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Problemas de máxima cobertura são bastante utilizados em problemas 
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consolidada na pesquisa operacional, contudo nesse trabalhho 
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1. Introdução 

A energia elétrica é de fundamental importância ao estilo de vida moderno, atividades como 

conservação de alimentos, preparação das refeições, estudo, trabalho, lazer, dentre outras se 

tornaram dependentes da eletricidade ao longo do tempo. Instituições educacionais, como 

escolas e universidades, e outras comerciais, como shoppings, lojas, bares, restaurantes e 

lanchonetes, dentre outras, têm seu funcionamento prejudicado em casos de interrupções 

duradouras. Em hospitais e até mesmo em residências com acamados, a falta de energia 

representa um risco à vida, uma vez que muitas vezes os doentes necessitam de equipamentos 

elétricos para manterem suas funções vitais. Existe, além disso, uma questão de segurança 

pública, com o potencial aumento dos índices de criminalidade durante períodos extensos de 

falta de energia(BILLINTON; TOLLEFSON; WACKER, 1993).  

O sistema elétrico está sujeito a inúmeras adversidades que comprometem a continuidade no 

fornecimento de energia, tais como condições climáticas, inundação, manutenção inadequada 

de componentes elétricos e gerenciamento inadequado do sistema de energia 

(SHOKROLLAHI et al., 2017). Diante desses entraves e da alta expectativa social quanto ao 

bom funcionamento do sistema, a rapidez no reestabelecimento do sistema após a 

identificação de uma falha é um importante indicador de qualidade.  

O nível serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica é regulado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ela avalia a qualidade do serviço prestado através de 

indicadores de continuidade de serviço que mensuram a confiabilidade e a capacidade de 

continuidade na prestação de serviço, estabelecendo metas para cada conjunto (agrupamentos 

regionais contendo entre 1000 e 10.000 unidades consumidoras). Em caso de descumprimento 

desses indicadores, a distribuidora fica sujeita ao pagamento de multas. Sendo assim, a 

redução dos tempos de resposta é um fator essencial para o sistema elétrico, em especial, 

quando a interrupção põe em risco a vida do usuário (ANEEL, 2018). 

 Diante desse contexto, esse trabalho propõe a utilização Heurística do Diagrama de 

Voronoi(VDH) para identificação dos locais candidatos a instalação de postos de guarda de 

despacho de equipes de emergência a partir das demandas históricas do ano de 2017 para 

Região Oeste do Rio de Janeiro, sob responsabilidade de distribuidora de energia elétrica 

Light S.A. Em seguida, os locais de instalação das postos de guarda são determinados a partir 
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um Problema de Localização de Máxima Cobertura (MCLP). O uso de ferramentas de 

Sistemas de Informação Geográfica (GIS) em problemas de localização possibilita uma 

representação mais próxima da realidade e vem se expandido ao longo dos últimos 

anos(MURRAY, 2016). 

2. Contextualização sobre a localização de facilidades 

Os problemas de localizaçãode facilidades envolvem a decisão sobre onde localizar 

instalações(pontos de partida do serviço) para atender outros pontos onde os clientes estão 

localizados (oudemanda), de modo a minimizar ou maximizar um determinado objetivo. 

Além do objetivo básico (maximização ou minimização de uma determinada variável), os 

problemas de localização estão sujeitos a um conjunto de restrições. Esses problemas são 

bastantes comuns na área de pesquisa operacional e possuem inúmeras aplicações, como 

localização de armazéns, postos de coleta/distribuição, escolas, hospitais, dentre 

outros(MELO; NICKEL; SALDANHA-DA-GAMA, 2009). 

Segundo Camara(2016) os modelos de localização podem ser classificados em: 

 Contínuos ou discretos – Nos modelos contínuos, tanto a facilidade quanto a demanda, 

podem ser representados em um espaço contínuo, ou seja, em qualquer lugar do plano. 

Já nos modelos discretos, as facilidades e os pontos de demanda são representados 

vértices de um grafo, em que as arestas representam as distâncias entre eles; 

 Dinâmicos ou estatícos – Nos modelos dinâmicos os dados são dependentes da varável 

tempo, ao contrário dos estáticos; 

 Determinísticos e estocásticos – Nos modelos determinísticos todos os parâmetros 

(entradas do modelo) são conhecidos, já nos modelos estocáticos esses parâmetros são 

representados por probabilidades; 

Já relação as formulações matemáticas, os problemas de localização podem ser classificados, 

principalmente em : 

 Modelos de Cobertura: cujo objetivo é assegurar o máximo atendimento 

(cobertura)aos pontos de demanda de determinada região; 

  Modelos p-Medianas: cujo objetivo é minimizar o custo tota distribuição, isto é, as 

distâncias entre os pontos de demanda e a facilidade mais próxima;  

 Modelos p-Centros-cujo objetivo é minimizar a maior distância de uma facilidade a 

um ponto de demanda.  
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Os modelos de máxima cobertura são bastante comuns em problemas envolvendo 

atendimento de emergência, tais como ambulâncias, corpo de bombeiros, entre outros. O uso 

desses modelos justifica-se pela necessidade prioritária  de se atender o máximo de solitações 

possíveis, no menor tempo possível(AZIZAN et al., 2018). 

 

3. Metodologia 

3.1. Área de estudo 

A distribuidora de Energia Elétrica Light Serviços de Eletricidade S. A atende uma área de 

10970 Km
2
 no Estado do Rio de Janeiro, prestando serviço a uma mais de 10 milhões de 

pessoas (LIGHT, 2017).  Para administrar e reparar falhas, essa área de atendimento da Light 

encontra-se dividida em 5 unidades gerenciais: Vale, Baixada, Oeste, Leste e Centro-Oeste 

(Fig. 1).Para este estudo de caso foram realizadas entrevistas com representantes da Gerência 

de Operação da Light S.A. e visitas ao Centro de Operação da distribuição (COD) de 

Jacarepaguá no período de dezembro de 2018 a abril de 2019.  

Figura 1. Divisão da área de atendimento da Light no Rio de Janeiro em 5 unidades gerenciais: Regional Vale, Regional 

Baixada, Regional Oeste, Regional Leste e Regional Metropolitana. 

 

A unidade gerencial analisada nesse trabalho foi a Regional Oeste. Essa regional abrange as 

áreas Zona Oeste, Bangu, Jacarepaguá, Itaguaí e Seropédica. O objetivo do estudo foi 

determinar a melhor localização das equipes de reestabelecimento emergencial da rede 

elétrica de modo a maximizar o número de chamados atendidos (cobertura da região) em cada 

turno manhã, tarde e madrugada. 



 
XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 

 “Os desafios da engenharia de produção para uma gestão inovadora da Logística e Operações” 
Santos, São Paulo, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2019. 

 
   

 

 5 

A Regional Oeste encontra-se dividida em três áreas administrativas, cada uma delas 

dispondo de equipes próprias de atendimento, sendo o intercâmbio de equipes entre as áreas 

pouco usual em condições normais de trabalho (Fig. 2):  

 Jacarepaguá - abrange Praça Seca, Taquara, Freguesia/Gardênia, Cidade de Deus, 

Curicica, Bangu, Santa cruz e Realengo; 

 Campo Grande – abrange Campo Grande e Santa Cruz; 

 Itaguaí – abrange o bairro de Itaguaí. 

 

Para a divisão espacial dessas áreas foi usado o software QGIS 2.18.25  foram usados os 

dados dos setores censitários do IBGE(IBGE, 2016). Como as informações nessa base não se 

encontram abertas por bairro, foram adotados os seguintes critérios de delimitação das áreas 

de acordo com os campos dos  setores censitários do IBGE: 

 Subdivisão Jacarepagua: Subdistro Bangu, Subdistro Realengo eSubdistro Cidade de 

Deus. 

 Área Campo Grande: Subdistrito Santa Cruz, Subdistrito Campo Grande e 

SubdistroGuaratiba; 

 Área Itaguai: Micro Itaguai. 

 

A equipes de emergência operam em três turnos: Manhã, Tarde e Madrugada. Sendo o 

número de equipes disponíveis variável de acordo com o turno em questão (Tabela 1). 

Tabela 1. Número de equipes disponíveis em cada área de atendimento da Regional Oeste por turno 

Turno Jacarepaguá Campo Grande Itaguaí 

07-16h 10 8 3 

14-23h 9 7 3 

22-07h 3 3 2 

 

3.2. Descrição do Problema, Premissas e Parâmetros Adotados 

Problemas de Localização de Máxima Cobertura ou 

MaximumCoveringLocationProblem(MCLP) têm por objetivo maximizar a cobertura de 

pontos de demanda através da localização das facilidades em pontos estratégicos. Os pontos 

de demanda são considerados cobertos quando estão dentro do limite do raio de cobertura, 

que é um parâmetro do MCLP definido de acordo com as características do problema em 

análise (SANTOS, 2007).  
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Nesse estudo, as facilidades são os veículos de reparo de emergência da rede elétrica, cada 

veículo contém uma equipe de dois eletricistas. Cada equipe recebe em situação normal, um 

chamado por vez, podendo receber até três em casos de demanda excessiva (LIGHT, 2018). 

Os pontos de demanda são os locais em que houve chamado de reestabelecimento de energia 

elétrica no ano de 2017. Objetivo é determinar os locais em que as equipes devem se 

posicionar na ausência de chamados de modo a maximizar a cobertura da demanda, ou seja, 

os postos de guarda. O chamado está associado ao problema e não a quantidade de 

reclamantes, isto é, se houverem 10 reclamantes dentro da mesma zona de atendimento (ex. 

moradores de uma rua), então é aberto um chamado para resolução do problema, que pode 

implicar, por exemplo, no reparo de um transformador (NETO et al., 2011).  

A Fig. 2 sintetiza o fluxo de atendimento de um chamado.O processo tem início com a 

reclamação dos clientes sobre falta de energia em suas residências/locais de trabalho. O setor 

de atendimento recebe as reclamações e se forem referentes ao mesmo problema e na mesma 

região (ex.: condomínio, zona de atendimento) ficam associadas ao mesmo número de 

ocorrência dando origem a um chamado. O centro de Operação de Distribuição fica 

responsável por fazer a gestão de todos os chamados em aberto, designando equipes para 

atendê-los. O tempo entre a reclamação do cliente e a designação da equipe de eletricistas que 

irá atender ao chamado é nomeado tempo de preparo. O tempo que a equipe após ser 

designada leva para chegar ao local de reparo é dito tempo de deslocamento. O tempo para 

execução do reparo e reestabelecimento da energia é o tempo de execução. Dessa forma, o 

tempo de atendimento a um chamado é a soma do tempo de preparo, de deslocamento e de 

execução. 
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Figura 2. Fluxo simplificado do processo de atendimento dos chamados de emergência para reparo da rede 

elétrica de baixa tensão sob concessão da Light. 

 

Feitas essas observações, para o MCLPenvolvendo os chamados de emergência da 

distribuidora de energia Light S.A. consideram-se as seguintes premissas: 

a) O modelo será rodado em 9 cenários, considerando as três areias de atendimento 

(Jacarepaguá, Campo Grande e Itaguaí) e o quantitativo de equipes para os três turnos 

(manhã, tarde e madrugada); 

b) Considerou-se que para cara área, o número de postos de guarda seria igual ao número 

de equipes disponíveis no turno; 

c) Os postos de guardaforam escolhidos a partir de um conjunto de pontos candidatos 

pré-estabelecidos através da identificação dos centroides dos polígonos de Voronoi, 

obtidos a partir da amostra de chamados de 2017; 

d) A escolha pela localizaçãode um determinadoposto de guarda deve estar associada à 

cobertura da demanda e à redução tempo de resposta do sistema e da distância a ser 

percorrida entre oposto de guarda e o local de demanda; 

e) Não foram consideradas hierarquias de priorização na demanda, isto é, todos os 

chamados foram assumidos de igual importância para a definição dos postos de 

guarda. 

3.3. Definição dos pontos candidatos a posto de guarda 

Dado um conjunto S finito de pontos distintos no plano, um diagrama de Voronoi do conjunto 

é uma coleção de regiões que dividem o plano, e todos os locais em uma região V (p) dos 

pontos do plano que estão mais próximos de p do que de qualquer outro ponto em S (DONG, 
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2008). Em problemas de localização é comum que a região de interesse seja representa por 

um conjunto de pontos referentes à localização de cada cliente ou as potenciais localizações 

das facilidades. Essa simplificação facilita a modelagem matemática. Por essas características, 

problemas de localização têm sido estudados no contexto de um diagrama de Voronoi, de 

modo a melhorar a cobertura do sistema (MURRAY; O’KELLY; CHURCH, 2008). 

Nesse estudo, os pontos candidatos à posto de guarda foram definidos a partir do histórico de 

demanda (chamados do ano de 2017). Para tal, a heurística do diagrama de Voronoi (VDH) 

foi aplicada aos pontos de demanda de cada uma das regiões (Jacarepaguá, Campo Grande e 

Itaguaí) de modo que as essas fossem particionadas em polígonos. Para cada um dos 

polígonos no interior das respectivas áreas (os polígonos que se expandiam para fora das 

regiões foram desconsiderados), foi identificado o respectivo centroide. Convencionou-se que 

cada centroide de polígono de Voronoi seria um ponto candidato a instalação de umposto de 

guarda. Aplicações similares envolvendo problemas de localização já foram anteriormente 

feitas na literatura (MURRAY, 2010; MURRAY et al., 2008). 

 

3.4. Formulação matemática 

O modelo adotado para resolução do problema foi adaptado de Santos (2016). O modelo foi 

rodado no software Python 3.6.5. 

 

                                                            (1) 

                                (2) 

                                                 (3) 

                                             (4) 

                                             (5) 

Onde: 

 I = conjunto de chamados do ano de 2017; 

 J = conjunto de pontos candidatos a posto de guarda (definidos a partir dos centroides 

dos polígonos de Voronoi do conjunto I) 
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 yi= 1, se o chamado i é coberto, 0 caso contrário; 

 xj = 1, se oposto de guardaj é selecionado, 0 caso contrário;  

 m = número de chamados do ano de 2017; 

 n = número de possíveis locais de postos de guarda (quantidade de centroides de 

polígonos de Voronoi);  

 P = Número máximo de postos de guarda. Como premissa do problema, P equivale ao 

número de equipes disponíveis dada área (Jacarepaguá, Campo Grande e Itaguaí) em 

determinado turno (manhã, tarde e madrugada); 

 Ni = o conjunto dos possíveis postos de guarda j que cobrem o ponto o chamado i 

 

A função objetivo (1) tem por proposito maximizar a quantidade de chamados coberta em 

determinada área (Jacarepaguá, Campo Grande, Itaguaí). (2) são restrições de cobertura.  

Cada chamado só está coberto se pelo menos umposto de guarda no seu entorno estiver ativo. 

As restrições (3) garantem que o número de postos de guarda não deve ultrapassar uma 

quantidade pré-definida, sendo essa assumida igual ao número de equipes disponíveis para 

cada turno. Em (4), J é o conjunto pontos candidatos a posto de guarda. Em (5), I é o conjunto 

de chamados. As restrições (6) garantem que são cobertos apenas os chamados que estiverem 

a no máximo distância Sde umposto de guarda. Essa distância é chamada raio de cobertura do 

modelo. Para o problema em questão convencionamos um raio de cobertura máximo de 10 

km(AZIZAN et al., 2018). 

 

4. Resultadose discussão 

A Fig. 3 traz a divisão das Regional nas áreas Jacarepaguá, Campo Grande e Itaguaí. Cada 

uma dessas contém suas próprias equipes, sendo por isso analisadas separadamente.  
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Figura 3. Divisão da Regional Oeste nas áreas de atendimento Jacarepaguá, Campo Grande e Itaguaí. Cada área 

de atendimento conta com equipes de reparo emergencial da rede elétrica específicas. 

 

 

Para as três regiões do estudo Jacarepaguá, Campo Grande e Itaguaí foram calculados os 

centroides dos polígonos de Voronoi obtidos através dos chamados de cada um dos turnos 

(manhã, tarde e madrugada). Os centroides serão os pontos candidatos a posto de guarda no 

modelo de MCLP (Fig.4) 

 

Figura 4. Área de Jacarepaguá. A) Chamados referentes ao ano de 2017. Alguns chamados ao serem plotados 

ficaram localizados fora da região de interesse, caracterizando um erro de cadastro. Esses casos representaram 

menos de 1% do total de chamados. B) A partir dos chamados da área de Jacarepaguá foram obtidos os 

polígonos de Voronoi no interior da área. C) Centroides dos polígonos de Voronoi. 

 

 

A Tabela 2 traz os principais resultados encontrados para as 3 áreas. 
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Tabela 2. Resumo dos principais resultados relacionados a localização para as áreas de Jacarepaguá, Campo Grande e 

Itaguaí. Cada área se desmembrou em 3 cenários variando apenas o número de postos de guarda de acordo com o 

número de equipes disponíveis por turno. O raio de cobertura assumido foi de 10 km. 

Área 
Quantidade de 

chamados 

Quantidade de 

pontos candidatos 

Cobertura com a 

nova localização 

Jacarepaguá 6645 1578 99,8% 

Campo Grande 11835 1799 99,9% 

Itaguaí 5449 736 92,1% 
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A figura 5 traz a posição dos postos de guarda em cada cenário:  

 Cenário 1: Área de Jacarepaguá no turno da manhã. Os círculos roxos representam os 

postos de guarda de cada uma das 10 equipes disponíveis para o turno.  

 Cenário 2: Área de Jacarepaguá no turno da tarde. Os círculos vermelhos representam 

os postos de guarda das 9 equipes disponíveis para o turno. 

 Cenário 3: Área de Jacarepaguá no turno da madrugada. Os círculos azuis representam 

os postos de guarda das três equipes disponíveis para o turno.  

 Cenário 4: Área de Campo Grande no turno da manhã. Os círculos roxos representam 

os postos de guarda de 5 das 8 equipes disponíveis para o turno. O ponto em amarelo 

representa os 3 postos de guarda restantes, indistinguíveis na figura devido a escala do 

gráfico.  

 Cenário 5: Área de Campo Grande no turno da tarde. Os círculos vermelhos 

representam os postos de guarda de 4 das 7 equipes disponíveis para o turno. O ponto 

em amarelo representa os 3 postos de guarda restantes, indistinguíveis na figura 

devido a escala do gráfico.  

 Cenário 6: Área de Campo Grande no turno da madrugada. Os círculos azuis 

representam 3 dos postos de guarda. Cenários 7: Área de Itaguaí no turno da manhã. 

Os círculos roxos representam os 3 postos de guarda do turno.  H) Cenários 8: Área 

deItaguaí no turno da tarde. Os círculos vermelhos representam os 3 postos de guarda 

do turno.  Esse cenário é idêntico ao anterior.  

 Cenário 9: Área de Itaguaí no turno da madrugada. Os círculos azuis representam os 

dois postos de guarda no turno. 

 

Figura 5. Localização dos postos de guarda em cada cenário. A) Cenário 1. B) Cenário 2. C) Cenário 3. D) 

Cenário 4. E) Cenário 5. F) Cenário 6. G) Cenário 7. H) Cenário 8. I) Cenário 9  
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A localização dos postos de guarda (Fig. 5) possibilita direcionar as equipes para os pontos 

que permitem atender o máximo número de chamados possíveis. Das três regiões, Itaguaí 

apresentou a menor cobertura, o que pode ser justificado tanto pela maior dispersão dos 

chamados na área e também pelo menor número de equipes disponíveis. Os postos de guarda 

permitem melhor direcionar as equipes. Os veículos de atendimento devem se direcionar para 

a região do seu posto de guarda na ausência de chamados, de modo a maximizar a cobertura 

do sistema, uma vez, que os postos de guarda concentram os núcleos de adensamento de 

chamados 

 

5. Conclusão 

A utilização de técnicas de GIS aplicadas a problemas de localização têm crescido ao longo 

dos anos e permite uma representação mais próxima da realidade incorporando elementos 
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espaciais aos tradicionais modelos de localização. O avanço tecnológico aumenta a precisão 

dos modelos tradicionais e permite o desenvolvimento de novas técnicas. 

Em específico nesse caso, foi possível identificar os núcleos de maior adensamento de 

chamados e tornál-los pontos candidatos a facilidade, aumento o nível de cobertura em 

relação a pontos aleátorios de instalação. Essa é uma abordagem inovadora na solução de 

problemas do tipo MCLP, em que os pontos candidatos a facilidade geralmente são obtidas de 

forma aleatória ou com critérios de natureza empírica. 

Por fim, pode-se concluir que o uso da Heurística do Diagrama de Voronoi (VDH) se mostrou 

uma importante ferramenta na seleção de pontos candidatos a instalação de facilidades a partir 

do histórico de demandas. A VDH se mostrou compatível ao MCLP, possibilitando identificar 

os postos de guarda, isto é, as regiões prioritárias de localização das equipes de emergência de 

modo a atender o maior número possível de chamados. 
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