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Resumo – A análise de desempenho das redes de distribuição 

de energia elétrica tem evoluído com a adoção de tecnologias 

analíticas tradicionalmente consideradas como distintas, tais 

como Data Warehouse (DW), Processamento Analítico On Line 

(OLAP) e Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  Mais 

recentemente, a convergência dessas tecnologias tem 

demonstrado potencial de melhoria no atendimento das 

demandas regulatórias do setor elétrico, com reflexos na 

percepção que os clientes têm da qualidade dos serviços 

prestados. Neste trabalho, é proposto um modelo que reflete o 

comportamento dinâmico das redes de distribuição, permitindo 

que a tecnologia SOLAP (Spatial OLAP) e os indicadores 

setoriais de qualidade sejam utilizados para melhorar a operação 

e o planejamento da distribuição de energia elétrica. Esse modelo 

serviu de insumo para o desenvolvimento de uma solução que 

permite realizar análises espaciais e topológicas mais elaboradas 

como, por exemplo, descrever o impacto das descargas 

atmosféricas nos indicadores de qualidade. 

Palavras-chave – Data Warehouses Espaços-Temporais, SIG, 

Qualidade de Serviço, Redes Complexas e SOLAP. 

I. INTRODUÇÃO 

A distribuição de energia elétrica normalmente não se 

sujeita às conhecidas relações entre oferta e demanda de 

consumo, numa situação conhecida como monopólio natural: 

os investimentos necessários para implantar as redes de 

distribuição são muito altos e se diluem somente no longo 

prazo, à medida que a receita for se acumulando. Por isso, as 

distribuidoras dependem dos ganhos de escala para se 

tornarem financeiramente viáveis e não há estímulo 

econômico para que uma única área de concessão seja 

explorada por mais de uma empresa; ou seja, o livre mercado 

não se aplica à distribuição de energia por causa do monopólio 

natural. Reconhecendo este fato, as agências reguladoras do 

setor (como a ANEEL no Brasil), exigem que as distribuidoras 

atinjam níveis de eficiência cada vez maiores e, assim, 

diminuam as tarifas e aumentem a qualidade do fornecimento 

(como aconteceria em um mercado efetivamente livre).  

Caso os índices de qualidade estipulados pelas agências 

reguladoras não sejam alcançados, as distribuidoras podem ser 

penalizadas de diversas maneiras, inclusive financeiramente. 

Entretanto, nem sempre é possível identificar com precisão 

quais são os fatores que estão comprometendo esses índices 

devido a elevada quantidade de dados envolvidos. Com efeito, 

a análise de grandes volumes de informações está se revelando 

uma tarefa cada vez mais complexa e de difícil realização em 

função da limitação cognitiva do ser humano. Diversas 

iniciativas têm sido desenvolvidas para auxiliar o ser humano 

a manipular e compreender melhor as tendências 

comportamentais que permeiam a realidade a partir da análise 

de grandes volumes de dados históricos e contemporâneos. 

Exemplos dessas iniciativas podem ser constatados por meio 

dos trabalhos [1]-[3].  

Nesse contexto, as distribuidoras de energia tem se 

beneficiado do uso de tecnologias analíticas tais como Data 

Warehouse (DW), OLAP (Processamento Analítico On Line) 

e GIS (Sistemas de Informações Geográficas). Isoladamente, 

essas ferramentas são eficazes na análise de grandes massas de 

dados, mas um ganho ainda maior é possível se as 

características de todas elas forem combinadas em uma única 

solução híbrida. Na prática, isso se traduz numa plataforma 

tecnológica onde um SIG é implementado num banco de 

dados multidimensional semelhante a um DW tradicional, 

permitindo que o usuário manipule dados dimensionais e 

geográficos simultaneamente através de uma interface visual 

intuitiva, tal como aquelas encontradas nos ambientes OLAP. 

Isso viabiliza a realização de consultas analíticas complexas 

sem necessidade de soluções ad hoc como cargas manuais ou 

utilização de planilhas.  

Na Teoria dos Grafos, as redes de distribuição são 

modeladas por redes complexas, onde as interações entre os 

elementos interconectados não é linear e o estado de cada um 

desses elementos é variante no tempo. Devido a essas 

dificuldades, ainda não existem padrões bem definidos para 

modelar as redes de distribuição em Data Warehouses 

Espaciais (DWE) ou Data Warehouses Espaço Temporais 

(DWET).  

Nesse ambiente complexo, este trabalho propõe um modelo 

para DWET voltado à análise do desempenho da distribuição 

considerando os estados dos seus elementos ao longo do 

tempo.  
Este projeto foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela 
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O objetivo é estender o trabalho proposto em [4] na 

utilização da tecnologia SOLAP (Spatial OLAP) e dos 

indicadores setoriais de qualidade para melhorar a operação e 

o planejamento das redes de distribuição de energia elétrica. O 

modelo criado foi utilizado na criação de uma ferramenta 

capaz de realizar análises espaciais e topológicas elaboradas 

como, por exemplo, encontrar a correlação entre descargas 

atmosféricas e os indicadores de qualidade. Este artigo 

descreve esse modelo, seus pontos fortes e vantagens técnicas, 

bem como os resultados práticos decorrentes de seu uso. 

II. MODELAGEM 

Os sistemas de distribuição de uma rede elétrica são 

representados por uma rede complexa semelhante à proposta 

em [4]. Trata-se de um grafo direcionado G(V, E), onde todo 

vértice v  V representa um elemento de rede 

georreferenciado e cada aresta e  E representa uma conexão 

de um elemento de v a outro elemento w  V. Cada vértice v 

 V tem a forma 

v = (, , P(v,t), N(v,t), S(v,t))                (1) 

onde: 

 Γ é o conjunto de formas de v (incluindo a sua 

posição georreferenciada); 

 Φ é o conjunto de funções de v, que podem ser 

definidas pelos papéis que v desempenha; 

 P(v; t): V  T 2
{V −v}

 é a função que retorna os 

elementos anteriores a v em uma rede complexa, por 

um determinado período de tempo t  T (p. ex., ao 

selecionar um determinado transformador é retornado 

o segmento ao qual o transformador está conectado); 

 N(v; t): V T  2
{V −v}

 é a função que retorna os 

elementos posteriores a v em uma rede complexa, por 

um determinado período de tempo t  T (p. ex. ao 

selecionar um determinado transformador é retornado 

às unidades consumidoras  às  quais  estão conectadas  

ao transformador); 

 S(v; t): V T  n(n ; n > 0) é a função que 

retorna o conjunto de valores [val1,...,valn] que 

descrevem o estado de cada elemento v da rede. Por 

exemplo, no caso de um alimentador, S(v; t) expressa 

o valor de grandezas como carregamento, nível de 

tensão e valor de corrente; 

 T representam as sequências dos períodos de tempo 

em alguma granularidade (por exemplo, hora e dia); 

 Uma rede complexa G tem suas conexões e = (v; u) 

E, onde v e u V em um determinado período de 

tempo t  T e somente se v P(u,t) e u N(v;t). 

Um DataWarehouse Espaço-Temporal (DWET) é um DWE 

ao qual foi acrescentado uma dimensão temporal. Com isso, é 

possível representar e analisar a forma como os elementos 

espaciais evoluem ao longo do tempo, incluindo posições ou 

formatos que se alteram. A Fig. 1 apresenta o modelo 

conceitual do DWET proposto neste trabalho para suportar 

análises da rede de distribuição, a qual é composta de 

diferentes tipos de equipamentos hierarquicamente 

interligados, representados genericamente pela entidade 

Elemento de Rede. A disposição deles na rede é modelada 

como uma árvore unidirecional, cuja raiz é o elemento 

chamado Alimentador (ponto inicial de injeção da energia 

 
Fig. 1: Modelo Conceitual DWET. 
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elétrica na rede de distribuição). Os segmentos de cabos, 

chamados de Trechos, são os ramos dessa árvore e os Ramais 

de Ligação são as folhas ou nós terminais. Elementos 

intermediários como Transformadores, Chaves, Religadores, 

Reguladores de Tensão e Bancos Capacitores são 

considerados os nós não-terminais. 

Cada elemento de rede está situado em um determinado 

local, o qual pode ser representado de forma geográfica 

(organizado em camadas) ou descritiva (relacionamento 

hierárquico entre os atributos espaciais nominais). A 

hierarquia da dimensão Espacial é composta por Estado, 

Regional, Cidade, Área Urbana e Conjunto Aneel (polígono 

definido segundo critério da ANEEL). A localização é, 

portanto, considerada uma das dimensões chave do fato 

Carregamento junto com a dimensão Tempo.  

O fato Carregamento é o mais significativo para análise de 

desempenho da rede, armazenando a relação entre a energia 

medida em um determinado instante nos elementos da rede e 

as suas respectivas capacidades nominais.  

Cada alimentador é uma coleção de vários tipos de 

equipamentos conectados entre si, cujo ponto inicial é o 

barramento de média tensão de uma subestação rebaixadora e 

as folhas são as unidades consumidoras (ou ramais de 

ligação). Os equipamentos são classificados segundo sua 

função no processo de distribuição: Alimentador, Trecho 

Média Tensão, Regulador de Tensão, Banco Capacitor, 

Chaves, Transformador, Trecho Baixa Tensão e Ramal de 

Ligação. Como são objetos físicos, cada equipamento é um 

elemento de rede que possui um tipo e uma localização 

geográfica. A topologia dos equipamentos interligados durante 

um determinado tempo formam os circuitos elétricos, cujas 

medidas (grandezas elétricas) serão armazenadas mensalmente 

numa dimensão espacial.  

O fato Interrupção descreve os eventos de interrupção de 

energia nos equipamentos da rede. Para enriquecer esta 

análise, diversas dimensões estão planejadas neste modelo 

como Causa da Interrupção, Tipo de Interrupção (Acidental ou 

Programada), Nível de Tensão, Tipo da Rede, Tipo de 

Zoneamento (Área Urbana ou Rural).  

O evento de compensação financeira por transgressão de 

índice é representado pelo fato Compensação, que contempla 

informações referentes às compensações associadas aos 

indicadores individuais de continuidade de serviço. 

III. RESULTADOS 

O ambiente analítico desenvolvido como protótipo consiste 

de uma ferramenta web com interface gráfica que reúne todos 

os painéis citados [5]. Foram disponibilizados seis painéis para 

validação do modelo desenvolvido, serão apresentados três 

deles neste contexto. Os dados de interrupção e carregamentos 

foram obtidos de uma base de simulação utilizada pela 

CELESC e são referentes aos anos de 2015 e 2016. Os dados 

das descargas atmosféricas possuem informações de 

coordenadas latitude e longitude do ponto de incidência, 

incluindo as regiões dentro de uma distância de até 200 km 

das fronteiras do estado, dia e hora do ocorrido e a intensidade 

da descarga. Estes dados foram adquiridos junto ao INPE para 

o ano de 2015 e de todo o estado de Santa Catarina. Este 

conjunto de informações, uma vez carregados no DWET, 

permitiu o desenvolvimento de um ambiente analítico espaço-

temporal. 

A. Interrupção x Descarga Atmosférica 

Devido ao grande volume de dados e às diferenças dos 

períodos históricos das bases anuais de Interrupções e de 

Descargas Atmosféricas disponíveis, foi necessário restringir a 

análise a uma amostra estatisticamente relevante para 

validação do ambiente. Essa amostra é constituída de um 

período dos 10 dias que foi apontado como particularmente 

crítico para operação do sistema pelos especialistas da 

CELESC. O principal critério utilizado foi proximidade 

espacial, no qual as interrupções causadas por "Condições 

climáticas adversas", "vegetação na rede", "descarga 

atmosférica" e "não identificada" (tipos de causas sugeridos 

pelos pesquisadores da CELESC, como sendo as causas 

registradas pelos técnicos durante atendimento da ocorrência) 

foram associadas às todas as descargas incidentes a uma 

distância de até 1 km. Tal cruzamento resultou em 2.540 

ocorrências que afetaram 190.000 clientes, originando um 

novo segmento do conjunto inicial de dados voltado 

principalmente para análises de impacto das descargas 

atmosféricas na rede. Paralelamente foi desenvolvido o painel 

Interrupções x Descargas Atmosféricas, tendo como fontes de 

dados ambas as bases originais em separado. Inicialmente a 

análise causal foi infrutífera, inviabilizada pelo excesso de 

volume de dados que ocasionou poluição visual. Os resultados 

do painel construído com a amostra selecionada ficaram 

consistentes com uma análise estatística independente, feita ad 

hoc, como pode ser observada em Fig. 2. Em linhas gerais, o 

painel apresenta as interrupções e descargas atmosféricas 

projetadas sobre o mapa do Estado em um dado período de 

tempo. Também é visualizada uma animação dos pontos de 

incidências das descargas atmosféricas que ocorreram em um 

determinado intervalo de tempo e dos equipamentos que 

supostamente atuaram por causa delas. Esta análise temporal 

permitiu confirmar a existência da correlação entre os eventos 

Interrupções e Descargas Atmosféricas.  

 
Fig. 2: Apresentação das descargas atmosféricas e interrupções. 
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B. Indicadores de qualidade serviço por Regional 

A base de dados de interrupções analisada continha um total 

de 18 meses (2015/2016), abrangendo anos consecutivos. 

Aqui, foram desenvolvidos dois painéis executivos com o 

objetivo de apresentar, através de gráficos e mapas temáticos, 

os indicadores DEC e FEC acumulados nos meses iniciais do 

ano corrente e predizer sua evolução futura com base no 

histórico de dados do ano anterior. Esses painéis também 

incluem os limites anuais de DEC/FEC determinados pela 

Aneel, permitindo estimar quando a distribuidora os 

infringiria. Isto é indicado por meio de semáforos que 

apontam a tendência de evolução dos valores realizados de 

DEC/FEC até o presente momento, tanto em toda área da 

concessão (global), como nas regionais e nos conjuntos Aneel.  

A Fig. 3 apresenta uma das possibilidades de visualização de 

dados destinada ao público gerencial. Inicialmente, 

visualizam-se todas regionais, onde a cor vermelha indica que 

a tendência da regional é extrapolar o limite DEC/FEC 

preestabelecido pela ANEEL, a cor amarela indica que a 

regional ficará próxima de extrapolar o limite, e a cor verde 

indica que a regional não deve ultrapassá-lo. Também é 

possível identificar qual (ou quais) conjunto Aneel está 

afetando mais o desempenho da regional como detalhes dessas 

interrupções podem ser obtidos realizando operações drill e 

novos painéis detalharam todas as interrupções ocorridas nesse 

conjunto. 

IV. CONCLUSÃO 

A ferramenta desenvolvida é baseada em um modelo espaço-

temporal voltada para a exploração de possíveis correlações 

entre variáveis como carregamento da rede, interrupções de 

serviço, ocorrência de condições climáticas severas e 

compensações financeiras às unidades consumidoras geradas 

pela extrapolação dos limites dos indicadores de qualidade de 

serviço. Esta ferramenta permite a descoberta de informações 

valiosas em grandes massas de dados georreferenciados, 

possibilitando que os gestores do negócio elaborem estratégias 

mais aderentes à realidade das concessionárias. 

Outro benefício é a descoberta de correlações entre as 

interrupções e os fenômenos climáticos, através da 

visualização de séries históricas em diferentes polígonos e 

periodicidades (diária, semanal, mensal, etc.) e o 

acompanhamento contínuo dos indicadores de qualidade de 

serviço pela transgressão dos limites preestabelecidos. Isso 

permite um diagnóstico mais preciso dos pontos de melhoria 

nos processos estratégico, tático e operacional.  

Buscando aprimorar o ambiente analítico espacial 

desenvolvido neste projeto, deseja-se desenvolver novos 

cruzamentos entre as áreas de negócio já existentes e novas 

áreas que serão adicionadas ao modelo criado atualmente, 

como p. ex. a área de manutenção (correlacionar a poda com 

as interrupções). 

Assim, a ferramenta poderá ser aperfeiçoada com a adição 

de capacidade de análise em um ambiente desafiador com 

típicos de projetos de Big Data, proporcionando visualização 

abrangente da situação antes da ocorrência de eventos críticos, 

os quais resultam, quase sempre, em altos índices de duração e 

frequência de interrupções do serviço aos consumidores. Além 

disso, permitirá o acompanhamento de ações executadas 

relacionadas com qualidade serviço apurando a sua eficácia. 

Embora essa ferramenta computacional seja importante apoio 

na tomada de decisão, a complexidade e diversidade de fatores 

externos à atuação da distribuidora, principalmente 

relacionados às adversidades climáticas e percepção dos 

consumidores, demandam incremento exponencial da 

quantidade de dados a serem coletados e analisados na busca 

de novas correlações de indicadores de qualidade.  

Outra possibilidade será o estudo mais abrangente dos 

fatores que podem afetar o sistema elétrico correlacionando 

diversos dados como localização, clima, rede sociais, 

informativos para traçar características e impactos de eventos 

climáticos por região e período do ano. Assim, permitir prever 

possíveis acontecimentos e fornecer insumo para os tomadores 

de decisão minimizar os impactos como possibilitar uma 

assertividade maior na definição de dias críticos sugerindo 

novos elementos para os critérios do órgão regulador. 
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Fig. 3: Apresentação gerencial dos indicadores de qualidade de serviço, 

visão Regional. 
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