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Resumo:  
 

O trabalho demonstra a utilização do sistema usado pela Celpa para monitoramento dos índices 
operacionais.  
 
O sistema permite o acompanhamento diário dos principais  índices operacionais  por conjunto, 
subestação, alimentador e por área  da empresa, além de permitir o monitoramento de interrupções 
onde pode-se escolher por conjunto, tipo de equipamento ( chaves, postos de transformação, etc), 
causa, etc , os equipamentos que mais interromperam em um período a partir de uma quantidade de 
interrupções que se queira saber. Essa ferramenta faz com que se evite que uma área seja interrompida 
diversas vezes sem que se tome uma providência. 
 
A funcionalidade de se ter as áreas técnica e comercial em uma mesma plataforma  permite que sejam 
gerados alguns relatórios como improcedentes por atendente e operador do COD, análise de 
ocorrências após a religação pós corte e acompanhamento de unidades consumidoras que tiveram mais 
de uma interrupção em um período considerado. 
 
A partir dos  dados e ações gerados por esse acompanhamento,  há uma expectativa de nenhum 
conjunto na Grande Belém violar suas metas, ao contrário do ano de 2003 onde houve 8 conjuntos 
violados pelo DEC  e 6 conjuntos violados pelo FEC 
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1. INTRODUÇÃO 

Os índices de continuidade de fornecimento de energia elétrica sempre foram monitorados com 
atenção pelo poder concedente. A partir do ano 2000 com o advento da resolução 024 da ANEEL , 
esse monitoramento ficou ainda mais rígido, uma vez que deixou de ser  computado e aferido de forma 
global, passando a ser segregado por conjunto de consumidores.  
A título de ilustração na Celpa havia apenas um conjunto na Grande Belém, que a partir de 2001 foi 
dividido em 22 conjuntos e em 2003 após uma avaliação do histórico criado nos dois últimos anos 
passou-se a trabalhar com 13 conjuntos. 
Objetivando o cumprimento das metas estabelecidas pelas resoluções da ANEEL, foram criadas 
ferramentas de acompanhamento e  controle do desempenho do sistema de distribuição, onde são 
analisadas as interrupções com suas respectivas causas, orientando assim a eficaz atuação das equipes 
de manutenção e cobrança na qualidade dos serviços das equipes  da área comercial. 

2. APRESENTAÇÃO DO SISTEMA 

O sistema utilizado atualmente na Celpa para controlar e gerenciar os indicadores técnicos e 
comerciais é o utilities expert desenvolvido pela Elucid Solutions que permite reunir em um só banco 
de dados informações de diversas áreas da empresa aumentando com isto a interação e flexibilidade de 
comunicação entre as mesmas . A utilização deste sistema permite a empresa gerenciar todas as áreas 
em uma única plataforma de dados, podendo-se utilizar por exemplo a ferramenta Oracle Discoverer 
para extrair os dados do banco da maneira desejada pelo usuário e transferir estes dados para outras 
ferramentas de uso comum como, Access, Excel, etc, o que permite que se crie outros sistemas com as 
ferramentas de uso comum como o Controle de Índices Diários (CID), que será apresentado a seguir.  

3. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO 

Diariamente após a contabilização dos dados  é gerado um acompanhamento que foi chamado de 
Controle de Índices Diários (CID).  
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A tela de entrada do sistema é apresentada abaixo com suas funcionalidades descritas conforme os 
itens numerados na própria figura. 
 

 
 
 
1 – Referências: Nestes campos são colocadas as datas de início e fim que se deseja pesquisar e 
gerar relatórios; 
 
2 e 3 – Últimas Contabilizações: Corresponde à data até a qual se tem dados registrados no 
programa; 
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4 - Relatório Geral de Índices 
 
A partir da escolha da área (Departamento, distrito, etc) que se deseja analisar, esse relatório apresenta 
os principais índices até o dia em que se deseja pesquisar , comparando-os com os valores do mês 
anterior e do mesmo mês no ano anterior, além de apresentar uma projeção para o mês em que o 
mesmo está sendo acompanhado. A seguir apresentamos um modelo do relatório: 
 

 
 
5 - Relatório DEC e FEC por Conjunto 
 
Esse relatório apresenta os índices DEC e FEC por conjunto  monitorando esses valores com suas 
metas mensais e anuais. A seguir apresentamos um modelo do relatório: 
 

 



6/12 

6 - Relatório de Contribuição do DEC e FEC por Alimentador no Conjunto 
 
Esse relatório apresenta os índices DEC e FEC por conjunto  identificando percentualmente  o grau de 
contribuição de cada alimentador nos valores obtidos no conjunto. A seguir apresentamos um modelo 
do relatório: 
 

 
 

7 - Relatório de Contribuição do DEC e FEC por Causa 
 
Esse relatório apresenta os índices DEC e FEC por conjunto  identificando percentualmente  quais as 
causas   que mais afetaram no desempenho do conjunto. A seguir apresentamos um modelo do 
relatório: 
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8 - Relatório de Contribuição do DEC e FEC por Causa e Sub Causa 
 
Esse relatório apresenta os índices DEC e FEC por conjunto  identificando percentualmente  quais as 
causas   que mais afetaram no desempenho do conjunto. A seguir apresentamos um modelo do 
relatório: 
 

 
 

 

9 - Relatório de Tempo Médio de Atendimento por Despachante 
 
Esse relatório apresenta o índice TMA por despachante,  juntamente com a quantidade de ocorrências 
atendidas. A seguir apresentamos um modelo do relatório: 
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10 - Relatório de Tempo Médio de Atendimento por Conjunto 
 
Esse relatório apresenta o índice TMA por conjunto,  juntamente com a quantidade de ocorrências 
atendidas. A seguir apresentamos um modelo do relatório: 
 

 
 

 

 

11 - Relatório de Auditoria de Dados para TMA 
 
Esse relatório lista todas as ocorrências atendidas no período considerado fornecendo subsídios para 
uma análise mais detalhada do motivo de um índice estar fora de seus limites. 
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12 - Menu de Hierarquização de Interrupções 
 
É através desse menu que é feita todo  Monitoramento de interrupções onde pode-se escolher por 
conjunto, tipo de equipamento (Disjuntores, chaves, postos de transformação, etc), causa, etc , os 
equipamentos que mais interromperam em um período a partir de uma quantidade de interrupções 
mínima que se queira saber. Essa ferramenta faz com que se evite que uma área seja interrompida 
diversas vezes sem que se tome uma providência. 
 

 
 

 

13 - Relatório Estatístico de Improcedentes por Despachante 
 
Esse relatório apresenta o percentual de reclamações improcedentes por despachante 
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14 - Relatório Estatístico de Improcedentes por Despachante Distribuído por Causa 
 

Esse relatório apresenta o percentual de reclamações improcedentes por despachante, identificando as 
causas das mesmas. A seguir apresentamos um modelo do relatório: 
 

 

 
 

 

15 - Relatório Estatístico de Improcedentes por Atendente 
 
16 - Relatório Estatístico de Improcedentes por Atendente Distribuído por Causa 
 

Os  relatórios referentes aos itens 15 e 16 são semelhantes aos dos itens 13 e 14, só que emitido por 
atendente de consumidor do Call Center 
 

 

17 - Gráfico da Evolução Diária do TMA 
 

É apresentado um gráfico do TMA diário separado em preparação, deslocamento , execução e total, 
comparando esse valor com a meta estabelecida. 
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18 - Relatório de DEC Mensais e Acumulado 
 

Esse relatório apresenta o índice DEC  por conjunto  monitorando esses valores com suas metas 
mensais e anuais, só que aberto mês a mês para que possamos analisar melhor o impacto de cada mês 
no valor total do ano. A seguir apresentamos um modelo do relatório: 
 

 

 
 

 

19 - Relatório de FEC Mensais e Acumulado 
 

É  apresentado um relatório semelhante ao anterior só que para o índice FEC 
 

20 – Saída do Sistema  
 

 

4. AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO PERIÓDICO 

Além do relatórios diários  periodicamente são gerados alguns relatórios gerenciais dentre os quais 
apresentamos como exemplo alguns a seguir: 
 
· Relatório cruzado que permite que sejam verificados os atendimentos a reclamações de falta de 
energia por problema de conexão a partir de uma religação de energia também identificando a equipe 
que fez a intervenção.  
 
· Relatório de unidades consumidoras que tiveram mais de um atendimento pelas equipes do plantão 
em um período, também por equipe, buscando identificar pontos e atendimentos falhos .  
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5. CONCLUSÕES 

Está ferramenta está atendendo plenamente seu objetivo, principalmente no que se refere ao 
direcionamento das ações e pela conseqüente otimização da utilização das equipes de manutenção, ou 
seja, está se atuando onde é realmente necessário. 
Assim sendo existe a expectativa de que na Grande Belém não haja nenhum conjunto com suas metas 
violadas , ao contrário do que ocorreu em 2003. 
 


