhas e histórico de manutenção; 

b) Dados de monitoramento da condição; 

c) Conhecimento dos especialistas. 

 

Esta Tese propõe a avaliação do ICR de equipamentos de subestação, a partir de uma 

estimativa dos riscos com base na análise da condição, para priorização das ações de 

manutenção, considerando as diversas estratégias de manutenção. Neste sistema, o histórico 

de falhas e o histórico de manutenções são considerados indiretamente, pois repercutem na 

condição do equipamento, que é avaliada por meio de medições de pontos de desgaste 
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identificados, e da verificação da existência de defeitos, classificados com apoio de 

especialistas, de acordo com o grau de severidade.  

2.4 CONFIABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA 

De acordo com Billinton e Allan (1996), o comportamento de um sistema de potência 

é de natureza estocástica, por isso devem ser aplicadas técnicas de avaliação de confiabilidade 

que respondem a este comportamento, isto é, técnicas de probabilidade.  

Conforme já citado, os métodos probabilísticos apresentam limitações, as quais são 

evitadas nesta Tese, que propõe um índice ICR que representa a verdadeira condição do 

equipamento, incluindo os desgastes resultantes do envelhecimento e das condições climáticas 

e operacionais. 

Chowdhury e Glove (2006) apresentam as características de um sistema de coleta de 

dados de interrupções de um sistema de transmissão, no período de 1991 a 2000. Eles 

afirmam que a confiabilidade de um sistema de transmissão está diretamente ligada ás 

estatísticas de interrupções forçadas dos equipamentos, registradas em sua operação. Assim, 

os dados das interrupções em um sistema de potência fazem parte de um sistema de 

gerenciamento de confiabilidade que contribui para obtenção de um serviço confiável com o 

menor custo possível.  

O risco de interrupções dos equipamentos e, especialmente, dos grupos de 

equipamentos denominados FT, constitui um dos importantes pontos desta Tese. No entanto, 

a análise da condição do equipamento considera a possibilidade de interrupção, ou 

desligamento, em função dos desgastes observados e medidos, para a definição do ICR. 

Heo et al. (2011) propõem uma manutenção ótima estratégica em Sistemas de 

Transmissão, baseada na confiabilidade, com uso de Algoritmo Genético. Os métodos de 

manutenção dependem do estado de deterioração do equipamento que, por sua vez, está 

relacionado à sua idade específica de envelhecimento. 

O artigo de Ge e Asgarpoor (2012) propõem algoritmos para avaliação da 

confiabilidade das subestações, utilizando a modelagem da manutenção dos equipamentos em 

processo de envelhecimento. O método utilizado permite o estudo dos efeitos causados pelo 

envelhecimento dos equipamentos, pelas falhas e manutenções, na disponibilidade e na taxa 

de falhas das subestações.  

Esta Tese propõe a priorização da manutenção em função da condição de desgaste, ou 

deterioração, do equipamento, com uso do conhecimento de especialistas aplicados em dois 
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sistemas de lógica Difusa em cascata, os quais são utilizados na estimativa do índice de riscos 

ICR que representa a falta de confiabilidade do equipamento. 

Duan, Wu e Deng (2012) apresentam um novo algoritmo para avaliação da 

confiabilidade de subestações, baseado na distribuição multi-Weibull, considerando as 

condições de operação e os tipos de falha, incluindo o conceito de falhas ativas e passivas de 

componentes. As condições de operação contemplam: a condição de envelhecimento, as 

condições climáticas externas e as manutenções preventivas realizadas. Este artigo propõe a 

criação de uma zona gráfica, considerando os modos de falha e a topologia física da 

subestação, para dedução das falhas do sistema.  

Em sistemas reais, a taxa de falhas de componente tem valor “variável no tempo e 

estocástico com as mudanças das condições de operação (isto é, as condições climáticas e o 

processo de envelhecimento e degeneração dos componentes)” (DUAN; WU; DENG, 2012).  

Duan, Wu e Deng (2012) apresentam um modelo de taxa de falha, onde o processo de 

degeneração do componente é retratado pela Distribuição de Weibull com dois parâmetros 

(two-layer Weibull Distribution), com a incorporação das manutenções preventivas e das 

influências climáticas. 

Os desgastes dos equipamentos, resultantes do envelhecimento e das condições 

operacionais e climáticas, são avaliados por meio do ICT, que compõe a CB do equipamento, 

associada à CO para obtenção do índice de risco ICR estabelecido nesta Tese. 

Carneiro (2013) apresenta uma metodologia para priorização das ações de manutenção 

preditiva em equipamentos de subestação, aplicada aos transformadores de potência.  

Os transformadores de potência merecem uma atenção especial dos gerentes e 

técnicos, com relação aos processos de planejamento, fabricação, testes, manuseio, transporte, 

aquisição, operação, manutenção, funcionamento e diagnóstico de desempenho. A melhor 

compreensão e sensibilização a respeito dos diagnósticos (e até predições) deste equipamento 

subsidiará a adoção de medidas e ações que possam reduzir o risco de falhas críticas e 

significativas relacionadas a ele, a fim de mantê-lo operando, permanentemente, em 

condições apropriadas, com o uso das práticas de manutenção preditiva (CARNEIRO, 2013). 

O método de avaliação de equipamentos proposto nesta Tese é aplicável a 

equipamentos de subestações de transmissão, incluindo os transformadores de potência, os 

quais, por sua complexidade, devem ser analisados considerando seus diversos subsistemas, 

para avaliação do índice de riscos ICR. 

Ge e Asgarpoor (2012) comentam sobre a importância de se construir modelos que 

considerem as manutenções e o envelhecimento, os quais impactam o desempenho dos 
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equipamentos, na avaliação da confiabilidade de equipamentos e sistemas, especialmente das 

subestações, que desempenham função vital para os sistemas de distribuição e de transmissão. 

Nos estudos de caso apresentados, um algoritmo é aplicado para estudar o impacto da 

manutenção na confiabilidade das subestações.  

Existe a necessidade do uso de métodos probabilísticos e índices de confiabilidade 

para manter a continuidade e a qualidade dos serviços nas subestações, diante do 

envelhecimento dos equipamentos, do aumento de tamanho e da complexidade dos sistemas 

de potência, somados às restrições financeiras dos dias atuais (GE; ASGARPOOR, 2012). 

Esta Tese considera as manutenções e o envelhecimento, na avaliação do ICR dos 

equipamentos de subestações de transmissão, conforme recomendado por Ge e Asgarpoor 

(2012). No entanto, propõe o uso de um índice de riscos ICR que represente a verdadeira 

condição do equipamento, incluindo a medição dos desgastes. 

Alguns métodos de cálculo de confiabilidade de sistemas de potência consideram duas 

possibilidades de condições climáticas: normal e adversa. Algumas alterações ambientais ou 

circunstanciais podem afetar a probabilidade de falha de um sistema, ou seja, a confiabilidade 

muda continuamente com o tempo. Em função disso, a melhor aproximação para o cálculo de 

confiabilidade seria uma avaliação em tempo real. A modelagem destas situações incertas 

pode ser obtida com o uso da lógica Difusa (FOTUHI; GHAFOURI, 2007). 

Esta Tese utiliza dois sistemas de lógica Difusa para avaliação do ICR de 

equipamentos de subestações de transmissão, a partir da análise de sua condição real, para 

estabelecer prioridades nas programações de manutenções, visando o aumento da robustez do 

sistema e a redução da aplicação dos descontos por Parcela Variável. Esta proposta sugere a 

análise individual de cada unidade de equipamento, para avaliação de sua condição real, 

incluindo medições de pontos de desgaste identificados, considerando os limites estabelecidos 

por normas específicas e pelos fabricantes. O resultado obtido nesta avaliação permite o 

estabelecimento de uma tabela de prioridades para a programação de manutenção dos 

equipamentos. 

Lin, Gu e Yang (2014) apresentam um modelo de manutenção baseada na condição 

para disjuntores, utilizando a lógica Difusa, o analytical hierarchy process (AHP) e o 

evidential reasoning (ER). Este modelo adota sete parâmetros para avaliação da condição dos 

disjuntores: tempo de abertura, tempo de fechamento, tempo de carregamento do motor, 

número de interrupções com corrente normal, número de interrupções com corrente de falta, 

desgaste dos contatos principais, e vida útil. O modelo de avaliação da condição dos 

disjuntores é desenvolvido a partir de uma estrutura hierárquica formada por estes sete 
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índices, fornecidos pelos dispositivos eletrônicos inteligentes (IED). A lógica Difusa é 

aplicada na análise da condição, com a utilização de pesos gerados com base em entrevistas 

com especialistas, usando o AHP, a ER é aplicada na avaliação da condição e o resultado e 

utilizado para programação da manutenção. 

O método apresentado nesta Tese é demonstrado por meio de um estudo de caso 

aplicado a disjuntores a Gás SF6, com a análise do Ciclo de Vida estimada para estes 

equipamentos e a identificação de sete pontos de desgaste: resistência de contatos, tempo de 

abertura, tempo de fechamento, pressão do Gás SF6, teor de impureza do Gás SF6, teor de 

umidade do Gás SF6 e teor de SO2 no Gás SF6. O ICT é avaliado, a partir das medições dos 

pontos de desgaste, considerando os limites estabelecidos pelos fabricantes e por normas 

específicas. Este ponto constitui um importante diferencial desta Tese, que propõe uma 

hierarquia na programação de manutenção baseada na condição real dos equipamentos, obtida 

por meio de medições diretamente nos pontos vulneráveis identificados. 

Esta Tese utiliza o conhecimento de especialistas e propõe dois sistemas de lógica 

Difusa em cascata e uma análise qualitativa, para a obtenção do índice de riscos ICR, que 

representa a falta de confiabilidade, ou a necessidade de manutenção, dos equipamentos. 

2.5 A LÓGICA DIFUSA NA AVALIAÇÃO DE CONFIABILIDADE 

O método proposto nesta tese utiliza dois sistemas de lógica Difusa em uma 

configuração em cascata, para avaliação do ICR de equipamentos de subestações de 

transmissão. 

Fotuhi e Ghafouri (2007) propõem o cálculo dos índices de confiabilidade de um 

sistema de potência complexo, com o uso de um método baseado na lógica Difusa. Eles 

destacam que os sistemas de potência são extensos e não lineares, e apresentam muitas 

incertezas para o cálculo de seus índices de confiabilidade, e que o uso de métodos 

estocásticos consiste em um procedimento complexo e relativamente difícil. E, afirmam que o 

método que utiliza a lógica Difusa possibilita o cálculo da confiabilidade, de acordo com as 

incertezas existentes.  

No método proposto por Fotuhi e Ghafouri (2007), para o cálculo da confiabilidade de 

sistemas de potência, são utilizados dois blocos Difusa, os quais são projetados para 

considerarem os efeitos ambientais e históricos. O bloco fuzzificador recebe as informações 

de condições climáticas, temperatura, quantidade de carga do sistema, etc. e as converte em 

valores difusos. Então, as regras são definidas, com base na lógica humana e na habilidade 



45 

dos especialistas, depois as consequências da base de regras entram no mecanismo de 

inferência. No bloco defuzzificador, os resultados difusos obtidos da inferência são 

convertidos em valores utilizáveis no cálculo de confiabilidade.  

Kumar e Chaturvedi (2011) propõem a modelagem do conhecimento dos especialistas, 

com o uso da Lógica Difusa, e a aplicação de uma técnica de fusão de informações, com a 

utilização de um diagrama composto por três blocos: 

 

1) Índices de confiabilidade dos equipamentos (representados pelas falhas); 

2) Padrões e normas (ou práticas adotadas) de manutenção; 

3) Evidências obtidas pelas medidas das manutenções preditivas. 

 

Em cada um dos blocos, as informações são reunidas de forma a conduzir a uma 

conclusão lógica, para tomada de decisão a respeito de ações eficazes de manutenção, e no 

final deste processo de integração o resultado é a informação completa sobre o processo de 

manutenção.  

No modelo apresentado por Lin, Gu e Yang (2014) os parâmetros da lógica Difusa são 

ajustados de acordo com as especificações definidas pelos fabricantes.  

O método proposto nesta Tese utiliza a lógica Difusa, que permite a aplicação do 

conhecimento dos especialistas no estabelecimento de regras, que consideram o efeito do 

envelhecimento e dos desgastes dos equipamentos na estimativa do índice de riscos ICR. Esta 

metodologia permite o estabelecimento de uma hierarquia na programação das manutenções, 

considerando a deterioração do equipamento. Além disso, possibilita a identificação das 

condições intermediárias, permitindo uma avaliação mais precisa da condição real dos 

equipamentos e viabilizando a identificação de diferenças entre equipamentos semelhantes. 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A metodologia desenvolvida nesta Tese propõe uma avaliação da confiabilidade de 

equipamentos de subestação, por meio do ICR, com base na vida útil e na verdadeira condição 

do equipamento, considerando a existência de defeitos. Este método é aplicável a qualquer 

tipo de subestação e adota o modelo híbrido que inclui diversas estratégias de manutenção.  

Além disso, leva em conta as pesquisas anteriores, no sentido que: 

 

 Utiliza a Curva da Banheira como base para definição das fases do Ciclo de Vida 

útil dos equipamentos; 
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 Aplica lógica Difusa, considerando vários critérios para avaliação da verdadeira 

condição dos equipamentos e da necessidade ou não da realização de manutenções; 

 Considera o conhecimento dos especialistas para estabelecimento das regras e 

classificação dos defeitos nos equipamentos, de acordo com o grau de severidade; 

 Adota o método híbrido, que inclui manutenções preditivas, preventivas e 

corretivas; 

 Estabelece uma hierarquia na programação de manutenções, considerando a 

deterioração, com o objetivo de garantir a disponibilidade e evitar as falhas nos 

equipamentos. 

 

O método proposto nesta tese considera o efeito do envelhecimento e dos desgastes 

dos equipamentos na determinação do ICR, e apresenta os seguintes destaques: 

 

 Avalia a condição de equipamentos, do ponto de vista da manutenção, 

considerando o histórico de falhas para identificar os pontos vulneráveis do 

equipamento, avaliados por meio do ICT; 

 Possibilita a identificação das condições intermediárias, que permitem uma 

avaliação mais precisa da condição real dos equipamentos, viabilizando a 

identificação de diferenças na confiabilidade de equipamentos semelhantes; 

 Verifica as consequências das falhas, os riscos à segurança e ao meio ambiente, e 

considera o impacto causado pela indisponibilidade dos equipamentos às FT, 

visando à redução das perdas financeiras por Parcela Variável; 

 Possibilita a implementação de atividades de manutenção com o objetivo de 

manter os pontos de desgastes identificados distantes dos limites de 

vulnerabilidade estabelecidos por normas ou pelos fabricantes dos equipamentos; 

 Permite a avaliação da eficiência da manutenção, por meio da reavaliação da 

confiabilidade do equipamento, após a realização da manutenção, verificando a sua 

eficiência ou uma condição de desgaste que exija a substituição do equipamento; 

 Possibilita o acompanhamento do processo de deterioração e a realização da 

intervenção no momento mais adequado, por meio do ICT que viabiliza a 

estimativa da velocidade média de deterioração do equipamento; 

 Sugere a análise individual de cada unidade de equipamento para avaliação de sua 

condição real, constituindo um procedimento detalhista e cuidadoso, justificados 

pelas remunerações das Funções Transmissão e pelos elevados descontos 

aplicáveis por Parcela Variável. 
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3 FUNDAMENTOS DA MANUTENÇÃO 

Esta seção descreve os procedimentos das manutenções na Eletrobrás Eletronorte, que 

adota diversas estratégias, incluindo a Manutenção Produtiva Total. Este constitui o ambiente 

em que foram coletados os dados reais para avaliação dos disjuntores a Gás SF6, utilizados no 

estudo de caso desta tese. 

A metodologia da manutenção produtiva foi criada pelos japoneses, a partir da reunião 

dos métodos de manutenção com agregação dos enfoques de engenharia de confiabilidade, 

engenharia de mantenabilidade e engenharia econômica, com o objetivo de ampliar a 

produtividade até o nível máximo, com o menor custo. A Manutenção Produtiva Total (Total 

Productive Maintenance - TPM) surgiu a partir da ampliação da ação da manutenção 

produtiva, aliada aos conceitos de conduta, criatividade e inovação, análise e controle de 

rendimento, planejamento, engenharia de sistemas, ecologia e logística (PALMEIRA; 

TENÓRIO, 2002). 

A metodologia TPM envolve as áreas de manutenção, operação, apoio logístico, 

segurança, meio ambiente e engenharia, por meio de seus 7 (sete) pilares de sustentação, 

denominados: Manutenção Autônoma, Manutenção Planejada, Melhorias Específicas, 

Manutenção da Qualidade, Gestão Antecipada, Educação e Treinamento e o último intitulado 

Segurança, Saúde e Meio Ambiente. 

Os critérios e procedimentos normativos e executivos para o processo de manutenção, 

dos equipamentos do sistema elétrico de geração e transmissão, nas instalações da Eletrobrás 

Eletronorte e instalações de terceiros, sob contrato de Operação e Manutenção, estão 

definidos no Manual de Manutenção da Eletrobrás Eletronorte (2006). 

O objetivo do Manual de Manutenção da Eletrobrás Eletronorte (2006) é “garantir a 

confiabilidade, funcionalidade, operacionalidade e integridade dos equipamentos e 

instalações, segurança das pessoas e sem poluir o meio ambiente; bem como maximizar a 

disponibilidade e minimizar custos”. 

O Manual de Manutenção da Eletrobrás Eletronorte (2006) padroniza os 

procedimentos inerentes ao processo de manutenção, por meio de: 

 

 Utilização adequada dos recursos humanos, materiais e financeiros; 

 Uniformização dos processos e atividades de manutenção nas diversas áreas da 

empresa; 
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 Fornecimento de subsídios para novos empreendimentos baseados na consolidação 

de procedimentos e uso das normas técnicas aplicadas à manutenção; 

 Aumento da produtividade, melhoria da qualidade e controle dos processos de 

manutenção, sem poluição do meio ambiente; 

 Registro do conhecimento tecnológico da empresa, por meio da elaboração e 

aplicação de conhecimentos padronizados para a manutenção, permitindo a ampla 

divulgação; 

 Fomento à capacitação de mão de obra por meio da qualificação de profissionais, 

com o objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade nas atividades de 

manutenção.  

 

As normas aplicáveis ao Processo de Manutenção, descrito no Manual de Manutenção 

da Eletrobrás Eletronorte (2006), são as seguintes: 

 

 Instruções normativas da Eletronorte – Série Operação e Manutenção – 

Manutenção em Sistemas Elétricos da Transmissão e da Geração; 

 NO13TR02 – Execução de serviços nas instalações de transmissão e geração – 

Sistema Interligado; 

 NO13EN01 – Execução de serviços nas instalações de transmissão e geração – 

Sistemas Isolados.  

 

A elaboração do plano anual de manutenção, a programação das atividades com a 

definição e distribuição dos serviços, a avaliação das não conformidades (cancelamentos, 

reprogramações e pendências) e dos indicadores definidos, bem como a identificação das 

necessidades de capacitação dos recursos humanos do processo de manutenção, são realizadas 

pelo Centro de Planejamento da Divisão – CPD.  

A análise de desempenho do processo de manutenção é realizada pelo Centro de 

Planejamento da Regional – CPR, que avalia as tendências do desempenho dos equipamentos 

e sistemas produtivos, e de suas respectivas equipes de manutenção, identificando os riscos e 

as oportunidades de melhoria. O CPR analisa o desempenho dos indicadores contratados, 

acompanha o cumprimento do plano de manutenção, e elabora estudos de viabilidade técnico-

econômica para revitalização, nacionalização, recapacitação, melhoria e modernização de 

equipamentos e instalações, bem como a identificação das necessidades de capacitação dos 
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recursos humanos do processo de manutenção. De forma semelhante ao CPR, é a atuação do 

Centro de Planejamento Corporativo – CPC, em nível mais amplo. 

A Eletronorte adota Programas de Manutenção Autônoma e Planejada (PMA e PMP), 

cujos planejamentos de serviços incluem a realização de uma análise preliminar de riscos 

(APR), onde são observados os procedimentos de segurança relacionados a cada atividade, os 

quais devem ser obedecidos durante a execução dos serviços, conforme orientado na NR10, 

Norma Regulamentadora n.º 10 – Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade, e na 

Instrução Técnica de Manutenção - ITM000 - Instruções Gerais de Segurança do Trabalho na 

Manutenção e Operação das Instalações da Eletrobrás Eletronorte. Os serviços devem ser 

realizados, integralmente, de acordo com os procedimentos pré-estabelecidos nos Programas 

de Manutenção e demais instruções, com a inspeção do gerente ou de colaborador por ele 

designado. No caso de identificação da possibilidade de manutenção por oportunidade, o 

coordenador da atividade de manutenção deve ser comunicado, para que providencie os 

recursos necessários. 

Os serviços de Manutenção Autônoma (MA) e Manutenção Planejada (MP) da 

Eletrobrás Eletronorte estão estruturados conforme figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Estruturação da manutenção 

 

Fonte: Manual de manutenção (2006). 
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As atividades da Manutenção Autônoma são realizadas pelos operadores, com o 

principal objetivo de prevenção contra a deterioração dos equipamentos e instalações. Além 

das atribuições normais de operação do sistema, os operadores devem realizar atividades 

básicas de manutenção, contemplando: manutenção preditiva, preventiva e corretiva de 

primeiro nível; o que exige que o operador tenha domínio dos equipamentos. 

Para a realização da Manutenção Autônoma, os operadores devem estar capacitados a: 

 

 Identificar e determinar a gravidade das anormalidades, por meio do contato com o 

equipamento e uso de seus cinco sentidos; 

 Restaurar as anormalidades de primeiro nível e, quando possível, propor melhorias 

que impeçam a reincidência; 

  Cumprir rigorosamente as regras definidas para a execução das manutenções; 

 Identificar a maneira como a qualidade do produto pode ser afetada pela 

deterioração do equipamento, e buscar medidas preventivas que impeçam este 

problema. 

 

As atividades da Manutenção Planejada são realizadas pelas equipes de manutenção, 

com o objetivo de: 

 

 Aumento da disponibilidade e da vida útil, e a melhoria da confiabilidade e 

mantenabilidade dos equipamentos; 

 Redução de perdas e do tempo e custos de intervenção; 

 Promoção de melhorias na estrutura da manutenção,  

 Apoio às atividades das equipes de operação, visando a eliminação das falhas dos 

equipamentos. 

 

A Manutenção Planejada contempla: 

 

 Avaliação e levantamento da situação dos equipamentos, com definição dos níveis 

de falha e defeito, cálculo dos indicadores de desempenho e estabelecimento de 

metas; 

 Restauração das deteriorações e melhoria dos pontos deficientes, com adoção de 

medidas contra a reincidência de falhas e defeitos e redução de falhas no processo; 
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 Estruturação da manutenção preventiva, contemplando organização de normas e 

procedimentos de manutenção, tais como, normas de comissionamento, de ensaios 

e testes, e de inspeção; 

 Estruturação da manutenção preditiva, contemplando a introdução de tecnologias 

para diagnóstico de equipamentos; 

 Avaliação da manutenção planejada, contemplando a avaliação do aumento da 

confiabilidade e mantenabilidade dos equipamentos e redução dos custos de 

manutenção. 

No caso de serem identificados equipamentos e/ou processos, cujos indicadores de 

desempenho estejam apresentando resultados indesejáveis ou incompatíveis com os valores 

padrões pré-definidos, são desenvolvidas atividades de Melhoria Específica (ME), com o 

objetivo de eliminar as perdas e aumentar a eficiência dos equipamentos e dos processos 

produtivos, por meio da utilização de técnicas de análise e de melhorias. Para o 

desenvolvimento destas atividades, são formadas equipes de trabalho multidisciplinares, com 

a responsabilidade de desenvolver o diagnóstico dos equipamentos e processos, e 

implementar um plano de melhorias, as quais, depois de validadas, devem ser replicadas para 

os equipamentos e/ou sistemas similares. 

As situações permanentes de mau desempenho e os problemas crônicos devem ser 

modificados pela aplicação da Engenharia de Manutenção, por meio da eliminação das causas 

fundamentais das falhas e defeitos, da melhoria dos padrões e sistemáticas, e do 

desenvolvimento da mantenabilidade. 

De acordo com o Manual de Manutenção (2006): “a engenharia de manutenção 

compreende todo um conjunto de atividades de análises, estudos, planejamento, logística, 

treinamento, apoio e suporte técnico e operacional, necessário ao pleno funcionamento das 

instalações e equipamentos”. 

Os indicadores adotados para medir o desempenho do sistema de manutenção e dos 

equipamentos devem ser: 

 

 Consagrados para o processo de manutenção; 

 Contratados entre a Eletrobrás Eletronorte e os órgãos controladores (MME, 

ANEEL, ONS, etc); 

 Definidos pelo planejamento estratégico e pelo processo de gerenciamento da 

manutenção na Eletrobrás Eletronorte; 

 Calculados por meio de dados facilmente coletáveis; 

 Utilizados nas análises críticas para tomadas de decisões. 
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São definidos pelo processo de gerenciamento da manutenção na Eletrobrás 

Eletronorte: 

 

 Indicadores de desempenho dos equipamentos; 

 Indicadores da eficiência da programação da manutenção; 

 Indicadores da eficiência e utilização da mão de obra; 

 Indicadores de custo da manutenção. 

 

Os indicadores definidos para quantificar o desempenho dos equipamentos dos 

sistemas de transmissão, os quais são calculados para as instalações e famílias de 

equipamentos e agregados, são os seguintes: 

 

 DISPL – Disponibilidade de Linhas; 

 DISPE – Disponibilidade de Equipamentos de Subestações, aplicados aos 

transformadores de potência, bancos de capacitores, reatores, compensação série e 

compensadores síncrono e estático; 

 TF – Taxa de Falhas; 

 MTBF – Tempo Médio entre Falhas; 

 MTTR – Tempo Médio de Reparo; 

 CM – Custo da Manutenção. 

 

As definições e fórmulas dos indicadores de desempenho da manutenção da Eletrobrás 

Eletronorte constam no Anexo IX, do Manual de Manutenção (2006).  

 

3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

A aplicação do método proposto nesta Tese permite a priorização das ações de 

manutenções programadas, possibilita a identificação de pontos críticos que podem ser 

minimizados ou eliminados por meio das manutenções corretivas e pela implementação de 

melhorias, e resulta na minimização das manutenções não programadas e pós-falhas. O 

objetivo final é a redução das perdas financeiras causadas pelas falhas, pelas manutenções 

ineficientes e pela aplicação dos descontos por Parcela Variável por indisponibilidade ou 

restrições operativas de equipamentos.  
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4 METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia desenvolvida nesta Tese visa o acompanhamento sistemático da 

condição dos equipamentos e a utilização de um modelo híbrido de manutenção, com a 

priorização de ações com base na análise de critérios pré-definidos e com foco na 

remuneração das Funções Transmissão. 

A avaliação do ICR dos equipamentos tem o objetivo de possibilitar a priorização das 

ações de manutenção, visando a melhor aplicação dos investimentos para garantia do 

desempenho ótimo e da robustez do sistema, com a redução das perdas financeiras, 

especialmente, a minimização da penalização por Parcela Variável, aplicada pelo ONS. 

O método proposto inclui uma análise do impacto causado pelas indisponibilidades 

dos equipamentos às Funções Transmissão (grupos de equipamentos, conforme disposto no 

Quadro Anexo A da Resolução 191, contido no Anexo A desta tese), as quais são 

consideradas pelo ONS para estabelecimento de remunerações e aplicação de penalizações. 

Assim, as programações das intervenções para manutenções visam à minimização dos 

desligamentos programados e a eliminação ou redução dos desligamentos intempestivos e 

restrições operativas das Funções Transmissão.  

4.1 DIAGRAMA GERAL 

Os passos para o desenvolvimento deste modelo são representados no Diagrama Geral 

da Figura 4.1. A aplicação prática desta metodologia constitui um processo permanente: o 

envelhecimento e o desgaste dos equipamentos são contínuos, e permanecem mesmo após 

manutenções e substituições de componentes defeituosos por novos componentes ou novos 

equipamentos. 

A título de esclarecimento, esta tese adota a seguintes definições: 

 

- defeito: imperfeição ou perda parcial de desempenho que pode ser corrigida sem 

retirar o equipamento de serviço (IEEE 2010); 

- falha: cessação da capacidade de um item para executar uma função requerida (IEEE 

2002). 
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Figura 4.1 – Diagrama geral 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.1.1 Coleta de dados 

Esta etapa se refere à coleta de características de cada unidade de equipamento. Ela 

possibilita a definição do grau de suscetibilidade para defeitos e falhas, e indica o momento 

ótimo para a implementação das ações de manutenção. O envelhecimento do equipamento e 

as manutenções a que ele foi submetido devem ser consideradas na avaliação da 

confiabilidade da subestação, conforme identificado em Ge e Asgarpoor (2012) e Duan, Wu e 

Deng (2012). 

As características a serem obtidas de cada equipamento são: idade, desgaste e histórico 

de falhas e defeitos. Estes itens são extraídos dos registros das empresas, especificamente dos 

relatórios elaborados pelas equipes de manutenção. 

A idade identifica a condição do equipamento em relação ao seu Ciclo de Vida útil. O 

envelhecimento está relacionado ao desgaste e, afeta fisicamente o equipamento, o que pode 

torná-lo menos robusto e mais sujeito a falhas. No entanto, o Ciclo de Vida útil de um 

equipamento depende não somente da sua idade, mas também de outros fatores. O Ciclo de 

Vida útil de um disjuntor, por exemplo, está relacionado à sua idade a ao número e tipo de 

interrupções executadas por ele. O número de interrupções admissíveis depende do valor da 

corrente de interrupção, que contribui para a deterioração dos contatos deste equipamento.   

O desgaste do equipamento está fortemente relacionado às condições operativas e às 

manutenções a que ele foi submetido e contribuem para o seu envelhecimento precoce ou para 

o prolongamento de sua vida útil. 
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O histórico de falhas e defeitos suportados pelo equipamento é utilizado na 

identificação de possíveis pontos vulneráveis, em suas características físicas, que possam 

ocasionar reincidências. A existência de defeitos compromete a funcionalidade do 

equipamento, podendo ser considerados mais ou menos graves, dependendo dos prejuízos 

causados ao sistema e ao próprio equipamento. 

4.1.2 Modelo de avaliação do ICR 

Esta é a etapa principal da metodologia que constitui um complexo Sistema de 

Inferência Difusa que permite a avaliação do Índice Composto de Risco - ICR para cada 

dispositivo, por meio do uso de duas variáveis: Condição Básica (CB) e Condição Operativa 

(CO). 

Este modelo constitui um método de malha fechada, no qual o ICR é avaliado 

periodicamente, com o objetivo de identificar as condições dos equipamentos e estabelecer 

prioridades para o programa de manutenção. 

4.1.3 Ações 

As decisões para realizar as manutenções e providenciar as substituições de 

equipamentos em final de vida útil serão desencadeadas, de acordo com a classificação do 

ICR dos equipamentos da subestação. 

As manutenções prioritárias serão recomendadas para os equipamentos de maior ICR, 

e poderão ser preventivas, corretivas, melhorias, preditivas ou revitalizações, dependendo dos 

desgastes e defeitos identificados. 

4.1.4 Resultados esperados 

Os resultados esperados, após a implementação das ações recomendadas, são: 

 

- equipamentos em boas condições operativas, com eliminação dos desgastes acima 

dos limites de segurança, definidos pelo ICT; 

- eliminação de reincidências e redução de riscos de falhas; 

- eliminação de perdas financeiras por manutenções indevidas e insuficientes.  
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4.2 SISTEMA DE LÓGICA DIFUSA 

O Sistema de Lógica Difusa interpreta os valores de entrada e, baseado em um 

conjunto de regras, atribui valores para a saída (GULLEY, 1996). 

Os conjuntos difusos surgiram como uma nova teoria matemática desenvolvida pelo 

engenheiro eletricista Lofti Zadeh (SEISING, 2015). 

A lógica Difusa foi desenvolvida a partir do pensamento e do raciocínio humano. 

Enquanto na lógica clássica os elementos podem assumir os valores de 0 (zero) ou 1 (um), na 

lógica Difusa eles podem ser ajustados, gradualmente, de 0 (zero) a 1 (um). 

A representação adotada em uma estrutura com modelo Difuso é aquela que utiliza as 

regras se – então, que possuem duas partes: antecedente, com as informações sobre as 

condições do processo de operação, e consequência, onde se aplica um modelo de regressão 

linear. 

A Análise de Confiabilidade de Equipamento, apresentada nesta Tese por meio da 

avaliação do ICR, tem o objetivo de identificar a predisposição a falhas e defeitos, e a 

necessidade de manutenções nos equipamentos. A metodologia proposta aplica dois Sistemas 

de Lógica Difusa em cascata, conforme diagrama da figura 4.2. O primeiro para a obtenção da 

Condição Básica, a partir de 6 (seis) entradas consideradas, e o segundo é aplicado na 

associação da Condição Básica e condição operativa, para obtenção Índice Composto de 

Risco – ICR, que representa a confiabilidade dos equipamentos.  

 

Figura 4.2 – Diagrama do sistema de lógica difusa em cascata 

 

Fonte: Próprio autor. 
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A ferramenta utilizada é o Fuzzy Logical Toolbox do Matlab, que constitui um 

conjunto de funções construídas no ambiente computacional deste software para criação e 

edição de sistemas de lógica difusa em sua estrutura, conforme informa Gulley (1996). 

De acordo com Zadeh (1995, apud GULLEY, 1996), o que torna o Fuzzy Logic 

Toolbox poderoso é o fato de que os conceitos elaborados pelo raciocínio humano estão 

relacionados ao uso de regras difusas. Ele esclarece que o uso do Matlab com suas interfaces 

gráficas, em uma estrutura computacional para a aplicação de regras difusas, amplifica o 

poder do raciocínio humano. 

O Sistema adotado é o Mandani, conforme figura 4.3. Nas entradas e nas saídas, são 

utilizadas as funções trapezoidais e triangulares, que apresentam os melhores ajustes nos 

limites das funções de pertinência. A função trapezoidal é aplicada nos pontos em que a 

pertinência máxima a um conjunto não ocorre em um ponto específico e sim em uma faixa de 

valores (base superior do trapézio). Na etapa de defuzzificação, é utilizado o Método 

Centróide para tradução da variável de saída em um valor numérico. Os resultados 

apresentados variam entre 0 e 1 pu, ou entre 0 e 100%. 

 

Figura 4.3 – Tela inicial do Fuzzy Logical Toolbox 

 

Fonte: Fuzzy Logical Toolbox do Matlab. 

 

4.2.1 Sistema de Lógica Difusa 1 – SLD 1 

O Sistema de Lógica Difusa 1 é aplicado para obtenção da Condição Básica, a partir 

de 6 (seis) entradas, conforme figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Sistema de Lógica Difusa 1 para obtenção da Condição Básica 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

A primeira entrada é o Ciclo de Vida do equipamento. Conforme gráfico da figura 4.5, 

esta entrada é dividida em 5 (cinco) fases, que são detalhadas no próximo capítulo. 

Um atraso importante na manutenção preventiva do equipamento (mais de 10% do 

período) impossibilita a definição da Condição Básica e, consequentemente, a avaliação do 

ICR, pois o tempo de vida útil estimado para cada equipamento está condicionado à execução 

das manutenções periódicas preventivas, em intervalos predeterminados ou de acordo com 

critérios prescritos pelos fabricantes e pelas normas específicas.  

 

Figura 4.5 – Gráfico da entrada 1 do SLD 1, Ciclo de Vida 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

A segunda entrada é o Índice de Capacidade Técnica - ICT do equipamento. O ICT é 

classificado em 3 (três) estágios: baixo, médio e alto, de acordo com a situação do desgaste, 

conforme figura 4.6. O baixo corresponde à inexistência de desgastes significativos, o médio 

sinaliza à existência de desgastes importantes e o alto indica a presença de desgastes 

comprometedores. 
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Figura 4.6 – Gráfico da entrada 2 do SLD 1, Índice de Capacidade Técnica – ICT 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

As demais entradas são utilizadas com os fatores agravantes: Reincidência, Evolução 

do desgaste, Realização de manutenção corretiva específica e Obsolescência do equipamento 

avaliado, classificadas em Sim ou Não, conforme gráficos das figuras 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10, 

respectivamente. 

 

Figura 4.7 – Gráfico da entrada 3 do SLD 1, reincidência 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

Figura 4.8 – Gráfico da entrada 4 do SLD 1, evolução dos desgastes 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 
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Figura 4.9 – Gráfico da entrada 5 do SLD 1, realização de manutenção corretiva específica 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

Figura 4.10 – Gráfico da entrada 6 do SLD 1, obsolescência 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

As regras específicas para combinação das entradas são aplicadas e a saída obtida é a 

Condição Básica do equipamento, classificada em 7 (sete) estágios, conforme gráfico da 

figura 4.11. Os estágios Inicial, Normal e Intermediário são equivalentes às 3 (três) primeiras 

fases de vida útil do equipamento, e são utilizados no caso de inexistência de desgastes 

significativos. Os 4 (quatro) estágios seguintes, utilizados na existência de desgaste, indicam a 

necessidade de manutenção, conforme a situação. Os nomes utilizados para identificar cada 

estágio indicam o tipo de manutenção recomendada, do ponto de vista da Condição Básica: 

Monitoramento, Correção, Revitalização e Substituição. 
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Figura 4.11 – Gráfico da saída do SLD 1, Condição Básica 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

A Condição Básica, obtida neste primeiro Sistema de Lógica Difusa, constitui uma das 

entradas do segundo Sistema de Lógica Difusa, onde é associada à condição operativa, para a 

obtenção do ICR do Equipamento. 

4.2.2 Sistema de Lógica Difusa 2 – SLD 2 

No Sistema de Lógica Difusa 2 são inseridos os dois critérios adotados, Condição 

Básica e condição operativa, na entrada, conforme figura 4.12.  

 

Figura 4.12 – Sistema de Lógica Difusa 2 para obtenção do Índice Composto de Risco - ICR 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 
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A Condição Básica é representada pelas 7 (sete) fases, conforme gráfico da figura 

4.11. A condição operativa indica a existência de defeitos e pode ser classificada em 5 graus: 

Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta, conforme gráfico da figura 4.13. A 

inexistência de defeitos é representada por um pulso no ponto zero pu. 

 

Figura 4.13 – Gráfico da entrada 2 do SLD 2, condição operativa 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

O número de graus para classificação dos defeitos pode ser ajustado, de acordo com o 

tipo do equipamento e de seus defeitos, e conforme as necessidades do sistema e da empresa. 

O uso de 5 graus permite que os tipos de defeitos de gravidade muito diferentes não recebam 

a mesma classificação, além de não constituir uma quantidade muito elevada de graus, que 

poderia dificultar o trabalho. 

Este modelo contempla o estudo de todos os possíveis defeitos identificados em cada 

equipamento. A proposta é que seja realizada uma análise individualizada de cada defeito 

específico, para examinar as suas possíveis consequências e identificar o seu grau de 

gravidade, visando à obtenção de maior precisão na avaliação de confiabilidade do 

equipamento. Dessa forma, por meio do Método de Análise Qualitativa, é elaborada uma 

tabela com a classificação dos defeitos de cada equipamento, considerando diversos 

parâmetros, conforme descrito no Apêndice A. 

As regras de combinação da Condição Básica com a Condição Operativa do 

equipamento são descritas no quadro 5.3, no Capítulo 5.  

O resultado é o ICR, que representa a confiabilidade do equipamento, com as 

seguintes classificações: Confiável, Observação, Atenção, Alerta e Risco, conforme figura 

4.14. Esta classificação foi adotada para indicar a necessidade e a prioridade da manutenção a 

ser realizada. 
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Figura 4.14 – Gráfico da saída do SLD 2, ICR do equipamento 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

O Sistema de Lógica Difusa é considerado o mais adequado para representar os 

conhecimentos dos especialistas, com relação às condições operativas (existência de defeitos) 

e às condições básicas (idade, Fator de Correção e agravantes) dos equipamentos, e para 

obtenção do valor do ICR, a partir da associação destes dois critérios. 

O recurso de visualização gráfica do Fuzzy Logical Toolbox do Matlab permite a 

observação do gráfico do ICR, em três dimensões, com relação à Condição Básica e à 

Condição Operativa, conforme figura 4.15. 

 

Figura 4.15 – Gráfico do ICR, em relação à Condição Básica e à condição operativa 

 

Fonte: Próprio autor (Fuzzy Logical Toolbox do Matlab). 

 

O gráfico indica os defeitos graves resultam em baixa confiabilidade, independente da 

Condição Básica do equipamento. Sendo que, os equipamentos que não possuem defeitos, 

que estão em fase confiável de vida útil e com suas manutenções preventivas atualizadas, são 

os mais confiáveis, ou seja, possuem os menores valores de ICR.  

Este diagnóstico é aplicável a todos os equipamentos e sistemas de uma subestação, 

desde que: 

- sejam estimados os ciclos de vida; 
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- sejam identificados os pontos de vulnerabilidade e definidos os limites de desgastes, 

para avaliação do ICT; 

- seja elaborada uma Tabela de Classificação de Defeitos, e; 

- seja construído um “Banco de Defeitos e Soluções”.  

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresenta uma abordagem geral da metodologia proposta neste trabalho, 

incluindo uma descrição sucinta das quatro etapas contempladas em sua aplicação: Coleta de 

Dados, Modelo de Avaliação do ICR, Ações e Resultados Esperados; e, uma descrição do 

Sistema de Lógica Difusa utilizado, contemplando dois sistemas em cascata, aplicados para 

obtenção da Condição Básica e do ICR, com suas respectivas entradas e saídas difusas. 
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5 AVALIAÇÃO DO ÍNDICE COMPOSTO DE RISCO - ICR 

A avaliação da confiabilidade dos equipamentos sob a perspectiva da manutenção por 

meio da avaliação do Índice Composto de Risco – ICR depende de características do 

equipamento, que definam sua maior ou menor predisposição às falhas e defeitos e sua 

necessidade ou não de manutenções. 

Kumar e Chaturvedi (2011) destacam que poucas pesquisas consideram os dados de 

falha, as manutenções preditivas e a opinião dos especialistas, para avaliar a eficácia da 

manutenção; e, propõem uma técnica de fusão de informações, utilizando uma representação 

em diagrama de blocos e a opinião de especialistas. 

O método proposto contempla dois Sistemas de Lógica Difusa (SLD) do tipo 

Mandani, com o uso de regras e com entradas e saída difusas. 

A Lógica Difusa permite a aplicação do conhecimento de especialistas na elaboração 

das regras, as quais consideram o efeito do envelhecimento e dos desgastes na evolução das 

taxas de falhas. A adoção do modelo de Lógica Difusa baseia-se no fato de que usualmente, 

os registros de falhas e defeitos em equipamentos de subestações não apresentam dados 

suficientes para uma identificação precisa das tendências probabilísticas, o que dificulta o 

desenvolvimento de modelos probabilísticos. Além disso, as abordagens matemáticas 

ignoram os efeitos do envelhecimento e dos desgastes na evolução das taxas de falhas, e 

consideram que as condições climáticas e operacionais permanecem constantes, ou não 

afetam a confiabilidade dos equipamentos. 

O arranjo de dois SLD em cascata constitui o modelo mais adequado para a avaliação 

da Condição Básica, considerando vários parâmetros e a associação deste resultado com a 

condição operativa para obter o desejado índice de risco ICR, conforme Figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Dois SLD em cascata para obtenção do Índice Composto de Risco - ICR 

 

Fonte: Próprio autor. 
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5.1 CONDIÇÃO BÁSICA - CB 

Esta variável representa as características físicas que contribuem para que o 

equipamento seja considerado robusto e confiável, ou frágil e sujeito a falhas. O 

envelhecimento das unidades é considerado neste critério, já que afeta fisicamente o 

equipamento podendo torná-lo menos robusto e mais sujeito a falhas. 

Assim, a Condição Básica inicial do equipamento é estabelecida a partir de seu Ciclo 

de Vida, que depende de sua idade ou do número de operações realizadas. O diferencial desta 

proposta, com relação a este critério, está na utilização de características específicas de cada 

tipo de equipamento, considerando desgastes, diferentemente de algumas pesquisas dessa 

natureza, que adotam uma fórmula genérica, para todos os equipamentos da subestação. 

As subestações possuem uma grande diversidade de equipamentos, com ciclos de vida 

diferentes, de forma que a utilização de uma fórmula genérica para avaliar a vida útil dos 

vários equipamentos de uma instalação, constitui uma metodologia com erros intrínsecos.  

Muitos modelos de confiabilidade consideram o tempo de falha um fator determinante 

na avaliação de confiabilidade de um sistema em operação. Destaca-se que, nesta 

metodologia, o histórico de falhas é considerado para se verificar se os problemas causadores 

de falhas ou defeitos anteriores permanecem presentes, diferentemente de outras pesquisas do 

gênero que consideram as taxas de falhas como fator redutor de confiabilidade, sem levar em 

conta que uma manutenção realizada pode ter eliminado o problema. 

Considerar um equipamento que falhou mais vezes, menos confiável que outro que 

ainda não falhou, pode representar um erro, caso a ocorrência das falhas tenha provocado a 

realização de manutenções com substituições de peças, ou até mesmo de revitalizações, que 

constituem uma reforma completa do equipamento. Neste caso, o equipamento que mais 

falhou e que foi revitalizado está mais confiável do que o outro equipamento que ainda não 

falhou e continua portando os componentes com “tendência a falhar”, especialmente no caso 

de equipamentos da mesma família (de mesma idade, nível de tensão, etc.).  

O método proposto sugere uma avaliação de confiabilidade mais precisa, 

contemplando a verificação da vida útil estimada e uma análise detalhada do equipamento 

após as manutenções para avaliar o seu estado real. O histórico de falhas e defeitos é 

verificado e os “pontos vulneráveis” do equipamento são conferidos, com o objetivo de 

observar se as peças ou componentes causadores das falhas e defeitos foram substituídos ou 

revitalizados, para evitar novas falhas, e se os pontos de desgaste ou deterioração foram 

eliminados ou corrigidos. 
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O SLD 1, proposto para obtenção da CB, apresentado na figura 5.1, possui 6 (seis) 

entradas: Ciclo de Vida, Índice de Capacidade Técnica (ICT), Reincidência, Evolução de 

Desgastes, Manutenção Realizada e Obsolescência, que são descritas a seguir. A ferramenta 

utilizada para aplicação do SLD1 é o toolbox do Matlab. 

5.1.1 Entrada 1: Ciclo de Vida 

Este critério representa o posicionamento do equipamento, com relação à função taxa 

de falhas - (t) (Hazard function), representada pela conhecida “Curva da Banheira”. A 

função taxa de falhas descreve a evolução desta grandeza, ao longo do tempo, de um dado 

tipo de equipamento, sem manutenção, conforme representado na Figura 5.2.  

 

Figura 5.2 – Função taxa de falhas na curva da banheira e os valores difusos da entrada Ciclo 

de Vida 

 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2012). 

 

A avaliação do Ciclo de Vida considera o tempo de vida útil estimado de cada 

equipamento, com relação a “Curva da Banheira”, contemplando as providências que são, 

normalmente, adotadas pelas equipes de manutenção, durante este período. O tempo médio 

estimado de vida útil do equipamento é considerado 1 p.u., portanto, a idade do dispositivo é 

medida em unidades normalizadas.  

O Ciclo de Vida é dividido em três partes principais que contemplam cinco fases, 

desde o seu início de operação (fase 1) até o final (fase 5), quando o equipamento começa a 

perder a capacidade de operar dentro dos padrões estabelecidos, conforme descrito no Quadro 
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5.1 e nas Figuras 5.2 e 5.3. A primeira parte do Ciclo de Vida é considerada o período inicial 

ou “Infância”, que contempla a fase 1, em que o equipamento pode apresentar 

inconformidades, resultantes de possíveis erros de projeto ou de fabricação. A segunda parte é 

denominada “Maturidade”, que contempla as fases 2 e 3, em que o equipamento apresenta 

operação estável, ou seja, taxa de falhas reduzida e constante. A fase 2 é a mais longa e 

representa o período de maior confiabilidade, do ponto de vista da vida útil estimada. A fase 3 

é a intermediária, utilizada para sinalizar o final do período estável. A terceira parte, 

denominada “Desgaste”, contempla as fases 4 e 5. A fase 4 representa o período em que 

devem ser adotadas as providências para aquisição de um novo equipamento, como emissão 

de requisições de compra, realização de licitações, etc. A fase 5 é o período em que deve ser 

providenciada a substituição do equipamento, considerando que um novo equipamento já foi 

adquirido. 

 

Quadro 5.1 – Ciclo de Vida dos equipamentos 

CICLO DE VIDA DOS EQUIPAMENTOS 

PARTES INFÂNCIA MATURIDADE DESGASTE 

Fases Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Objetivo 

Verificação de 

inconformidades 

resultantes de 

possíveis erros de 

projeto ou de 

fabricação. 

Tempo estimado de 

funcionamento 

confiável do 

equipamento. 

Período 

intermediário 

Período para 

providências de 

aquisição de 

um novo 

equipamento. 

Período para 

providências 

para a 

substituição do 

equipamento. 

 

Figura 5.3 – Entrada “Ciclo de Vida” 

 

Fonte: Próprio autor. 
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As durações das fases podem ser ajustadas, de acordo com as características do 

equipamento e da empresa analisada. 

Durante o Ciclo de Vida estimado do equipamento, ele deve ser submetido a 

manutenções preventivas periódicas, em intervalos de tempo predeterminados de acordo com 

critérios prescritos pelos fabricantes, por normas específicas ou por metodologias aprovadas. 

O método proposto neste trabalho segue tais recomendações, e estabelece que a CB seja 

avaliada durante as manutenções preventivas ou corretivas do equipamento, quando elas 

ocorrerem. 

A vida útil econômica de um transformador de força pode ser estimada em 40 

(quarenta) anos.  No entanto, a temperatura ambiente de operação influencia na vida útil dos 

transformadores de força, com isso, em alguns estados brasileiros, cuja temperatura no verão 

ultrapassa os valores medianos, os transformadores podem apresentar menor tempo de vida 

útil. Somando-se a isto, a operação com capacidade acima da nominal dos equipamentos pode 

provocar uma deterioração mais rápida do isolamento dos transformadores, podendo reduzir a 

vida útil destes equipamentos para, aproximadamente, 30 (trinta) anos (ANEEL, 2001).  

“A avaliação da vida útil de uma seccionadora, baseada nas características mecânicas e 

elétricas do equipamento, bem como na realização periódica de manutenção preventiva pode 

ser estimada em 40 anos” (ANEEL, 2000). 

A vida útil de um disjuntor depende do número e do tipo de interrupções realizadas 

por ele. O fabricante indica que o número de interrupções admissíveis, depende do valor da 

corrente de interrupção, que contribui para o desgaste deste equipamento. Sendo que, o 

número de interrupções permitidas decresce, para aberturas com correntes mais altas, e, se o 

número de interrupções for atingido antes do prazo previsto para manutenção, recomenda-se 

antecipar as providências de manutenção.  

Este método propõe uma análise periódica da confiabilidade dos equipamentos, 

portanto, a avaliação do Ciclo de Vida deve ser realizada com a mesma periodicidade. 

5.1.2 Entrada 2: Índice de Capacidade Técnica (ICT) 

O descarte de equipamentos, baseado na sua idade operacional, sem considerar a sua 

condição, pode constituir uma substituição prematura. Esta prática resulta em elevado custo, 

além de possibilitar a inserção de defeitos, que causam falhas em equipamentos.  

O tempo estimado de vida útil, calculado pela idade ou número de interrupções, é 

insuficiente para estabelecer a CB de um equipamento. A condição indicada pela idade do 
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equipamento pode não representar a sua condição real, dependendo das situações de desgaste 

e das manutenções a que ele pode ter sido submetido. O Índice de Capacidade Técnica (ICT), 

desenvolvido neste trabalho, é definido para representar este nível de desgaste. 

O ICT não constitui a medida da capacidade do equipamento para realizar a sua 

função principal, mas sim a medida da capacidade do equipamento com relação aos seus 

limites de desgaste. 

O ICT considera os estresses elétricos, térmicos, mecânicos e ambientais, os quais 

influenciam no envelhecimento do equipamento. Este indicador avalia o quanto o 

equipamento foi afetado pelo desgaste, a partir da definição dos índices de vulnerabilidade, 

identificados para cada tipo de equipamento. O objetivo é impedir que um equipamento com 

idade operacional avançada, que foi pouco solicitado ou que foi revitalizado, seja substituído 

sem necessidade, ou que um equipamento com idade reduzida, mas que passou por situações 

que o desgastaram, seja mantido na instalação e coloque o sistema em risco.  

O ICT de um equipamento é considerado o valor da menor diferença encontrada entre 

os seus Índices de Vulnerabilidade (IV) e seus respectivos limites, assumidos como 1, 

conforme demonstrado na Equação 5.1. 

 

 kk IVICT  1min                                                        (5.1) 

 

Os índices de vulnerabilidade (IV) representam os pontos de desgastes (k) do 

equipamento, que podem contribuir para a redução de sua confiabilidade e o 

comprometimento de sua disponibilidade e/ou seu funcionamento adequado, à medida que se 

aproximam dos limites especificados ( iteVlim ). Sendo que, a condição de ausência de desgaste 

corresponde ao valor inicial ( inicialV ), medido no equipamento novo ou revitalizado (índice 

nulo), e o desgaste máximo corresponde ao valor limite estabelecido pelo fabricante ou por 

norma específica (índice igual a 1), para cada ponto de desgaste (k) considerado. Para o ponto 

k, o índice kIV é dado pela Equação 5.2. 

 

kinicialkite

kinicialkmedido
k VV

VV
IV

..lim

..




                                      (5.2) 
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Os valores kmedidoV .  são obtidos a partir das medições dos desgastes, durante as 

manutenções periódicas preventivas ou corretivas dos equipamentos. O índice kIV  assume 

valores entre zero e um. 

O cálculo do ICT para equipamentos mais complexos pode exigir um maior número 

de medições de pontos de desgaste (k maior). Para transformadores de potência, por exemplo, 

diversos ICT podem ser adotados, relacionados aos subsistemas deste equipamento 

(resfriamento, buchas, núcleo, enrolamentos, materiais de isolação, óleo, comutador de tap, 

etc.). O menor ICT de subsistema deve representar o ICT do equipamento. 

Lima, Saavedra e Miranda (2015) apresentam um diagnóstico de transformadores de 

potência, considerando as condições operativas e a necessidade de sobrecarga destes 

equipamentos em situações emergenciais.  

Diferentemente, o método proposto neste estudo permite a identificação das 

consequências das condições operativas experimentadas pelo equipamento, uma sobrecarga, 

por exemplo, por meio do valor do seu ICT. 

O valor do ICT indica o grau de evolução do desgaste.  

Se ICT>0,4 e kIV0 <0,6, pode-se dizer que os índices de vulnerabilidades não 

possuem valores significativos; consequentemente, o ICT não indicará uma redução na 

confiabilidade do equipamento. Em outras palavras, a capacidade técnica avaliada acima de 

40% não é considerada como um impacto significativo na redução da confiabilidade.  

No entanto, se ICT 0,4 devido a 6,0kIV , pelo menos um dos índices de 

vulnerabilidade apresenta valor preocupante. Neste caso, o valor do ICT influenciará a CB e, 

portanto, contribuirá para o aumento do valor do ICR, indicando a necessidade de ações 

específicas de manutenção para a eliminação/minimização de não conformidades. Da mesma 

forma, se um equipamento apresenta vários índices de vulnerabilidade comprometidos 

( 6,0kIV ), o seu ICT permanecerá reduzido, até que todos os desgastes identificados sejam 

eliminados ou, pelo menos, reduzidos até 6,0kIV .  

O ICT do equipamento é classificado em 3 (três) estágios: alto, médio e baixo, que 

indicam a capacidade técnica do equipamento, dependendo de sua situação de desgaste: 

 

- ICT alto: ICT>0,4  inexistência de desgastes significativos; 

- ICT médio: 0,2<ICT 0,4  existência de desgastes importantes; 

- ICT baixo: ICT 0,2  presença de desgastes comprometedores. 
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O valor do ICT identifica as características físicas do equipamento, resultante das 

condições climáticas e operacionais suportadas por ele. Isto significa que, se o equipamento 

está desgastado por ter sido submetido a uma sobrecarga, por exemplo, esta condição é 

identificada por meio do ICT deste dispositivo.  

Para uma avaliação periódica da confiabilidade dos equipamentos, o ICT será avaliado 

com a mesma periodicidade, a partir das medições do IV dos pontos de risco durante as 

manutenções periódicas preventivas ou corretivas dos equipamentos. A periodicidade desta 

avaliação depende do tipo do equipamento e/ou sistema analisado. 

5.1.3 Entrada 3: Reincidência (R) 

A Reincidência é a repetição de registros de desgastes importantes ou 

comprometedores (ICT0,4) em um determinado índice de vulnerabilidade kIV . 

Este critério é analisado somente quando existem registros de desgastes importantes 

ou comprometedores, e pode ser descrito pelo valor binário de acordo com a Equação 5.3. 

 

Se ICT0,4 se repetir, para um mesmo kIV , então R=1, se não R=0                     (5.3) 

 

Esta terceira entrada é utilizada como um fator agravante na redução do ICR do 

equipamento, se o desgaste identificado pelo ICT for recorrente, isto é, se R=1. 

5.1.4 Entrada 4: Evolução de Desgaste (ED) 

A quarta entrada para a obtenção da CB é a Evolução de Desgaste, que representa o 

aumento dos valores dos desgastes importantes ou comprometedores reincidentes e, pode ser 

classificada em Sim (1) ou Não (zero), de forma similar à Reincidência, conforme Equação 

5.4. 

 

Se ICT 0,4 está diminuindo, então ED=1, se não ED=0                      (5.4) 

 

Só faz sentido analisar este critério, quando houver registro de Reincidência (R=1). Se 

o desgaste reincidente, identificado pelo ICT, estiver evoluindo, a quarta entrada é igual a 1, o 

que constitui o segundo fator agravante. 



73 

5.1.5 Entrada 5: Manutenção Realizada (MR) 

Esta quinta entrada indica se uma manutenção específica foi realizada para eliminar ou 

minimizar um desgaste importante ou comprometedor registrado no equipamento. Assim 

como a Reincidência e a Evolução de Desgaste, esta entrada possui uma classificação binária, 

Sim (1) ou Não (zero), conforme Equação 5.5. 

 

Se manutenção específica foi realizada, então MR=1, se não MR=0                      (5.5) 

 

A análise deste critério depende dos registros de Reincidência e de Evolução de 

Desgaste. Esta entrada é o terceiro fator agravante, no caso da manutenção específica ter sido 

realizada, isto é, se MR=1 e não eliminou o problema, indica que um procedimento mais 

eficaz deve ser adotado. 

5.1.6 Entrada 6: Obsolescência (O) 

Esta entrada indica se o equipamento é considerado obsoleto, e é avaliado de acordo 

com a Equação 5.6. 

 

Se o equipamento é obsoleto, então O=1, se não O=0                      (5.6) 

 

Esta sexta e última entrada somente é analisada se a Reincidência, a Evolução de 

Desgaste e a Manutenção Realizada forem analisadas. Se, em acréscimo aos 3 (três) fatores 

agravantes das entradas prévias, o equipamento for obsoleto (O=1), provavelmente, o 

equipamento deverá ser substituído. Isto é, uma revitalização não é recomendável.  

5.1.7 Saída: Condição Básica (CB) 

A associação das 6 (seis) entradas descritas, por meio de regras específicas aplicadas 

ao SLD 1 da Figura 5.1, resulta na obtenção da CB do equipamento, que baseia-se na curva da 

Figura 5.2 ajustada e classificada em 7 (sete) estágios, com valores que variam entre 0 (zero) 

e 1 (um) pu. Conforme figuras 5.4 e 5.5, a segmentação da variável CB é importante na região 

de desgaste. 
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Figura 5.4 – Saída Condição Básica 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 5.5 – Função taxa de falhas na curva da banheira e os estágios da saída CB 

 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2012). 

 

Os estágios Inicial, Normal e Intermediário correspondem às 3 (três) primeiras fases 

da CB do equipamento, utilizados no caso de inexistência de desgastes significativos, 

equivalentes à classificação da entrada 1, Ciclo de Vida. O ajuste ocorre na terceira parte da 

curva da Figura 5.5, identificada como Desgaste, onde se encontram os últimos 4 (quatro) 

estágios, conforme Quadro 5.2. O 4º (quarto) estágio, Monitoramento, é utilizado no caso de 

equipamentos sem desgastes significativos em final de vida útil, ou para equipamentos com 

desgastes importantes não reincidentes ou que não estejam em final de vida útil. Os 3 (três) 

últimos estágios são utilizados na existência de desgastes importantes ou comprometedores, e 

indicam a necessidade de manutenção, dependendo da situação identificada pela classificação 

dos fatores Reincidência, Evolução de Desgastes, Manutenção Realizada e Obsolescência. Os 
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nomes, utilizados para identificar cada estágio indicam o tipo de manutenção recomendada, 

do ponto de vista da CB: Monitoramento, Correção, Revitalização e Substituição. 

 

Quadro 5.2 – Estágios do Ciclo de Vida da Condição Básica 

Curva Infância Maturidade Desgaste 

Ciclo de Vida Estágio 1 Estágios 2 e 3 Estágios 4 e 5 

Condição Básica Estágio 1 Estágios 2 e 3 Estágios 4, 5, 6 e 7 

 

O número de fases, ou estágios, e suas respectivas durações dependem do 

equipamento considerado e podem ser ajustados, em cada uma das entradas e na saída, de 

acordo com as características do sistema analisado, ou seja, esta metodologia é ajustável e 

aplicável a diferentes equipamentos e sistemas. 

A CB pode ser usada para estimar a real taxa de falhas de um equipamento, conforme 

diagrama da Figura 5.6. A taxa de falhas relacionada ao Ciclo de Vida de um equipamento 

(Figura 5.2) pode ser comparada com a taxa de falha relacionada à CB do equipamento 

(Figura 5.5), para verificar que um equipamento mais jovem do que 80% de seu período de 

vida útil é avaliado com uma taxa de falhas reduzida e constante, conforme na Figura 5.2, e 

com uma taxa de falhas alta e em ascensão, conforme na Figura 5.5, no caso de desgastes 

importantes e comprometedores terem sido detectados por meio do ICT. Este equipamento, 

após uma manutenção, pode retornar a uma taxa de falhas reduzida e constante, se a condição 

de desgaste for eliminada ou minimizada. 

 

Figura 5.6 – Diagrama da Avaliação da CB do equipamento e Estimativa da Taxa de Falhas 

 

Fonte: Próprio autor. 
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5.2 CONDIÇÃO OPERATIVA - CO 

Esta variável representa as condições de funcionamento do equipamento indicando se 

ele opera em suas condições plenas, ou se apresenta defeitos e/ou limitações.  

A CO indica a existência de defeitos (ou anomalias), os quais são classificados de 

acordo com a gravidade e com a contribuição exercida para redução de confiabilidade do 

equipamento, conforme Figura 5.7. Portanto, o método proposto contempla o estudo dos 

defeitos de cada equipamento, os quais são analisados individualmente, para examinar as 

possíveis consequências e identificar o seu grau de gravidade.  

 

Figura 5.7 – Diagrama da Avaliação da CO do equipamento 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A diversidade dos equipamentos da subestação de transmissão resulta em um elevado 

número de possíveis defeitos. Na avaliação da CO, os possíveis defeitos identificados são 

analisados e classificados de acordo com sua severidade, considerando suas consequências e 

possíveis danos para o equipamento e para o sistema.  

Nas subestações de transmissão, os defeitos são mais frequentes que as falhas e, apesar 

de não indisponibilizarem os equipamentos, podem causar restrições operativas ou resultar em 

futuras falhas. Assim, do ponto de vista da manutenção, é importante considerar o perfil de 

defeitos (VIANNA et al., 2014). 

A classificação dos defeitos de cada tipo de equipamento, utilizando o conhecimento 

dos especialistas e considerando diversos parâmetros, possibilita maior precisão na avaliação 

da confiabilidade do equipamento e, constitui o segundo ponto de diferenciado deste método. 

O método de Análise Qualitativa é aplicado, para a estimação dos parâmetros por um time de 

especialistas, conforme descrito no Apêndice A. 

A análise de defeitos, para verificar sua severidade, considera os seguintes parâmetros: 



77 

1. Oferece risco de desligamento do Equipamento 

2. Oferece risco de restrição operacional ao Equipamento 

3. Afeta segurança de pessoas 

4. Afeta a vida útil do equipamento 

5. Afeta a segurança do meio ambiente 

 

Estes parâmetros contribuem para avaliar o grau de gravidade do defeito analisado, 

por meio da identificação de possíveis prejuízos que podem ser causados por ele e possíveis 

dificuldades para sua eliminação. Os defeitos mais graves causam maiores danos para o 

equipamento e para o sistema e/ou oferecem maior dificuldade para serem eliminados; 

consequentemente, causam maior redução na confiabilidade do equipamento e do sistema. 

Os cinco parâmetros são utilizados, por meio do método de Análise Qualitativa, com a 

obtenção de uma pontuação, através da análise de especialistas, para cada defeito, cujos 

valores foram transformados em pu, permitindo a classificação dos defeitos por grau de 

gravidade. Neste caso, o(s) defeito(s) mais grave(s) equivale(m) a 1 pu. Podem ser 

acrescentados outros parâmetros, ou eliminado algum que não seja considerado importante, de 

acordo com as características do sistema em que a metodologia for aplicada. 

A CO está classificada em cinco estágios, com valores que variam entre 0 (zero) e 1 

(um) pu: Muito Baixa (MB), Baixa (B), Média (M), Alta (A) e Muito Alta (MA), conforme 

Fig. 5.8, onde o valor nulo corresponde à classificação Sem Defeito. O valor da CO 

corresponde ao valor em p.u. do defeito existente, que permite a classificação em um dos 

estágios definidos.  

 

Figura 5.8 – Entrada Condição Operativa 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O valor da CO para um defeito específico detectado corresponde à sua pontuação, 

avaliada conforme descrito acima. A ausência de defeitos é representada pela CO nula (Sem 

Defeito). Se houver mais do que um defeito, a confiabilidade será avaliada pelo defeito mais 

grave que foi detectado. 

Os componentes elétricos de uma subestação podem falhar de vários modos, 

interrompendo carga ou não. Portanto, considera-se que para avaliação da confiabilidade de 

uma subestação é essencial analisar os diversos modos de falha de seus componentes. 

Neste trabalho, são estudados todos os tipos de defeitos identificados, com análise de 

todas estas condições, acima citadas, de forma individualizada conforme proposto, ou seja, 

para cada defeito específico. Desta forma, pretende-se obter maior precisão na avaliação do 

ICR do equipamento. Cada caso apresenta as suas especificidades e quanto mais generalista 

for uma metodologia, menor será a precisão dos resultados encontrados.  No entanto, em 

algumas situações, o detalhamento pode ter um custo elevado, neste caso, analisar cada 

defeito individualmente pode ser trabalhoso, porém a criação de um “Banco de Defeitos” 

facilita o trabalho, e especialmente, proporciona um importante aprendizado, para os 

especialistas que se dispõem a dedicar parte de seu tempo para relacionar e classificar os 

defeitos registrados nos equipamentos. Especialmente, porque cada defeito é analisado e 

relacionado com uma solução indicada, com a criação de um “Banco de Soluções”, que 

facilita o trabalho das equipes de manutenção, no momento das ocorrências, além de permitir 

o intercâmbio de conhecimentos e procedimentos entre os especialistas em manutenção, que 

atuam em diferentes sistemas. 

O Apêndice A apresenta uma tabela de Classificação dos Defeitos em Disjuntores a 

Gás SF6, obtido pelo Método de Análise Qualitativa. 

O Apêndice B apresenta um tabela que relaciona alguns defeitos registrados em 

transformadores, com suas respectivas soluções (Manutenção Corretiva recomendada), para 

exemplificar um “Banco de Defeitos e Soluções” para este equipamento. Nesta tabela são 

apresentadas as características de cada defeito (indicativo do defeito) e uma sugestão para o 

seu monitoramento (Manutenção Preditiva recomendada). 

Na elaboração do “Banco de Defeitos e Soluções”, pode ser analisada a possibilidade 

de se monitorar o defeito e identificar o estágio de deterioração do componente em questão, 

para indicação do momento mais adequado para a realização da manutenção corretiva, de 

forma a evitar intervenções precoces ou a intervenção tardia que permita a evolução do 

problema, causando prejuízo para o equipamento e para o sistema. O custo estimado das 

soluções apresentadas, bem como das manutenções preventivas e preditivas, pode ser 
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considerado na análise, para permitir o conhecimento dos custos envolvidos nas soluções 

adotadas. 

A modelagem dos principais defeitos possibilita a identificação do grau de 

adiantamento em que ele se encontra, indicando a necessidade de uma intervenção para 

eliminar o problema, antes que aconteça uma falha. Aqui está o ponto em que a melhoria da 

confiabilidade pode ser alcançada, pois o conhecimento do processo evolutivo do defeito 

possibilita a programação da intervenção, para eliminação do problema no momento 

considerado ideal, que é aquele em que a falha é impedida sem exigir investimentos muito 

altos na manutenção. 

Em estudos futuros, cada tipo de defeito, ou pelo menos os principais, podem ser 

modelados, desde o seu surgimento até o seu ponto extremo que seria a ocorrência da falha do 

equipamento. E, este caminho até a falha é acompanhado por meio do monitoramento da 

condição do equipamento.  

Os parâmetros utilizados para classificação dos defeitos possibilitam maior precisão na 

avaliação do ICR dos equipamentos, e constituem um diferencial, desta proposta, que 

considera um conjunto de parâmetros, e realiza análises de forma individualizada, ou melhor, 

para cada tipo de defeito. Pois, desconsiderar, por exemplo, a influência da condição climática 

pode representar uma perda de precisão na análise de confiabilidade, no entanto, considerar 

esta influência de forma equivalente para qualquer tipo de defeito e em qualquer tipo de 

equipamento, também pode representar um erro, porque ela pode ser de grande importância 

em alguns casos, e ser indiferente em outros, dependendo do tipo de equipamento e do tipo de 

defeito que ele apresenta. 

Esta metodologia é aplicável a todos os equipamentos e sistemas da subestação, desde 

que as respectivas estimativas de vida útil sejam identificadas, e que especialistas descrevam 

os pontos de vulnerabilidade, com seus respectivos limites, para avaliação do Índice de 

Capacidade Técnica e cálculo do ICR, além da elaboração da tabela de Classificação de 

Defeitos e do “Banco de Defeitos e Soluções”.  

5.3 ÍNDICE COMPOSTO DE RISCO (ICR) 

A associação das variáveis CB e CO, por meio da aplicação de regras específicas 

inseridas no SLD 2, indicado na Figura 5.9, resulta no valor da saída defuzzificada, 

denominado Índice Composto de Risco – ICR. A aplicação do SLD 2 é realizada no toolbox 

do Matlab. 
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Figura 5.9 – Sistema de Lógica Difusa para Avaliação do ICR 

 
 

Fonte: Próprio autor. 

 

As regras de combinação das variáveis CB e CO são apresentadas no Quadro 5.3. 

 

Quadro 5.3 – Regras de Combinação das variáveis CB e CO, para obtenção do ICR 

(continua) 

Regras CB CO ICR 

1 

Fase 1       Inicial 

Sem Defeito Confiável 
 

2 Muito Baixa Observação 
 

3 Baixa Atenção 
 

4 Media Atenção 
 

5 Alta Alerta 
 

6 Muito Alta Risco 
 

7 

Fase 2     Normal 

Sem Defeito Confiável 
 

8 Muito Baixa Confiável 
 

9 Baixa Observação 
 

10 Media Atenção 
 

11 Alta Alerta 
 

12 Muito Alta Risco 
 

13 

Fase 3 Intermediária 

Sem Defeito Confiável 
 

14 Muito Baixa Confiável 
 

15 Baixa Observação 
 

16 Media Atenção 
 

17 Alta Alerta 
 

18 Muito Alta Risco 
 

19 

Fase 4 Monitoramento 

Sem Defeito Observação 
 

20 Muito Baixa Atenção 
 

21 Baixa Atenção 
 

22 Media Alerta 
 

23 Alta Alerta 
 

24 Muito Alta Risco 
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(conclusão) 
25 

Fase 5 Correção 

Sem defeito Observação 
 

26 Muito Baixa Atenção 
 

27 Baixa Atenção 
 

28 Media Alerta 
 

29 Alta Alerta 
 

30 Muito Alta Risco 
 

31 

Fase 6 Revitalização 

Sem Defeito Atenção 
 

32 Muito Baixa Atenção 
 

33 Baixa Alerta 
 

34 Media Alerta 
 

35 Alta Risco 
 

36 Muito Alta Risco 
 

37 

Fase 7 Substituição 

Sem Defeito Atenção 
 

38 Muito Baixa Atenção 
 

39 Baixa Alerta 
 

40 Media Alerta 
 

41 Alta Risco 
 

42 Muito Alta Risco 
 

 

O Quadro 5.3 apresenta todas as possíveis associações, ou seja, os resultados do ICR 

do equipamento obtidos por meio das associações de todas as fases da variável CB com cada 

uma das classificações da variável CO.  

Foram adotadas cores específicas para facilitar a identificação das fases da variável 

CB e dos resultados do ICR dos equipamentos. 

Para identificação da CB, as cores indicam: 

 

 Verde escuro: indica a Fase 1 - “Inicial”, equipamento em período de vida inicial 

(Infância) que necessita ser observado; 

 Verde claro: indica a Fase 2 - “Normal”, equipamento em período de vida 

confiável (Maturidade); 

 Azul: indica a Fase 3 - “Intermediária”, equipamento no final do período de vida 

confiável (Maturidade); 

 Amarelo: indica a Fase 4 - “Monitoramento”, equipamento no início do último 

período de vida (Desgaste); 

 Laranja: indica a Fase 5 - “Correção”, equipamento no último período de vida, 

indicando necessidade de providenciar manutenção corretiva; 

 Vermelho: indica a Fase 6 – “Revitalização”, equipamento no último período de 

vida, indicando necessidade de providenciar revitalização; 
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 Vermelho: indica a Fase 7 – “Substituição”, equipamento no final do período de 

vida, indicando necessidade de providenciar substituição. 

 

Para identificação da classificação do ICR de equipamentos, as cores indicam: 

 

 Verde claro: Confiável - equipamento confiável; 

 Verde escuro: Observação - equipamento exige observação; 

 Amarelo: Atenção - equipamento exige intervenção em função de desgaste ou 

defeito de baixa ou média severidade; 

 Laranja: Alerta - equipamento exige intervenção em função de desgaste ou defeito 

de alta severidade; 

 Vermelho: Risco - equipamento exige intervenção em função de desgaste ou 

defeito de alta severidade, que ofereça risco de desligamento ou restrição operativa 

para a FT. 

 

A saída é ajustada para a obtenção do ICR do equipamento, e pode ser representada 

por valores entre 0 e 1 p.u., ou entre 0 e 100%, os quais são classificados em faixas de valores  

identificadas por termos que indicam a condição do equipamento: Confiável, Observação, 

Atenção, Alerta e Risco, conforme Figura 5.10. Esta classificação é mais adequada, do ponto 

de vista da manutenção, porque indica a necessidade e a prioridade da ação a ser 

providenciada. 

 

Figura 5.10 – Saída ICR de Equipamentos 

 

Fonte: Próprio autor. 
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O gráfico da Figura 5.11 mostra as faixas de valores do ICR, identificadas por cores, 

obtidos a partir das variáveis CB e CO. A cor branca indica a região com o menor ICR, com 

valores abaixo de 0,2 classificados como “Confiável”. 

 

Figura 5.11 – Gráfico do Índice Composto de Risco - ICR 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Observa-se, no gráfico: 

 

 Baixa confiabilidade para equipamentos com defeitos de alta gravidade, em 

qualquer fase da vida útil, sendo que o valor mais baixo está representado pelos 

equipamentos na fase final de vida útil. 

 A confiabilidade mais elevada está indicada para equipamentos sem defeitos e em 

fase confiável de vida útil.  

 

O ICR deve ser avaliado periodicamente e usado para estabelecer prioridades na 

programação das manutenções dos equipamentos. A avaliação periódica do ICR considera os 

últimos valores medidos dos índices de vulnerabilidade (IV), na avaliação do o valor do ICT. 

A periodicidade desta avaliação depende do equipamento e/ou sistema analisado. 

Por meio do cálculo do ICR para cada dispositivo, a necessidade de manutenção 

específica do equipamento é identificada, relacionada à perda de desempenho e maior 

possibilidade de falha.  

A avaliação da condição do equipamento, obtida a partir do valor do ICR, não 

constitui uma garantia de que o equipamento com o valor mais elevado de ICR falhará antes 

dos demais, caso permaneça sem manutenção. No entanto, é possível considerar que o 
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equipamento mais deteriorado, que deverá apresentar maior valor de ICR, está mais sujeito a 

falhas. 

Inicialmente, as manutenções preventivas são realizadas em intervalos específicos, 

conforme recomendado pelo fabricante. As primeiras avaliações do ICR indicam as 

diferenças entre os dispositivos, identificando a velocidade média de deterioração de cada 

unidade de equipamento. 

A velocidade média de deterioração não é constante; há uma aceleração, que também 

não é constante. Isto é devido ao fato de que a deterioração do equipamento depende de suas 

condições físicas, climáticas e operacionais. No entanto, as medições dos índices de 

vulnerabilidade (IV) definem uma velocidade média estimada de deterioração de cada 

unidade de equipamento, que pode estabelecer prazos menores ou mais longos para realização 

de manutenções preventivas no equipamento analisado. 

Um fator de segurança deve ser aplicado, devido às possíveis variações na velocidade 

de deterioração. Contudo, a avaliação individual dos equipamentos permite maior precisão do 

que uma avaliação geral, que propõe a mesma periodicidade para a manutenção preventiva de 

todos os equipamentos, isto é, que considera que um equipamento instalado na Alemanha, na 

Suécia, ou na Região Amazônica do Brasil, por exemplo, tem a mesma velocidade média de 

deterioração, mesmo com condições climáticas e operacionais completamente diferentes. 

A metodologia proposta é aplicável a todos os equipamentos e sistemas em 

subestações, com análise de forma isolada, desde que os dados estejam disponíveis, conforme 

procedimento usualmente adotado no Sistema de Transmissão. Este modelo está ilustrado por 

meio de uma avaliação do ICR de disjuntores a Gás SF6. 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresenta o Modelo de Avaliação do ICR, que constitui o método para 

avaliação da confiabilidade com base na condição dos equipamentos de subestações de 

transmissão, estabelecido por esta Tese.  

O método proposto contempla dois SLD para o cálculo da CB e sua associação com a 

CO, as quais representam as características físicas e funcionais do equipamento, 

respectivamente, para a obtenção do ICR. 

Os critérios CB e CO são estabelecidos nesta pesquisa. O primeiro inclui o ICT, que 

representa o nível de desgaste do equipamento, e pode ser utilizado para a estimativa da real 

taxa de falhas do equipamento. O segundo critério representa as condições de funcionamento 
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do equipamento, considerando a existência de defeitos e o seu grau de severidade, de acordo 

com a avaliação de diversos parâmetros. 

O ICR do equipamento, obtido a partir destes dois critérios, é representado por valores 

entre 0 e 1 p.u. ou entre 0 e 100% e corresponde a uma pontuação que indica o nível de risco 

do equipamento, de acordo com os critérios analisados. Os valores mais elevados do ICR 

representam os equipamentos com maiores riscos e, consequentemente, com maiores 

necessidades de manutenções.  

A metodologia proposta permite uma avaliação periódica da confiabilidade de cada 

peça de equipamento. Esta periodicidade depende do equipamento e/ou do sistema analisados. 

O registro das avaliações do ICR possibilita uma estimativa da velocidade média de 

deterioração que pode ser utilizada para o estabelecimento de prazos diferenciados para a 

realização de manutenções preventivas em cada peça de equipamento analisada. 

O próximo capítulo apresenta uma aplicação do método proposto, por meio da 

Avaliação do ICR de Disjuntores a Gás SF6. 
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6 AVALIAÇÃO DO ICR DE DISJUNTORES A GÁS SF6 

Os disjuntores são dispositivos de manobra com capacidade de condução e interrupção 

da corrente elétrica do circuito em condições normais, e interrupção automática em condições 

anormais do circuito. Os disjuntores a Gás SF6 utilizam este Gás como meio isolante e 

extintor do arco elétrico. 

O disjuntor fechado deve suportar a corrente normal do circuito, sem que ocorra 

aquecimento além dos limites admissíveis. No disjuntor aberto, a distância de isolamento 

entre os contatos deve resistir à tensão de funcionamento. Além disso, um disjuntor precisa 

estar pronto a funcionar mesmo depois de um longo período de inatividade. 

Nas subestações, os disjuntores são elementos-chave de segurança, portanto, devem 

oferecer alta confiabilidade. 

 6.1 CONDIÇÃO BÁSICA DE DJ A GÁS SF6 

Esta seção apresenta a avaliação da CB para disjuntores a Gás SF6, conforme descrito 

na seção anterior. 

6.1.1 Ciclo de Vida de DJ a Gás SF6 

O Ciclo de Vida estimada dos DJ é dado pela sua idade ou número e severidade de 

interrupções realizadas. O número limite de interrupções suportadas depende do valor da 

corrente interrompida, e está relacionado à deterioração dos contados deste equipamento. O 

número limite de operações é menor para correntes mais elevadas, como mostrado na Figura 

6.1. Quando esse limite é atingido, a manutenção deve ser antecipada. 
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Figura 6.1 – Número de operações versus corrente de curto-circuito suportado por um 

Disjuntor Trifásico a Gás SF6 – 245 kV 

 

Fonte: ABB (2000). 

 

O manual do disjuntor de 245 kV, denominado 3 AP1 FI, da Siemens, apresenta um 

método de cálculo do número máximo de interrupções com diferentes correntes, conforme 

equação 6.1. 
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Onde: 

in  - número de interrupções admitidas para uma corrente i; 

máximon - número máximo de interrupções admitidas; 

ik  - fator para corrente de interrupção i. 

 

Os estresses suportados pelos disjuntores resultam em desgastes, os quais podem ser 

causadores de falhas, quando ultrapassam os limites especificados.  

Zhang et al. (2013) analisam informações sobre as ocorrências de falhas de disjuntores 

SF6 de 550 kV, que apresentam 60% das falhas resultantes de envelhecimento, com uma 
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inclinação acentuada na região de desgaste da curva da banheira. De acordo com Zhang et al. 

(2013), a taxa de falha dos disjuntores aumenta após um período de 30 a 40 anos de serviço. 

A falha de um disjuntor pode resultar na indisponibilidade de todo sistema de 

potência. Este equipamento pode desligar cargas importantes como: hospitais, aeroportos, 

escolas, etc. Ou seja, ele pode causar grandes transtornos e prejuízos financeiros graves. 

O Manual de Manutenção deste equipamento (SIEMENS, 2004) recomenda que as 

manutenções sejam programadas em função do tempo ou dos ciclos de operação, dependendo 

do número de ciclos de operação realizados em um determinado período de tempo. Neste 

caso, para os disjuntores de subestações, que realizam poucas interrupções, esta estimativa 

deve ser realizada pela idade. 

As menores exigências de manutenções são registradas por DJ de até 25 (vinte e 

cinco) anos de idade, de acordo com Siemens (2014). Esta afirmação está em concordância 

com Zhang et al. (2009) e representa 75% do Ciclo de Vida dos disjuntores, em conformidade 

com as Figuras 4.3 e 4.4. Então, a expectativa de vida de um DJ é considerada 33 (trinta e 

três) anos. No caso de equipamento revitalizado, o valor a ser considerado depende da 

garantia oferecida pelo fabricante, após a revitalização. Nesta pesquisa, a garantia oferecida 

pelo fabricante para os disjuntores revitalizados é de 15 (quinze) anos. 

6.1.2 ICT de DJ a Gás SF6 

O envelhecimento torna os equipamentos menos robustos e mais propensos a falhas. 

No entanto, existem fatores adicionais que definem a confiabilidade do equipamento, além da 

sua idade. 

Existe um conjunto de características físicas identificadas em cada tipo de 

equipamento, as quais possibilitam a obtenção de diferentes valores de medições em cada 

unidade. Estes são os pontos de desgaste, que definem a robustez e confiabilidade, ou uma 

tendência a falhar do equipamento, e sugerem a conveniência de se realizar ações de 

manutenção. 

Dolezilek e Rocha (2011) propõem a prevenção de falhas e defeitos em disjuntores, 

com uso de um sistema de monitoramento de: desgaste dos contatos, número total de 

operações, tempos de operação elétrica e mecânica, tempos de inatividade e de carregamento 

da mola; por meio do uso de transformadores de corrente e de potencial, sem utilizar sensores 

adicionais.  
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Esta Tese considera as medições dos pontos de desgaste, ou de vulnerabilidade, 

identificados nos DJ a Gás SF6 no cálculo do ICT, para avaliação do ICR deste equipamento. 

Os resultados das medições nos pontos de desgaste dos DJ serão considerados em p.u. O valor 

registrado no equipamento novo, representa o valor de 0 (zero) p.u., e o valor indicado como 

limite, por norma ou pelo fabricante, representa um (1) p.u. Assim, o valor medido, 

intermediário para estes dois valores, é também calculada em p.u. A utilização de valores em 

p.u. permite o estabelecimento de faixas de valores que indicam os graus de desgaste, 

representados pelo ICT, como pode ser visto na seção 5.1.2. 

 De acordo com Zhang et al. (2009), as características de operação dos contatos 

principais, os ajustes e a resistência dos contatos são considerados parâmetros de elevada 

importância a serem medidos no DJ.  

O método proposto nesta Tese identifica os pontos de desgaste dos DJ baseando-se na 

sua funcionalidade e na sua necessidade ou não de manutenção. Uma importante vantagem 

desta avaliação é a capacidade de identificar diferenças na condição de equipamentos 

similares, resultantes das suas condições operacionais específicas, pois cada peça de 

equipamento é analisada individualmente. 

Os pontos de desgastes indicam o envelhecimento precoce ou tardio, dependendo das 

condições de operação e das manutenções realizadas no equipamento. Desgastes intensos 

resultam em envelhecimento prematuro, assim como desgastes leves resultam no 

prolongamento do Ciclo de Vida útil do equipamento. 

Normalmente, o fabricante estabelece alguns parâmetros para caracterizar a boa 

condição de trabalho do equipamento e recomenda o controle periódico desses atributos. Estes 

parâmetros identificam os pontos de vulnerabilidade do equipamento, cujos limites são 

definidos pelo fabricante ou por normas específicas. 

Os fabricantes e as normas específicas estabelecem os limites admissíveis para cada 

ponto de desgaste, o que corresponde ao valor máximo admitido. Por outro lado, a condição 

de ausência de desgaste corresponde ao valor inicial, medido em equipamento novo ou 

revitalizado. 

Este método identifica os seguintes pontos de vulnerabilidade para DJ a Gás SF6: 

 

1. Resistência de contatos; 

2. Tempo de abertura dos contatos; 

3. Tempo de fechamento dos contatos; 

4. Pressão do Gás SF6; 
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5. Teor de pureza no Gás SF6; 

6. Teor de umidade no Gás SF6; 

7. Teor de óxido de enxofre (SO2) no Gás SF6. 

 

Os limites para os quatro primeiros índices são definidos pelos fabricantes. Para os 

demais índices, a International Standard IEC 60376 (2005) estabelece os níveis máximos de 

impureza aceitáveis para o Gás SF6 e apresenta os seguintes limites: 

 

- Teor de pureza mínima no Gás SF6: 97%; 

- Teor de umidade máxima no Gás SF6: 80 ppmP à 20° C; 

- Teor máximo de óxido de enxofre (SO2) no Gás SF6: 13 ppmV. 

 

Nem todos os índices de vulnerabilidade apresentados estão relacionados com as 

falhas; no entanto, todos eles comprometem o desempenho e indicam a necessidade de 

manutenções. 

Os cálculos do ICT para DJ a óleo ou vácuo, por exemplo, devem contemplar pontos 

de desgaste relacionados com a integridade do meio extintor do arco elétrico, além dos pontos 

de desgaste 1, 2 e 3, mencionados acima, neste caso, vácuo ou óleo. Estes limites são 

definidos pelos fabricantes ou por normas específicas. Além disso, pontos de desgaste 

relacionados às falhas dos equipamentos podem ser incluídos. 

O grau de desgaste real é obtido através de medições dos pontos de vulnerabilidade, e 

indica uma condição que conduz a uma estimativa da confiabilidade. Uma condição de 

desgaste define a prioridade manutenção, que pode eliminar ou minimizar este problema do 

equipamento. Os DJ com maior necessidade de manutenções são aqueles com os valores de 

desgastes mais elevados. 

O ICT é calculado como o valor da diferença entre 1 e o maior valor de índice de 

vulnerabilidade, de acordo com a Equação 5.1. A Tabela 6.1 apresenta um exemplo de cálculo 

do ICT para um DJ a Gás SF6 real, onde o valor do ICT é igual ao valor mínimo de  kVI1 ; 

isto é, ICT=0,19 , referente ao Teor de SO2 no Gás, característica k=7, a qual corresponde ao 

maior desgaste identificado. O gráfico da Figura 6.2 apresenta a classificação do grau de 

desgaste em cada ponto de desgaste medido. 
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Tabela 6.1 – Exemplo de cálculo do ICT para DJ a Gás SF6, utilizando dados reais coletados 

em equipamentos do Sistema de Transmissão da Eletrobrás Eletronorte, em 

Rondônia, Brasil 

k Pontos de Desgaste Medidos Inicial Limite IV (1-IV) 

1 
Resistência de Contatos 

(microOhm) 
71 58 130 0,18 0,82 

2 Tempo de abertura (ms) 35,25 34 41 0,18 0,82 

3 
Tempo de fechamento 

(ms) 
114,7 75 135 0,66 0,34 

4 Pressão do Gás (bar) 6,3 6,3 5,2 0 1 

5 
Teor de umidade no Gás 

(ppmp) 
12,5 0 80 0,16 0,84 

6 Teor de pureza no Gás (%) 98,7 100 97 0,43 0,57 

7 
Teor de SO2 no gas 

(ppmV) 
10,5 0 13 0,81 0,19   

 

Figura 6.2 – Medições dos pontos de desgaste de DJ a Gás SF6 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Os valores mais elevados registrados nos pontos de desgaste resultam na estimativa da 

pior avaliação do ICT do equipamento analisado, que contribuirá para a obtenção do maior 

ICR, indicando maior necessidade de manutenção. A Figura 6.3 mostra o diagrama da 

avaliação do nível de desgaste, por meio da obtenção do ICT de DJ a Gás SF6, a partir das 

medições dos pontos de desgaste (PD) deste equipamento. 
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Figura 6.3 – Diagrama de Avaliação do Nível de Desgaste de DJ a Gás SF6 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

As medições nos pontos de desgaste: Resistência de Contatos, Tempo de abertura e 

Tempo de fechamento; são realizadas com o DJ desligado, durante as manutenções 

preventivas e corretivas. A avaliação periódica do ICT utiliza os valores mais atualizados dos 

índices IV. Então, se não houver desligamentos, devem ser consideradas as últimas medições 

realizadas nestes pontos de desgaste. No entanto, alguns artigos apresentam técnicas 

alternativas (BERTLING; ALLAN; ERIKSSON, 2005; RAZI-KAZEMI, 2015), que 

permitem a avaliação destes pontos sem a indisponibilidade do disjuntor, que poderiam ser 

utilizadas nesta avaliação periódica. 

6.1.2.1 Resistência de contatos 

A medição da resistência de contato permite avaliar as condições dos contatos e a 

necessidade de substituí-los ou submetê-los a manutenção. Este ensaio deve ser realizado com 

o DJ desenergizado, no entanto, diante da impossibilidade de desligar este equipamento, um 

teste de temperatura para identificar o calor produzido pelo dispositivo pode indicar se a 

resistência de contato está ruim ou inadequada. 

O valor da resistência de contato deve ser o menor possível, de modo que o DJ não 

ofereça qualquer dificuldade para a passagem de corrente, e não represente uma resistência 

indesejada para o sistema de potência. 
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De acordo com Zhang et al. (2009), a resistência de contatos aumenta rapidamente 

com o aumento do número de ciclos, e uma consequência possível é o aumento de 

temperatura, que pode exceder o limite máximo permitido. 

O valor elevado da resistência de contatos, normalmente, é causado por: 

 

- material estranho depositado nos contatos; 

- falta de ajuste ou contatos desgastados; 

- falta de aperto nas conexões. 

 

Miyake et al. (2005) desenvolve um sistema de diagnóstico para estimativa do grau de 

desgaste dos contatos, presumindo o tempo de arco pela temporização dos contatos auxiliares. 

Hamada et al. (2002) apresenta uma investigação sobre a influência das correntes das 

interrupções sobre o desgaste do contato do disjuntor. 

O Manual ABB (2000) define 49 micro-ohms, como a resistência máxima dos 

contatos por pólo, de um disjuntor a Gás SF6 de 245 kV. O resultado das medições nos 

equipamentos novos indicados é de 38 micro-ohms, por polo (ABB, 2010). 

6.1.2.2 Tempo de abertura dos contatos 

Os testes para medições dos tempos de operação dos disjuntores são realizados por 

meio do uso de um osciloscópio. O objetivo é verificar se os tempos de operação estão em 

conformidade com as especificações das normas e/ou dos fabricantes. 

O tempo de abertura é o tempo entre a energização da bobina de abertura e a abertura 

do primeiro contato (o mais rápido) da câmara principal disjuntor. 

O limite estabelecido pelo fabricante para o tempo de abertura dos contatos é de 

41 milissegundos em Siemens (2004) e 19 milissegundos em ABB (2000). 

6.1.2.3 Tempo de fechamento dos contatos 

O tempo de fechamento é o tempo entre a energização da bobina de fechamento e o 

fechamento do último contato (o mais atrasado) da câmara principal disjuntor. 

De acordo com o fabricante, o tempo de fechamento dos contatos deve ser inferior a 

68 milissegundos em Siemens (2004), ou 28 milissegundos em ABB (2000). 

O tempo limite estabelecido pelo fabricante para o ciclo de fechamento e de abertura 

dos contatos é de 70 milissegundos em Siemens (2004) e 29 milissegundos em ABB (2000). 
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6.1.2.4 Pressão do Gás SF6 

O Gás SF6 (hexafluoreto de enxofre) é utilizado como meio de isolamento e extintor 

de arco elétrico em DJ. 

A insuficiência de pressão do Gás SF6 impede a abertura ou o fechamento do DJ. 

O limite mínimo para a pressão do Gás é definido no projeto e é informado pelo 

fabricante. Este valor corresponde ao valor de ajuste do alarme de segundo nível, que 

ocasiona o bloqueio do disjuntor (o alarme de primeiro nível provoca somente o envio do 

sinal de alarme). Em Siemens (2004), o valor de bloqueio foi definido para 5,0 bar. 

6.1.2.5 Teor de umidade no Gás SF6 

O Gás SF6 puro é quimicamente inerte e, portanto, não causa corrosão. No entanto, na 

presença de umidade, os produtos da decomposição do hexafluoreto de enxofre forma 

eletrólitos corrosivos, que podem provocar danos ou falhas nos equipamentos (SILVA 

JUNIOR, 2008). 

O elevado teor de umidade provoca o aumento de perda dielétrica, acelera a 

decomposição do SF6 na presença de arco ou de efeito corona, e acelera a corrosão dos 

materiais, quando em contato com produtos de decomposição (SILVA JUNIOR, 2008). 

Os valores esperados de teor de umidade são definidos pelos fabricantes.  

A International Standard IEC 60376 (2005), que estabelece os níveis máximos de 

impureza aceitáveis para o Gás SF6, define como o limite máximo para o teor de umidade 

deste Gás o valor de 80 ppmP a 20 ° C. 

6.1.2.6 Teor de pureza do Gás SF6 

O Gás SF6 tem excelentes propriedades dielétricas, as quais permitem que ele seja um 

supressor de arco com um rendimento estimado de 10 vezes maior do que o ar, consoante o 

seu grau de pureza (SILVA JUNIOR, 2008). 

Durante a interrupção da corrente, a existência de temperaturas elevadas, causadas 

pelo arco elétrico, resulta na formação de produtos de decomposição do Gás SF6 (SILVA 

JUNIOR, 2008). 

A International Standard IEC 60376 (2005), que estabelece os níveis máximos de 

impureza aceitáveis para o Gás SF6, apresenta o limite mínimo de pureza do Gás SF6: 97%. 
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6.1.2.7 Teor de SO2 no Gás SF6 

A descarga elétrica causa a decomposição do Gás SF6, formando produtos gasosos e 

sólidos. Entre os principais elementos gasosos resultantes da decomposição do Gás SF6 está o 

dióxido de enxofre (SO2) (SILVA JUNIOR, 2008). 

Algumas impurezas ácidas e oxigênio (especialmente em combinação) podem causar 

corrosão, levando a defeitos mecânicos e operacionais (SILVA JUNIOR, 2008). 

A International Standard IEC 60376 (2005), que estabelece os níveis máximos de 

impureza aceitáveis para o Gás SF6, apresenta o limite máximo do teor de óxido de enxofre 

no Gás SF6: 13 ppmV. 

6.1.3 CB de DJ a Gás SF6 

Após a aplicação das regras específicas no SLD 1, para combinação das entradas, 

conforme Figuras 5.1 e 5.6, a CB do disjuntor é obtida e pode ser classificada em um dos sete 

estágios, conforme Figura 5.5. 

A Tabela 6.2 mostra os resultados dos parâmetros utilizados para o cálculo da CB de 

dez DJ a Gás SF6 reais. Sendo que os sete primeiros foram revitalizados e tem uma 

expectativa de vida de quinze anos, baseada na garantia fornecida pelo fabricante. Para os 

demais, a expectativa de vida é de trinta e três anos (conforme seção 6.1.1). Os valores 

obtidos para o ICT são exibidos, calculados por meio da Equação 5.1, com a indicação dos 

índices principais. A coluna R/ED/MR/O mostra os valores de: Reincidência, Evolução do 

Desgaste, Manutenção Realizada e Obsolescência, obtidos pelas Equações 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, 

respectivamente.  
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Tabela 6.2 – Condição Básica (CB) de Disjuntores a Gás SF6, utilizando dados reais 

coletados no Sistema de Transmissão da Eletrobras Eletronorte, em Rondônia, 

Brasil 

DJ 
Idade ICT 

R/ED/MR/O CB 
anos p.u. Índice principal Valor 

1 1 0,07 Pressão do Gás 0,00 0/0/0/0 0,85 

2 5 0,33 Teor de SO2 0,20 0/0/0/0 0,80 

3 6 0,40 Pureza do Gás 0,47 0/0/0/0 0,36 

4 4 0,27 Pureza do Gás 0,30 0/0/0/0 0,50 

5 3 0,20 Umidade do Gás 0,00 0/0/0/0 0,85 

6 4 0,27 Pureza do Gás 0,00 1/0/0/0 0,92 

7 1 0,07 Umidade do Gás 0,73 0/0/0/0 0,35 

8 21 0,64 Umidade do Gás 0,00 0/0/0/0 0,85 

9 7 0,21 Tempo fechamento 0,43 0/0/0/0 0,37 

10 11 0,33 Umidade do Gás 0,47 0/0/0/0 0,36 

 

O DJ 6 apresenta taxa de falhas estimada reduzida, que corresponde ao estágio 2, se 

for avaliada pela idade (conforme Tabela 6.2 e Figura 5.2). No entanto, este equipamento 

apresenta uma taxa de falhas estimada elevada, se for avaliada pela sua CB (conforme 

Tabela 6.2 e Figura 5.5). Esta situação é justificada pelo registro de desgastes importantes, 

identificados no ponto de vulnerabilidade “Teor de pureza do Gás”, que provoca uma redução 

no ICT do disjuntor e, consequentemente, uma elevação na sua CB para 0,92, que 

corresponde ao estágio 6. Os gráficos da Figura 6.4 ilustram as taxas de falhas estimadas para 

o DJ 6, com base no Ciclo de Vida e com base na CB deste equipamento. 
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Figura 6.4 – Comparação dos Gráficos de Estimativa da Taxa de Falhas do DJ6, com relação 

ao Ciclo de Vida e com relação à CB deste equipamento 

 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2012). 

 

As manutenções no disjuntor para minimização ou eliminação desta condição de 

desgaste, por meio do tratamento ou substituição do Gás, por exemplo, resultaria na elevação 

no valor do ICT, e consequentemente na redução da taxa de falha estimada. Portanto, as 

estratégias de manutenção para eliminar e/ou minimizar desgastes podem contribuir para o 

aumento do ICT do equipamento, impactando positivamente na confiabilidade da subestação. 

6.2 CONDIÇÃO OPERATIVA DE DJ A GÁS SF6 

A CO é definida de acordo com a severidade dos defeitos existentes no equipamento 

analisado, conforme diagrama da Figura 5.7. 

A Tabela 6.3 mostra alguns defeitos observados nos DJ a Gás SF6 com mecanismo 

hidráulico, classificados de acordo com sua severidade através do apoio de profissionais 

especialistas em manutenção, conforme detalhado no Apêndice A. 

Após a identificação do defeito no DJ, a CO recebe o valor para o defeito em p.u., e é 

classificada em um dos cinco níveis descritos no gráfico da Figura 5.8.  

Os valores da CO para cada um dos DJ analisados, apresentados na Tabela 6.3, 

correspondem aos valores em p.u. atribuídos aos defeitos identificados nos respectivos DJ. 
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Tabela 6.3 – Classificação de alguns defeitos em Disjuntores a Gás SF6 

  Defeitos / Parâmetros Prioridade Valor em p.u. DJ 

D
is

ju
n

to
re

s 
a 

G
ás

 S
F6

  

Teor de umidade elevado no Gás SF6 1 1,00 8 

Teor de SO2 elevado no Gás SF6 1 1,00 2 e 5 

Vazamento de Gás 1 1,00 
 

Reduzida pureza no Gás SF6 2 0,89 6 

Baixa pressão de Gás – 1° estágio 3 0,83 1 

Vazamento de óleo 4 0,82 
 

Baixa pressão de óleo – 1° estágio 5 0,77 
 

Falta de pressurização na bomba hidráulica 6 0,63 
 

Desempenho inadequado do Gás SF6 7 0,62 
 

Baixo nível de óleo no reservatório 8 0,62 
 

Falha no densostato 9 0,61 
 

Defeito no relé 74.3 supervisor de tensão 10 0,60 4 

Defeito no mecanismo de carregamento 11 0,53   

 

6.3 ICR DE DJ A GÁS SF6 

A associação da CB com a CO, para obtenção do valor do ICR, é desenvolvida por 

meio do SLD 2 da Figuras 5.1 e 5.9, para obtenção da saída classificada como: Confiável, 

Observação, Atenção, Alerta e Risco, que facilitam a identificação da ação prioritária a ser 

implementada. 

Os valores do ICR dos DJ analisados são apresentados na Tabela 6.4. 

A manutenção prioritária é definida a partir dos valores do ICR, avaliado 

periodicamente. Os DJ com os maiores valores de ICR são aqueles com as maiores 

necessidades de manutenção, isto é, são os dispositivos com os defeitos mais graves e que são 

mais difíceis de serem eliminados, eles são considerados prioritários na programação de 

manutenção. O Apêndice C apresenta um Banco de Defeitos e Soluções para os Disjuntores a 

Gás SF6, onde são apresentadas as manutenções corretivas recomendadas para cada defeito, 

com os respectivos custos da PV programada e não programada, que são úteis no 

gerenciamento da manutenção, considerando a FT de maior remuneração e a de menor 

remuneração do Sistema de Transmissão de Rondônia, referentes ao mês de outubro de 2015. 

A periodicidade anual é indicada para a avaliação do ICR dos DJ. No entanto, este 

período pode ser reduzido, para realização de novas avaliações, sempre que forem detectados 

defeitos neste equipamento, ou na ocasião da elaboração da programação de manutenções. A 
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redução desta periodicidade também é indicada em função de uma elevada velocidade de 

deterioração do equipamento. De qualquer forma, recomenda-se que as medições dos pontos 

de desgaste que exijam o desligamento do equipamento sejam realizadas sempre que houver 

oportunidade, para que os dados necessários para a avaliação do ICR permaneçam disponíveis 

e atualizados. 

Os ICR dos DJ 1, 4, 7 e 8 são indicados no gráfico, na Figura 6.5. 

 

Tabela 6.4 – ICR de Disjuntores a Gás SF6, utilizando dados reais coletados no Sistema de 

Transmissão da Eletrobras Eletronorte, em Rondônia, Brasil 

DJ CB CO ICR 
Prioridade de 
Manutenção 

1 0,85 0,83 0,76 Alerta 4 

2 0,80 1,00 0,90 Risco 2 

3 0,36 0,00 0,10 Confiável 6 

4 0,50 0,60 0,58 Atenção 5 

5 0,85 1,00 0,90 Risco 1 

6 0,92 0,89 0,89 Risco 3 

7 0,35 0,00 0,10 Confiável 6 

8 0,85 1,00 0,90 Risco 1 

9 0,37 0,00 0,10 Confiável 6 

10 0,36 0,00 0,10 Confiável 6 

 

Figura 6.5 – Gráfico do ICR com indicação dos DJ 1, 4, 7 e 8 

 

Fonte: Próprio autor. 

 



101 

6.4 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO ICR DE DJ A GÁS SF6 

Os critérios CB e CO são definidos para os DJ a Gás SF6. Na definição do ICT, 

incluído na CB, são identificados sete pontos de desgastes e seus respectivos limites de 

vulnerabilidade. Os quatro primeiros pontos, relacionados ao equipamento, tem os seus 

limites definidos pelos fabricantes dos disjuntores. Os três demais pontos, relacionados às 

condições do Gás SF6, tem seus limites definidos por norma específica. O cálculo do ICT é 

exemplificado por meio de dados de um disjuntor real, com a apresentação das medições dos 

pontos vulneráveis identificados e indicação do nível de desgaste do equipamento. 

São avaliados dez DJ a Gás SF6 reais com apresentação dos valores da CB e indicação 

do ponto de desgaste mais afetado, em cada disjuntor. 

As taxas de falhas estimadas para um dos DJ avaliados (DJ 6), com base no Ciclo de 

Vida (curva da banheira tradicional) e com base na CB deste equipamento são comparadas 

graficamente, demonstrando a diferença entre a condição tradicionalmente estimada 

(considerando apenas a idade) e a condição real do equipamento (considerando a idade e os 

desgastes), estimada de acordo com os parâmetros adotados nesta tese. 

A CO é definida, por meio da classificação dos defeitos dos DJ a Gás SF6, com apoio 

de profissionais especialistas, e os valores em p.u. são obtidos para os DJ analisados 

portadores de defeitos. Sendo que a CO nula é atribuída aos DJ que não possuem defeitos. 

São apresentados os valores do ICR dos DJ a Gás SF6 reais e a classificação do grau 

de confiabilidade destes equipamentos, com a identificação das prioridades de manutenção, 

considerando este índice de riscos. 

Um gráfico com as faixas de valores do ICR, identificadas por cores em função dos 

valores da CB e CO, ilustra o método proposto e permite o posicionamento dos DJ analisados, 

para uma análise comparativa visual das condições dos equipamentos. 

O próximo item deste capítulo apresenta a Avaliação do Método do ICR de 

Disjuntores a Gás SF6 estabelecido nesta Tese, por meio de uma comparação com o método 

proposto em Zhang et al. (2013). 

Os valores da PV programada e não programada, que poderiam ser aplicados no caso 

da realização da manutenção de cada defeito dos disjuntores, de forma programada ou de 

forma intempestiva, conforme exemplificado no Apêndice C, são bastante importantes no 

gerenciamento da manutenção dos equipamentos. Em função disso, o Capítulo 8 apresenta as 

Influências das indisponibilidades dos Equipamentos sobre as Funções Transmissão, para 

analisar os casos em que são aplicados os descontos por PV. 
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6.5 AVALIAÇÃO DO MÉTODO 

O método de avaliação ideal seria deixar o equipamento sem manutenção, para 

demonstrar que o equipamento com menor confiabilidade falharia primeiro. No entanto, não é 

possível deixar os disjuntores das subestações sem manutenção, porque as falhas nas 

subestações causam perdas financeiras elevadas. Portanto, a avaliação apresentada constitui 

uma análise de tendências realizada por meio da comparação do método proposto com um 

método que utiliza cálculos probabilísticos, os quais são considerados adequados para este 

tipo de aplicação. 

A Tabela 6.5 mostra a avaliação de quatro disjuntores, cujos dados foram coletados 

em Zhang et al. (2013), considerando defeitos e desgastes hipotéticos para cálculo da CB e do 

ICR. Os resultados são utilizados para comparar o método proposto nesta pesquisa com o 

método definido em Zhang et al. (2013), que apresenta uma “Estimativa de Confiabilidade de 

Disjuntores a SF6 de 550 kV” por meio de análises estatísticas. 

 

Tabela 6.5 – Avaliação de Disjuntores, com dados coletados em Zhang et al (2013) e 

considerando defeitos e desgastes hipotéticos para cálculo da CB e do ICR 

 
 

6.5.1 Resultados da Avaliação 

Zhang et al. (2013) desenvolve uma abordagem estatística para obtenção da 

probabilidade de falha de disjuntores. No entanto, os métodos probabilísticos estimam 

tendências, e isto constitui uma desvantagem, porque eles consideram as condições climáticas 
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e operacionais constantes, ao longo dos anos, ou, consideram que estas condições não afetam 

a confiabilidade do equipamento. Contudo, a deterioração do equipamento depende não 

somente de suas condições físicas, mas também das condições climáticas e operacionais, a 

que ele é submetido. 

Diferentemente, o método proposto nesta pesquisa estabelece uma pontuação para a 

condição dos disjuntores (ICR), a qual define o risco de falha e identifica o equipamento com 

maior necessidade de manutenção. A reavaliação do equipamento, após a eliminação do 

defeito destaca-se como uma importante vantagem, uma vez que permite a identificação das 

diferenças na confiabilidade do equipamento de acordo com as suas diferentes condições de 

desgaste e com a existência, ou não, de defeitos. O valor do ICR é útil para comparar os 

equipamentos e avaliar a prioridade de manutenção. Em estudos futuros, as medições de 

desgaste utilizadas para avaliar os valores do ICR podem ser utilizadas para estimar a 

velocidade média de deterioração e, consequentemente, para definir a periodicidade de 

manutenção mais adequada para cada peça de equipamento. 

Em Zhang et al. (2013), a probabilidade de falha do tipo “Falha no bombeamento no 

compressor a ar” é considerada maior do que a probabilidade de falha do tipo “Falha de 

vazamento de SF6 no DJ”. Isto ocorre devido ao maior registro de falhas deste primeiro tipo, 

no período considerado por Zhang et al. (2013). 

Conforme exibido na Tabela 6.5, o método proposto estabelece um valor maior para a 

CO, e consequentemente maior valor de ICR, para “Defeito de vazamento de SF6” (DJ III e 

IV) do que para “Defeito no bombeamento do compressor a ar” (DJ I e II). Isto ocorre devido 

aos parâmetros considerados para classificar os defeitos, pois o “Defeito de vazamento de 

SF6” afeta os parâmetros “Segurança de pessoas” e “Segurança do meio ambiente” 

(parâmetros 2 e 3, respectivamente, descritos no item 5.2), além dos parâmetros 1, 4 e 5. Esta 

é a razão para este defeito ter sido avaliado como mais severo do que o “Defeito no 

bombeamento do compressor a ar”, que afeta somente os parâmetros 1, 4 e 5. No entanto, o 

método proposto é ajustável e permite que a avaliação dos defeitos seja adequada para cada 

tipo de equipamento/sistema, de acordo com as suas características regionais e sistêmicas. 

Os disjuntores III e IV, com “Defeito de vazamento de SF6”, apresentam os mesmos 

valores do ICR. Isto significa que, nesta situação, independentemente das idades diferentes, 

estes equipamentos possuem o mesmo risco de falha, devido a este grave defeito. 

Zhang et al. (2013) não apresenta a probabilidade de falhas para a condição sem 

falhas. No entanto, na condição sem defeitos, podem ser observados diferentes valores para o 

ICR, indicando um maior risco de falhas para equipamentos mais desgastados. Além disso, o 
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método proposto permite a identificação de diferenças nos riscos de falhas de equipamentos 

semelhantes e de mesma idade, mas com diferentes níveis de desgaste.  

Os disjuntores I e III (9,6 anos de idade) e II e IV (19,2 anos de idade) apresentam os 

mesmos valores de ICR, se eles estiverem com o mesmo nível de desgaste e se possuírem os 

mesmos tipos de defeitos (ou a mesma condição sem defeitos). Isto é justificado pelo Ciclo de 

Vida destes dispositivos; eles estão no mesmo estágio 2, ou seja, período estável. 

Os dois métodos analisados apresentam abordagens diferentes; o método apresentado 

em Zhang et al. (2013) define a probabilidade de falhas utilizando uma abordagem estatística, 

baseada no histórico de falhas; o método proposto nesta Tese estabelece um índice de risco de 

falhas (ICR), baseado na verdadeira condição do equipamento, considerando medições do 

desgaste e a existência, ou não, de defeitos. No entanto, é possível observar uma congruência 

entre os dois métodos, os quais consideram reduzida confiabilidade, ou elevado risco de 

falhas, para disjuntores mais antigos e mais desgastados ou com registros de falhas ou 

defeitos graves. 

6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresenta a aplicação do método de Avaliação do ICR de DJ a Gás SF6, 

que representa a confiabilidade deste tipo de disjuntores. E, uma avaliação deste método 

realizada por meio de uma comparação com o método definido em Zhang et al. (2013), que 

apresenta uma “Estimativa de Confiabilidade de Disjuntores a SF6 de 550 kV” com uso de 

análises estatísticas. 

Na aplicação do método proposto nesta Tese, são avaliados dez DJ a Gás SF6 reais.  

Na avaliação do método proposto nesta Tese, são analisados quatro disjuntores 

utilizando-se dados coletados no artigo em referência e considerando-se defeitos e desgastes 

hipotéticos.  

As características de cada método são apresentadas, com destaque para as seguintes 

vantagens apresentadas pelo método proposto nesta Tese:  

 

 Permitir a reavaliação do equipamento após a realização da manutenção;  

 Possibilitar a avaliação do equipamento com diferentes condições de desgaste 

e com a existência ou não de defeitos. 
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Em estudos futuros, a avaliação do ICR pode ser utilizada na estimativa da velocidade 

média de deterioração, para definição da periodicidade de manutenção mais adequada para 

cada peça de equipamento. 

Apesar dos dois métodos analisados apresentarem abordagens diferentes, eles são 

congruentes e indicam os valores mais reduzidos de confiabilidade dos disjuntores, ou mais 

elevados de risco de falhas destes equipamentos, para idades mais avançadas, ou desgastes 

mais intensos, e para os casos da existência de defeitos ou falhas mais graves. 
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7 PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

A priorização das manutenções com base nos valores do ICR dos equipamentos 

contribui para o aumento da robustez da instalação, com a minimização ou eliminação das 

indisponibilidades dos equipamentos das subestações de transmissão. No entanto, para 

redução dos descontos por Parcela Variável, é necessário estabelecer uma priorização de 

manutenções considerando as influências das indisponibilidades dos equipamentos sobre as 

Funções Transmissão. Isto se deve ao fato de que os descontos por Parcela Variável são 

aplicados sobre as indisponibilidades e/ou restrições operativas das Funções Transmissão. 

7.1 REMUNERAÇÕES E DESCONTOS DAS FUNÇÕES TRANSMISSÃO 

No setor elétrico brasileiro, as empresas transmissoras de energia recebem uma 

remuneração mensal, denominada Pagamento Base (PB), pelas instalações disponibilizadas 

para o Sistema Interligado Nacional - SIN (ANEEL, 2005). No entanto, esta remuneração está 

vinculada à qualidade dos serviços, que, neste caso, está representada pela disponibilidade 

plena das instalações de transmissão da Rede Básica (a partir de 230 kV). No caso do não 

atendimento da qualidade exigida para as instalações, está prevista a aplicação de uma 

penalização, denominada Parcela Variável (PV), desconto no valor da remuneração destinada 

aos agentes de transmissão, conforme critérios estabelecidos na Resolução Normativa 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL nº. 729 de 28 de junho de 2016. 

O ONS efetua as remunerações e aplica as penalizações, considerando as FT, definidas 

como um conjunto de instalações funcionalmente dependentes, para fins de apuração da 

prestação de serviços de transmissão (ANEEL, 2005). 

A remuneração prevista para cada FT é estabelecida por meio de resolução específica 

da ANEEL. A PV é um desconto no valor da remuneração, e pode ser aplicada em caso de 

indisponibilidade, programada ou não, e no caso de restrição operativa das FT. Nos casos de 

indisponibilidades, o desconto da PV equivale ao valor que seria recebido como remuneração 

pelo período do desligamento, porém, multiplicado por um fator  , que para desligamentos 

programados (  ), recebe valores entre 2,5 e 10, e para outros desligamentos (  ), pode variar 

de 50 até 150, dependendo da FT considerada (conforme tabela do Anexo A, da Resolução 

Normativa ANEEL nº. 729 de 28 de junho de 2016). 

O Apêndice C apresenta os valores de PV programada e não programada, que seriam 

aplicados no caso da realização das manutenções corretivas recomendadas para a eliminação 
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dos defeitos nos disjuntores a Gás SF6, de forma programada ou intempestiva, 

respectivamente, considerando a FT de maior remuneração e a de menor remuneração do 

Sistema de Transmissão de Rondônia. 

Nos casos de restrições operativas, a PV é calculada por fórmula específica e é 

proporcional à restrição causada e ao seu tempo de duração. 

Os descontos referentes à soma da PV de cada FT, em cada mês de apuração, são 

limitados a 50% do valor do PB da FT, conforme Equação 7.1, sendo que o saldo restante é 

deslocado para os meses subsequentes. Para o período de um ano, os descontos de cada FT 

são limitados a 25% do somatório dos PB da FT no mesmo período, conforme Equação 7.2. O 

somatório dos descontos de todas as FT de uma concessão, no período de um ano, é limitado 

a 12,5% do valor da remuneração da concessão, neste mesmo período, conforme Equação 7.3, 

considerando uma concessão com n FT. 

 

  mensalFTmensalFT PBPV %50                                           (7.1) 

  anualFTanualFT PBPV %25                                           (7.2) 

 
n

i

concessãoanualFTi RAPPV %5,12                                            (7.3) 

 

7.2 INDISPONIBILIDADES E DESCONTOS POR PV 

Os diversos equipamentos do sistema de transmissão estão sujeitos à ocorrência de 

defeitos, os quais podem redundar em falhas e podem resultar em indisponibilidades e/ou 

restrições operativas das FT a que eles pertencem. 

As atividades de manutenções preventivas realizadas nos equipamentos são 

importantes para mantê-los livres de defeitos e falhas. No entanto, o desligamento para a 

realização de uma manutenção preventiva programada, resulta na aplicação de uma PV por 

indisponibilidade programada (  = 2,5 a 10), portanto, precisa ser bem planejada, para ser 

executada no momento preciso e evitar as falhas, que resultam em PV por indisponibilidade 

não programada (  = 50 a 150), que são muito mais caras, conforme exemplificado no 

Apêndice C. 
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Após a ocorrência de defeitos e falhas, são realizadas as manutenções corretivas, que 

devem ser cuidadosamente planejadas, para serem realizadas no menor tempo possível e 

serem eficientes, para que as reincidências sejam eliminadas, evitando a aplicação de novas 

PV. 

Para a adequada priorização da manutenção, deve ser analisado o índice de riscos ICR 

do equipamento e o custo da PV aplicada no caso da indisponibilidade da FT, causada pela 

falha do equipamento. A Tabela 7.1 apresenta o ICR de alguns disjuntores analisados, em 

comparação com o valor a PV por indisponibilidade intempestiva da FT a que pertencem, 

representada como o custo da falha por hora.  

 

Tabela 7.1 – ICR e Custo da Falha de DJ 

 

 

O gráfico da Figura 7.1 exibe o posicionamento dos disjuntores, com relação ao valor 

do ICR e ao custo da falha, para facilitar a priorização da manutenção. Os equipamentos com 

os valores mais elevados de ICR (nas faixas mais elevadas com relação ao eixo y) e com os 

maiores custos da falha (posicionados mais à direita com relação ao eixo x) devem ser 

priorizados. As manutenções nos disjuntores 5 e 8 devem ser priorizadas. 
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Figura 7.1 – DJ posicionados no gráfico ICR x Custo da falha 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

A análise da influência das indisponibilidades dos equipamentos sobre as Funções 

Transmissão possibilita a priorização das ações de manutenção, garantindo o desempenho 

ótimo e a robustez do sistema, e também a redução das perdas financeiras, pela minimização 

da penalização por PV, aplicada pelo ONS. 

7.3 ANÁLISE DA CONFIABILIDADE DA FUNÇÃO TRANSMISSÃO 

A avaliação da confiabilidade da FT possibilita a elaboração das programações das 

intervenções para manutenções, visando à minimização dos desligamentos programados e a 

eliminação ou redução dos desligamentos intempestivos e restrições operativas com aplicação 

de PV.  

Considerando que: 

 

a. A qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica é medida com 

base na disponibilidade e na capacidade plena das Funções Transmissão, as quais são 

consideradas indisponíveis quando ocorrer Desligamento Programado ou Outros 

Desligamentos ou Atraso na Entrada em Operação (ANEEL, 2007). 

b. Os desligamentos e restrições operativas, registradas nas Funções Transmissão, 

causam descontos nas remunerações destinadas aos agentes de transmissão, denominados 

Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI) e Parcela Variável por Restrição Operativa 

Temporária (PVRO) (ANEEL, 2007). 
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A análise da confiabilidade da Função Transmissão, proposta nesta tese, considera os 

seguintes critérios: disponibilidade, capacidade plena e flexibilidade. 

É importante considerar que algumas FT possuem remunerações mais elevadas, em 

função da importância que representam para o sistema, da carga que alimentam, ou porque 

são necessárias na recomposição do sistema, no caso de um blecaute. Consequentemente, os 

descontos aplicados, no caso de indisponibilidades destas FT, são mais elevados. 

7.3.1 Disponibilidade da Função Transmissão 

O equipamento mais importante de uma FT é o denominado equipamento principal, 

cuja substituição imediata depende da existência de um equipamento reserva. No caso da 

Função Linha de Transmissão (FT LT), o equipamento principal é a linha de transmissão, na 

FT Transformação é o próprio transformador, conforme exemplos da Figura 7.2.  

 

Figura 7.2 – Função Transformação e Função Linha de Transmissão 

 

Fonte: Adaptado de Diagramas Unifilares Eletrobrás Eletronorte. 

 

A indisponibilidade do equipamento principal provoca diretamente a indisponibilidade 

da FT. Em alguns casos de FT Transformação, é mantido um transformador como 
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equipamento reserva que também é remunerado e pode substituir o equipamento principal, 

quando este for desligado para manutenção, para aumentar a disponibilidade da FT e reduzir o 

desconto por PVI. A penalização do equipamento substituído pelo reserva, para desligamentos 

não programados, é menor (desconto na RAP – Receita Anual Permitida). Neste caso, não se 

aplica o desconto referente à indisponibilidade do equipamento reserva, instalado em 

substituição ao equipamento principal da FT.  

Do ponto de vista da disponibilidade, os desligamentos intempestivos da FT são os 

causadores dos maiores descontos, referentes à aplicação de PVI Não Programada. Sendo 

assim, os equipamentos cujos defeitos podem causar o desligamento intempestivo da FT 

devem ter suas manutenções priorizadas. 

Os desligamentos programados da FT para realização de manutenções preventivas ou 

corretivas resultam na aplicação da PVI Programada. Neste caso estão incluídos os 

equipamentos cujos defeitos exigem o desligamento da FT para serem eliminados. No 

entanto, é preciso considerar que em alguns equipamentos a necessidade do desligamento da 

FT, para eliminação de um defeito, depende da localização do defeito no equipamento. Por 

exemplo, uma seccionadora de disjuntor (SD6-02) no arranjo de barra dupla a quatro chaves, 

exibida na Figura 7.3, necessita do desligamento da FT quando possui um defeito localizado 

no lado oposto ao disjuntor (DJ6-02), ponto A, pois neste caso, o uso da seccionadora de by-

pass (SY6-02), não permite a desenergização do ponto do defeito.  

 

Figura 7.3 – Seccionadora de Disjuntor SD6-02 

 

Fonte: Adaptado de Diagramas Unifilares Eletrobrás Eletronorte. 

 

Além de causarem a aplicação da PVI Programada, os desligamentos de equipamentos 

para realizações de manutenções dependem de autorização do ONS, com isso exigem a 
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programação antecipada e, dependendo da situação, a realização da intervenção em horário de 

carga leve, para não impactar o sistema. Isto significa a realização do trabalho em horário fora 

do expediente normal, o que implica na necessidade de realização de horas extras, o que 

aumenta os custos envolvidos. 

Os desligamentos com maior tempo de recomposição causam maior comprometimento 

da disponibilidade de uma FT. Este tempo também depende do arranjo da subestação a que a 

FT pertença. 

7.3.2 Capacidade plena da função transmissão 

Os equipamentos que afetam a capacidade plena são aqueles cujos defeitos podem 

causar a Restrição Operativa da FT, situação que prevê a aplicação de PVRO. Com relação à 

manutenção, são considerados os equipamentos cujas manutenções causam Restrição 

Operativa da própria FT, a que pertencem, ou em outra FT. Por exemplo, na SE de barra 

dupla a quatro chaves, da Figura 7.4, a manutenção no DJ da FT Linha de Transmissão (DJ6-

02), realizada por meio de by-pass sobre ele (fechando a SY6-02) e transferência da proteção 

para o DJ de interligação de barras (DB6-01), resulta em Restrição Operativa da FT Módulo 

Geral, que inclui os barramentos da SE e os equipamentos de interligação de barras. 

 

Figura 7.4 – Transferência de Proteção do DJ6-02 para DB6-01 

 

Fonte: Adaptado de Diagramas Unifilares Eletrobrás Eletronorte. 
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7.3.3 Flexibilidade da Função Transmissão 

Os equipamentos que afetam a flexibilidade são aqueles cujos defeitos e manutenções 

impedem as manobras na subestação, esta situação não prevê a aplicação de PV, no entanto, 

dificulta ou até impede as manobras para realização de manutenções em equipamentos da SE, 

inclusive aqueles pertencentes aos acessantes. 

O arranjo físico das subestações contribui para o aumento da flexibilidade, 

consequentemente aumenta a disponibilidade da instalação. Por exemplo: uma SE com barra 

dupla é mais flexível que uma SE com barra principal e de transferência. Enquanto uma SE 

com configuração de barra de disjuntor e meio, é mais flexível que uma SE com barra dupla. 

O aumento da flexibilidade da SE facilita a realização das manutenções nos equipamentos, 

reduzindo a necessidade dos desligamentos, consequentemente, aumentando a sua 

disponibilidade. 

A flexibilidade operacional da FT está relacionada à dificuldade que ela apresenta para 

a realização de intervenções para manutenções preventivas e corretivas.  

Há equipamentos cujos defeitos e manutenções não impactam a FT, ou seja, não 

afetam a disponibilidade e a capacidade plena, e nem reduzem a flexibilidade. Como, por 

exemplo, um defeito em um componente no quadro de comando de um transformador, que 

não ofereça risco de desligamento, nem de restrição operativa para a FT, e que possa ser 

eliminado sem a programação de desligamentos e sem risco para o sistema. 

7.4 O GRAU DE IMPORTÂNCIA DE CADA FT 

As FT não possuem o mesmo grau importância, o qual depende do valor de sua 

remuneração (a Parcela Variável é proporcional à remuneração), de sua função estratégica na 

subestação e no sistema, e de sua flexibilidade operacional. 

Para facilitar a identificação do valor da remuneração (RAP – Remuneração Anual 

Permitida) da FT, são criados 5 (cinco) grupos, da seguinte maneira: 

 

 Grupo 1: composto pelas FT que possuem uma RAP equivalente a um valor acima 

de 80% da maior RAP do sistema; 

 Grupo 2: composto pelas FT que possuem uma RAP equivalente a um valor entre 

60% e 80% da maior RAP do sistema; 
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 Grupo 3: composto pelas FT que possuem uma RAP equivalente a um valor entre 

40% e 60% da maior RAP do sistema; 

 Grupo 4: composto pelas FT que possuem uma RAP equivalente a um valor entre 

20% e 40% da maior RAP do sistema; 

 Grupo 5: composto pelas FT que possuem uma RAP equivalente a um valor de até 

20% da maior RAP do sistema. 

 

A função estratégica de uma FT está relacionada com a carga atendida por ela e com a 

função que ela desempenha, no caso de uma necessidade de recomposição do sistema, após 

um blecaute, conforme ONS (2010d). 

A flexibilidade operacional da FT está relacionada à dificuldade que ela apresenta para 

a realização de intervenções para manutenções preventivas e corretivas. Neste caso, as 

funções que não atendem ao critério n-1 (exigido pelo ONS), para a realização de 

manutenções, são consideradas de baixa flexibilidade.  

Além da avaliação da confiabilidade da FT, a sua situação é analisada, considerando o 

grupo a que ela pertence, se é estratégica e se possui flexibilidade operacional. 

A confiabilidade do equipamento e a situação da FT a que pertencem definem o grau 

de prioridade que deve ser dispensado a ele, para a realização de manutenções, conforme 

gráfico da Figura 7.5, as manutenções prioritárias estão localizadas acima da linha vermelha. 

 

Figura 7.5 – Gráfico do ICR do equipamento com relação à situação da FT 

 

Fonte: Próprio autor. 
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7.5 A CONFIABILIDADE DAS SUBESTAÇÕES 

A metodologia proposta nesta Tese permite a avaliação da confiabilidade de uma 

subestação, por meio da análise das confiabilidades das FT que a compõem, considerando 

uma hierarquia que considera a carga atendida, a flexibilidade para manutenções e o tempo 

para recomposição. 

Do ponto de vista da carga atendida, as funções transmissão mais importantes, são 

aquelas que possibilitam o suprimento à subestação analisada e aquelas que atendem a uma 

carga significativa.  

Com relação à flexibilidade, as funções transmissão mais importantes, ou que exigem 

mais atenção, do ponto de vista da manutenção, são aquelas que não obedecem ao critério n-1, 

exigido pelo ONS. Este critério exige que, durante a manutenção com o desligamento de uma 

FT, as demais permaneçam disponíveis, e caso aconteça uma ocorrência com alguma delas, as 

restantes supram o sistema.  

As configurações das subestações constituem fator determinante, na influência 

causada pelas indisponibilidades dos equipamentos. As subestações com maior flexibilidade 

possibilitam maior disponibilidade e, consequentemente, menor desconto por PVI. 

Considerando-se a recomposição do sistema, após um blecaute, as funções transmissão 

mais importantes são aquelas que compõem o Corredor de Recomposição Fluente, que 

permite a recomposição do sistema independente do ONS, e o Corredor de Recomposição 

Coordenada, que permite a recomposição do sistema pelo ONS. 

De modo semelhante, e considerando-se os mesmos critérios analisados para a 

avaliação da confiabilidade das subestações, pode-se avaliar a confiabilidade do sistema de 

transmissão. 

7.6 PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO 

O objetivo das ações de manutenção é manter o sistema de transmissão nas melhores 

condições possíveis de funcionamento, com o máximo de disponibilidade e sem restrições 

operativas. 

A manutenção baseada na confiabilidade de funções transmissão visa à redução dos 

descontos por parcela variável aplicável por indisponibilidade e/ou restrição operativa. Nos 

casos de indisponibilidades, o desconto da Parcela Variável equivale ao valor que seria 

recebido como remuneração pelo período do desligamento, porém, multiplicado por um 
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fator k. Nos casos de restrições operativas, a Parcela Variável é calculada por fórmula 

específica e é proporcional à restrição causada e ao seu tempo de duração. 

As prioridades de manutenção são os casos dos equipamentos que estão em Risco. 

Portanto, podem causar desligamento, restrição operativa e redução de flexibilidade à FT a 

que pertencem (ou a outra FT), nesta ordem. Pois, a Parcela Variável por indisponibilidade 

não programada tem o valor mais elevado (o fator k varia de 50 a 150). Sendo que as FT mais 

caras, estratégicas e de baixa flexibilidade operacional são prioritárias. Neste caso, as FT 

prioritárias e com a confiabilidade em risco constituem os pontos críticos da subestação. 

Em segundo e terceiro lugar estão os equipamentos em alerta e em atenção, ou seja, os 

casos que não oferecem riscos à FT, mas necessitam de intervenção para execução de 

manutenções que afetam a FT. Nesta classificação, as prioridades, em ordem crescente de 

grau de importância, são: com redução de flexibilidade, com restrição operativa e com 

desligamento da FT. 

Em quarto lugar estão os equipamentos que necessitam de intervenções para 

manutenções que não oferecem impacto para as Funções Transmissão. 

Destaca-se que, no momento de uma intervenção na FT, com desligamento, deve-se 

aproveitar para realizar o maior número possível de manutenções nos equipamentos que a 

compõem (todas que estiverem pendentes, se possível), que dependam de desligamento. 

Sendo que o trabalho deve ser bem planejado para que o tempo programado para a 

intervenção principal seja respeitado, para não causar descontos extras, já que a 

indisponibilidade programada também é descontada (o fator k varia entre 2,5 e 10). 

O planejamento adequado das atividades de manutenção constitui fator preponderante 

na minimização de desligamentos não programados, e, consequentemente na redução do valor 

dos descontos por PVI Não Programadas, que resultam em penalizações mais caras, devido ao 

elevado valor do fator   . 

As ações de manutenção devem ser programadas de acordo com as prioridades 

indicadas na Tabela 7.2, para a realização das manutenções preventivas e corretivas, e 

substituições de equipamentos, visando eliminar defeitos e os desgastes nos equipamentos. 
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Tabela 7.2 – Prioridade de Manutenção com base na Confiabilidade dos Equipamentos, 

considerando a redução dos descontos por Parcela Variável sobre as Funções 

Transmissão 

Equipamento Consequência para a FT FT 
Prioridade de 
Manutenção 

Risco 

Desligamento 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

1 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

2 

Restrição Operativa 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

3 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

4 

Redução de 
Flexibilidade 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

5 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

6 

 Alerta (Intervenção) 

Desligamento 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

7 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

8 

Restrição Operativa 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

9 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

10 

Redução de 
Flexibilidade 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

11 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

12 

 Atenção 
(Intervenção) 

Desligamento 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

13 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

14 

Restrição Operativa 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

15 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

16 

Redução de 
Flexibilidade 

Grupo 1, estratégicas* e de 
reduzida flexibilidade** 

17 

Demais grupos (na ordem de 
RAP) 

18 

Alerta ou Atenção 
(Intervenção) 

Sem impacto (ordem de 
importância para o 
equipamento) 

  

19 

*FT estratégicas - atendem às maiores cargas e/ou são necessárias na recomposição do sistema após um blecaute. 

**FT de reduzida flexibilidade - não atendem ao critério (n-1) exigido pelo ONS. 

 

As manutenções preventivas constituem importante recurso para evitar os 

desligamentos intempestivos, que resultam na aplicação de PVI Não Programadas, que são 
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mais caras. Com o mesmo objetivo, as manutenções preditivas são importantes para a 

identificação de problemas ocultos que podem resultar em falhas inesperadas.  

Priorizar as ações de manutenção em equipamentos com maiores influências nas 

indisponibilidades das FT, especialmente das que possuem as maiores remunerações, 

contribui para a redução da indisponibilidade dos sistemas de transmissão da malha nacional, 

e dos descontos por PV, nas remunerações das empresas transmissoras do SIN.  

7.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

Este capítulo analisa as influências das indisponibilidades dos equipamentos sobre as 

Funções Transmissão. 

O pagamento das remunerações e a aplicação dos descontos por PV, realizados no 

setor elétrico brasileiro, são explicados de forma resumida com a descrição das 

indisponibilidades que causam as penalizações.  

A análise da confiabilidade proposta para a FT considera os critérios: disponibilidade, 

capacidade plena e flexibilidade. 

A prioridade da FT depende de sua confiabilidade e do seu grau de importância, que é 

definido pelo valor de sua remuneração, pela sua função estratégica e sua flexibilidade 

operacional. 

As indisponibilidades dos equipamentos podem causar indisponibilidades das FT, das 

subestações e dos sistemas de transmissão. A gravidade desta influência depende do 

equipamento afetado, do tipo do defeito, da manutenção necessária para eliminá-lo e do 

tempo de recomposição. Em alguns casos, a posição do defeito no equipamento pode 

aumentar a gravidade da ocorrência. 

A confiabilidade das subestações e dos sistemas de transmissão pode ser avaliada, a 

partir da análise da confiabilidade das suas respectivas FT, da carga atendida, da flexibilidade 

e tempo de recomposição. 

São descritos neste capítulo os pontos a serem considerados para o estabelecimento de 

uma estratégia para programação de ações de manutenção, visando o aumento da robustez do 

sistema e a redução da aplicação dos descontos por PV. 

As prioridades são definidas para os riscos de desligamento, restrições operativas e 

redução de flexibilidade, nesta ordem, considerando a confiabilidade e o grau de importância 

das FT, e a confiabilidade dos equipamentos que as compõem. A programação de 
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manutenções também deve contemplar as intervenções nos equipamentos, nos casos que não 

oferecem riscos e nos casos sem impacto para a FT, conforme detalhado na Tabela 7.2. 

O resultado final esperado é a redução das indisponibilidades dos sistemas de 

transmissão. No caso do SIN, a redução dos descontos por PV aplicados às empresas 

transmissoras da malha nacional brasileira. 
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8 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do modelo proposto nesta Tese deriva da extensa experiência em 

engenharia dos especialistas entrevistados; considera as normas, regulamentos e 

procedimentos estabelecidos nas normas internacionais e nos manuais dos fabricantes, e é 

organizado de modo a utilizar os registros das manutenções nos equipamentos regularmente 

preservados pelos departamentos de engenharia. 

O ICR permite a identificação do equipamento com a maior necessidade de 

manutenção e a sua reavaliação, após a eliminação do seu defeito. Além disso, o ICR 

identifica as diferenças nos riscos de falhas de equipamentos semelhantes e de mesma idade, 

mas com diferentes níveis de desgaste. Em estudos futuros o ICR pode ser utilizado para 

estimar a velocidade média de deterioração e para definir a periodicidade adequada para 

realização de manutenção preventiva em cada peça de equipamento. 

No modelo proposto nesta Tese, os diversos tipos de defeitos no equipamento são 

analisados e classificados de acordo com a severidade, considerando vários parâmetros, tais 

como: risco de desligamento, risco de restrição operacional, risco à segurança de pessoas, 

redução da vida útil do equipamento e risco à segurança do meio ambiente; de modo que as 

manutenções dos equipamentos com mais desgastes e com defeitos mais graves sejam 

priorizadas. Além disso, o método proposto nesta Tese é ajustável e pode ser adequado para 

cada equipamento/sistema, de acordo com as suas características regionais e sistêmicas. 

Esta nova metodologia para avaliação do Índice Composto de Risco - ICR de 

equipamentos pretende sistematizar as ações implementadas diariamente pelos técnicos 

especialistas responsáveis pelas manutenções nos equipamentos das subestações de 

transmissão, onde existem defeitos e equipamentos desgastados. Desta forma, possibilita o 

registro do conhecimento adquirido ao longo de 20 ou 30 anos de experiência, pelos 

profissionais mais antigos, somado ao conhecimento atual dos profissionais mais jovens. Este 

registro proporciona um ganho importante, não somente para as empresas que aplicarem o 

novo método proposto nesta Tese, que permite o “armazenamento” do conhecimento de seus 

empregados, mas para todo o setor elétrico, que recebe uma metodologia que oferece a 

possibilidade de reunir as melhores práticas de forma organizada e sistemática, em que os 

ajustes, as ampliações e/ou melhorias do método podem ser aplicados sempre que necessário. 

O índice ICR pode tornar-se a peça central do processo de tomada de decisão com 

uma análise de custo-benefício para examinar as possíveis soluções entre as prioridades 

indicadas por ele, os custos de manutenção associados e os custos resultantes da 
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indisponibilidade do equipamento. Por exemplo, este método torna possível analisar se os 

custos para que o DJ 8, na Figura 6.5, se mova para a área confiável do gráfico, comparado 

aos custos de indisponibilidade. Para os setores de engenharia de manutenção, uma lista de 

prioridades de ações de manutenções constitui uma ferramenta importante e necessária. 

A elaboração de um “Banco de Defeitos e Soluções”, conforme exemplos dos 

Apêndices B e C, visa facilitar o trabalho das equipes de manutenção, no momento das 

ocorrências, e permitir o intercâmbio de conhecimentos e procedimentos entre os especialistas 

em manutenção, que atuam em diferentes sistemas de transmissão. Os custos estimados das 

soluções poderão ser incluídos, para permitir o conhecimento dos custos envolvidos nas 

soluções adotadas.  

Os valores da PV programada ou não programada, que seriam aplicados no caso da 

realização das manutenções corretivas recomendadas para a eliminação dos defeitos nos 

disjuntores a Gás SF6, apresentados no Apêndice C, demonstram que o custo da falha é muito 

mais elevado que o custo da manutenção. Esta diferença é demonstrada com clareza, na tabela 

do Apêndice C, apesar do tempo para a execução da manutenção ter sido considerado o 

mesmo nas duas situações. Sendo que, uma intervenção intempestiva gasta um tempo maior 

para solução do problema, devido ao fator surpresa. 

Estudos futuros poderão ser desenvolvidos para o monitoramento dos defeitos mais 

importantes e a identificação do estágio de deterioração, para indicação do momento mais 

adequado para a realização da manutenção corretiva, de forma a evitar intervenções precoces 

ou, o que é pior, a intervenções tardias que permitam a evolução dos defeitos, causando 

prejuízo para o equipamento e para o sistema. A identificação do grau de adiantamento e o 

conhecimento do processo evolutivo do defeito possibilita a programação da intervenção, para 

eliminação do problema no momento considerado ideal, que é aquele em que a falha é 

impedida sem exigir investimentos muito altos na manutenção. A proposta a ser desenvolvida 

contempla estudos para modelagem dos principais defeitos, desde o seu surgimento até o seu 

ponto extremo que seria a ocorrência da falha do equipamento. 

A remuneração de cada FT, a importância estratégica que desempenha na subestação e 

no sistema de transmissão e sua flexibilidade operacional, constituem parâmetros importantes 

que são utilizados para o estabelecimento da estratégia para o planejamento das ações de 

manutenção nos equipamentos, visando à redução das perdas financeiras resultantes das 

penalizações por PV. 

A redução dos custos de manutenção, obtidos por meio do estabelecimento de uma 

hierarquia nas manutenções baseada na condição/necessidade de cada equipamento, 
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considerando as remunerações e descontos sobre as Funções Transmissão, permitirá o 

direcionamento de verbas mais elevadas para as ampliações, os reforços e as melhorias das 

instalações. 

A programação de manutenção, baseada no ICR dos equipamentos, considerando a 

redução de descontos por Parcela Variável sobre as Funções Transmissão, possibilita o 

desenvolvimento de modelos de manutenções mais eficientes e a minimização das falhas. Em 

acréscimo, contribui com a melhoria do desempenho e reduz os custos da instalação, por meio 

da redução do tempo de indisponibilidade dos equipamentos, e da minimização das multas 

por PV. Além disso, contribui para o aumento da confiabilidade das subestações e do sistema 

de transmissão. 

8.1 CONTRIBUIÇÕES INOVADORAS DA TESE 

Podem ser destacadas as seguintes contribuições científicas: 

 

 Avaliação da CB dos equipamentos, com base na vida útil estimada e no nível dos 

desgastes avaliado pelo ICT, incluindo medições nos pontos vulneráveis 

identificados, com aplicação do método aos disjuntores a Gás SF6;  

 Utilização da CB dos equipamentos para estimativa da taxa de falhas real, de 

acordo com os parâmetros definidos, com exemplo aplicado a disjuntor a Gás SF6; 

 Avaliação da CO dos equipamentos, considerando a classificação dos defeitos, de 

acordo com o grau de gravidade, com aplicação do método aos disjuntores a Gás 

SF6;  

 Avaliação do ICR dos equipamentos, identificando a necessidade de manutenção, 

com aplicação do método aos disjuntores a Gás SF6; 

 Hierarquização das ações de manutenção, baseada no ICR de equipamentos e na 

remuneração de Funções Transmissão, para aumento da robustez do sistema e 

redução dos descontos por PV. 

 

8.2 TRABALHOS FUTUROS 

O desenvolvimento desta Tese identificou os seguintes trabalhos para serem 

empreendidos no futuro: 

- Avaliação do ICR para os demais equipamentos das subestações; 
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- Estimativa da velocidade de deterioração de equipamentos de subestações; 

- Estimativa da periodicidade da manutenção preventiva diferenciada para diversos 

equipamentos de subestações, de acordo com a velocidade de deterioração. 

 

8.3 PUBLICAÇÕES 

Os seguintes artigos foram publicados: 

 
1. Cálculo de Taxas de Falhas e Defeitos em Subestações de Transmissão. 8 º 

SEPOC - Seminário de Eletrônica de Potência e Controle e 2º SEESP - Seminário de Energia 

e Sistemas de Potência, Santa Maria, agosto de 2014; 

2. SF6 Gas Circuit Breakers Reliability Estimation, Considering Likely Wear 

Points. 51º UPEC - International Universities Power Engineering Conference, Coimbra – 

Portugal, setembro de 2016; 

3. Influência das Indisponibilidades de Equipamentos na Qualidade do Serviço 

Público de Transmissão. X CBPE - Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, 

Gramado – RS, setembro de 2016; 

4. Substations SF6 Circuit Breakers: Reliability Evaluation Based on Equipment 

Condition, Electric Power Systems Research – ELSEVIER, disponível em: http://dx.doi.org/ 

10.1016/j.epsr.2016.08.018, setembro de 2016.  
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APÊNDICE A – CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS EM DISJUNTORES A GÁS SF6 

Este apêndice apresenta a tabela com a Classificação dos Defeitos em Disjuntores a 

Gás SF6, obtido pelo Método de Análise Qualitativa, considerando os seguintes parâmetros, 

por grau de importância: 

1. Risco de desligamento do Equipamento 

2. Risco de restrição operacional do Equipamento 

3. Afeta segurança pessoal 

4. Afeta a vida útil do equipamento 

5. Afeta a segurança do meio ambiente 

 

É elaborada a tabela abaixo de Comparação entre os Parâmetros: 

 

                1              2              3              4              5                            kp 

1              1             1,5           1,5          1,5            1,5           7              7/20 

2            0,5             1              1,5         1,5            1,5           6              6/20 

3            0,5            0,5            1            1,5            1,5           5              5/20 

4            0,5            0,5           0,5           1              1,5           4              4/20 

5            0,5            0,5           0,5          0,5             1             3              3/20 

 

Onde:         

                           

Sendo n=número de parâmetros.  

Os defeitos são avaliados por um grupo de especialistas, que estabelecem uma 

pontuação de 0 a 10 para cada defeito, em cada um dos parâmetros descritos. 

O fator kp obtido é multiplicado pela média dos pontos de cada parâmetro, no cálculo 

das Estimativas Médias de cada Parâmetro, conforme apresentado na tabela de Defeitos e 

Parâmetros de Disjuntores a Gás SF6.  
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Pelo Método do Somatório, são somadas as estimativas médias de cada parâmetro de 

cada defeito avaliado. Esta soma é utilizada para calcular o peso do defeito, que serve para a 

identificação das prioridades e para o cálculo dos valores em p.u. 
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D
IS

J
U

N
T

O
R

 A
 G

Á
S

 S
F

6
 

Defeitos / Parâmetros 
Parâmetro 

1  

Parâmetro 

2  

Parâmetro 

3  

Parâmetro 

4  

Parâmetro 

5  

Operador Somatório 

Prioridade 
Em 

p.u. Índice 

Final 

Ranking 

Final 

Contador de operações 0,35 0 0,25 0,2 0 0,8 0,064 18 0,08 

Falha no densostato 3,5 0 1 0,8 0,45 5,75 0,46 9 0,61 

Resistência de aquecimento 0,35 0 0 1 0 1,35 0,108 17 0,14 

Infiltração de água 1,05 0 0,75 0,6 0,45 2,85 0,228 14 0,30 

Vazamento de óleo 3,15 0 1,5 1,6 1,5 7,75 0,62 4 0,82 

Baixa pressão de Gás 1° estágio 3,5 0 1,75 1,6 1,05 7,9 0,632 3 0,83 

Falta de pressurização da bomba hidráulica 3,5 0 0,75 1,6 0,15 6 0,48 6 0,63 

Defeito no circuito de alimentação de 

sinalização 1,05 0 0,25 0,2 0 1,5 0,12 16 0,16 

Atuação indevida de Gás SF6 3,5 0 0,75 1,2 0,45 5,9 0,472 7 0,62 

Ligação invertida no Sistema de Aquecimento 0,35 0 0,25 0,2 0 0,8 0,064 18 0,08 

Baixo nível de óleo no reservatório 2,1 0 1,5 1,2 1,05 5,85 0,468 8 0,62 

Defeito no circuito de carregamento da mola 3,5 0 0,75 0,6 0,15 5 0,4 11 0,53 

Corrosão nas roscas das conexões da tubulação 3,5 0 2,5 2 1,5 9,5 0,76 1 1,00 

Não aceita fechamento 3,5 0 0,25 0,2 0,15 4,1 0,328 12 0,43 

Baixa pressão de óleo 1º estágio 3,5 0 1 1,6 1,2 7,3 0,584 5 0,77 

Borracha de vedação da porta desgastada 0,35 0 0,25 1,4 0,15 2,15 0,172 15 0,23 

Alto teor de umidade no Gás SF6 3,5 0 2,5 2 1,5 9,5 0,76 1 1,00 

Defeito no relé supervisor de tensão 74.3 2,1 0 2 1,6 0 5,7 0,456 10 0,60 

Alto teor de SO2 no Gás SF6 3,5 0 2,5 2 1,5 9,5 0,76 1 1,00 

Baixo teor de pureza do Gás SF6 2,45 0 2,5 2 1,5 8,45 0,676 2 0,89 

Merejamento selo mecânico 2,1 0 1,5 1,2 0,9 5,7 0,456 10 0,60 

Inversão do circuito de corrente 2,1 0 0,75 0,6 0,45 3,9 0,312 13 0,41 

Vazamento de Gás 3,5 0 2,5 2 1,5 9,5 0,76 1 1,00 
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APÊNDICE B – BANCO DE DEFEITOS E SOLUÇÕES - TRANSFORMADORES 

(continua) 

Subsistema Componentes Defeito 
Indicativo do 

defeito 

Manutenção 

corretiva 

Manutenção 

preditiva / 

monitoramento 

Parte Ativa 

Enrolamentos 
Descargas 

parciais 
Formação de gases 

Manutenção 

realizada pelo 

fabricante 

Coleta de óleo 

para controle dos 

gases 

combustíveis 

Conexões 

Térmicas 
Ponto quente Ponto quente 

Limpeza e 

reaperto 
Termovisão 

Óleo 

Contaminação 

Valores abaixo do 

normal 

encontrados nas 

coletas de óleo. 

Tratamento do 

óleo  
Coleta de óleo 

Papel 
Contaminação 

por umidade 
Baixa isolação 

Tratamento do 

óleo e do 

transformador 

por máquina 

de termovácuo 

o pelo 

processo de 

hot-oil-spray 

Ensaios de 

isolação e 

retiradas de 

amostras para 

ensaios em 

laboratório. 

Armário comando principal 

Infiltração de 

água 

Água no interior 

dos armários 

Eliminação de 

pontos de 

infiltração de 

água. 

Inspeção visual  

Defeito em 

componente 

Curto circuito ou 

mau 

funcionamento  

Substituição 

do componente 
  

Defeito em 

conexões 

Ferrugem ou curto 

circuito 

Substituição 

das conexões 
  

Arm.com.ch.carga/comutador 

Infiltração de 

água 

Água no interior 

dos armários 

Eliminação de 

pontos de 

infiltração de 

água. 

Inspeção visual 

Defeito em 

componente 

Curto circuito ou 

mau 

funcionamento  

Substituição 

do componente 
  

Defeito em 

conexões 

Ferrugem ou curto 

circuito 

Substituição 

das conexões 
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(continuação) 

Armário de Interligação 

Infiltração de 

água 

Água no interior 

dos armários 

Eliminação de 

pontos de 

infiltração de 

água. 

Inspeção visual 

Defeito em 

componente 

Curto circuito ou 

mau 

funcionamento  

Substituição 

do componente 
  

Defeito em 

conexões 

Ferrugem ou curto 

circuito 

Substituição 

das conexões 
  

Arm.com.Moto Ventiladores 

Infiltração de 

água 

Água no interior 

dos armários 

Eliminação de 

pontos de 

infiltração de 

água. 

Inspeção visual 

Defeito em 

componente 

Curto circuito ou 

mau 

funcionamento  

Substituição 

do componente 
  

Defeito em 

conexões 

Ferrugem ou curto 

circuito 

Substituição 

das conexões 
  

Tanque de 

Expansão do 

tanque principal 

Indicador de 

nível de óleo 

Boia presa Sem 

movimentação do 

indicador 

Manutenção na 

boia ou 

substituição 

Inspeção visual 

Bolsa ou 

membrana de 

borracha 

Rompimento da 

bolsa 

Óleo na sílica gel 

(respirador) 

Substituição da 

bolsa 

Inspeção visual e 

interna 

Secador de ar  

Sílica gel 

saturada 

Sílica gel cor 

anormal 

Substituição da 

sílica gel 
Inspeção visual 

Tanque de 

Expansão 

Comutador 

Indicador de 

nível de óleo 

Boia presa 

Sem 

movimentação do 

indicador 

Manutenção na 

boia ou 

substituição 

Inspeção visual e 

interna 

Secador de ar  

Sílica gel 

saturada 

Sílica gel cor 

anormal 

Substituição da 

sílica gel 
Inspeção visual 

Sistema de 

Selagem 

Independente 

Bolsa com 

nitrogênio 

Rompimento da 

bolsa 
Bolsa contraída 

Substituição da 

bolsa 
Inspeção visual 

Válvula de 

alívio de 

pressão 

Emperramento     
Inspeção interna 

detalhada 

Válvula de 

vácuo 
Emperramento     

Inspeção interna 

detalhada 

Tubulações 

Vazamento 

Bolsa sem 

nitrogênio mesmo 

depois de um 

tempo após o 

enchimento. 

Eliminar os 

pontos de 

vazamento 

Inspeção visual 
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(continuação) 

Bucha 

Conexões 

elétricas 

Ponto quente 

Ferrugem causada 

pelo 

sobreaquecimento 

Eliminar a 

anormalidade 

térmica 

Termovisão 

Tap capacitivo 
Perda da 

isolação 

Aumento do fator 

de potência 

Substituição da 

bucha ou 

manutenção 

em campo pelo 

fabricante. 

Ensaios 

específicos  

Conexões 

mecânicas 

Merejamento 

de óleo 
Sinais de óleo 

Eliminar 

merejamento 

de óleo 

Inspeção visual 

TC´s de Bucha 

Polaridade Indicação incorreta  
Inverter 

polaridade 

Ensaios 

específicos 

Baixa isolação Fugas de corrente 
Substituir TC 

de bucha 

Ensaios 

específicos 

Erro de relação Indicação incorreta  
Substituir TC 

de bucha 

Ensaios 

específicos 

Sistema de 

Monitoramento 

de Temperatura 

Termômetro 

Erro na 

indicação de 

temp. 

Indicação de 

temperatura fora do 

normal ou erro no 

display do monitor 

Calibração 

pelo fabricante 
Inspeção visual 

PT 100 

Erro na 

indicação de 

temp. 

Indicação de 

temperatura fora do 

normal, cuba do 

PT-100 sem óleo. 

Colocar óleo 

na cuba do PT-

100 ou 

substituir. 

  

TC de bucha de 

imagem 

térmica 

Fiação invertida 

ou defeito no 

TC tipo janela 

Erro de leitura 

Inverter 

polaridade ou 

substituir tc 

tipo janela. 

  

Válvulas de 

Segurança 

Conexões 

mecânicas 

Merejamento 

de óleo 
Sinais de óleo 

Reaperto das 

conexões 
Inspeção visual 

Relé de Gás 

Bóia 
Rompimento 

Sinalização ou trip 

indesejado 

Substituição da 

boia ou do relé 

Inspeção 

detalhada 

Conexões 

mecânicas 

Merejamento 

de óleo 
Sinais de óleo 

Reaperto das 

conexões 
Inspeção visual 

Contatos 

internos 
  

Sinalização ou trip 

indesejado 

Substituição 

do relé 
  

Fiações 
Rompimento Atuações indevidas 

Substituição da 

fiação 

Inspeção 

detalhada 

Relés de Fluxo 

Conexões 

mecânicas 

Merejamento 

de óleo 
Sinais de óleo 

Reaperto das 

conexões 
Inspeção visual 

Válvula de 

Sobrepressão 

Comutador 

Conexões 

mecânicas 

Merejamento 

de óleo 
Sinais de óleo 

Reaperto das 

conexões 
  

Chave de Carga 

(Comutador sob 

carga) 

Conexões 

mecânicas 

Merejamento 

de óleo 
Sinais de óleo 

Reaperto das 

conexões 
Inspeção visual 
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(conclusão) 

Mecanismo de 

Acionamento 

Haste de 

acionamento 

Mau 

funcionamento 

do mecanismo 

Barulho anormal 

ou travamento da 

haste 

Lubrificação 

das partes 

móveis ou 

substituição da 

haste ou motor 

  

Seletor de Tap a 

Vazio 

Contatos 

principais 
Mau contato 

Descargas parciais 

e formação de 

gases 

Substituição 

do seletor 

Coleta de óleo 

para controle dos 

gases 

combustíveis. 

Moto-Bomba   

Mau 

funcionamento 

Motor com barulho 

ou curto circuito 

Substituição da 

moto-bomba 
  

Moto-Ventilador 

No rolamento 
Motoventilador 

não funciona 

Substituir 

rolamento 

Inspeção 

detalhada 

Avaria nos 

terminais  
Ponto quente 

Eliminar 

anormalidade 

térmica 

Termovisão 

Rompimento de 

fiação 

Motoventilador 

não funciona e 

desarma o DJ de 

proteção na partida 

Substituição da 

fiação 

Inspeção 

detalhada 

Radiadores 

Vazamento de 

óleo 
Sinais de óleo 

Eliminar o 

merejamento 

com aperto das 

conexões ou 

substituições 

de vedações. 

Inspeção visual 

Pontos de 

ferrugem 
Sinais de ferrugem 

Tratamento 

com pintura 
Inspeção visual 

Válvulas e Fluxômetros 
Vazamento de 

óleo 
Sinais de óleo 

Substituição 

das válvulas e 

fluxômetros 

Inspeção visual 
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APÊNDICE C – BANCO DE DEFEITOS E SOLUÇÕES – DISJUNTORES A GÁS SF6 

(continua) 

PRIORIDADE                     

(por 

gravidade) 

DEFEITOS SOLUÇÕES 

CUSTO DA SOLUÇÃO (R$) 
CUSTO DA FALHA DO 

EQUIPAMENTO (R$) 

M.O. 

Tempo 

do 

serviço 

(h) 

Tempo 

do 

deslig. 

(h) 

PV por INDISP 

programada da FT da 

LT ou Trafo 

PV por INDISP 

intempestiva da FT 

FT mais 

cara * 

FT mais 

barata ** 

FT mais 

cara * 

FT mais 

barata ** 

1 
Corrosão nas roscas das 

conexões da tubulação Substituição das conexões. 3 6 6 78.671,40 2.359,80 1.180.071,00 35.397,00 

1 Alto teor de umidade no Gás SF6 
Substituição do Gás SF6 

contaminado por outro com 

100% de pureza. 3 8 8 104.895,20 3.146,40 1.573.428,00 47.196,00 

1 Alto teor de SO2 no Gás SF6 

Substituição do Gás SF6 

contaminado por outro com 

100% de pureza. 3 8 8 104.895,20 3.146,40 1.573.428,00 47.196,00 

1 Vazamento de Gás 
Substituição do Pólo com 

vazamento. 4 24 24 314.685,60 9.439,20 4.720.284,00 141.588,00 

2 Baixo teor de pureza do Gás SF6 

Substituição do Gás SF6 

contaminado por outro com 

100% de pureza. 3 8 8 104.895,20 3.146,40 1.573.428,00 47.196,00 

3 Baixa pressão de Gás 1° estágio 
Complemento de Gás SF6 para 

a normalização da pressão. 2 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Vazamento de óleo 
Reaperto ou substituição 

conexões hidráulicas. 3 4 4 52.447,60 1.573,20 786.714,00 23.598,00 

5 Baixa pressão de óleo 1º estágio 

Correção do nível de óleo no 

reservatório, eliminação de 

vazamentos nas conexões 

hidráulicas. 3 3 3 39.335,70 1.179,90 590.035,50 17.698,50 

6 
Falta de pressurização da bomba 

hidráulica 

Correção circuito elétrico da 

motobomba, substituição 

motobomba. 3 4 4 52.447,60 1.573,20 786.714,00 23.598,00 
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(conclusão) 

7 Atuação indevida de Gás SF6 Verificação do densostato. 2 2 2 26.223,80 786,60 393.357,00 11.799,00 

8 
Baixo nível de óleo no 

reservatório 

Eliminação de vazamentos nas 

conexões hidráulicas, reposição 

do óleo para o nível normal. 2 1 1 13.111,90 393,30 0,00 0,00 

9 Falha no densostato Substituição do densostato. 2 2 2 26.223,80 786,60 393.357,00 11.799,00 

10 
Defeito no relé supervisor de 

tensão 74.3 
Substituição do relé supervisor 

de tensão 74.3. 2 2 2 26.223,80 786,60 393.357,00 11.799,00 

10 Merejamento selo mecânico 
Reaperto ou substituição 

conexões hidráulicas. 2 4 4 52.447,60 1.573,20 0,00 0,00 

11 
Defeito no circuito de 

carregamento da mola 

Se for problema elétrico, 

substituição, reaperto conexões 

elétricas. 2 3 3 39.335,70 1.179,90 590.035,50 17.698,50 

12 Não aceita fechamento 

Correção do circuito elétrico de 

fechamento, verificação bobina 

de fechamento. 2 2 2 26.223,80 786,60 393.357,00 11.799,00 

14 Infiltração de água Correção da vedação. 2 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 
Borracha de vedação da porta 

desgastada 
Substituição da borracha e 

correção da vedação. 2 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 
Defeito no circuito de 

alimentação de sinalização 
Correção do circuito elétrico de 

sinalização. 2 2 2 26.223,80 786,60 0,00 0,00 

17 Resistência de aquecimento 
Substituição da resistência de 

aquecimento 2 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Contador de operações 
Substituição do contador de 

operações. 2 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 
Ligação invertida no Sistema de 

Aquecimento Correção da ligação. 2 0,5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

* Valores calculados a partir da remuneração definida para a FT de maior remuneração do Sistema de Transmissão de Rondônia, referente 

ao mês de outubro de 2015. 

** Valores calculados a partir da remuneração definida para a FT de menor remuneração do Sistema de Transmissão de Rondônia, 

referente ao mês de outubro de 2015. 
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ANEXO A – REGULAMENTAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

O método desenvolvido nesta tese para priorização de manutenção, com base na 

avaliação da confiabilidade de equipamentos de subestação de transmissão, considera critérios 

abrangentes como a vida útil, a condição dos equipamentos e a existência de defeitos, e é 

aplicável a qualquer subestação de transmissão.  

O modelo nacional brasileiro considera o conceito de Função Transmissão – FT, para 

indicar um conjunto de equipamentos, conforme definido na Resolução 191 (ANEEL, 2005), 

e as penalizações impostas pelo ONS, nas situações de indisponibilidade e/ou restrição 

operativa destas FT, conforme disposto na Resolução 729 (ANEEL, 2016), são características 

do Sistema Interligado Nacional. 

Este anexo tem o objetivo de apresentar a Regulamentação do Setor Elétrico 

Brasileiro, relacionada a esta pesquisa. 

O Setor Elétrico Brasileiro funciona de acordo com o modelo lançado pelo governo 

federal, nos anos de 2003 a 2004, por meio das Leis nº. 10.847 e 10.848, de 15 de março de 

2004, e pelo Decreto nº. 5.163, de 30 de julho de 2004 (ONS, 2014a). Este modelo, dentre 

outras providências, ampliou a autonomia do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS. 

PROCEDIMENTOS DE REDE DO ONS 

O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações 

de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), sob a 

fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) (ONS, 2014a). 

Para o exercício de suas atribuições legais e o cumprimento de sua missão 

institucional, um dos estudos que o ONS elabora, com a participação dos Agentes 

(responsáveis pelas instalações e serviços de geração, transmissão, distribuição, operação, 

exportação e importação de energia elétrica) e homologação da ANEEL, são os 

Procedimentos de Rede. Este conjunto de normas e requisitos técnicos estabelecem as 

responsabilidades do operador nacional e dos agentes setoriais (ONS, 2014a). 

Os Procedimentos de Rede do ONS constituem 25 (vinte e cinco) módulos de 

documentos vigentes, subdivididos em submódulos, os quais definem os procedimentos e os 

requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação 
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eletroenergética, administração da transmissão, programação e operação em tempo real no 

âmbito do Sistema Interligado Nacional – SIN.  

MÓDULOS RELACIONADOS A ESTA TESE 

O método proposto nesta Tese visa o cálculo de confiabilidade de equipamentos e 

Funções Transmissão, sob a perspectiva da manutenção. Assim, um dos módulos relacionados 

com esta pesquisa é o Módulo 16 - Acompanhamento de Manutenção. O objetivo deste 

módulo é possibilitar, ao ONS, o acompanhamento da manutenção nos equipamentos, 

instalações e sistemas da Rede Básica, descritos no Anexo 1 de seu submódulo 16.1, visando 

garantir que a operação do Sistema Interligado Nacional – SIN tenha os níveis e os padrões de 

qualidade requeridos (ONS, 2014b). 

Além de possibilitar o acompanhamento da manutenção pelo ONS, o módulo 16, por 

meio de seus submódulos, oferece os insumos necessários para um serviço de fornecimento 

de energia elétrica nos níveis e padrões de qualidade e confiabilidade, de acordo com o 

estabelecido no Módulo 2 - Requisitos Mínimos para instalações e gerenciamento de 

indicadores de desempenho da rede básica e de seus componentes (ONS, 2014b).  

Com o objetivo de assegurar a continuidade, a qualidade e a economicidade do 

suprimento de energia elétrica pela Rede Básica, no âmbito do SIN, o ONS estabelece 

processos para cálculo de indicadores de desempenho, conforme descreve o Módulo 25 - 

Apuração dos dados, relatórios da operação do Sistema Interligado Nacional e indicadores de 

desempenho (ONS, 2014b). Os processos, para o cálculo dos indicadores relacionados às 

Funções Transmissão, estão descritos no Submódulo 25.8 Indicadores de desempenho de 

equipamentos e linhas de transmissão e das funções transmissão e geração. O submódulo 

25.10 apresenta os Indicadores de desempenho de manutenção e de intervenções, cujo 

objetivo é identificar os acertos e os desvios das programações.  

As falhas e os tempos de indisponibilidades de equipamentos influenciam nos 

indicadores de continuidade. Consequentemente, equipamentos com maior confiabilidade 

contribuem para a melhoria dos indicadores de desempenho das Funções Transmissão da 

Rede Básica. Assim, um método para priorização de manutenções, baseado na confiabilidade 

de equipamentos e Funções Transmissão, possibilita melhor desempenho das instalações, 

conforme poderá ser confirmado por meio dos indicadores obtidos. 
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O ONS contrata e administra os serviços de transmissão de energia elétrica, bem como 

suas respectivas condições de acesso e de uso do sistema de transmissão. Em função disso, e 

em atendimento à regulamentação da ANEEL, o Operador Nacional, dentre outras atividades, 

celebra e administra contratos de prestação de serviços de transmissão e realiza a apuração 

mensal dos serviços e encargos relacionados a estes. Assim, dentre os critérios e processos 

apresentados no Módulo 15 – Administração de serviços e encargos da transmissão estão os 

inerentes à contratação e administração dos serviços de transmissão. Os submódulos 

relacionados às Funções Transmissão, no escopo deste trabalho, são: Submódulo 15.6 – 

Apuração dos desligamentos, restrições operativas temporárias, entradas em operação e 

sobrecargas em instalações da Rede Básica e Submódulo 15.12 – Apuração mensal das 

parcelas variáveis referentes à disponibilidade de instalações da Rede Básica. 

O trabalho proposto visa à minimização dos desligamentos programados e a redução 

dos desligamentos intempestivos e restrições operativas, os quais são apurados de acordo com 

os submódulos 15.6 e 15.12. 

MÓDULO 16 – ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO 

As ações de manutenção priorizadas, a partir da avaliação do ICR de equipamentos e 

funções transmissão, conforme proposto neste trabalho, devem atender às exigências do 

Módulo 16, com relação à realização de atividades mínimas de manutenção.  

O Módulo 16 define o acompanhamento da manutenção, exercido pelo ONS, visando: 

a realização das atividades mínimas de manutenção previstas pelos agentes responsáveis; a 

análise pelo ONS dos indicadores relativos à realização e ao cancelamento das programações; 

atuação do ONS nos casos em que os indicadores de disponibilidade, tempo médio de reparo 

e taxa de falha estiverem situados em faixas de alerta ou insatisfatória definidas pela ANEEL 

(ONS, 2014b).  

O serviço de fornecimento de energia elétrica no âmbito do Sistema Interligado 

Nacional atende aos níveis e padrões de qualidade requeridos pelos consumidores e pela 

ANEEL. As atividades de manutenção, definidas e realizadas pelos agentes responsáveis, 

cumprem o seu objetivo de garantir as condições nominais de projeto, de acordo com os 

padrões de desempenho homologados pela ANEEL.  

O Módulo 16 contempla quatro submódulos vigentes, descritos a seguir. 
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Submódulo 16.1 – Acompanhamento de manutenção: visão geral 

A metodologia apresentada nesta tese é aplicável aos equipamentos de subestações, 

listados no anexo 1 do submódulo 16.1. 

O objetivo deste submódulo 16.1 é apresentar o módulo 16, de maneira global, e 

descrever, resumidamente, os demais submódulos. Além disso, descreve, em seu anexo 1, os 

equipamentos, instalações e sistemas que deverão ser objeto do acompanhamento de 

manutenção, pelo ONS. Nas subestações, estão sujeitos ao acompanhamento de manutenção 

(ONS, 2009a): 

1. Equipamentos de transformação (transformadores de potência, 

autotransformadores, reguladores e transformadores para instrumentos); 

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

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

estáticos, bancos de capacitores e capacitores série); 

4. Equipamentos que compõem a transmissão em corrente contínua (válvulas, 

transformadores conversores, reatores de alisamento, disjuntores de by-pass e 

filtros); 

5. Equipamentos conversores de frequência (transformadores de potência, 

disjuntores, equipamentos conversores e filtros de corrente alternada); e 

6. Serviços auxiliares (corrente contínua, corrente alternada, centrais de ar 

comprimido para equipamentos de manobra e acionamentos). 

 

Submódulo 16.2 – Acompanhamento de manutenção de equipamentos e linhas de 

transmissão 

O ONS emite e disponibiliza, em meio eletrônico, para a ANEEL e para o agente 

responsável, que recebe as informações referentes à sua empresa até 60 (sessenta) dias após o 

final de cada ano, os seguintes relatórios (ONS, 2009b): 

1. Relatório de Acompanhamento dos Indicadores de Manutenção, que apresenta 

um histórico dos indicadores; 

2. Relatório das Atividades Mínimas de Manutenção, que apresenta os resultados 

da verificação do cumprimento das atividades mínimas de manutenção. 
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Os relatórios acima citados permitem o acompanhamento do desempenho das 

instalações, para verificação dos resultados alcançados pela aplicação do método de análise de 

confiabilidade proposto. 

Os agentes responsáveis deverão estabelecer a política, o planejamento e a técnica de 

execução da manutenção, bem como a forma e as datas para executá-las. Além disso, deverão 

providenciar as inspeções e ações que garantam a confiabilidade e a normalidade operativa e 

funcional de equipamentos e linhas de transmissão e, estabelecer uma sistemática de 

manutenção preventiva para equipamentos e linhas de transmissão, visando à prevenção de 

ocorrências causadas por variações climáticas sazonais e por ambientes poluídos (ONS, 

2009b).  

O método proposto nesta tese visa atender às necessidades dos agentes de transmissão, 

responsáveis pelo planejamento da manutenção das subestações, e pela garantia da 

confiabilidade destas instalações. 

Os agentes tem a responsabilidade de disponibilizar, para o ONS: a relação das 

atividades mínimas de manutenção, os planos de manutenções programadas e os planos de 

contingência, além de enviar, quando solicitado, os relatórios de manutenção de urgência e de 

emergência.  E, devem manter os registros dos resultados de comissionamentos, inspeções, 

ensaios, medições e manutenções executadas em equipamentos e linhas de transmissão, 

integrantes da rede básica (ONS, 2009b). 

 

Submódulo 16.3 – Gestão de indicadores para avaliação de desempenho de 

equipamentos e linhas de transmissão na perspectiva da manutenção 

A sistemática de avaliação do desempenho dos equipamentos e linhas de transmissão 

integrantes da rede básica é definida com base nos indicadores estabelecidos pelo Submódulo 

25.8 – Indicadores de desempenho de equipamentos e linhas de transmissão e das funções de 

transmissão e geração, apresentado na seção 3.5.1. O submódulo 16.3 tem o objetivo de 

estabelecer critérios, diretrizes e sistemáticas para o acompanhamento do desempenho de 

equipamentos e linhas de transmissão pertencentes à rede básica e, estabelecer sistemática de 

emissão e conteúdo do Relatório de Avaliação do Desempenho de Manutenção – RAD, que 

apresenta os resultados da análise de desempenho, a partir dos indicadores estabelecidos 

(ONS, 2009c).  
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Os indicadores de desempenho de equipamentos e linhas de transmissão, na 

perspectiva da manutenção, são criados para avaliar (ONS, 2009c):  

 A disponibilidade; 

 A indisponibilidade para manutenção programada;  

 A indisponibilidade para manutenção forçada; 

 A taxa de desligamento forçado; 

 A taxa de falhas de manutenção;  

 O tempo médio de reparo. 

 

O RAD deverá ser emitido pelo ONS, anualmente, e disponibilizado para cada agente, 

em meio eletrônico, até 60 (sessenta) dias após o encerramento do ano (ONS, 2009c). 

A melhoria da confiabilidade das instalações, resultante de manutenções mais 

eficientes, contribui para a obtenção de melhores resultados de indicadores. 

 

Submódulo 16.4 – Recuperação de indicadores de desempenho em faixa de alerta 

ou insatisfatória na perspectiva da manutenção 

Este submódulo oferece subsídios para a recuperação dos indicadores de 

disponibilidade, tempo médio de reparo e taxa de falha. Ele tem o objetivo de estabelecer as 

premissas e sistemática para a recuperação de indicadores de desempenho de equipamentos e 

linhas de transmissão, que estejam nas faixas de alerta ou insatisfatória (ONS, 2009d).  

Para isso, o ONS solicita um Plano de Ação que contenha: o levantamento das causas 

do desempenho insatisfatório, um cronograma das ações a serem implementadas e as metas a 

serem alcançadas, conforme descrito no ONS (2009d). 

A identificação dos pontos críticos da subestação, indicados pela avaliação de 

confiabilidade, constitui informação importante para a recuperação dos indicadores.  
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MÓDULO 2 – REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÕES DE 

TRANSMISSÃO E GERENCIAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

O segundo módulo dos Procedimentos de Rede do ONS estabelece os requisitos 

mínimos para as instalações de transmissão integrantes da rede básica, de forma a assegurar o 

desempenho adequado do sistema elétrico, o qual é monitorado por meio dos indicadores 

definidos no Módulo 25 – Apuração dos dados, relatórios da operação do Sistema Interligado 

Nacional e indicadores de desempenho (ONS, 2014b). 

O Módulo 2 contempla oito submódulos vigentes. O submódulo 2.8, relacionado a 

esta pesquisa, é descrito a seguir. 

 

Submódulo 2.8 – Gerenciamento dos indicadores de desempenho da rede básica e 

dos barramentos dos transformadores de fronteira, e de seus componentes 

Este submódulo apresenta os indicadores de desempenho da rede básica e dos 

barramentos dos transformadores de fronteira relacionados à Qualidade de Energia Elétrica e 

os valores limites de referência e, estabelece diretrizes para o gerenciamento dos indicadores 

de acompanhamento das Funções Transmissão – FT da rede básica (ONS, 2010a). 

Um dos produtos deste submódulo é o Relatório do Desempenho de Cada Função 

Transmissão, que apresenta os valores dos indicadores para cada função da rede básica, os 

quais servem, dentre outros objetivos, para verificação da conformidade do desempenho das 

funções de transmissão da rede básica em relação ao estabelecido nos Procedimentos de Rede 

(ONS, 2010a). Este relatório é útil para verificação dos resultados obtidos no desempenho da 

FT, após a implantação da manutenção baseada na confiabilidade. 

São definidos os indicadores de continuidade de serviço nos pontos de controle, 

variação de frequência, tensão e Qualidade de Energia. E, os indicadores para 

acompanhamento de desempenho das funções transmissão da rede básica, calculados de 

acordo com as sistemáticas do submódulo 25.8, apresentado na seção 3.5.1, visando verificar 

a conformidade das FT com relação aos requisitos mínimos estabelecidos, que são (ONS, 

2010a): 

 Disponibilidade das Funções Transmissão; 

 Duração Média de Desligamento Forçado das Funções Transmissão; 
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 Frequência de Desligamento das Funções Transmissão; 

 Indisponibilidade Programada das Funções Transmissão; 

 Indisponibilidade Forçada das Funções Transmissão; e 

 Taxa de Desligamento Forçado das Funções Transmissão e Geração. 

 

A realização de manutenções com base no ICR dos equipamentos contribui para a 

redução dos requisitos utilizados no cálculo dos indicadores de desempenho das Funções 

Transmissão. 

O desempenho de cada função deve ser comparado com o desempenho das demais 

funções, pertencentes à mesma família, no que diz respeito à tensão, idade, etc., de 

desempenho previsivelmente homogêneo (ONS, 2010a). 

 

MÓDULO 25 – APURAÇÃO DOS DADOS, RELATÓRIOS DA OPERAÇÃO DO 

SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL E INDICADORES DE DESEMPENHO 

Este módulo estabelece a sistemática para apuração de dados, elaboração de relatórios, 

cálculos de indicadores de desempenho e de atendimento (ONS, 2014b).  

O Módulo 25 contempla onze submódulos vigentes. Os submódulos 25.8 e 25.10, 

relacionados a esta pesquisa, são descritos a seguir. 

 

Submódulo 25.8 – Indicadores de desempenho de equipamentos e linhas de 

transmissão e das funções transmissão e geração 

Este submódulo define o cálculo dos indicadores de desempenho de acompanhamento 

de manutenção dos equipamentos e linhas de transmissão integrantes da rede básica, cujas 

ações são operacionalizadas pelo Sistema de Acompanhamento da Manutenção – SAM, que 

emite o Relatório de Avaliação de Desempenho da Manutenção – RAD, onde são 

apresentadas as análises de desempenho de manutenção dos equipamentos e LT da rede 

básica (ONS, 2010b). Este relatório possibilita a verificação da eficácia da manutenção 

baseada na confiabilidade. 
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O objetivo deste submódulo é estabelecer os procedimentos para o cálculo dos 

indicadores descritos a seguir, os quais podem ser utilizados para verificação dos resultados 

obtidos no desempenho de cada equipamento, após a implantação da manutenção baseada na 

confiabilidade. 

a. Indicadores de Desempenho de Equipamentos e Linhas de Transmissão 

Estes indicadores contemplam, dentre outros, os cálculos de (ONS, 2010b): 

 Disponibilidade de transformadores e linhas de transmissão; 

 Indisponibilidade para manutenção programada de transformadores e linhas de 

transmissão; 

 Indisponibilidade para manutenção forçada de transformadores e linhas de 

transmissão; 

 Taxa de desligamento forçado para transformadores e linhas de transmissão; 

 Taxa de falhas para transformadores e linhas de transmissão; 

 Tempo médio de reparo para transformadores e linhas de transmissão. 

 

b. Indicadores de Desempenho das Funções Transmissão e Geração 

Estes indicadores contemplam, dentre outros, os cálculos de (ONS, 2010b): 

 Disponibilidade das funções transmissão; 

 Duração média de desligamento forçado das funções transmissão; 

 Frequência de desligamento das funções transmissão; 

 Indisponibilidade programada das funções transmissão; 

 Indisponibilidade forçada das funções transmissão; 

 Taxa de desligamento das Funções Transmissão. 

 

Os indicadores são calculados pelo ONS e os resultados são disponibilizados para os 

agentes responsáveis e demais interessados (ONS, 2010b). 
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Submódulo 25.10 – Indicadores de desempenho das programações 

eletroenergética, de manutenção e de intervenções 

Este submódulo, dentre outras questões, trata da avaliação de desempenho das 

programações de manutenção, no âmbito do SIN, estabelecendo sistemática para o cálculo 

dos indicadores das programações de manutenções e das programações de intervenções 

(ONS, 2010c). Este relatório possibilita a verificação da eficácia da programação de 

manutenção, resultante das priorizações definidas pela manutenção baseada no ICR. 

Dentre os indicadores das programações de manutenções, conforme ONS, 2010c, 

estão: 

 Manutenção de Urgência (serviço não programado para a correção de falha, sem 

necessidade de intervenção imediata); 

 Manutenção de Emergência (serviço não programado para a correção de falha, 

com necessidade de intervenção imediata). 

 

Dentre os indicadores das programações de intervenções, conforme ONS, 2010c, 

estão: 

 Intervenções de Urgência; 

 Intervenções de Emergência, 

 

A priorização das manutenções com base no ICR dos equipamentos deve contribuir 

para o melhor desempenho das programações e intervenções, com redução das manutenções e 

intervenções de urgência e emergência. 

 

MÓDULO 15 – ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E ENCARGOS DA 

TRANSMISSÃO 

Um dos objetivos do módulo 15 é apresentar os critérios e processos inerentes á 

contratação e administração dos serviços de transmissão (ONS, 2014b). 

O Módulo 15 contempla doze submódulos vigentes. Os submódulos 15.12 e 15.6, 

relacionados a esta pesquisa, são descritos a seguir. Estes submódulos apresentam os 

processos relacionados à imposição de penalizações para os casos de indisponibilidades e/ou 
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restrições operativas, registradas nas Funções Transmissão, os quais são de interesse desta 

pesquisa, cujo objetivo é o aumento da confiabilidade da instalação e redução das perdas 

financeiras, resultantes da aplicação de multas. 

 

Submódulo 15.12 – Apuração mensal das parcelas variáveis referentes à 

disponibilidade de instalações da Rede Básica 

O submódulo 15.12 foi elaborado em atendimento à Resolução Normativa ANEEL nº 

270, de 26 de junho de 2007, revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 729 de 28 de 

junho de 2016, que estabelece, dentre outras providências, as disposições relativas à qualidade 

do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade das 

instalações integrantes da Rede Básica (ANEEL, 2016). 

Para a implementação da regulamentação da qualidade do serviço público de 

transmissão fez-se necessária à definição das Funções Transmissão e seus respectivos 

Pagamentos Base, realizada pela Resolução Normativa nº 191, de 12 de dezembro de 2005 

(ANEEL, 2005).  

O artigo 4º da Resolução 729 da ANEEL estabelece que a qualidade do serviço 

público de transmissão de energia elétrica será medida com base na disponibilidade e na 

capacidade operativa das Funções Transmissão, sendo estas consideradas indisponíveis 

quando ocorrer Desligamento Programado ou Outros Desligamentos ou Atraso na Entrada em 

Operação (ANEEL, 2016). 

Esta tese analisa as influências causadas às Funções Transmissão pelas 

indisponibilidades dos equipamentos, considerando os seguintes critérios: disponibilidade, 

capacidade plena e flexibilidade, alinhados com o conceito de qualidade do serviço público de 

transmissão de energia elétrica, segundo a ANEEL. 

De acordo com a Resolução 729, as remunerações destinadas aos agentes de 

transmissão estarão sujeitas a descontos, dentre os quais estão os denominados: Parcela 

Variável por Indisponibilidade e Parcela Variável por Restrição Operativa Temporária, 

causados respectivamente pelos desligamentos e restrições operativas, registradas nas 

Funções Transmissão, conforme critérios estabelecidos nesta resolução (ANEEL, 2016). 
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A programação da manutenção com base no ICR dos equipamentos tem como objetivo 

a redução das indisponibilidades e das restrições operativas, o que resulta na redução desta 

penalização, caracterizada pela aplicação de descontos, conforme estabelecido na Resolução 

729 (ANEEL, 2016), e na eliminação de perdas financeiras significativas. 

Função Transmissão (FT) é um “conjunto de instalações funcionalmente dependentes, 

considerado de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de transmissão, 

compreendendo o equipamento principal e os complementares” (ANEEL, 2005, Artigo 2º - 

Item VII), conforme disposto no quadro 3.1. 

Pagamento Base - PB constitui a “parcela equivalente ao duodécimo da Receita Anual 

Permitida (RAP), associada à plena disponibilização das instalações de transmissão que 

compõem uma Função Transmissão (FT)” (ANEEL, 2005, Artigo 2º - Item VIII). 

O submódulo 15.12 dos Procedimentos de Rede define as Parcelas Variáveis a serem 

descontadas dos Pagamentos Base das Funções Transmissão, em função do desempenho das 

instalações no que se refere à disponibilidade e capacidade registradas mensalmente (ONS, 

2009e). 

São descritos, no submódulo 15.12, os processos para os cálculos dos valores mensais 

referentes aos montantes de parcela variável por indisponibilidade, parcela variável por 

restrição operativa temporária, dentre outros descontos, e, finalmente, de parcela variável total 

devido à disponibilidade, atribuído a cada concessionária de transmissão (ONS, 2009e).  
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FT – Função 

Transmissão 
Equipamento Principal 

Equipamentos 

Complementares 

LT – Linha de 

Transmissão 
Linha de Transmissão 

Equipamentos das entradas de 

LT, Reator em derivação, 

equipamento e compensação 

série, não manobráveis sob 

tensão a ela conectados e 

aqueles associados ao 

equipamento principal. 

TR – Transformação 
Transformador de potência e 

conversor de frequência 

Equipamentos de conexão, 

limitadores de corrente e de 

aterramento de neutro, 

reguladores de tensão e 

defasadores, e demais 

equipamentos associados ao 

equipamento principal. 

CR – Controle de 

Reativo 

Reator em derivação e 

compensador série manobráveis 

sob tensão, banco de capacitor, 

compensador síncrono e 

compensador estático. 

Equipamentos de conexão e 

transformador de potência e 

aqueles associados ao 

equipamento principal. 

MG – Módulo Geral 

Malha de aterramento, terreno, 

sistemas de telecomunicações, 

supervisão e controle comuns 

ao empreendimento, cerca, 

terraplenagem, drenagem, 

grama, embritamento, 

arruamento, iluminação do 

pátio, proteção contra incêndio, 

sistema de abastecimento de 

água, esgoto, canaletas, acessos, 

edificações, serviços auxiliares, 

área industrial, sistema de ar 

comprimido comum às funções, 

transformador de aterramento e 

de potencial e reator de barra 

não manobrável sob tensão, e 

equipamentos de interligação de 

barra e barramentos. 

Equipamentos de conexão e 

aqueles associados ao 

equipamento principal. 

Quadro Anexo 1 – Funções Transmissão da Rede Básica 

Fonte: Resolução Normativa 191 (ANEEL, 2005). 
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Submódulo 15.6 – Apuração dos desligamentos, restrições operativas temporárias, 

entradas em operação e sobrecargas em instalações da Rede Básica 

Este submódulo descreve todas as diretrizes para apuração dos desligamentos e restrições 

operativas temporárias verificadas nas instalações da Rede Básica, subsidiando a aplicação de 

Parcela Variável por Indisponibilidade – PVI e Parcela Variável por Restrição Operativa 

Temporária – PVRO, cujos critérios de cálculos são definidos no Submódulo 15.12 Apuração 

mensal das parcelas variáveis referentes à disponibilidade de instalações da rede básica (ONS, 

2009f). 

Todas as apurações desenvolvidas pelo ONS, incluindo os desligamentos e restrições 

operativas temporárias, são realizadas de acordo com os Contratos de Prestação de Serviços de 

Transmissão – CPST, respeitando a regulamentação vigente (ONS, 2009f). 

A divisão dos Sistemas de Transmissão da Rede Básica em Funções Transmissão, 

definidas pela Resolução 191 (ANEEL, 2005), é considerada para fins das apurações. 

A análise da confiabilidade das Funções Transmissão, conforme proposto nesta tese, 

considera os valores das Parcelas Variáveis que delas resultam, na priorização das ações no 

planejamento da manutenção, visando à redução das perdas financeiras. 

Os eventos de desligamentos e restrições operativas temporárias são classificados, de 

acordo com suas características operativas e detalhamentos. São considerados, nas apurações, os 

eventos com duração superior a 1 (um) minuto, no equipamento principal da Função Transmissão 

ou nos equipamentos complementares, que afetem a disponibilidade da FT (ONS, 2009f). 

O submódulo 15.6 descreve, detalhadamente, as situações que resultam em eventos que 

são registrados e classificados, mas que não são considerados para efeito de apuração da Parcela 

Variável por Indisponibilidade (ONS, 2009f). 

Na apuração dos desligamentos, que resultarão em aplicação de Parcela Variável por 

Indisponibilidade, são considerados, dentre outras questões, a programação antecipada, com 

comunicação ao ONS, e o cumprimento do horário previsto para início e término da intervenção, 

contemplando a aplicação de penalizações para atrasos, falta de planejamento e não cumprimento 

do horário de conclusão dos serviços (ONS, 2009f). 

A Parcela Variável por Indisponibilidade contempla o desconto aplicado em função da 

duração dos desligamentos, nas condições estabelecidas neste submódulo. A aplicação de 
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penalização pela frequência de desligamentos não caracterizados como programados está 

contemplada na Resolução Normativa nº 63, de 12 de maio de 2004, que aprova procedimentos 

para imposição de penalidades que variam desde uma advertência até a caducidade da concessão ou 

permissão, dependendo dos tipos de infrações e sanções cometidas pelos agentes (ANEEL, 2004). 

Na apuração das restrições operativas temporárias são consideradas as reduções de 

capacidade operativa da FT, resultantes das ações ou omissões do agente proprietário da função. 

Neste caso, é considerado o tempo de duração da restrição, independente da necessidade 

operacional do sistema (ONS, 2009f). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Requisitos Mínimos exigidos para as Instalações de Transmissão, conforme 

estabelecidos pelos Procedimentos de Rede, servem de subsídio para a análise da condição dos 

equipamentos e das Funções Transmissão. 

 Os critérios adotados neste trabalho, para avaliação do ICR de equipamentos e para análise 

do impacto causado às Funções Transmissão, estão relacionados com os parâmetros escolhidos para 

definição dos indicadores de desempenho, estabelecidos pelos Procedimentos de Rede. De forma 

que, o acompanhamento dos valores destes indicadores possibilita a verificação da eficácia do 

método proposto para realização de manutenção baseada no ICR de equipamentos. 

As legislações específicas fornecem orientações para o cálculo dos descontos aplicados em 

função de desligamentos e/ou restrições operativas, cujos resultados deverão ser reduzidos com a 

implantação desta proposta para priorização de ações de manutenção, com foco na confiabilidade de 

equipamentos e na remuneração das Funções Transmissão. 

Esta tese tem o objetivo de contribuir com os agentes de transmissão que, de acordo com os 

Procedimentos de Rede, são responsáveis pelo planejamento de manutenção das subestações. Este 

planejamento deve incluir uma sistemática de manutenção preventiva, visando garantir a 

confiabilidade e a normalidade operativa e funcional de equipamentos e linhas de transmissão. O 

não cumprimento desta exigência resulta na aplicação de penalizações significativas, conforme 

previsto em legislação específica da ANEEL. 


