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Resumo 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma metodologia para a determinação da melhor 
viatura e do melhor caminho que esta deve efetuar para chegar a um ponto de defeito na rede de 
distribuição de energia elétrica. Esta metodologia faz uma análise automática através de um 
conjunto de rotinas inteligentes de busca, as quais foram implementadas em um pacote 
computacional. A determinação da melhor viatura leva em consideração aspectos tais como: 
capacidade e dimensionamento da equipe técnica da viatura, tempo médio de reparo previsto, 
horas já trabalhadas naquele dia pela equipe, equipamentos disponíveis na viatura, entre outros. 
O melhor caminho entre a localização da viatura e a região de defeito é encontrado levando-se 
em consideração aspectos tais como: vias disponíveis na cidade, tráfego, horários de pico e 
engarrafamentos, entre outros. A solução final está em operação no Centro de Operação da CEB 
em Brasília e sua implementação é relatada neste artigo. 
 
Palavras-Chave: Auxílio na Tomada de Decisão, Sistemas Inteligentes, Atendimento ao Cliente, 
Qualidade dos Serviços. 
 

1. Introdução 

A CEB possui um sistema contínuo de localização de suas viaturas. A metodologia desenvolvida tem a 
função de otimizar os deslocamentos dessas viaturas, no sentido de minimizar o tempo de restauração 
do sistema de distribuição. Um dos problemas das empresas de cumprirem, ou mesmo melhorarem, 
seus índices de DEC é o tempo de deslocamento até a área atingida por um defeito. A idéia deste 
projeto é estabelecer uma série de rotinas inteligentes para determinar qual a viatura que deve atender 
o defeito. Para isto, diversos fatores devem ser levados em consideração, por exemplo: 
- nem sempre a viatura que está mais próxima possui todos os equipamentos necessários para a 
correção do defeito. Porém será que ela não pode começar a tomar algumas medidas corretivas, antes 
da próxima viatura chegar para complementar o serviço? 
- nem sempre a viatura que está mais próxima, mesmo possuindo todos os equipamentos necessários 
para a correção do defeito, é a melhor pois problemas como tempo já trabalhado pela equipe no dia 
(gerando horas-extras ou problemas no reparo por estafa da equipe) ou outra emergência que deva ser 
atendida pode mudar esta escolha. 
Diversos outros exemplos poderiam ser dados, que mostrariam que esta escolha não é óbvia. Acoplado 
a isto se deve também verificar o horário que o defeito ocorreu, pois por vezes não é a viatura mais 
próxima, linearmente falando, que chegará na área de defeito mais rapidamente. Problemas de 
engarrafamento ou simples aglomeração de horários de pico podem também alterar a solução da 
melhor viatura. 
A idéia central deste projeto é minimizar o tempo de atendimento a um defeito na rede elétrica, que é 
composto pelo tempo de deslocamento mais o tempo de reparo. Este projeto pretende, portanto, 
auxiliar na primeira parcela desta adição. 
Para desenvolver todas estas idéias, utilizar-se-á a estrutura de Sistemas Especialistas Difusos (Fuzzy 
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Expert Systems) associados com Técnicas de Algoritmos Genéticos [1,2]. 
Neste artigo são apresentados dois programas, sendo um denominado por “Programa de 
Desenvolvimento” e o outro denominado por “Programa Operacional”. A principal diferença entre os 
dois programas é que o Programa de Desenvolvimento constitui a plataforma onde se desenvolveram 
todos os métodos de busca, análise, classificação dos dados. Nesse programa é possível acessar e 
configurar todas as bases de dados, bem como visualizar os trajetos encontrados. Já o Programa 
Operacional sintetiza todas essas funções em uma plataforma desenvolvida especialmente para o uso 
no dia-a-dia da operação. Todas as funções e recursos do Programa de Desenvolvimento foram 
incorporados de maneira explícita ou implícita ao mesmo. 
 

2. A Ferramenta Matemática 

A lógica difusa e os algoritmos genéticos têm algumas características em comum e algumas que se 
complementam. As duas técnicas são bem adequadas para lidar com sistemas e dados não lineares. Os 
sistemas que usam essas técnicas aperfeiçoaram seu desempenho em termos de eficiência e velocidade 
de execução [3].  
Os sistemas difusos têm a vantagem de armazenar conhecimento [4]. Esta é uma característica dos 
sistemas especialistas de modo que regras, por exemplo, são fáceis de serem modificadas. Os sistemas 
difusos são uma alternativa conveniente e eficaz de representar a solução de problemas quando os 
estados são bem definidos [5]. Contudo, para sistemas grandes e complicados, os sistemas difusos 
tornam-se difíceis de se ajustar, dependendo de métodos manuais que envolvem tentativa-e-erro [6]. A 
matriz de relação difusa representando as relações entre conceitos e ações pode ser de difícil manejo, e 
os melhores valores para os parâmetros necessários para descrever as funções de pertinência podem 
ser difíceis de se determinar. O desempenho de um sistema difusos pode ser muito sensível a valores 
específicos dos parâmetros. 
Algoritmos genéticos oferecem vantagens distintas de otimização das funções de pertinência e mesmo 
de aprendizagem de regras difusas. Os algoritmos genéticos resultam em uma pesquisa mais global, 
reduzindo a chance de terminarem em um mínimo local, através de amostragem de vários conjuntos de 
soluções simultaneamente. A lógica difusa contribui com a função de avaliação, estágio do algoritmo 
genético onde o ajuste é determinado [7].  
São várias as maneiras possíveis de se usarem os algoritmos genéticos com sistemas difusos. Um tipo 
de sistema híbrido envolve o uso de módulos separados como parte de um sistema global. Os módulos 
baseados em algoritmos genéticos e na lógica difusa podem ser agrupados isoladamente ou com outros 
subsistemas de programas computacionais  inteligentes  ou convencionais que formam um sistema 
aplicativo.  
Um outro uso é o projeto de sistemas que são principalmente de aplicações com a lógica difusa. O uso 
de algoritmos genéticos tem como objetivo melhorar o processo do projeto e o desempenho do sistema 
operacional baseado no sistema difuso. Os algoritmos genéticos podem ser usados para descobrir os 
melhores valores para funções de pertinência quando a seleção manual de valores é difícil ou toma 
muito tempo.  
 

3. Descrição da Integração das Metodologias Empregadas 

 

3.1 Fluxograma do Programa 

Esta seção apresenta a idéia do Programa de Desenvolvimento intitulado “Percursos”. Nela será 
explicitado o caminho da informação, bem como o processamento empregado em cada parcela do 
conjunto de dados para a obtenção do resultado. A Figura 1 apresenta o fluxograma das informações 
do Programa Percursos. 
O usuário irá gerar uma solicitação através de uma interface apropriada no programa Percursos, para 
isto o usuário deverá selecionar qual chave ele deseja operar numa lista de chaves e em qual quadra 
está a viatura. 
De posse desses dados o programa Percursos inicia o processo de busca, que será executado pelo 
Sistema Especialista de Busca (SEB). O SEB gerará possíveis soluções para o atendimento da 
solicitação, essas soluções serão encaminhadas para o Sistema Ponderado de Classificação (SPC), o 
qual é responsável pela classificação segundo critério de escolha de menores distâncias entre a 
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localização da viatura e o ponto de defeito, sendo que este é determinado levando-se em consideração 
aspectos como: vias disponíveis na cidade, tráfego, horários de pico e engarrafamentos, entre outros. 
 

BD do DF

BD de Chaves

Sistema
Especialista

Sistema
Ponderado de
ClassificaçãoPERCURSOS

 
Figura 1– Fluxograma do Programa Percursos. 

 
O SPC então irá apresentar as melhores soluções em uma janela para o usuário. O usuário também 
dispõe de ferramentas de parametrização e configuração da base de dados, bem como uma ferramenta 
para importação dos dados de chaves para que seja possível atualizar esses dados conforme as 
mudanças ocorridas na rede da CEB. 
 

3.2 Sistema Especialista de Busca 

Como as bases de dados ficaram relativamente grandes foi desenvolvido um sistema especialista de 
busca que é responsável por otimizar o tempo de busca das soluções na base de dados e o seu 
procedimento será explicado a seguir. 
 
PASSO 1 
Dada a configuração inicial do problema, a quadra de origem (localização da viatura) e a quadra de 
destino (localização da chave), o programa irá buscar na base de dados os bairros onde essas quadras 
estão, Figura 2 
Para tal o SEB busca todas as esquinas preferenciais (marcadas com •) e cria um ponto central no 
bairro (marcado com •) e constrói quadras que ligam esses pontos, como se fosse um novo mapa. 
 

 
Figura 2– Buscando o caminho de bairros para a solução 
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PASSO 2 
Então o SEB executa uma análise de todas as possibilidades e determina os melhores caminhos para 
cruzar os bairros (marcados com ), Figura 3 O critério empregado leva em conta a distância e os 
fatores de peso de acordo com aspectos como: vias disponíveis na cidade, tráfego, horários de pico e 
engarrafamentos, entre outros. 
Soluções Encontradas: 

Caminho: Bairros B → D → C; 
Caminho: Bairros B → D → A → C; 
Caminho: Bairros B → D → A → C; 
Caminho: Bairros B → D → A→ E → C; 
Caminho: Bairros B → A → C; 
Caminho: Bairros B → A → C; 
Caminho: Bairros B → D → C; 
Caminho: Bairros B → D → A → C; 
Caminho: Bairros B → D → A → C; 

Caminho: Bairros B → D → A→ E → C; 
Caminho: Bairros B → A → C; 
Caminho: Bairros B → A → C; 
Caminho: Bairros B → A → D → C; 
Caminho: Bairros B → A → E → C; 
Caminho: Bairros B → E → C; 
Caminho: Bairros B → E → A → C; 
Caminho: Bairros B → E → A → C; 
Caminho: Bairros B → E → D → C. 

 
 

  
Figura 3– Determinando os melhores caminhos 

por bairros 
Figura 4 – Melhor caminho para a primeira etapa 

da solução 
 
Para cada uma das soluções encontradas o SEB irá ordenar uma busca por solução para o sistema 
inteligente de busca seguindo os passos abaixo: 
 
PASSO 3: Caminho: Bairros B → D → C 
O algoritmo inteligente irá buscar o melhor caminho do ponto de origem até a esquina preferencial 
entre os bairros B e D da solução em análise, Figura 4 
 
PASSO 4: Caminho: Bairros B → D → C 
O algoritmo inteligente irá buscar o melhor caminho para cruzar o bairro D, da esquina preferencial 
entre os bairros B e D até a esquina preferencial entre os bairros D e C, Figura 5. 

  
Figura 5– Melhor caminho para a segunda etapa 

da solução 
Figura 6 – Melhor caminho para a terceira etapa 

da solução 
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PASSO 5: Caminho: Bairros B → D → C 
O algoritmo inteligente irá buscar o melhor caminho ir da esquina preferencial entre os bairros D e C 
até o ponto de destino, Figura 6. 
Em seguida ele irá ordenar buscas para encontrar os caminhos para a segunda solução encontrada no 
passo 2 (Figura 7) e assim sucessivamente. 
 

 
Figura 7– Melhor caminho para segunda solução 

do passo 2 
 

3.3 Sistema Ponderado de Classificação 

O Sistema Ponderado de Classificação é baseado em Pesos Ponderados e foi implementado criando-se 
um conjunto de regras de pesos para os diversos fatores que são limitantes na solução, por exemplo: 
distância, condições de tráfego, horário, etc. 
Cada quadra buscada na base de dados passa por esse conjunto de regras e então tem sua distância 
alterada de acordo com os pesos que serão aplicados conforme as parametrizações dessa quadra. 
 

4. Modelos e Estruturas de Dados 

4.1 Estrutura do Banco de Dados do DF 

Primeiramente buscou-se organizar o mapa do Distrito Federal segundo o padrão adotado pela 
Secretaria do Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) a qual divide o Distrito 
Federal em dezenove regiões administrativas: 

RA I – Brasília; 
RA II – Gama; 
RA III – Taguatinga; 
RA IV – Brazlândia; 
RA V – Sobradinho; 
RA VI – Planaltina; 
RA VII – Paranoá; 
RA VIII – Núcleo Bandeirante; 
RA IX – Ceilândia; 
RA X – Guará; 

RA XI – Cruzeiro; 
RA XII – Samambaia; 
RA XIII – Santa Maria; 
RA XIV – São Sebastião; 
RA XV – Recanto das Emas; 
RA XVI – Lago Sul; 
RA XVII – Riacho Fundo; 
RA XVIII – lago Norte; 
RA XIX – Candangolândia. 
 

 
Em seguida, para cada região o mapa foi digitalizado a partir de um software específico, e ainda foi 
desenvolvido um interpretador dos dados digitalizados para um banco de dados Access que contém as 
seguintes tabelas: 
Bairros – nessa tabela está contida o identificador do bairro (“IdBairro”) e o nome do Bairro 
(“Nome”), Figura 8; 
Pontos – nessa tabela está contida todas as esquinas encontradas no mapa, armazenadas através de um 
identificador do ponto (“IdPonto”), meridiano de longitude WGr (“X”), paralelo de latitude sul (“Y”), 
ambos em graus, e um identificador se esse ponto é de conexão entre bairros (“Ligacao”); 
Ruas – nessa tabela está contida todas as ruas encontradas no mapa, armazenadas através de um 
identificador da rua (“IdRua”), o nome da rua (“Nome”) e o código de endereçamento postal (“CEP”), 
Figura 9; 
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Quadras – nessa tabela está contida todas as quadras encontradas no mapa, armazenadas através de um 
identificador da quadra (“IdQuadra”), um identificador do bairro (“IdBairro”), um identificador da rua 
(“IdRua”), um identificador da esquina de origem (“IdDe”), um identificador da esquina de destina 
(“IdPara”), o tamanho da quadra em metros (“Lenght”), e por fim o sentido de trânsito (“Sentido”), 
Figura 10. 

 
Figura 8 – Tabela de bairros do banco de dados da 

RA I – Brasília 
 

Figura 9 – Tabela de ruas do banco de dados da 
RA I – Brasília 

 

 
Figura 10 – Tabela de quadras do banco de dados da RA I – Brasília 

 
 
As tabelas do banco de dados se relacionam entre si conforme mostrado na Figura 11 abaixo: 
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Figura 11 – Estrutura de relacionamento das tabelas 

 

4.2 Estrutura do Banco de Dados de Chaves 

O banco de dados de chaves é adicionado à base de dados de chaves (Figura 12) e contém as seguintes 
informações: 
Chave – Código da chave; 
Categoria ou Tipo – sendo “0” – NA de Recurso, “1” – NA de Socorro Externo, “2” – NA de Socorro 
Interno, 3 – NA e 4 – NF; 
Estado – Estado operativo atual da chave; 
Bairro – Bairro onde se localiza a quadra; 
Rua –  Rua onde se localiza a chave; 
Quadra – Quadra onde se localiza a chave. 
 

 

 

(a) (b) 
Figura 15 – Janelas para cadastro de quadras e para cadastro de chaves 

 

5. A Integração do produto com o SAO da CEB 

5.1 Fluxogramas de Integração 

A integração do SAO, sistema de apoio à operação que é utilizado pelos operadores e despachantes da 
CEB, com o programa operacional de locomoção de viaturas é feita através de troca de arquivos via 
NFS, sendo que o SAO atua como servidor NFS e o programa como cliente NFS. 
O SAO sendo o servidor NFS disponibiliza e exporta um arquivo do sistema (file system) nas 
máquinas servidoras da base de dados. O arquivo do sistema a ser utilizado pela integração é o /usr e o 
diretório é: /usr/sao/interface/Viatura. Como o sistema lê e escreve no mesmo diretório, não é 
permitida a realização de operações simultâneas de leitura/escrita pelo sistema. 
Para o controle da concorrência, visando evitar que o SAO e o programa operacional tentem acessar os 
arquivos de integração simultaneamente, deve ser implementado um método de exclusão mútua 
baseado na existência ou não de arquivos auxiliares: EAL.LOC (External Application Link) e 
VIATURA.LOC. Na Figura 16 são apresentados os fluxogramas para controle da concorrência. 
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Início

Cria o arquivo
VIATURA.LOC
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arquivo DADOS.TXT
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DADOS.TXT
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arquivo
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a
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Lê o arquivo
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Apaga o
arquivo

EAL.LOC

Término

 
(a)                                                                         (b) 

Figura 16 – Fluxogramas das Informações: (a) Sistema de Locomoção de Viaturas → SAO, 
(b) SAO → Sistema de Locomoção de Viaturas 

 

5.2 Procedimento para Importação dos Dados de Chaves 

Para que se possa atualizar os dados de chaves no aplicativo de Locomoção de Viaturas tem sido 
desenvolvido um procedimento para que o usuário possa quando julgar necessário efetuar tal 
operação. Esse procedimento é feito de modo manual por usuário devidamente treinado, e está 
disponível na sua interface para Windows somente. 
 

5.3 Interfaces para o Windows 

O programa operacional funciona em modo minimizado, apresentando-se apenas como um ícone na 
Barra de Tarefas, porém quando solicitada uma análise o mesmo apresenta sinais de processamento 
através da mudança do ícone do mouse para ponteiro com ampulheta ao lado. 
Ao terminar a análise o mesmo apresenta a solução em forma de janela utilizando apresentação já 
empregada nas versões anteriores e os menus apropriados para a operação do programa.Ao terminar 
de visualizar o resultado da análise o usuário deve clicar em um botão “OK” para que o aplicativo 
retorne ao seu estado minimizado. 
 

5.4 Procedimentos Operacionais para o Aplicativo de Locomoção de Viaturas 

Adotou-se a seguinte metodologia de operação: 
• O SAO fornece a chave que se deseja operar e a posição de todas as viaturas da CEB; 
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• O programa operacional de locomoção de viaturas analisa as rotas para o atendimento da 
solicitação a partir de cada uma das viaturas; 

• É fornecido como resultado uma listagem ordenada das melhores viaturas para o atendimento 
da solicitação, levando em conta a distância das mesmas até a chave; 

• É atribuído a cada viatura um classificador para que o usuário possa mensurar sua viabilidade. 
 

6. Procedimentos Operacionais 

6.1 Janela Principal do Programa Percursos 

O programa “Percursos” apresenta a seguinte janela principal para o usuário, Figura 17. 
 

 
Figura 17 – Janela principal do programa “Percursos” 

 
O programa possui um menu com opções para criar, abrir ou armazenar uma nova cidade. Na janela 
principal, o usuário ainda possui uma barra de ferramentas para com botões para acessar estas funções 
do programa e a função “Percurso”, que executa a análise do percurso necessário para executar a 
operação na chave desejada. 
 

6.2 Abrindo ou Cadastrando uma Nova Cidade 

Para abrir uma nova cidade o usuário deve acessar a função “Novo” no menu “Arquivo” ou o 
respectivo botão na barra de ferramentas, ao acessar essa função uma nova cidade será aberta 
automaticamente. 
Para cadastrar uma cidade o usuário deverá cadastrar as quadras e as chaves separadamente acessando 
as suas tabelas “Cadastro de Quadras” e “Cadastro de Chaves”. 
Ao acessar o cadastro de quadras o usuário encontrará uma nova barra de ferramentas abaixo da área 
de trabalho (Figura 18) com as seguintes opções: 
Nova Quadra – Adiciona uma quadra na cidade existente; 
Editar Quadra – Edita a quadra selecionada da cidade existente; 
Remover – Remove a quadra selecionada da cidade existente. 
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Figura 18 – Área de cadastro de quadras 

 
O usuário deverá inserir todos os dados das quadras pertencentes à cidade, clicando no botão “Nova 
Quadra” aparecerá a janela da Figura 15. 
Os dados da Figura 15 serão utilizados como parâmetros de penalização para caminhos que contenham 
muitos desses itens. Dessa forma, o algoritmo de busca terá como avaliar não só a menor distância, 
bem como o caminho mais rápido. 
Ao acessar o cadastro de chaves o usuário também encontrará uma barra de ferramentas abaixo da área 
de trabalho (Figura 19) com as seguintes opções: 
Nova Chave – Adiciona uma quadra na cidade existente; 
Editar Chave – Edita a quadra selecionada da cidade existente; 
Remover – Remove a quadra selecionada da cidade existente. 
 

 
Figura 19 – Área de cadastro de chaves 

 
O usuário deverá inserir todos os dados das chaves pertencentes ao sistema de distribuição da cidade, 
clicando no botão “Nova Chave” aparecerá a janela da Figura 20. 
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Figura 20 – Janela para cadastro de chaves 

 

6.3 Buscando um Percurso 

O primeiro passo para buscar um percurso é selecionar no cadastro de quadras a quadra de origem, isto 
é feito com um clique em cima da linha desejada. Em seguida, o usuário deverá selecionar a chave de 
destino, isto é feito com o mesmo procedimento anterior. 
O programa então apresentará esses dados na janela de dados de busca, Figura 21. 
 

  
Figura 21 – Dados de Busca Figura 22 – Resposta da busca de percurso 

 
Feito isso, o usuário deverá então acionar o programa, clicando no botão “Percurso”, para buscar os 
melhores percursos para locomover uma viatura da quadra de origem até a chave. 
A resposta apresentada pelo programa está mostrada na Figura 22. 
 

7. Exemplo Real de Aplicação 

Este exemplo foi desenvolvido diretamente no sistema do Centro de Controle da CEB na cidade de 
Brasília. A chave a ser operada foi denominada de CH1. As posições das viaturas foram fornecidas ao 
programa via telemetria. 
Após o processamento para a escolha das viaturas, o programa escolheu a que estava no endereço: Asa 
Norte SQN-104 Quadra 1017-1022. O tempo médio de processamento foi de 12 segundos em um 
Pentium III 750 MHz com 128 MB de RAM. 
A Figura 23 mostra as soluções encontradas e disponibilizadas para o operador do sistema. 
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Figura 23 – Soluções encontradas pelo programa para um caso real. 

 

8. Conclusões 

Este artigo apresentou um sistema inteligente para a locomoção das viaturas da CEB para o 
atendimento à sua rede de distribuição. Este sistema define quais as viaturas devem ser utilizadas, 
observando vários aspectos tais como: capacidade técnica do pessoal da viatura, material disponível no 
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veículo para a reparação devida, entre outros. Foi desenvolvida uma metodologia de análise 
automática, visando diminuir custos operacionais e aumentar a eficiência dos serviços prestados ao 
clientes.  
O sistema inteligente criado possibilita a análise das alternativas possíveis para locomoção dos 
veículos dentro da área de concessão da CEB, diminuindo seu tempo de deslocamento até o local do 
problema; além de identificar outras possíveis viaturas que possam dar suporte à solução do problema 
da rede elétrica.. 
Este sistema, que está em funcionamento no Centro de Operação da CEB em Brasília, trouxe vários 
benefícios a CEB e aos seus clientes, entre eles se pode listar: a melhor utilização da capacidade da 
frota de veículos da CEB visando corrigir defeitos na rede, o estabelecimento de uma metodologia que 
permita uma análise da melhor locomoção dos veículos, reduzindo custos operacionais, a melhoria dos 
índices de continuidade dos serviços (DEC e FEC) e o aumento da qualidade dos serviços prestados 
aos clientes, com um atendimento mais eficiente aos problemas existentes na rede de distribuição. 
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