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RESUMO 

  

 A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) vem desenvolvendo ao longo dos 

anos uma metodologia única e original para o tratamento regulatório das perdas de energia 

elétrica no Brasil, tratando em regulações distintas as perdas técnicas e as perdas não técnicas. 

As perdas técnicas são calculadas de acordo com os procedimentos definidos no Módulo 7 dos 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), 

cuja metodologia consiste basicamente no cálculo do fluxo de carga utilizando informações 

extraídas do banco de dados da distribuidora, considerando modelos específicos para elementos 

do sistema como medidores e ramais de ligação. Já as perdas não técnicas, são calculadas de 

acordo com as regras descritas no Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Regulação Tarifária 

(PRORET). Diversas metodologias foram objeto de estudo no setor elétrico com objetivo de 

realizar o cálculo das perdas técnicas e não técnicas, soluções que envolvem desde fluxo de 

carga até o uso de ferramentas de inteligência computacional. Neste sentido, esta dissertação 

tem como objetivo fazer uma análise comparativa entre a metodologia de cálculo de perdas 

desenvolvida pela ANEEL e a Metodologia da Impedância Equivalente Operacional (IEO), 

método que possibilita calcular com boa precisão e baixo custo computacional as perdas 

técnicas e não técnicas em redes de distribuição sob diferentes condições operativas. Os 

algoritmos de cálculo foram implementados no software Open Distribution System Simulator 

(OpenDSS) e foram realizadas simulações em um alimentador real pertencente à área de 

concessão da distribuidora de energia do Estado do Pará, para a verificação do cálculo de perdas 

técnicas e não técnicas. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Perdas de Energia Elétrica, Distribuição de Energia, Perdas técnicas, 

Perdas não técnicas, Perdas regulatórias, Impedância Equivalente Operacional.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The National Electric Energy Agency (ANEEL) has been developing over the years a 

unique and original methodology for the regulatory treatment of electrical energy losses in 

Brazil, dealing in different regulations on technical losses and non-technical losses. Technical 

losses are calculated according to the procedures defined in Module 7 of the Electric Power 

Distribution Procedures in the National Electric System (PRODIST), whose methodology 

basically consists of running load flow studies using information extracted from the electric 

utility database, considering specific models for system elements such as energy meters and 

connection branches. Non-technical losses are calculated according to the rules described in 

Submodule 2.6 of the Tariff Regulation Procedures (PRORET). Several methodologies were 

the object of study in the electrical sector to calculate technical and non-technical losses, whose 

solutions involve different procedures such as load flow studies and use of computational 

intelligence tools. In this sense, this dissertation aims to make a comparative analysis between 

the loss calculation methodology developed by ANEEL and the methodology of Equivalent 

Operational Impedance (EOI), a method that allows calculation of technical and non-technical 

losses in distribution networks with good precision and low computational cost, under different 

operating conditions. The calculation algorithms were implemented in the Open Distribution 

System Simulator (OpenDSS) software and simulations were performed in a real feeder 

belonging to the electric utility of the State of Pará, to validate the calculation of technical and 

non-technical losses in real distribution systems. 

 

KEYWORDS: Technical losses, Non-technical losses, Regulatory treatment of losses, 

Equivalent Operational Impedance.
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CAPÍTULO 1 

 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A ANEEL foi criada em dezembro de 1997 com o objetivo de regular e fiscalizar as 

atividades desenvolvidas pelos agentes que compõem o setor elétrico. Dentre as atividades 

desenvolvidas por este órgão, se destaca o desenvolvimento de metodologias de cálculo 

tarifário para a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, processo no 

qual os custos operacionais e investimentos realizados pelas empresas são analisados pela 

ANEEL e repassados para a tarifa de energia de forma a assegurar a remuneração adequada aos 

prestadores de serviço. No caso da distribuição de energia, os custos relacionados a ocorrência 

de perdas de energia elétrica nas redes de distribuição constituem uma parcela relevante neste 

cálculo e são parcialmente repassados ao preço final da energia paga pelo cliente final, 

exercendo grande impacto na sustentabilidade financeira das empresas distribuidoras de 

energia. 

Conceitualmente, perdas de energia elétrica consistem na diferença entre a quantidade de 

energia que a distribuidora injeta na rede de distribuição e a quantidade de energia faturada nas 

contas de energia elétrica do consumidor final, e elas podem ser classificadas como perdas 

técnicas e não técnicas, dependendo de sua origem. As perdas técnicas em redes de distribuição 

são causadas por efeitos físicos relacionados ao transporte de energia, tal como a transformação 

de energia elétrica em energia térmica (efeito joule) em condutores e núcleos dos 

transformadores e por esse motivo, não podem ser totalmente mitigadas. Já as perdas não 

técnicas correspondem à diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, e são 

consequência do furto e desvios de energia, além de falhas no processo de leitura e faturamento 

das contas de energia. As perdas não técnicas estão fortemente relacionadas à situação 

socioeconômica da área de concessão e a gestão comercial da distribuidora de energia, cabendo 

a distribuidora trabalhar em ações mitigadoras para reduzir o seu impacto. 

No Brasil, a ANEEL desenvolveu uma metodologia única e original para o tratamento 

regulatório das perdas técnicas, cujas regras estão definidas no Módulo 7 do PRODIST. O 

cálculo é realizado através da aplicação de modelos matemáticos específicos para cada 

segmento da rede de distribuição (transformadores, ramais de ligação e medidores de baixa, 
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média e alta tensão) utilizando-se informações simplificadas das redes e equipamentos 

existentes, como por exemplo, comprimento e bitola dos condutores, potência dos 

transformadores e energia fornecida às unidades consumidoras. Com base nessas informações, 

estima-se o percentual de perdas técnicas relativas à energia injetada na rede (ANEEL-A, 2016).  

Já as perdas não técnicas são apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas 

técnicas calculadas de acordo com o Módulo 7 do PRODIST. Os limites regulatórios de perdas 

não técnicas são calculados conforme as regras definidas no Submódulo 2.6 dos Procedimentos 

de Regulação Tarifária - PRORET, onde as perdas não técnicas são calculadas pela ANEEL 

por uma metodologia de comparação de desempenho das distribuidoras, observando critérios 

de eficiência e as características socioeconômicas das áreas de concessão (ANEEL-A, 2016). 

No modelo regulatório adotado atualmente pela ANEEL, apenas os valores relacionados 

às perdas técnicas são repassados de forma integral para a tarifa por se tratar de fenômenos 

físicos inerentes ao funcionamento de sistemas elétricos, enquanto que o repasse das perdas não 

técnicas obedece os critérios da regulação por incentivos, através da comparação de 

desempenho das perdas não técnicas entre as distribuidoras e o estabelecimento de uma empresa 

referência (benchmark). 

Ao longo dos ciclos tarifários, observou-se que a segregação incorreta das parcelas de 

perdas técnicas e não técnicas nos cálculos tarifários ocasionou na remuneração incorreta das 

distribuidoras de energia elétrica, comprometendo a qualidade do fornecimento de energia e a 

tarifa final ao consumidor. Portanto, o desenvolvimento de metodologias de cálculo de perdas 

técnicas está em constante estudo e aprimoramento, em busca de identificar os níveis de perdas 

técnicas com o maior nível de precisão possível, a fim de evitar a remuneração impropria das 

distribuidoras de energia.   

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

As perdas de energia elétrica são uma importante medida de eficiência do setor elétrico 

e mediante a impossibilidade de eliminá-las totalmente devido a sua natureza física, cabe ao 

agente regulador do setor elétrico determinar os níveis aceitáveis de perdas que podem ser 

repassados para as tarifas de energia, a fim de incentivar a gestão eficiente das perdas e a 

modicidade tarifária.  
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Ao implementar a regulação por incentivos no setor elétrico brasileiro, uma das maiores 

dificuldades encontradas pela ANEEL foi em comparar o desempenho entre as distribuidoras, 

que apresentam áreas de concessão com características completamente díspares, levando o 

regulador a desenvolver uma metodologia única no tratamento de perdas, baseada em modelos 

matemáticos que buscam identificar os níveis de perdas gerenciáveis e não gerenciáveis das 

empresas distribuidoras. No entanto, a complexa terminologia envolvida nos cálculos tarifários, 

quando somada aos modelos matemáticos e estatísticos utilizados, resultam em um processo de 

difícil compreensão e reprodutibilidade, alienando grande parte da sociedade de uma discussão 

de alto impacto para consumidores e setores produtivos.  

Além disso, a extensa variedade de elementos, configurações e condições operativas das 

redes de distribuição e a falta de informações detalhadas fazem com que a estimação dos níveis 

de perdas técnicas e não técnicas necessite de ferramentas de grande esforço computacional 

para produzir resultados precisos, tornando o tema alvo de vários estudos e aprimoramentos ao 

longo dos anos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Apresentar a metodologia de cálculo de perdas técnicas em sistemas elétricos de 

distribuição de energia elétrica via o uso da Impedância Equivalente Operacional, e realizar um 

estudo comparativo desta metodologia, com a metodologia oficial do setor elétrico brasileiro, 

que é utilizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

A presente dissertação tem como objetivos específicos: 

a) Apresentar o desenvolvimento de uma metodologia de cálculo de perdas técnicas 

e não técnicas, em redes de distribuição de energia elétrica, baseado no 

equivalente de redes elétricas denominado Impedância Equivalente Operacional; 

 

b) Abordar o marco regulatório no Brasil e em alguns países do mundo, com relação 

às práticas consideradas no cálculo de perdas nos sistemas de distribuição de 

energia elétrica; 
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c) Apresentar a metodologia de cálculo de perdas técnicas e não técnicas adotada 

pelas empresas distribuidoras de energia elétrica no Brasil, de acordo com a 

regulação da ANEEL; 

 

d) Comparar o desempenho do procedimento de cálculo de perdas regulatórias 

adotado pela a ANEEL, em relação ao procedimento proposto do uso da 

Impedância Equivalente Operacional. 

 

1.4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A estimação de perdas de energia em sistemas de média e baixa tensão é de grande 

complexidade, devido a variedade de configurações e tipologias de rede, exigindo a aplicação 

de métodos numéricos específicos para sua correta estimação. A partir da estimação das perdas 

técnicas de um sistema é possível obter as perdas não técnicas da rede através da diferença entre 

as perdas totais e as perdas técnicas estimadas. Nesse sentido, a maioria dos trabalhos 

publicados sobre perdas não técnicas envolve o desenvolvimento de técnicas estatísticas e de 

inteligência computacional com o objetivo de detectar padrões de consumo de energia 

irregulares como pode ser visto em (Oliveira, 2017), (Ramos, 2014), (Zhang et al, 2012), 

(Huang et al., 2013), (Kaykahie et al., 2013). 

Diversas metodologias foram objeto de estudo no setor elétrico com objetivo de realizar 

o cálculo das perdas técnicas, onde se destacam as metodologias de cálculo simplificada e 

detalhada. As metodologias de cálculo simplificadas demandam uma quantidade reduzida de 

informações de atributos elétricos da rede e fornecem resultados com maior rapidez, que 

acabam afetando a precisão do modelo. São amplamente utilizadas em sistemas de grande porte 

através do uso de métodos estatísticos e geométricos como pode ser visto em (Shenkman, 1990), 

(Bezerra, 2016) 

 Por sua vez, as metodologias de cálculo detalhado utilizam uma quantidade maior de 

informações para obter resultados mais precisos através do uso de técnicas de gerenciamento 

de redes e fluxo de potência. Dependendo do tamanho da rede analisada, o tempo de 

processamento de cálculo pode aumentar consideravelmente.  

Com relação ao tratamento das perdas técnicas regulatórias adotado pela ANEEL, a 

metodologia desenvolvida pelo regulador vem passando por sucessivos aprimoramentos ao 

longo dos anos, a fim de tornar esta metodologia mais transparente, reprodutível e coerente. 
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Uma das contribuições mais relevantes para o setor elétrico nacional e que se tornou um dos 

pilares para o estabelecimento dos modelos simplificados utilizados pelo regulador foi um 

extenso trabalho apresentado pelo Comitê de Distribuição (CODI) em 1996. A metodologia 

desenvolvida pelo CODI se baseava no detalhamento do cálculo para cada segmento do sistema 

de distribuição, sendo inicialmente calculadas as perdas de demanda para o instante de máxima 

potência e, posteriormente, sendo efetuado o cálculo das perdas de energia utilizando o fator de 

perdas, por meio da relação entre a perda média e a perda máxima (CODI, 1996), (Queiroz, 

2010), (Barouche, 2017). 

Com relação ao cálculo simplificado das perdas técnicas, metodologia adotada pela 

ANEEL no 2° CRTP, (Meffe, 2001) apresentou uma nova metodologia onde as perdas técnicas 

são calculadas por segmento de rede de distribuição com base em dados da topologia da rede, 

energia faturada e curvas de carga típicas por classe de consumo, obtidas através de campanhas 

de medição. Posteriormente, a metodologia foi novamente modificada com a finalidade de 

incluir no cálculo as perdas não técnicas a partir de medições nas subestações e nas saídas dos 

alimentadores primários. 

Um dos principais problemas encontrados no cálculo simplificado de perdas técnicas 

está na determinação de atributos das redes de distribuição com elevado grau de subjetividade, 

tais como o ângulo de ação e a área de atuação de cada alimentador de MT presente na área de 

concessão, entre outros. Nesse sentido, (Antonelli, 2014) estabelece procedimentos específicos 

para estes atributos, aplicando modelos heurísticos, inteligência artificial, classificadores 

hierárquicos e modelos estatísticos de agrupamento aglomerativo para redes de baixa tensão e 

o desenvolvimento de um modelo baseado na análise carga do alimentador para redes de baixa 

tensão.  

(Queiroz, 2010) apresentou novas considerações relevantes ao tema, propondo modelos 

para estimação de perdas técnicas baseado em técnicas de regressão linear múltipla. Este 

trabalho serviu como parâmetro para o aprimoramento metodológico do 3° CRTP realizado 

pela ANEEL um ano após a publicação de (Queiroz, 2010), simplificando o modelo de cálculo, 

aumentando a sua precisão. 

Em (Barouche,2017), o autor realiza uma análise comparativa das metodologias de 

cálculo das perdas técnicas utilizadas no 2°, 3° e 4° CRTP’s, além de apresentar novas 

proposições a estas metodologias. Em relação ao modelo utilizado no 4º CRTP, o autor 
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apresenta um estudo relacionado à parametrização do modelo da carga e um algoritmo 

alternativo para considerar no cálculo as perdas técnicas devido às perdas não técnicas. 

Em (Bezerra et al., 2018) é proposto o uso da Impedância Equivalente Operacional 

(IEO) para o cálculo de perdas técnicas regulatórias, como forma de obter valores mais precisos, 

exigindo menor esforço computacional em comparação com a metodologia utilizada 

atualmente pela ANEEL. O uso da IEO no cálculo de perdas técnicas e não técnicas em redes 

de média e alta tensão foi proposto em (Bezerra et al., 2018), que apresenta simulações e 

resultados da aplicação da técnica em um sistema teste IEEE 13-barras.  

  (Paye, 2018) propõe o uso da IEO para o cálculo de perdas técnicas e não técnicas em 

sistemas teste IEEE 13 e 37 barras, simulando redes reais sob diferentes condições operativas, 

enquanto que (Bezerra et al., 2019) propõe o uso da IEO e fluxo de carga para calcular 

separadamente as parcelas de energia faturada, perdas técnicas e não técnicas em 

transformadores de distribuição, realizando simulações em um sistema teste do IEEE e um 

alimentador de uma rede de distribuição real. Em ambos os casos, a IEO apresentou boa 

precisão para obtenção das parcelas de perdas. 

Em (Costa et. al., 2019) foi realizado a comparação entre a IEO e a metodologia de 

cálculo de perdas regulatórias vigente no Brasil, estabelecida pela ANEEL. Foram realizadas 

simulações em um sistema teste e em um alimentador de distribuição real, que comprovou a 

precisão superior da IEO em relação à metodologia da ANEEL e o baixo custo computacional 

na obtenção das perdas técnicas e não técnicas. 

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A continuidade da presente dissertação é composta por 7 Capítulos, estruturados da 

seguinte maneira: 

O segundo Capítulo, intitulado “PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO”, conceitua perdas de energia elétrica, abrangendo perdas técnicas, perdas 

não técnicas, a influência das perdas não técnicas no cálculo de perdas técnicas e a 

diferenciação entre as perdas reais e regulatórias. 

O terceiro Capítulo, intitulado “TRATAMENTO REGULATÓRIO DE PERDAS DE 

ENERGIA”, aborda o tratamento regulatório de perdas no contexto internacional, analisando 
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detalhadamente o tratamento regulatório de perdas da África do Sul, Colômbia, Índia, Itália, 

Japão e Portugal, compondo uma amostra de mercados pertencentes à América Latina, 

Europa, Ásia e África. 

O quarto Capítulo, “TRATAMENTO REGULATÓRIO DE PERDAS NO BRASIL”, 

apresenta detalhes da regulação de perdas adotada pela ANEEL no Brasil, detalhando como 

se deu o aprimoramento das metodologias de cálculo de perdas técnicas e não técnicas desde 

o 1° Ciclo de Revisão Tarifária Periódica em 2003 até os dias atuais.  

No quinto Capítulo, “CÁLCULO DE PERDAS ATRAVÉS DA IMPEDÂNCIA 

EQUIVALENTE OPERACIONAL – IEO são apresentados os conceitos gerais e a 

metodologia de cálculo de perdas técnicas e não técnicas pela IEO. 

O sexto Capítulo apresenta a “ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS 

METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE PERDAS ANEEL E IEO”, onde são realizadas 

simulações das duas metodologias em um sistema teste IEEE 123 barras e em alimentador 

real da Equatorial Energia Pará. 

Finalmente, o sétimo Capítulo apresenta as conclusões do estudo, realizando uma 

análise crítica quanto aos objetivos e metodologias utilizadas. Além disto, são relacionadas 

propostas para futuros trabalhos. 
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CAPÍTULO 2 

 

2 PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

2.1 INTRODUÇÃO 

Na distribuição de energia, as perdas perfazem a diferença entre o montante fornecido à 

rede elétrica e a energia que é efetivamente entregue e vendida aos consumidores finais 

(ANEEL-A, 2016). Por sua vez, as perdas globais de energia são classificadas como perdas 

técnicas e não técnicas dependendo de sua origem. Essa relação pode ser vista, de forma 

esquemática, na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Perdas elétricas em sistemas de distribuição de energia. Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Considerando um ponto de acesso genérico, no qual a concessionária injeta a energia 

demandada pelo conjunto das unidades consumidoras, pode-se escrever o balanço energético 

neste ponto como:  

𝐸𝑖𝑛𝑗 =  𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑+𝐸𝑓𝑎𝑡 

[1] 

      

Onde: 

𝐸𝑖𝑛𝑗 :  É a energia que as empresas de distribuição compram do sistema gerador e 

injetam na rede elétrica de distribuição; 

𝐸𝑓𝑎𝑡:  É a energia efetivamente faturada pela distribuidora de energia e comercializada 

aos consumidores finais. 

𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑 :  É a energia perdida ou energia não faturada, que por sua vez pode ser separada 

em duas parcelas: 

Energia Fornecida à 
Rede

Perdas

Perdas Técnicas

Perdas Não 
Técnicas

Energia Faturada
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𝐸𝑝𝑒𝑟𝑑 = 𝐸𝑝𝑡𝑒𝑐 + 𝐸𝑝𝑛𝑡𝑒𝑐 

[2] 

      

Onde: 

𝐸𝑝𝑡𝑒𝑐 :  É a energia dissipada na forma de perda técnica; 

𝐸𝑝𝑛𝑡𝑒𝑐:  É a energia perdida na forma de perda não técnica. 

 

Em qualquer atividade produtiva, uma parte dos custos decorrentes de perdas é repassada 

ao preço final dos produtos. Evidentemente, em um cenário concorrencial, aquela empresa cuja 

parcela de produção perdida for muito superior às demais, certamente incorrerá em perda de 

competitividade. Assim, pela própria dinâmica de mercado, as empresas operando em livre 

concorrência são pressionadas na direção da melhoria da sua gestão e do aumento da eficiência 

e, consequentemente, na redução do nível de perdas (ANEEL-E, 2013). 

Ademais, com a redução das perdas tem-se uma necessidade menor da geração e 

expansão dos sistemas de transmissão, redução da queda de tensão nos sistemas de distribuição, 

aumento da vida útil de equipamentos, além de outros custos intangíveis, como a redução dos 

impactos ambientais inerentes à geração de energia (ANEEL-D, 2006). 

 

2.2 PERDAS TÉCNICAS 

As perdas técnicas ocorrem de forma natural nos sistemas elétricos em decorrência das 

leis da física relativas aos processos de transporte, transformação de tensão e medição de 

energia. Todos os equipamentos do sistema elétrico apresentam algum nível de perda técnica, 

sendo as perdas por efeito Joule, causadas pela dissipação de energia em forma de calor, a 

ocorrência mais comum. As perdas técnicas também podem ser causadas por efeito corona, 

harmônicos, perdas nas conexões, fugas de corrente nos isolamentos dos equipamentos e linhas 

elétricas, perdas nos bancos de capacitores e reguladores de tensão, entre outros.  

Como as perdas técnicas são resultado das características técnicas dos sistemas elétricos, 

elas podem ser estimadas com muita precisão e, de certa forma, são determinadas pelas 

propriedades da rede e seus componentes (CEER-A, 2017).  

Segundo (Oliveira, 2009) e (Paye, 2018), os elementos que mais contribuem para as 

perdas em um sistema de distribuição são: 
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 Transformadores de distribuição, considerando o total dos transformadores, as perdas 

podem variar entre 1-3% da energia requerida pelo sistema. Segundo (Leal et al., 

2009) esses são os elementos que mais contribuem para as perdas em um sistema de 

distribuição. 

 

 Rede de Baixa Tensão (BT), é entendida como o alimentador que vai do 

transformador de distribuição ao ramal de ligação do medidor de energia. Neste 

segmento, as perdas podem variar, em média, entre 0,5 a 2% da energia do sistema 

(Oliveira, 2009) 

 

 Ramal de ligação, e o segmento que faz a ligação entre a rede de baixa tensão da 

empresa e o consumidor (medidor de energia). Neste trecho as perdas técnicas são 

esperadas entre 0,1 - 0,7% da energia do sistema (Oliveira, 2009) 

 

  Medidor de energia, as perdas técnicas são estimadas entre 0,4 e 0,8% da energia do 

sistema para medidores eletromecânicos (Oliveira, 2009). 

 

 Outros, este conjunto é composto de equipamentos, como reguladores de tensão, 

bancos de capacitores, isoladores, para-raios, etc. Segundo (ANEEL-F, 2007), 

estima-se uma perda entre 0,45 e 1,4% da energia do sistema. 

 

Em um sistema de distribuição ideal, onde não há a presença de consumidores 

fraudadores ou desvios de energia, a perda técnica pode ser obtida diretamente da subtração da 

Energia Injetada na Rede (𝐸𝑖𝑛𝑗) e a Energia Faturada pela Distribuidora (𝐸𝑓𝑎𝑡), através da 

equação [3]. 

𝐸𝑝𝑡𝑒𝑐 = 𝐸𝐼𝑛𝑗 − 𝐸𝑓𝑎𝑡 

[3] 

 

2.3 PERDAS NÃO TÉCNICAS 

Quaisquer perdas que não possam ser classificadas como técnicas são automaticamente 

consideradas como perdas não técnicas. Os níveis de perdas não técnicas dependem da gestão 

comercial das concessionárias, das características socioeconômicas e de aspectos 

comportamentais existentes em cada área de concessão (ANEEL-G, 2019).  

Suas causas mais comuns são: 

 Furto de energia; 
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 Ligações clandestinas; 

 Deficiência na medição (espontânea ou provocada por fraude); 

 Ausência de faturamento ou faturamento à menor; 

 Faturamento por estimativa (média de consumo ou custo de disponibilidade); 

 Ausência de medição (por falha de gestão da concessionária ou por casos previstos 

em resolução); 

A perda não técnica pode ser obtida a partir da subtração da Energia Faturada (𝐸𝑓𝑎𝑡) e da 

Energia dissipada na forma de Perda Técnica (𝐸𝑝𝑡), da Energia Injetada na rede (𝐸𝐼𝑛𝑗), através 

da equação [4].        

𝐸𝑝𝑛𝑡𝑒𝑐 = 𝐸𝐼𝑛𝑗 − 𝐸𝑓𝑎𝑡 −  𝐸𝑝𝑡𝑒𝑐  

[4] 

 

2.4 INFLUÊNCIA DAS PERDAS NÃO TÉCNICAS NAS PERDAS TÉCNICAS 

Em um sistema com duas cargas (uma regular e outra irregular), a influência das perdas 

não técnicas nas perdas técnicas não pode ser desprezada, já que as perdas não técnicas devido 

a furtos e desvios de energia, provocam um adicional de perdas técnicas considerável, pois os 

alimentadores, transformadores e outros equipamentos operam acima do carregamento de 

projeto, com temperaturas mais elevadas que afetam sobremaneira as perdas técnicas. (ANEEL-

D, 2006) 

 

Figura 2.2 - Influência do consumo irregular nas perdas técnicas. Fonte: (ANEEL-D, 2006) 

 

Deste modo, as perdas técnicas regulares são obtidas através da diferença entre as perdas 

técnicas totais e as perdas técnicas provocadas por consumo irregular de energia. As perdas 
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técnicas regulares devem considerar somente o efeito do consumo regular (energia fornecida e 

faturada pela distribuidora) (ANEEL-D, 2006). 

 

Figura 2.3 - Segregação das perdas técnicas. Fonte (ANEEL-D, 2006) 

 

2.5 PERDAS REAIS E PERDAS REGULATÓRIAS 

No modelo de regulação por incentivos adotado pela ANEEL, as perdas reais das 

distribuidoras não são totalmente repassadas para a tarifa como forma de estímulo à eficiência 

setorial. Neste modelo, o acompanhamento das perdas é feito mediante monitoramento da 

evolução das perdas reais, informadas pelas distribuidoras, frente às perdas regulatórias, que 

são estipuladas pelo regulador através de metodologia própria. O regulador estipula um limite 

máximo de perdas regulatórias a ser repassado para a tarifa e o ônus proveniente da diferença 

de custos entre as perdas regulatórias e as perdas reais é de responsabilidade das distribuidoras. 

A Figura 2.4 a) mostra o caso de uma distribuidora que no final do ciclo tarifário apresentou 

perdas reais maiores que as perdas regulatórias, sinalizando baixa eficiência na mitigação de 

perdas. Logo, dentro do modelo de regulação por incentivos adotado pela ANEEL, a diferença 

de custos entre as perdas reais e regulatórias é totalmente repassada para empresa, que fica a 

limitada a receber na tarifa de energia somente a parcela de perdas regulatórias estipulada pela 

ANEEL. No caso b) da Figura 2.4, se observa que a distribuidora atuou de forma eficiente na 

redução dos índices de perdas e no final do ciclo tarifário, o regulador reconhecerá como bônus 

na tarifa de energia a diferença entre as perdas regulatórias e as perdas reais.  

 



24 

 

 

 

          

                             a)                                                                            b)         

Figura 2.4 – Diferença de custos entre as perdas reais e regulatórias de uma distribuidora onde se observa em a) 

ônus para a distribuidora e em b) bônus para a distribuidora. Fonte: Autor 

 

A cada Ciclo de Revisão Tarifária Periódica – CRTP que ocorre em ciclos de 3, 4 ou 5 

anos, o agente regulador estabelece os percentuais regulatórios de perdas técnicas e não técnicas 

e uma trajetória de redução de perdas para cada distribuidora, de modo que a concessionária 

tenha o incentivo de reduzir as perdas para auferir ganhos adicionais de receita ou reduzir os 

prejuízos decorrentes do não repasse integral das perdas. O incentivo em reduzir as perdas não 

técnicas é intrínseco, ou seja, as distribuidoras devem atuar sempre no sentido de reduzi-las, 

independentemente do nível regulatório estabelecido, seja para reduzir prejuízos, quando as 

perdas reais estiverem acima da regulatória, ou auferir ganhos, quando acontecer o oposto. 

(ANEEL-G ,2019). Com relação aos índices de perdas técnicas regulatórias, a atuação do 

regulador é pautada no planejamento da expansão do sistema elétrico, considerando o custo 

futuro das perdas como uma das variáveis para tomada de decisão, uma vez que a otimização 

dos sistemas elétricos visando unicamente a redução dos índices de perdas pode não ser a 

melhor solução econômica. Ou seja, o regulador deve ponderar se vale a pena, ou não, investir 

em obras adicionais capazes de diminuir o valor presente do custo global do serviço no longo 

prazo. (ANEEL-E, 2013). 

 Conforme será visto nos próximos capítulos, os percentuais regulatórios das perdas 

técnicas, obtidos conforme a metodologia estabelecida no Módulo 7 do PRODIST, são 

utilizados para a obtenção dos percentuais das perdas não técnicas, que também são calculados 

conforme a metodologia estabelecida no Submódulo 2.6 do PRORET. Já os percentuais de 
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perdas técnicas reais são resultantes das metodologias de cálculos das perdas técnicas de cada 

distribuidora, sendo os percentuais de perdas não técnicas reais obtidos pela diferença das 

perdas totais com as perdas técnicas consideradas por cada concessionária. Nas Figura 2.5 e 

Figura 2.6 pode ser visto a comparação entre as perdas reais e regulatórias de 28 distribuidoras 

de energia, apuradas pela ANEEL no ano de 2015.  

 

Figura 2.5 - Perdas técnicas reais x perdas técnicas regulatórias em 2015. Fonte: Adaptado de (ANEEL-H, 

2016). 

 

 

Figura 2.6 - Perdas não técnicas reais x perdas não técnicas regulatórias em 2015. Fonte: Adaptado de (ANEEL-

H, 2016). 
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2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo foram apresentadas as equações de balanço energético, os conceitos gerais 

de perdas técnicas e não técnicas de energia em sistemas de distribuição, bem como foi 

apresentada a influência do consumo irregular no cálculo de perdas técnicas, que é considerado 

pela grande maioria de metodologias de cálculo de perdas, incluindo a metodologia iterativa 

desenvolvida pela ANEEL.  

 Os conceitos de perdas reais e perdas regulatórias apresentados no capítulo são essenciais 

na modelo de regulação por incentivos adotada pela ANEEL. Normalmente os valores 

regulatórios das perdas não técnicas são inferiores aos valores praticados pelas concessionárias, 

pois a metodologia adotada pela ANEEL observa critérios de eficiência evitando assim que 

eventuais negligências ou ineficiências das distribuidoras no combate às perdas fossem 

repassadas às tarifas de energia elétrica.  

No próximo capítulo será apresentado um panorama sobre o tratamento regulatório 

internacional de perdas de energia, mostrando um resumo das metodologias utilizadas em 6 

países, que são: África do Sul, Colômbia, Índia, Itália, Japão e Portugal. 

 

, 
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CAPÍTULO 3 

 

3 TRATAMENTO REGULATÓRIO DE PERDAS DE ENERGIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

Verifica-se a nível internacional que a abordagem regulatória referente às perdas de 

energia se distingue substancialmente em cada país, principalmente, em termos das perdas não 

técnicas, que sofrem grande influência de indicadores socioeconômicos (Canal Energia, 2019). 

Observa-se diferenças significativas não apenas nos níveis de perdas, mas também na maneira 

como as perdas são abordadas, definidas, medidas e tratadas em cada país.  

A maioria dos países define perdas como a diferença entre a energia injetada e consumida, 

no entanto, existem algumas exceções a essa regra geral. Embora o componente técnico esteja 

presente nas perdas relatadas, existem muitas práticas quando se trata de perdas não técnicas e 

nenhuma posição sobre se, e quais componentes de perdas não técnicas devem ser consideradas 

no cálculo tarifário (CEER-A, 2017). 

As perdas não técnicas não causam preocupações em grande parte das empresas 

distribuidoras de países desenvolvidos, pois representam valores insignificantes comparados 

com valores das perdas técnicas. No caso dos países em desenvolvimento, como o Brasil, 

algumas empresas chegam a registrar índices de perdas exagerados como por exemplo 20%, 

30%, para perdas técnicas na faixa de 5 a 10%. No entanto, tem-se observado nos últimos 

tempos que os índices de perdas nos países desenvolvidos também apresentam tendência de 

aumento. (Oliveira, 2009). 

 De acordo com o ranking mundial de perdas elétricas em redes de transmissão e 

distribuição elaborado por (IEA Statistics, 2018) e (WORLD BANK, 2019), os menores índices 

de perdas são observados em países desenvolvidos ou nos emergentes asiáticos, enquanto países 

com baixo grau de desenvolvimento econômico e social apresentam elevados índices de perdas, 

indicando uma estreita relação entre indicadores socioeconômicos e perdas de energia. 

Este ranking foi obtido a partir de dados disponibilizados pela Agência Internacional de 

Energia Elétrica (em inglês IEA), onde são analisadas as perdas elétricas globais ocorridas no 

período de 2010 a 2014 em 140 países de diferentes regiões e níveis de renda. A falta de 

definições e regras harmonizadas entre os países analisados impede um benchmark direto das 
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perdas de energia entre os países, já que nem todos consideram a inclusão de perdas não-

técnicas em suas análises. 

 

Figura 3.1 - Perdas totais nas redes de transmissão e distribuição apuradas no ano de 2014, segmentadas pelo 

nível de renda dos países. Fonte: (IEA Statistics, 2018) e (The Word Bank, 2019); modificado pelo autor 
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Figura 3.2 – Ranking de perdas totais nas redes de transmissão e distribuição apuradas no ano de 2014. Fonte: 

(IEA Statistics, 2018) e (The Word Bank, 2019); modificado pelo autor 
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3.2 PANORAMA INTERNACIONAL 

O relatório desenvolvido por (CEER-B, 2020) traz uma visão geral de como as perdas de 

energia (transmissão e distribuição) em redes elétricas - são definidas, calculadas e avaliadas 

em 35 países europeus. Existem diferentes definições de perda de energia em toda a Europa, 

mas elas geralmente são entendidas como a diferença entre a energia injetada e a faturada na 

rede. Na maioria dos países analisados, não há diferenciação entre perdas técnicas e não técnicas 

quando se trata do cálculo regulatório de perdas e as perdas são tratadas globalmente seguindo 

os critérios de cálculo de cada país.  

Em (GESEL, 2015) é realizado uma análise comparativa da tarifa de energia elétrica do 

Brasil com tarifas praticadas em 25 países situados em diferentes continentes, esta análise incluí 

o tratamento regulatório de perdas de energia elétrica nos países selecionados.  

De acordo com (GESEL, 2015) e (CEER-B, 2020), o tratamento regulatório de perdas de 

energia elétrica em redes de transmissão ou distribuição na maioria dos países analisados 

considera os seguintes aspectos: 

 As perdas são tratadas como qualquer outro componente de custo das tarifas de 

energia, isto é, não há um tratamento regulatório específico sobre perdas de energia 

na composição tarifária. 

 

 As perdas são tratadas de forma global. Não há segregação das parcelas de perdas 

técnicas e não técnicas no tratamento regulatório de perdas;   

 

 As perdas em alta e média tensão são obtidas por medição nos pontos de conexão, 

enquanto na baixa e média tensão, as perdas são calculadas. Em países onde a 

medição inteligente possuí boa penetração, as perdas em determinados níveis de 

tensão podem ser tanto medidas quanto calculadas, dependendo da disponibilidade 

de medidores em um local específico. 

 

 

 Implantação crescente da regulação por incentivos. Neste modelo, o operador da rede 

é recompensado (ou penalizado) se as perdas globais da rede forem menores (ou 

maiores) que um valor de referência predeterminado pelo regulador. 

 

 Incentivo à redução de perdas como medida de eficiência energética em países 

desenvolvidos, premiando as concessionárias que atingirem a meta de redução de 

perdas estabelecida pelo regulador e penalizando as que ficarem abaixo dela. 

 

 O aumento da penetração da geração distribuída nas redes de média e baixa tensão 

tem incentivado a elaboração de novos estudos e a revisão da metodologia de perdas 
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de energia elétrica em vários países, preocupados com os possíveis impactos da 

geração distribuída nos índices de perdas técnicas e não técnicas. A natureza 

estocástica da geração distribuída, amplamente dependente das condições climáticas 

e o desequilíbrio entre geração e consumo podem resultar em fluxos de rede 

aumentados (e, portanto, perdas maiores), muitas vezes traduzido em fluxos reversos 

de distribuição para sistemas de transmissão. (CEER-A, 2017). 

 

Nos próximos itens será analisado o tratamento regulatório de perdas de energia elétrica 

em 6 países de acordo com (GESEL, 2015) e (CEER-B, 2020). Estes países compreendem uma 

amostra de mercados pertencentes à América Latina, Europa, Ásia e África e possuem diferente 

níveis de renda, impactando nos índices de perdas dos países.   

   

3.2.1 África do Sul 
 

A África do sul não possuí uma metodologia específica para determinação das perdas 

regulatórias. A agencia reguladora local NERSA (National Energy Regulator of South Africa) 

reconhece uma faixa tolerável de perdas entre 5% e 12%, calculada conforme a fórmula a 

seguir, apresentada na equação [5]. As distribuidoras que estejam operando com perdas nessa 

faixa são consideradas eficientes para fins regulatórios. 

𝐏𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬 % =  
𝐤𝐖𝐡 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐚çã𝐨 −  𝐤𝐖𝐡 𝐕𝐞𝐧𝐝𝐚 

𝐤𝐖𝐡 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐚 𝐞 𝐆𝐞𝐫𝐚çã𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 

[5]         

        

3.2.2 Colômbia 
 

O setor elétrico colombiano é regulado pela CREG (Comisión de Regulación de Energía 

y Gas). A resolução (CREG-A, 2007) estabelece a seguinte fórmula tarifária geral, relação [6], 

para os custos da prestação do serviço aos usuários regulados. 

𝐶𝑈 = (𝐺 + 𝑇 + 𝐷 + 𝐶𝑣 + 𝑃𝑅 + 𝑅) 𝑥 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 + 𝐶𝑓(±)𝑠𝑢𝑏𝑠í𝑑𝑖𝑜𝑠/𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 

[6] 

Onde: 

𝐶𝑈:  custo de prestação do serviço  

𝐺:  custo de geração  

𝑇:  custo de transporte (transmissão)  
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𝐷:  Custo de distribuição  

𝐶𝑣:  custo variável de comercialização  

𝑃R:  custo de perdas reconhecidas  

𝑅:  restrições do sistema  

𝐶𝑓:  custo fixo de comercialização  

 

 De acordo com a resolução (CREG-B, 2008), para os níveis de tensão 2, 3 e 4, as perdas 

reconhecidas correspondem às perdas técnicas aprovadas para cada operador de rede em 

resolução específica de custos e encargos máximos de distribuição. Os valores são calculados 

via fluxo de potência a partir de informações de rede e curvas de cargas fornecidas pelas 

empresas. 

 

Tabela 3.1 - Classificação das atividades de acordo com nível de tensão. Fonte: (CREG-B, 2008) 

Atividade Tensão de Operação 

Transmissão ≥ 220 kV 

Distribuição e Subtransmissão < 220 kV 

 

 

Tabela 3.2 - Classificação por nível de tensão. Fonte: (CREG-B, 2008) 

Nível de Tensão Tensão de Operação 

Nível 1 Tensão < 1 kV 

Nível 2 1 kV ≤ Tensão < 30 kV 

Nível 3 30 kV ≤ Tensão < 57,5 kV 

Nível 4 57,5 kV ≤ Tensão < 220 kV 

  

 A taxa de perda total reconhecida para o nível de tensão 1 será o resultado da soma das 

taxas de perda técnica e de perda não técnica reconhecida. O cálculo das perdas técnicas 

reconhecida é feito para cada sistema, modelando a totalidade dos circuitos informados por 

cada agente, de acordo com os seguintes parâmetros: 
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 Para modelar o comportamento da carga ao longo do tempo em cada circuito, o 

comportamento da carga dos usuários é simulado de acordo com a área geográfica em 

um modelo de Monte Carlo. Caso um operador de rede tenha apresentado curvas de 

carga nesse nível de tensão, o modelo será ajustado para representar essa curva. 

 

 Quando um operador de rede apresentar um modelo com a simulação de toda a rede, o 

índice resultante da simulação será aprovado desde que o modelo contenha as 

informações solicitadas na Circular (CREG-C, 2007) 

As perdas não técnicas reconhecidas para cada sistema são informadas pelos operadores 

de rede nos Planos de Redução ou Manutenção de Perdas de Energia Elétrica e são submetidas 

à análise do regulador. Os Planos de Redução ou Manutenção de Perdas de Energia, devem 

conter informações referentes à investimentos, custos e gastos relacionados à redução de perdas 

e devem informar o índice de perdas calculado pelas distribuidoras e o seu custo anual é 

analisado pelo regulador considerando um custo total de referência, calculado com base num 

modelo de estimação do custo eficiente a partir da meta final de perdas de energia solicitadas 

pelo operador de rede. O valor aprovado pelo regulador será o menor valor entre o calculado 

pelo modelo de estimação e o apresentado pelo operador.  

 O acompanhamento da execução do plano de redução de perdas é realizado através do 

cálculo do índice de perdas totais e no caso do cumprimento das metas, a remuneração aprovada 

será mantida para o período seguinte à avaliação. No caso do não cumprimento das metas 

estabelecidas, será suspensa a remuneração do plano de redução de perdas, sem que com isso o 

operador de rede deva deixar de executar o plano, sendo o índice de perdas recalculado no 

próximo período de avaliação. Se no período de avaliação subsequente a meta de redução 

continuar não sendo alcançada, a execução do plano de perdas será suspensa, e o operador de 

rede terá que devolver todas as remunerações recebidas com essa finalidade.  

Sua remuneração é aplicável para os operadores de rede que na data de revisão tarifária 

apresentarem índice de perdas para o nível de tensão 1 inferior ao reconhecido ou para os que 

tiverem níveis de perdas aprovados para o nível de tensão 1 como produto do estudo de perdas;  

 

3.2.3 Índia 
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De acordo com (Vieira, 2019), a desigualdade social e os baixos níveis de renda na Índia 

contribuem para o furto de energia e consequentemente com os elevados índices de perdas no 

país. Visando reduzir os índices de perdas, em 2009 o Ministério de Energia da Índia lançou 

uma nova metodologia de cálculo de perdas, as Perdas Técnicas e Comerciais Agregadas ou 

Aggregated and Commercial Losses, 𝐴𝑇&𝐶 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 em inglês.  

As perdas de AT&C são compostas por perdas técnicas e não técnicas e podem ser 

calculadas pela seguinte expressão:  

 

𝐴𝑇&𝐶 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  {1 −  (Billing Efficiency x Collection Efficiency)}𝑥100 

[7] 

 

Billing Efficiency ou eficiência de faturamento é um indicador que compara a energia 

injetada e a energia faturada pela distribuidora e corresponde a capacidade da empresa de fazer 

com que a energia entregue seja de fato cobrada, representando um forte indicador da gestão 

comercial da empresa. É calculada de acordo com a expressão [8]. 

 

𝐁illing Efficiency =  
Energia Faturada (kWh)

Energia Injetada (kWh)
 

[8] 

                           

Collection Efficiency ou eficiência de arrecadação é um indicador importante da 

concessionária, pois indica a capacidade da empresa em combater a inadimplência dos 

consumidores. Ela é calculada de acordo com a expressão [9]. 

 

𝑪𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐴𝑟𝑟𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎𝑑𝑎 (𝑒𝑚 𝑅ú𝑝𝑖𝑎𝑠)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑒𝑚 𝑅ú𝑝𝑖𝑎𝑠)
 

[9]    

 

 

            

3.2.4 Itália 
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EM 2011 a agência reguladora italiana ARERA - Autorità di Regolazione per Energia 

Reti e Ambiente, por meio da Resolução ARG / elt 52/11, iniciou um procedimento destinado à 

avaliação da adequação dos fatores de perda percentuais das redes de distribuição e transmissão. 

Este percentual se refere às perdas totais que as empresas devem atingir. Desta forma, há 

mecanismos de compensação para as empresas ajustarem seus valores de perdas reais aos 

estabelecidos pelo regulador  

Em 2015 a ARERA introduziu a resolução nº 377/15 buscando ampliar o uso do fator de 

perdas percentuais para perdas não técnicas, considerando a detecção e mitigação de perdas não 

técnicas pelas distribuidoras e transmissoras, além da influência da geração distribuída. Na nova 

resolução, é feito uma divisão clara e nítida entre as perdas técnicas e não técnicas, onde o 

regulador definiu fatores de perdas percentuais a nível nacional, enquanto para os coeficientes 

de perdas relativas a perdas não técnicas, foi proposta uma subdivisão tanto por nível de tensão 

como por macrorregiões, motivado pelo forte contraste entre os índices de perdas não técnicas 

das regiões norte e sul Itália, conforme mostra a figura 3.3. (AEEGSI, 2015), (Maestri, 2016). 

 

Figura 3.3 - Distribuição regional de perdas comerciais estimadas (valores percentuais). Fonte: (Maestri, 2016) 
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A partir do artigo 24º de (ENEL, 2019) é possível traçar diretrizes para a identificação 

dos fatores de perda. A quota de equalização correspondente à diferença entre as perdas reais e 

as perdas regulatórias é definida pela equação [10]. 

 

∆𝐿 = ∑ ∑(𝑝𝑖,𝑚

𝑖𝑚

. 𝑞𝑖,𝑚
∆𝐿 ) 

[10] 

onde: 

𝒑𝒊,𝒎 :  preço de venda da energia elétrica em função do mês m do intervalo de tempo i. 

𝒒𝒊,𝒎
∆𝑳  :  É a parcela de energia correspondente à diferença entre as perdas reais e as perdas 

regulatórias para fins de equalização para cada uma das faixas de tempo i do mês 

m, calculada de acordo com a seguinte relação: 

𝒒𝒊,𝒎
∆𝑳 =  𝒒𝒊,𝒎

𝑰𝑴 −  ∑(𝝀𝒋
𝑷𝑹_𝒓 ∗ 𝒒𝒋,𝒊,𝒎

𝑷𝑹 )

𝒋

 

[11] 

Onde: 

j:  é a macrozona onde é medida a energia elétrica na área de referência da rede da 

distribuidora; 

𝒒𝒊,𝒎
𝑰𝑴   :  é a energia injetada na área de referência da rede da distribuidora em cada uma 

das faixas horárias i do mês m; 

𝒒𝒋,𝒊,𝒎
𝑷𝑹 : é a quantidade de energia elétrica faturada na área de referência pela rede da 

distribuidora na macrozona j, em cada uma das faixas horárias i do mês m; 

𝝀𝒋
𝑷𝑹_𝒓: indica as perdas de energia reconhecidas para efeitos de equalização relativas à 

energia consumida na área de referência pela rede da distribuidora, na macrozona 

j onde a energia consumida. Este parâmetro, é igual para cada empresa de 

distribuição e é representado pela relação [12]. 

𝝀𝒋
𝑷𝑹_𝒓 = 𝟏 + (𝝓 . 𝝁𝒋

𝑷𝑹) 

[12] 

Onde: 
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𝝁𝒋
𝑷𝑹 : indica o fator percentual de perdas de energia elétrica, resultante da combinação 

dos fatores percentuais de perdas técnicas e não técnicas aplicáveis à energia elétrica na 

macrozona j no horário i do mês m na área de referência e contexto territorial da empresa 

de distribuição. 

𝝓 : É o elemento de parametrização específico de cada empresa, resultado da comparação 

entre as perdas reais e as perdas regulatórias de cada empresa de distribuição. Para cada 

empresa de distribuição, o elemento de parametrização específico da empresa 𝝓 , é igual 

a: 

𝝓 = {𝒎𝒊𝒏 [
(𝑷𝑬 + 𝑷𝑺)

𝟐
; 𝑷𝑺]} ∗

𝟏

𝑷𝑺
 

[13] 

 Onde: 

PE: indica as perdas reais, para cada empresa de distribuição, representado por: 

𝑷𝑬 = ∑ 𝒒𝒊,𝒎
𝑰𝑴 − ∑ 𝒒𝒋,𝒊,𝒎

𝑷𝑹

𝒋,𝒊,𝒎𝒊,𝒎

 

[14] 

                      

PS: indica as perdas regulatórias, para cada empresa de distribuição, conforme determinado 

pela equação [15]. 

𝑷𝑺 = ∑[(𝟏 + 𝝁𝒋
𝑷𝑹 ) ∗ 𝒒𝒋,𝒊,𝒎

𝑷𝑹 − 𝒒𝒋,𝒊,𝒎
𝑷𝑹 ]

𝒋,𝒊,𝒎

 

[15] 

3.2.5 Japão 
 

Não há um tratamento explícito na regulação sobre esse tema. 

   

3.2.6 Portugal 
 

Com o objetivo de incentivar o uso eficiente da energia elétrica e atingir as metas 

estabelecidas no Programa Nacional para as Alterações Climáticas, a agência reguladora 

portuguesa ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, estabelece anualmente um 
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nível de perdas de referência para cada distribuidora, que recebe remunerações adicionais pelo 

seu desempenho caso consiga reduzir as perdas para níveis inferiores aos valores de referência 

e é penalizada caso as perdas superem o nível de referência.  

Cada distribuidora deve comprar e injetar sua própria energia incluindo a compensação 

de perdas relacionada ao consumo de seus clientes nesse período. Essa compensação é calculada 

e aprovada anualmente pela ERSE através de informações enviadas anualmente pelas 

distribuidoras de MT e AT e se dá através da aplicação de perfis de perdas por hora, 

diferenciando os valores por tipo e nível de tensão da rede. Os dados estão disponíveis 

publicamente para download no site da ERSE e um instantâneo de amostra é mostrado nas 

Figura 3.4 e Figura 3.5. (CEER, 2010) 

 

Figura 3.4 - Perfis de perdas para as redes de Baixa Tensão (BT), Média Tensão (MT), Alta Tensão (AT), e rede 

de transporte a montante (AT/RT) e perfis de perdas aplicáveis a clientes ligados em Muito Alta Tensão (MAT) 

a aplicar entre 1 de janeiro e 31 de dezembro – Fonte: ERSE 
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Figura 3.5 - Perfis de perdas por hora segmentado por nível de tensão adotado pela ERSE em 08 de janeiro de 

2019. Fonte: ERSE adaptado pelo autor 

 

Para um consumidor de baixa tensão com um consumo estimado de energia 𝐸𝑐 por uma 

hora ℎ, a distribuidora deve fornecer a injeção de energia  𝐸𝑝 da seguinte maneira: 

𝐻𝑜𝑟𝑎 (ℎ) =  𝐸𝑝 =  𝐸𝑐 𝑥 (1 +  𝜌𝐴𝑇
𝑅𝑇

) 𝑥 (1 +  𝜌𝐴𝑇) 𝑥 (1 +  𝜌𝑀𝑇) 𝑥 (1 + 𝜌𝐵𝑇) 

[16] 

Onde: 

 

𝜌𝐴𝑇 , 𝜌𝑀𝑇 , 𝜌𝐵𝑇:  Perfil de perdas da rede Alta, Média e Baixa tensão respectivamente. 

𝜌𝐴𝑇

𝑅𝑇

: Perfil de perdas da rede de transmissão de Extra Alta Tensão, incluindo 

transformadores EAT / AT. 

 

Para um consumidor EAT com um consumo estimado de energia 𝐸𝑐 por uma hora ℎ,

  

 

𝐻𝑜𝑟𝑎 (ℎ) =  𝐸𝑝 =  𝐸𝑐 𝑥 (1 +  𝜌𝐸𝐴𝑇) 

[17] 

Onde: 

𝜌𝐸𝐴𝑇:  Perfil de perdas na rede de transmissão, sem transformadores EAT / AT. 
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As empresas responsáveis pela operação da rede de distribuição e de transmissão são 

responsáveis pela elaboração de estudos para definição dos fatores de ajustamentos de perdas, 

que são submetidos para análise e aprovação do órgão regulador. Juntamente com os demais 

custos envolvidos na compra e venda de energia, os fatores de ajustamento de perdas são 

incluídos no cálculo da tarifa de energia conforme mostra a equação [18]. 

 

𝑅𝑇𝐸,𝑡
𝐶𝑅 =  ∑ ∑ ∑ 𝑊ℎ𝑖𝑛,𝑡 𝑥 ∏(1 + 𝛾𝑗

ℎ) 𝑥 𝑇𝑊ℎ𝑡
𝐸

𝑗ℎ𝑖𝑛

 

[18] 

 

Onde: 

 

𝑅𝑇𝐸,𝑡
𝐶𝑅 : Custos com a função de Compra e Venda de Energia Elétrica para fornecimento 

dos clientes, previstos para o ano t 

n:  Nível de tensão n (n = AT, MT e BT) 

i:  Opção tarifária i do nível de tensão n 

h:  Período horário h (h = horas de ponta, cheias, vazio normal e super vazio) 

j:  Nível de tensão j (j = AT, MT e BT com j ≥ n) 

𝑊ℎ𝑖𝑛,𝑡 :  Energia ativa fornecida no período horário h da opção tarifária i do nível de 

tensão n, prevista para o ano t 

𝑇𝑊ℎ𝑡
𝐸:  Preço da energia ativa da tarifa de Energia no período horário h, no ano t 

𝛾𝑗
ℎ:  Fator de ajustamento para perdas no período horário h no nível de tensão j. 

 

Os preços da tarifa de Energia são convertidos para os vários níveis de tensão e opções 

tarifárias tendo em conta os fatores de ajustamento para perdas, de acordo com a Tabela 3.3. 

Fatores de ajustamento para perdas nas redes de Portugal continental em 2018. Fonte: 

(ERSE,2019) 
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Tabela 3.3. Fatores de ajustamento para perdas nas redes de Portugal continental em 2018. Fonte: (ERSE,2019) 

(%) 

Períodos horários (h) 

Ponta Cheias Vazio 

normal 

Supervazio 

𝜸𝑬𝑨𝑻
𝒉  1,25 1,21 1,26 1,25 

𝜸𝑨𝑻
𝒉  1,62 1,46 1,21 1,01 

𝜸𝑴𝑻
𝒉  4,72 4,15 3,36 2,68 

𝜸𝑩𝑻
𝒉  9,68 8,69 7,46 4,56 

 

Onde: 

𝛾𝑗
ℎ: Fator de ajustamento para perdas no período horário h no nível de tensão j. 

 

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As perdas de energia constituem uma importante ferramenta de medição de eficiência da 

gestão técnica e comercial das distribuidoras de energia. A segregação das parcelas de perdas 

em perdas técnicas e não técnicas permitem ao regulador cobrar medidas de eficiência das 

distribuidoras, reduzindo assim os índices de perdas e consequentemente a quantidade de 

energia injetada, utilizando a matriz energética de modo mais eficiência. Além disso, o 

crescente aumento da penetração da geração distribuída e de medidores inteligentes vem 

incentivando as agências reguladoras do mundo inteiro em busca do aprimoramento de suas 

metodologias de cálculo de perdas. 

A Tabela 3.4 mostra um quadro resumo do tratamento regulatório de perdas nos 6 países 

analisados, especificando o continente, nível de renda, o índice de perdas totais apurado em 

2014 pela (IEA Statistics, 2018) e (WORLD BANK, 2019) e se o país faz algum tratamento 

regulatório especifico de perdas de energia, analisando perdas técnicas e não técnicas 

separadamente. A falta de uma padronização no tratamento de perdas regulatórias impede a 

realização de um benchmark direto entre as metodologias de cada país, que aplica as 

metodologias adequadas à sua realidade local. 

No próximo capítulo será abordado o tratamento regulatório de perdas do Brasil, 

desenvolvido pela ANEEL, mostrando a evolução das metodologias de cálculo de perdas 

técnicas e não técnicas. 
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Tabela 3.4. - Quadro resumo dos países analisados. Fonte: Autor 

País Continente 
Nível de 

renda 

Índice de 

Perdas 

Totais em 

2014 

Tratamento 

Regulatório de Perdas? 

Regulação Específica 

de Perdas Técnicas e 

Não Técnicas? 

África do 

Sul 
África 

Média 

Alta 
8,4% Não Não 

Brasil 
América 

Latina 

Média 

Alta 
15,8% Sim Sim 

Colômbia 
América 

Latina 

Média 

Alta 
10,7% Sim Sim 

Índia Ásia 
Média 

Baixa 
19,3% Sim Sim 

Itália Europa Alta 7% Sim Sim 

Japão Ásia Alta 4,3% Não Não 

Portugal Europa Alta 10% Sim Não 

 

 

, 
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CAPÍTULO 4 

 

4 TRATAMENTO REGULATÓRIO DE PERDAS NO BRASIL 

4.1 O MODELO REGULATÓRIO BRASILEIRO 

Desde a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) em 1996, a regulação 

da energia elétrica tem evoluído constantemente no Brasil. Dentre as atribuições da ANEEL, 

destaca-se o desenvolvimento de metodologias de cálculo tarifário das distribuidoras de 

energia, processo no qual os custos operacionais e investimentos realizados pelas empresas são 

analisados pela Agência e repassados para a tarifa de energia como forma de assegurar aos 

prestadores de serviço uma remuneração adequada. O modelo tarifário brasileiro segue as 

práticas da regulação por incentivo, também conhecido como regulação pelo preço ou price cap 

regulation, onde o regulador estabelece o preço máximo da tarifa que deve ser adotado pelas 

empresas em um período pré-fixado de anos, independentemente da progressão dos custos da 

empresa durante este prazo. Este preço é corrigido pela inflação e reduzido por um indexador 

estimado para ganhos de produtividade (Santos, 2012). Este mecanismo proporciona incentivos 

para que as empresas reguladas busquem maior eficiência na gestão de seu negócio, 

minimizando os custos de fornecimento sem prejudicar a qualidade do serviço prestado. 

Para fins de cálculo tarifário, os custos da distribuidora são classificados em custos não 

gerenciáveis (Parcela A) e custos gerenciáveis (Parcela B). A agência reguladora estipula metas 

eficientes para a Parcela B, e a diferença entre as metas regulatórias e os valores apresentados 

pelas empresas é assumido pelas próprias distribuidoras, não podendo ser repassada à tarifa. 

Com relação à parcela A, a maior parte da tarifa é composta de custos oriundos de outros 

segmentos do setor elétrico que são meramente repassadas pelas distribuidoras para os 

consumidores finais. No entanto, como os custos com compra de energia são repassados 

diretamente para a tarifa de energia e a energia comprada deve atender toda a carga demandada 

das distribuidoras, incluindo o consumo não faturado, se fez necessária a criação de uma 

metodologia regulatória para tratamento de perdas de energia, a fim de não penalizar o 

consumidor regular com os custos decorrentes de eventuais negligências ou ineficiências das 

distribuidoras no combate às perdas.  
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Figura 4.1. Composição da Tarifa de Energia Elétrica no Brasil. Fonte: (ANEEL,2020) 

 

Historicamente as perdas elétricas sempre fizeram parte do cálculo tarifário brasileiro e 

apesar da parcela de perdas nem sempre ser explícita, elas estavam previstas nos contratos de 

concessão e eram embutidas nos custos de compra de energia. Foi no Primeiro Ciclo de 

Revisões Tarifárias Periódicas – 1º CRTP, que ocorreu entre os anos de 2003 e 2006, que a 

ANEEL dispôs do instrumento legal necessário para avaliar os níveis de perdas praticados pelas 

empresas e atuar no sentido de apurá-los e limitar o seu repasse. Desde então, este processo 

vem se aprimorando gradativamente a cada ciclo de revisão tarifária (ANEEL-G ,2019).   

De acordo com (BAROUCHE, 2017), no 1° CRTP a ANEEL optou por fixar as perdas 

globais dos sistemas de distribuição através da análise de energia injetada e do mercado faturado 

de cada distribuidora, deixando a cargo das distribuidoras a apresentação das parcelas 

correspondentes à perda técnica e à perda não técnica. No entanto a inexistência de um método 

assertivo e a falta de justificativas técnicas que embasassem a segregação das parcelas de perdas 

por parte das distribuidoras, fez com que muitas empresas apresentassem perdas técnicas 

elevadas sem justificativas técnicas para seu embasamento, resultando na remuneração 

imprópria de várias distribuidoras e aumento da tarifa final do consumidor.  

Foi no 2° CRTP, ocorrido no período de 2007 a 2010, que a ANEEL aprofundou o estudo 

do tema e definiu o uso de metodologias específicas com o objetivo de melhor mensurar os 

níveis de perdas técnicas e não técnicas das distribuidoras, estabelecendo qual o nível aceitável 

para cada concessionária que levasse em consideração, ao mesmo tempo, uma gestão eficiente 

e as especificidades de cada concessão (ANEEL-E, 2013).   

Desde então, a ANEEL passou a tratar as perdas técnicas e não técnicas em instrumentos 

normativos distintos. As perdas técnicas passaram a ser calculadas conforme as regras definidas 
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no Módulo 7 do PRODIST e as perdas não técnicas passaram a ser calculadas conforme as 

regras definidas no Submódulo 2.6 do PRORET. A evolução das metodologias de cálculo de 

perdas técnicas e não técnicas regulatórias será vista nos próximos itens. 

 

4.2 METODOLOGIA REGULATÓRIA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS 

4.2.1 Histórico 
 

No 2° CRTP, a metodologia regulatória de perdas não técnicas passou a ser realizada 

através da comparação de desempenho entre as distribuidoras, yardstick competition, tarefa que 

apresenta grande complexidade devido a heterogeneidade das áreas de concessão das 

distribuidoras brasileiras. Para tratar essa questão, a ANEEL desenvolveu um ranking de 

complexidade socioeconômica, elaborado a partir de um modelo de regressão linear, ferramenta 

econométrica que permitiu a comparação do desempenho das perdas não técnicas das 

distribuidoras, conforme o porte e a posição. (ANEEL-G ,2019).  

O ranking de complexidade socioeconômica é construído a partir de oito variáveis 

socioeconômicas independentes, que são: 

 

Tabela 4.1 - Variáveis socioeconômicas. Fonte: (ANEEL-I, 2015). 

Variáveis Socioeconômicas Fonte de Dados 

Violência – Óbitos por Agressão DATASUS 

Coleta de Lixo Urbano IBGE 

Inadimplência do setor de crédito BACEM 

(%) de pessoas com renda per capita inferior a 1/2 salário-mínimo IBGE/IPEA 

Índice de Gini IBGE 

Precariedade - % de pessoas em domicílios subnormais IBGE 

Mercado baixa renda/mercado B1 total Distribuidora 

Mercado baixa renda/mercado BT total Distribuidora 

 

Através do ranking é possível identificar a existência de uma empresa de referência 

(benchmark), que normalmente se situa em área de maior complexidade socioeconômica, mas 
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é mais eficiente e pratica perdas menores do que as demais distribuidoras comparáveis a ela. 

As perdas não técnicas do benchmark são ponderadas com as perdas não técnicas da 

distribuidora através da aplicação do modelo econométrico, resultando em uma meta ou ponto 

de chegada que a distribuidora analisada deverá alcançar ao longo do ciclo tarifário em uma 

trajetória de redução de perdas não técnicas, cujo ponto de partida foi definido como o mínimo 

histórico das perdas não técnicas da empresa, observado nos quatro anos anteriores à revisão 

tarifária.  

As empresas benchmark são beneficiadas com o reconhecimento integral de suas perdas 

e todas as demais são penalizadas com perdas regulatórias menores que as suas reais, com 

reduções crescentes de sua receita, em função do seu distanciamento relativo às melhores 

práticas do setor. 

A metodologia do 3º CRTP, ocorrido no período entre 2011 a 2014, manteve a essência 

do 2º CRTP, porém, com aperfeiçoamentos, tais como o uso da média de três modelos 

econométricos para se medir a complexidade socioeconômica e a flexibilização do ponto de 

partida quando observado distanciamento da perda real e a regulatória - para os casos de piora 

dos indicadores socioeconômicos ou com baixa probabilidade de comparação, ou seja, as 

distribuidoras situadas na parte superior do ranking de complexidade. (ANEEL-I ,2015). Foi 

durante o 3° CRTP que entrou em vigência o Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Regulação 

Tarifária – PRORET, documento normativo com a descrição da metodologia a ser utilizada 

para definição das perdas de energia regulatórias.  

Já no 4º CRTP, ocorrido no período entre os anos de 2015 a 2018, utilizou-se a mesma 

abordagem dos ciclos anteriores, com ajustes e atualização das variáveis do modelo 

econométrico (ANEEL-G ,2019). A última versão do Módulo 2.6 do PRORET foi revisada em 

2015 e se encontra em vigência até os dias de hoje. 

 

4.2.2 Metodologia atual 

De acordo com (ANEEL-J,2015) e (Huback, 2018), a definição das perdas não técnicas 

regulatórias é feita em 7 etapas.  
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Figura 4.2. Fluxograma simplificado do procedimento de cálculo das perdas não técnicas em SDMT e SDBT 

adotado pela ANEEL. Fonte: Autor 

 

Na etapa (1) as distribuidoras encaminham o relatório de combate às perdas, constando 

evolução das perdas totais da empresa segregadas entre técnicas e não técnicas; diagnóstico e 

plano de combate às perdas, entre outros. 

Na etapa (2) é realizado o cálculo das perdas técnicas conforme metodologia do Módulo 

7 do PRODIST. 

Na etapa (3) ocorre a apuração dos valores de perdas não técnicas, mediante a diferença 

entre as perdas totais no ano civil e as perdas técnicas regulatórias. Para empresas com nível de 

perdas muito baixo, o processo de apuração das perdas não técnicas pode resultar em valores 

negativos. Nesses casos, a perda não técnica será considerada igual a zero, ou seja, as perdas na 

distribuição serão iguais às perdas técnicas. 

O percentual de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão é calculado pela 

diferença entre as perdas totais na distribuição e o percentual de perdas técnicas calculado pela 

ANEEL multiplicado pela energia injetada, conforme a expressão [19]. (ANEEL-J, 2015): 
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𝑃𝑁𝑇 (%) =  
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑗 ∗ 𝑃𝑡𝑒𝑐(%)

𝑀𝑏𝑡
 

[19] 

  

Onde: 

 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙:  Total de perdas na distribuição apurado no período  

 𝐸𝑖𝑛𝑗:  Total de energia injetada na rede de distribuição no período  

 𝑃𝑡𝑒𝑐(%): Percentual de perdas técnicas regulares sobre energia injetada calculado pela 

ANEEL  

 𝑀𝑏𝑡:  Mercado de baixa tensão medido no período 

 

O percentual de perdas não técnicas tendo como referência o mercado medido será 

utilizado na definição do ponto de partida e da meta de perdas não técnicas, citados nas etapas 

(4) e (5) respectivamente. 

Na etapa (4) é definido o ponto de partida de perdas não técnicas, que é o valor referencial 

para o ano imediatamente anterior ao da revisão tarifária.  

Na etapa (5) é definida uma meta de perdas não técnicas para a distribuidora, a partir da 

análise comparativa das distribuidoras por benchmarking através do ranking de complexidade 

socioeconômica.  

Na etapa (6) é estabelecida uma trajetória de redução de perdas não técnicas, quando há 

diferença entre os níveis regulatórios de perdas atuais e a meta. As trajetórias são diferenciadas 

pelo porte das empresas, divididas em dois grupos e pelos percentuais regulatórios de perdas 

não técnicas.  

Para finalizar, na etapa (7) é realizada a conversão das perdas não técnicas sobre o 

mercado medido para o mercado faturado, que é necessário para a construção do balanço 

energético nos processos tarifários. 
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4.3 METODOLOGIA REGULATÓRIA DE PERDAS TÉCNICAS 

As perdas técnicas regulatórias são um parâmetro importante para a obtenção dos valores 

das perdas não técnicas reais das distribuidoras, que são obtidas pela diferença entre as perdas 

totais, informadas pelas distribuidoras e as perdas técnicas regulatórias apuradas pela ANEEL. 

As perdas técnicas do sistema de alta tensão são de fácil apuração devido à existência de 

medição eletrônica com memória de massa nos pontos de fronteira entre a rede básica, os 

sistemas de transmissão e os de distribuição. Em relação aos sistemas de média e baixa tensão, 

a falta de automação, a grande quantidade de elementos, arranjos e tipologias de rede tornam a 

avaliação das perdas técnicas uma tarefa muito complexa, cuja quantificação não é trivial, 

pressupondo o uso de variadas técnicas para a sua estimação. Outra dificuldade está no 

comportamento aleatório das cargas e no contínuo processo de expansão, características 

intrínsecas à atividade de distribuição de energia elétrica. (ANEEL-F ,2007). 

 

4.3.1 Histórico 

 

Conforme visto anteriormente, no 1° CRTP (2003 a 2006), não havia uma padronização 

sobre a metodologia de cálculo para perdas técnicas. Cada distribuidora poderia adotar um 

critério de cálculo diferente e submeter a análise da ANEEL durante o transcurso da sua revisão 

tarifária. Visando uniformizar a apuração de perdas, várias metodologias foram objeto de estudo 

no setor elétrico brasileiro, onde se destacaram: o cálculo detalhado, que considera uma extensa 

base de dados para representação dos sistemas através de ferramentas como o fluxo de carga, e 

o cálculo simplificado balizado em teorias estatísticas, que utiliza uma quantidade reduzida de 

variáveis para a estimação da perda técnica (Queiroz, 2010), (Antonelli, 2014), (Barouche, 

2017). 

Como a base de dados das distribuidoras ainda não dispunham de todas as informações 

necessárias para aplicação do cálculo detalhado, a ANEEL adotou no 2° CRTP (2007 a 2011) 

modelos simplificados de cálculo para as redes de média e baixa tensão, sendo que as perdas 

técnicas na rede de média tensão eram calculadas pelo coeficiente de densidade de carga do 

alimentador. Para a baixa tensão, eram consideradas cinco tipologias de rede, com distribuição 

de carga uniforme e modelo de carga constante em relação à tensão. Nos sistemas de alta tensão 

e transformadores de potências, as perdas eram apuradas pelas próprias distribuidoras através 
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de dados dos sistemas de medição ou por estudos de fluxo de carga. Foi durante o 2° CRTP que 

entrou em vigor a primeira versão do módulo 7 do PRODIST - Procedimentos de Distribuição 

de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional, instrumento normativo que estabelecia a 

metodologia e procedimentos para obtenção dos dados necessários para apuração das perdas 

dos sistemas de distribuição de energia elétrica. 

No 3° CRTP (2011 a 2014), foi mantida a mesma metodologia simplificada do 2° CRTP 

com a introdução de aprimoramentos que reduziram substancialmente, tanto a quantidade 

quanto a subjetividade das informações requeridas. Entretanto, após a Consulta Pública nº 

11/2013, muitos agentes do setor elétrico se mostraram contrários à manutenção da metodologia 

do 2° CRTP, sugerindo a realização de estudos de fluxo de carga nas redes de distribuição, 

utilizando os dados da Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD), que foi 

regulamentada pela ANEEL em 2009. 

 A partir de 2015, com o início do 4º CRTP, a ANEEL passou a utilizar uma metodologia 

específica de fluxo de carga para calcular as perdas nos sistemas de distribuição de média e 

baixa tensão. Desde então, a ANEEL recomenda a utilização do software OpenDSS (Open 

Distribution System Simulator) como ferramenta para os estudos de fluxo de carga, por ser um 

sofware gratuito, livre e de código aberto, que pode ser customizado conforme a necessidade 

dos usuários por meio de programação, sem implicar custos adicionais para as distribuidoras e 

para o órgão regulador. 

O OpenDSS foi concebido para executar estudos de fluxo de carga usuais em que o 

sistema de energia é suprido por uma fonte de energia principal. No entanto, ele difere dos 

programas tradicionais de fluxo de potência para sistemas radiais, uma vez que também 

soluciona sistemas de distribuição em malha tão facilmente quanto os radiais, o que o habilita 

a ser utilizado para casos de distribuidoras que possuem sistemas de transmissão ou de 

subtransmissão (ANEEL-C, 2014). Mantido pelo Electric Power Research Institute – EPRI, o 

OpenDSS possuí uma extensa comunidade de usuários no mundo e é amplamente utilizado no 

meio acadêmico. (Costa et al., 2019) 

 

4.3.2 Metodologia atual 

 

De acordo com o procedimento estabelecido em (ANEEL-B, 2017), as perdas técnicas de 

energia nas redes e nos equipamentos associados ao Sistema de Distribuição de Alta Tensão – 
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SDAT, são apuradas por dados obtidos do sistema de medição, enquanto as perdas de energia 

nas redes e equipamentos associados ao SDMT e ao SDBT são obtidas pela aplicação do 

método de fluxo de potência. 

Mediante a assimetria de informações existente entre o regulador e as distribuidoras de 

energia, a ANEEL estabeleceu alguns parâmetros regulatórios a serem adotadas no cálculo de 

perdas técnicas, dando origem às perdas regulatórias, que são diferentes dos valores apurados 

das perdas reais.   

As premissas consideradas pela ANEEL são: 

 Fator de potência de 0,92 no cálculo das perdas do SDMT e SDBT e desconsideração de 

elementos de compensação de energia reativa instalados nessas redes. 

 

 Perdas adicionais de 5% sobre o montante de perdas técnicas totais, excluindo-se as 

perdas apuradas por medição, devido às perdas técnicas produzidas por efeito corona em 

conexões, sistemas supervisórios, relés fotoelétricos, capacitores, transformadores de 

corrente e de potencial, e por fugas de correntes em isoladores e para-raios. 

 

 Utilização da ABNT5440/2014 para a definição das perdas totais e em vazio dos 

transformadores de distribuição; 

 

 Utilização do valor de placa de perdas total e a vazio para os transformadores de potência; 

 

 1 W (watt) de perda por circuito de tensão para medidores eletromecânicos e 0,5 W para 

medidores eletrônicos. 

 

 Temperatura de operação dos condutores elétricos igual a 55 ° C 

 

 Modelo de cargas conectadas ao SDMT e ao SDBT é denominado ZIP, composto por 

100% de impedância constante para parcela reativa e de 50% potência constante e 50% 

impedância constante para a parcela ativa da carga. 

 

  A carga é dividida de forma igual entre as fases para as unidades consumidoras trifásicas 

e é considerada conectada entre fases para as unidades monofásicas a três fios. 

 

 Caso a distribuidora não possua cadastro dos seus ramais de ligação de unidades 

consumidoras de baixa tensão é estabelecido o comprimento regulatório de 15 metros. 

 

  O comprimento máximo admissível para o ramal de ligação é de 30 metros. 

 

 

a) Modelagem da rede  
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 A metodologia de cálculo de perdas proposta pela ANEEL é baseada em uma modelagem 

detalhada da rede das distribuidoras no software OpenDSS, utilizando informações 

provenientes do Banco de Dados Geográfico da Distribuidora – BDGD.  

O BDGD das distribuidoras é composto de entidades geográficas e não geográficas e se 

trata de um modelo abstrato de dados capazes de representar redes, estruturas e equipamentos, 

entre outros elementos do sistema elétrico. As entidades geográficas representam feições 

geográficas e estruturas de informação, às quais serão necessariamente representadas 

geograficamente, além de relacionarem-se com as demais entidades da BDGD. Já as entidades 

não geográficas representam estruturas de informação que se relacionam com as demais 

entidades da BDGD, todavia não possuem representação geográfica definida. 

 A ANEEL determinou no Módulo 10 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que as distribuidoras de energia elétrica 

criassem e mantivessem um banco de dados para padronizar a disponibilidade de informações 

sobre os elementos da rede por tipo, dados técnicos e localização georreferenciada, para 

aumentar a confiabilidade e rastreabilidade dessas informações no processo de revisão tarifária 

periódica. Nele, são cadastradas informações técnicas, comerciais e dados físico-contábeis da 

base de ativos de todas as linhas e equipamentos conectados à rede das distribuidoras, indo dos 

transformadores de distribuição até o ponto de conexão com o cliente.  

 Desta forma, os dados informados pelas distribuidoras são importados para o OpenDSS 

através de uma ferramenta computacional capaz de converter as informações do BDGD para a 

linguagem de programação do OpenDSS, criando um circuito conciso e compatível com o 

software de simulação 

 

b) Caracterização da Carga 
 

Devido à grande quantidade de unidades consumidoras conectadas ao sistema de 

distribuição de energia e a baixa penetração de sistemas inteligentes de medição remota de 

energia na maioria das distribuidoras de energia, a apuração individualizada das curvas de carga 

de cada consumidor se torna cara e inviável para as distribuidoras. No entanto, para fins de 

estudos de fluxo de potência, parâmetros como demanda média, modelo de carga e curvas 

típicas de carga se mostram significativos na modelagem de carga.  
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c) Demanda Média 

A demanda média dos clientes de média e baixa tensão pode ser obtida a partir dos dados 

de faturamento dos consumidores de baixa e média tensão armazenados no banco de dados 

comercial das distribuidoras, através da equação [20]. 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀é𝑑𝑖𝑎 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑎
 

[20] 

                      

d) Modelo de Carga 

Tradicionalmente, as cargas conectadas no sistema de distribuição podem assumir os 

seguintes modelos: potência constante, corrente constante, impedância constante e polinomial.  

Nas cargas modeladas como potência constante, a potência não se altera com a variação 

da tensão. Nas cargas modeladas como corrente constante, a potência se altera linearmente com 

a variação da tensão, enquanto na impedância constante, a potência varia de acordo com o 

quadrado da variação da magnitude de tensão (Dresch, 2014). 

 

 

Figura 4.3 - potência absorvida pela carga em função da tensão Fonte: (Oliveira et. al., 1996). 

 

O modelo ZIP basicamente é uma composição de três modelos de carga: impedância 

constante Z, corrente constante I e potência constante P, sendo que a soma das composições 

dos modelos deve representar a totalidade da potência ativa e reativa da carga. 



54 

 

 

 

No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica definiu o modelo ZIP no cálculo de 

perdas nas redes de distribuição, composto por 100% de impedância constante para a parcela 

reativa e 50% potência constante e 50% impedância constante para a parcela ativa da carga, 

tanto para as cargas de baixa quanto de média tensão. 

 

e) Curvas de Carga 

A segunda principal fonte de dados para a modelagem da rede elétrica são as campanhas 

de medição, utilizadas para obtenção das curvas de carga dos clientes. Seu objetivo é reproduzir 

o consumo diário e os hábitos de uso de energia elétrica dos consumidores, mediante a 

impossibilidade da apuração individualizada das curvas de carga de cada consumidor. 

As distribuidoras devem executar campanhas de medição em todas as classes de 

consumidores a cada revisão tarifária periódica, de acordo com seu grupo tarifário e nível de 

tensão e realizar um processo estatístico amostral nos dados, resultando nas tipologias de carga 

para cada modalidade estratificada. Para maior precisão da representatividade das curvas de 

cargas em relação aos hábitos de consumo dos clientes-tipo, as tipologias possuem dados de 

demanda obtidos em intervalos de 15 minutos (96 pontos em um dia de medição), 

compreendendo curvas de consumo características para um dia útil, um sábado e um domingo 

para o mesmo tipo de consumidor. 

Após o processo de definição das tipologias de carga, as mesmas são armazenadas na 

BDGD da distribuidora, onde cada unidade consumidora de alta (UCAT), média (UCMT) e 

baixa (UCBT) tensão é associada a uma curva de carga, de acordo com o seu grupo tarifário e 

as tipologias de carga geradas nas campanhas de medição. 

Como resultado da metodologia utilizada, Figura 4.4 apresenta três curvas de carga que 

descrevem o consumo característico de um consumidor residencial (Figura a), comercial 

(Figura b) e industrial (Figura c). Na figura, a variável do eixo vertical é o fator multiplicador 

da demanda de carga média para cada instante da curva de carga. Pode-se verificar que as curvas 

aplicadas a cada carga de baixa ou média tensão, dependendo do grupo tarifário e do nível de 

tensão, fazem a distinção, tanto na forma quanto na energia faturada, para a mesma carga em 

dias diferentes da semana. (Moreira Rodrigues, et al., 2021). 
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Figura 4.4 - Curvas de carga típicas para; (a) consumidor residencial; (b) consumidor comercial; (c) consumidor 

industrial para um dia útil (preto), um sábado (vermelho) e um domingo (azul). Fonte: (Moreira Rodrigues, et al., 

2021) 

 

f) Cálculo de Perda de Energia no SDAT em Subestações de Distribuição 
 

No SDAT, as perdas são obtidas pela diferença entre a energia injetada e fornecida 

medidas na fronteira desse sistema com agentes de transmissão, geração, consumidores, outras 

distribuidoras e Subestações de Distribuição – SED. Antes de realizar este procedimento, 

inicialmente é efetuado o cálculo das perdas técnicas para cada transformador de potência para 

a condição de carga média de acordo com a expressão: 

𝑃𝑇𝑅 = 𝑃𝑓𝑒 + 𝑃𝑐𝑢 

[21] 

Onde: 

𝑃𝑇𝑅:  perda de potência para a demanda média do transformador [MW]; 

𝑃𝑓𝑒:  perda no ferro ou em vazio do transformador [MW]; 

𝑃𝑐𝑢:  perda de potência para a demanda média no cobre do transformador [MW]. 
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A perda de potência para a demanda média no cobre do transformador é calculada pela 

equação: 

𝑃𝑐𝑢 = (
𝑃𝑚𝑒𝑑

𝑃𝑛𝑜𝑚 . cos 𝜑
)

2

. 𝑃𝑁𝑐𝑢  

[22] 

 

Onde: 

𝑃𝑐𝑢:  perda de potência para a demanda média no cobre do transformador em [MW]; 

𝑃𝑁𝑐𝑢:  perda no cobre do transformador na condição nominal de carga, sendo obtida 

pela diferença entre a perda total e a perda em vazio do transformador em [MW]; 

𝑃𝑚𝑒𝑑:  potência média no transformador, obtida pela energia consumida pelos 

consumidores ligados ao transformador dividida pelo tempo em [MW]; 

𝑃𝑛𝑜𝑚:  potência nominal do transformador em [MVA]; 

cos 𝜑:  fator de potência, estabelecido em 0,92. 

 

Caso a distribuidora disponha de medição em cada um dos terminais do transformador 

pertencente ao SDAT ou no primário do transformador pertencente à SED, a perda desse 

equipamento não deve constar daquela informada pela distribuidora para as redes dos níveis de 

tensão dos subgrupos do SDAT. 

 

g) Cálculo de Perda de Energia no SDMT e SDBT 
 

Já as perdas nos Sistemas de Distribuição de Média (SDMT) e Baixa Tensão (SDBT) são 

obtidas por estudos de fluxo de potência, a partir de informações de dados físicos das redes 

(transformadores, reguladores, chaves e medidores) e de energia nas unidades consumidoras e 

geradores, nos transformadores de potência e nos alimentadores de média tensão, informações 

disponibilizadas no BDGD das distribuidoras.  

A metodologia de cálculo de perdas pode ser vista passo a passo no fluxograma da Figura 

4.5. 
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Figura 4.5. Fluxograma simplificado do cálculo das perdas em SDMT e SDBT utilizado pela ANEEL. Fonte: 

Autor 

 

Na etapa (1), é obtido o valor das perdas totais do sistema através da diferença entre a 

potência injetada e a potência faturada nas unidades consumidoras.  

Na etapa (2) é realizado o cálculo das perdas técnicas regulares no SDMT e SDBT 

considerando somente a energia fornecida e faturada pela distribuidora. As perdas técnicas são 

calculadas por fluxo de carga no programa OPENDSS através do método de injeção de 

correntes. Nesta metodologia, os elementos não-lineares, como geradores e alguns tipos de 

cargas, são considerados como equivalentes de Norton, com matriz de admitância nodal 

constante para melhorar a eficiência na solução do problema. 
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Figura 4.6. Cargas e geradores representados como um circuito equivalente de Norton. Fonte: (BAROUCHE, 

2017). 

 

Para inicializar o cálculo, as barras de carga e de geração distribuída sofrem um curto-

circuito fase-terra e os elementos de conversão de energia são remodelados como um circuito 

equivalente de Norton, compostos por uma admitância nodal constante, que corresponde à 

composição linear das cargas e dos geradores, e uma fonte de corrente de compensação, 

ajustada a cada iteração, representando a parcela não linear dos elementos de conversão de 

energia (Dugan, 2010), (Freitas, 2015), (Barouche, 2017). Por meio desse procedimento são 

obtidas as tensões em módulo e ângulo em todas as barras do circuito. 

O próximo passo é iniciar o ciclo de iterações, em que são obtidas as correntes injetadas 

requeridas pelos elementos ativos conectados ao circuito, que são adicionadas ao vetor de 

injeção de corrente para, desta forma, solucionar o problema com a obtenção de novos valores 

de tensões nas barras do circuito. Com a obtenção das tensões nas barras, o processo descrito 

no item anterior é reiniciado até que as tensões se encontrem dentro da tolerância especificada. 

Na etapa (3) é obtido o valor das perdas não técnicas, dada pela diferença entre as perdas 

totais e as perdas técnicas regulares obtidas na etapa (2).  

Por desconhecer a localização e origem das cargas irregulares, na etapa (4), as perdas não 

técnicas obtidas no passo anterior são redistribuídas uniformemente para todas as cargas de 

baixa e média tensão em proporções pré-especificadas pelas distribuidoras, observando as 

proporções da energia declarada em cada barra de carga. 

Em seguida, na etapa (5), realiza-se o cálculo das perdas técnicas via fluxo de carga, 

considerando a ocorrência das perdas não-técnicas e correção pelo balanço energético. Na etapa 

(6) é realizada a comparação da perda técnica obtida na etapa (5) com o valor da perda técnica 
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obtida na etapa (2).  Se o valor obtido for inferior a uma tolerância pré-estabelecida, tem-se o 

fim o processo iterativo, caso contrário, o processo retorna para a etapa (3) e o procedimento é 

repetido até que as perdas técnicas calculadas entre duas iterações sejam desprezíveis. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresentou em detalhes o modelo regulatório de perdas de energia 

desenvolvido pela ANEEL para o caso brasileiro, mostrando a evolução da metodologia de 

cálculo desde o 1° CRTP até os dias atuais, resultando em duas metodologias distintas: O 

módulo 7 do PRODIST que trata exclusivamente de perdas técnicas regulatórias e o módulo 

2.6 do PRORET, que define uma trajetória de redução de perdas não técnicas para cada 

distribuidora. Como pode ser visto, os modelos desenvolvidos pelo regulador brasileiro são 

únicos e originais, baseados em modelos matemáticos que buscam identificar os níveis de 

perdas gerenciáveis e não gerenciáveis das empresas distribuidoras, a fim de incentivar a 

eficiência setorial e a modicidade tarifária.  

No próximo capítulo será apresentada uma nova proposta para o cálculo de perdas 

técnicas e não técnicas de energia através do uso da Impedância Equivalente Operacional - IEO, 

uma metodologia mais assertiva e com menor custo operacional, adequada para utilização em 

grandes sistemas de distribuição, sob qualquer condição operativa.  
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CAPÍTULO 5 

 

5 CÁLCULO DE PERDAS ATRAVÉS DA IMPEDÂNCIA EQUIVALENTE 

OPERACIONAL (IEO) 

 

5.1 A IMPEDÂNCIA EQUIVALENTE OPERACIONAL – IEO 

Para redes de distribuição radiais, a Impedância Equivalente Operacional – IEO é definida 

por uma relação funcional complexa entre a perda total de uma rede elétrica composta de 

elementos resistivos e indutivos/capacitivos, dividida pelo quadrado do módulo da corrente 

injetada no ponto de interesse do sistema em estudo, conforme pode ser visto na relação [23]:  

 

𝑍𝑝 = 𝑅𝑃 + 𝑗𝑋𝑃 =  
𝑃𝑡𝑒𝑐

𝐼2
+ 𝑗

𝑄𝑡𝑒𝑐

𝐼2
 

[23] 

 

Onde: 

𝑍𝑝: Impedância Equivalente Operacional – IEO, por fase. 

𝑃𝑡𝑒𝑐: Perda técnica ativa total do sistema, calculada por fase. 

𝑄𝑡𝑒𝑐: Perda técnica reativa total do sistema, calculada por fase. 

𝐼 : Valor RMS da corrente injetada na saída da subestação, por fase. 

 

Em redes de distribuição radiais, por exemplo, esse ponto de interesse pode ser a barra de 

acoplamento do alimentador na subestação, fazendo com que a IEO represente um equivalente 

operacional de ordem mínima de todo o alimentador analisado, com a finalidade específica de 

calcular as perdas técnicas do sistema. Na Figura 5.1 – IEO como equivalente operacional para 

calcular as perdas de um alimentador de distribuição pode-se observar que toda a rede de média 

e baixa tensão do alimentador A3, situada à jusante do ponto de interesse, pode ser simplificada 

em uma única impedância  Zp  para fins de cálculo de perdas de energia. 
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Figura 5.1 – IEO como equivalente operacional para calcular as perdas de um alimentador de distribuição. Fonte: 

Autor 

 

Por definição, a IEO depende das perdas totais calculadas, que estão diretamente 

relacionadas às condições operativas da rede, tais como topologia, carregamento e magnitude 

das tensões para um ponto de operação específico. Deste modo, toda vez que a rede sofrer 

qualquer alteração nesses parâmetros, uma nova IEO deverá ser calculada.  

 

 

 

FIGURA IEO E EQUIVALENTE - REPRESENTAÇÃO 

 

 

De acordo com a definição da parcela resistiva 𝑅𝑃 e reativa 𝑋𝑃 da IEO, conclui-se que a 

corrente de carga está influenciando o numerador (𝑃𝑡𝑒𝑐 = 𝑅. 𝐼𝑖𝑛𝑗 
2 𝑒 𝑄𝑡𝑒𝑐 =  𝑋. 𝐼𝑖𝑛𝑗 

2 ) e o 

denominador (𝑅𝑃 =
𝑃𝑡𝑒𝑐

𝐼𝑖𝑛𝑗
2 𝑒 𝑄𝑡𝑒𝑐 =  

𝑄𝑡𝑒𝑐

𝐼𝑖𝑛𝑗
2 ) da relação [23], resultando em um efeito de 

cancelamento devido à corrente de carga, fazendo com que 𝑅𝑃 e 𝑋𝑃 sejam pouco sensíveis às 

variações de carga e mais sensíveis às variações de tensão. Dessa forma, espera-se que, para 

condições de carga variáveis para a mesma topologia de rede, a impedância equivalente 

operacional possa se manter constante em diferentes pontos de operação da rede, desde que ela 

mantenha um perfil de tensão constante. Deste modo, a IEO pode ser aplicada no cálculo de 

perdas de redes de distribuição que operam dentro dos limites de tensão regulatórios 

estabelecidos pelo Módulo 8 do PRODIST, variando entre 0,95 pu e 1,05 pu. 
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5.2 A IMPEDÂNCIA EQUIVALENTE OPERACIONAL TRIFÁSICA 

Em sistemas trifásicos desequilibrados, se observa que a impedância mútua que existe 

entre as fases influência no cálculo de perdas por fase do sistema. Deste modo, para sistemas 

trifásicos se propõe o uso da IEO trifásica, calculada a partir da relação entre a perda total 

verificada na rede e a corrente total injetada em cada fase (Paye, 2018), conforme mostra a 

equação [24]. 

𝑍𝑝3 = 𝑅𝑃3 + 𝑗𝑋𝑃3 

[24] 

 

Onde: 

𝑅𝑃3 =
𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐴+𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐵+𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐶 

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 +𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 +𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2  = 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝐴
2+𝐼𝐵

2+𝐼𝐶
2 

 

[25] 

 

𝑄𝑃3=

𝑄𝑡𝑒𝑐_𝐴 + 𝑄𝑡𝑒𝑐_𝐵 + 𝑄𝑡𝑒𝑐_𝐶  

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2 =  

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐼𝐴
2 + 𝐼𝐵

2 + 𝐼𝐶
2 

[26] 

  

Onde:  

𝑅𝑃3:   Resistencia equivalente de perdas, trifásica.  

𝑋𝑃3:   Reatância equivalente de perdas, trifásica.  

𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐴 + 𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐵 + 𝑃𝑡𝑒𝑐_𝐶 :   Perda técnica ativa na fase A, B e C respectivamente. 

𝑄𝑡𝑒𝑐_𝐴 + 𝑄𝑡𝑒𝑐_𝐵 + 𝑄𝑡𝑒𝑐_𝐶:   Perda técnica reativa na fase A, B e C respectivamente.  

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2 :   Quadrado da corrente da fase A, B e C respectivamente. 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙:   perda técnica total (trifásica) ativa e reativa respetivamente.  

 

Em um sistema equilibrado, a resistência e a reatância equivalentes de perdas trifásicas 

pode ser calculada da seguinte forma: 

 

𝑅𝑃3𝑒𝑞 =  
𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

3. 𝐼𝑖𝑛𝑗2
 

[27] 
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𝑄𝑃3𝑒𝑞 =  
𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

3. 𝐼𝑖𝑛𝑗
2  

[28] 

     

Onde:  

𝑅𝑃3𝑒𝑞:  Resistencia equivalente de perdas, trifásica em sistemas equilibrados. 

𝑋𝑃3:  Reatância equivalente de perdas, trifásica em sistemas equilibrados. 

𝐼𝑖𝑛𝑗
2 :  Quadrado da corrente da fase A, B ou C; 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒 𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 : perda técnica total (trifásica) ativa e reativa respetivamente.  

 

 

5.3 CÁLCULO DE PERDAS TÉCNICAS E NÃO TÉCNICAS PELA IEO 

De acordo com a metodologia desenvolvida em (Costa et al., 2019), a IEO pode ser 

utilizada para o cálculo de perdas técnicas e não técnicas seguindo o fluxograma descrito na 

Figura 5.2 - Fluxograma do procedimento de cálculo das perdas por meio da metodologia da 

IEO. Fonte: (Costa et al., 2019)  

 
 

Figura 5.2 - Fluxograma do procedimento de cálculo das perdas por meio da metodologia da IEO. Fonte: (Costa 

et al., 2019) 
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Na etapa (1) é realizado o estudo do fluxo de carga no programa OpenDSS obtendo-se a 

perda técnica ativa e reativa para o sistema considerando apenas a potência correspondente à 

energia faturada nas cargas.  De posse desses valores, na etapa (2) é realizado o cálculo da IEO 

do sistema através da equação (14) para cada ponto de operação do sistema seguindo a curva 

de carregamento da rede, ou seja, para um dia de 24 horas, são calculados 96 valores diferentes 

de IEO, considerando que são realizadas simulações a cada 15 minutos.  

A partir da IEO calculada na etapa (2) obtida para uma condição de carregamento 

específico, é possível realizar o cálculo de perdas para uma nova condição de carregamento da 

rede, que é realizado na etapa (3), onde as perdas não técnicas são adicionadas às cargas do 

sistema e é obtido um novo valor de perdas técnicas calculado via IEO. Por fim, de posse da 

perda total calculada na etapa (4), pode ser obtida a perda não técnica total na etapa (5). 

 

5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresentou uma proposta alternativa para o cálculo de perdas técnicas e não 

técnicas de energia em redes de distribuição através da utilização da Impedância Equivalente 

Operacional, metodologia já apresentada em trabalhos anteriores.  

No próximo capítulo será realizada a análise comparativa entre as metodologias de 

cálculo de perdas técnicas da ANEEL e da IEO através de simulações em um alimentador teste 

IEEE 123 barras e em um alimentador de distribuição real. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS METODOLOGIAS DE CÁLCULO 

DE PERDAS ANEEL E IEO 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo as metodologias de cálculo de perdas técnicas utilizadas pela ANEEL, 

descrita no módulo 7 do PRODIST, e a metodologia da IEO, descrita na seção 5.3. desse 

trabalho, serão simuladas em um sistema teste IEEE 123 barras e em um alimentador real da 

distribuidora de energia elétrica do estado do Pará. 

O sistema teste IEEE 123 barras, apresentado na Figura 6.1, foi escolhido para as 

simulações por apresentar elementos suficientemente complexos, se assemelhando a uma rede 

de distribuição real. É um sistema com circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos, com cargas 

desiquilibradas atendidas em 4.16 kV. Possuí 4 reguladores de tensão, 4 bancos capacitores, 11 

chaves seccionadoras, além de trechos de rede área e subterrânea. Para fins de adequação à 

metodologia do Módulo 7 do PRODIST as cargas do sistema 123 barras tiveram o fator de 

potência alterado para 0,92, conforme pode ser visto no Anexo I.  
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Figura 6.1 - Diagrama unifilar da rede IEEE de 123 Barras. Fonte (IEEE,1992) 

 

Já o sistema real utilizado nas simulações é o alimentador PD-05, situado na área de 

concessão da distribuidora Equatorial Pará. Este alimentador atende a região metropolitana de 

Belém em 13,8kV na tensão primária e 220V/127V na tensão secundária, conforme mostra a 

Figura 6.2.  

A rede de média tensão do alimentador PD-05 possuí uma extensão de 9,31 km de rede, 

15 consumidores conectados através de subestações particulares e 2 bancos de capacitores de 

600 e 300 kVAr cada. Possuí também 98 transformadores de distribuição conectados entre as 

redes de média e baixa tensão, que por sua vez, atendem 4.785 consumidores em baixa tensão 

através de 177,77 km de rede.  
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Figura 6.2 - Alimentador PD-05 da Distribuidora Equatorial Pará no município de Belém com os seus 

transformadores de distribuição assinalados em vermelho. Fonte: Autor 

 

Ambos os sistemas foram modelados no programa OpenDSS onde serão realizadas 

simulações de fluxo de carga a fim de avaliar e comparar a perda real, perda IEO e a perda 

ANEEL.  

a) Perda real: trata-se da perda calculada a partir da execução do fluxo de carga no 

OpenDSS quando da adição de cargas irregulares ao sistema base, como pode ser 

visto na Figura 6.3 do estudo de caso A1. Á partir do cálculo da perda real é 

possível definir a precisão da metodologia ANEEL e da IEO comparando o erro 

entre cada uma das metodologias e a perda real calculada, conforme pode ser visto 

na Figura 6.4. 

 

b) Perda IEO: trata-se da perda calculada por meio da aplicação da metodologia da 

IEO, conforme descrito no tópico 5.3 “CÁLCULO DE PERDAS TÉCNICAS E 

NÃO TÉCNICAS PELA IEO”. Portanto, a partir da IEO calculada na primeira 

condição de carregamento (sistema base sem adição de cargas irregulares), 

utilizando-se dos parâmetros elétricos da segunda condição de carregamento, ou 

seja, com adição de cargas irregulares. A partir da tensão, corrente e potência 

obtida, é calculada a perda técnica total e a perda não técnica. 
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c) Perda ANEEL: trata-se da perda calculada por meio da aplicação da metodologia 

da ANEEL, conforme descrito no tópico 4.3.2 “Metodologia atual”. Portanto, a 

partir da perda calculada na primeira condição de carregamento (sistema base sem 

adição de cargas irregulares) utilizando-se dos parâmetros elétricos da segunda 

condição de carregamento, ou seja, com adição de cargas irregulares. A partir da 

tensão, corrente e potência obtida, é calculada a perda técnica total e a perda não 

técnica. 

 

Deste modo, para o sistema 123 barras são propostos 3 estudos de caso, que são: 

 Caso A1: serão adicionadas perdas não técnicas de forma aleatória às barras de carga 

do sistema teste 123 barras, em percentuais variando randomicamente entre 0 e 50%, 

0 e 40%, 0 e 30%, 0 e 20%, 0 e 10%; 

 Caso A2: o sistema base dividido em 6 zonas de carga; 

Para o alimentador PD-05 é proposto 1 estudo de caso: 

 Caso A3: serão adicionadas perdas não técnicas de forma aleatória às barras de carga 

do sistema real, em percentuais variando randomicamente entre 0 e 50% e 0 e 20%. 

 

6.2 PREMISSAS ADOTADAS NAS SIMULAÇÕES 

De acordo com a metodologia estipulada no Módulo 7 do PRODIST, foram adotadas as 

seguintes premissas durante a simulação de ambos os métodos: 

 Os bancos de capacitores foram retirados de operação; 

 

 Aplicação do modelo de carga ZIP, com parcela de 50% de potência constante e 50% 

impedância constante para a parcela ativa e 100% impedância constante para a 

parcela reativa das cargas; 

 

 Fator de potência de 0,92; 

 

 As perdas não técnicas são obtidas pela diferença entre as perdas totais e as perdas 

técnicas calculadas. 
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 Os dados de perdas totais e a vazio dos transformadores de potência e de distribuição 

utilizados nas simulações para o alimentador real são retirados diretamente do BDGD 

da distribuidora, pois a distribuidora possuía essas informações no seu cadastro, não 

foram utilizados os valores regulatórios citados no módulo 7 do PRODIST. Da 

mesma forma, foram utilizados os valores das resistências dos cabos das redes de 

baixa e média tensão cadastrados no BDGD.  

 

 

 O computador utilizado nas simulações apresenta a seguinte configuração: 

processador Intel Core i7-8700 3.20 GHz, memória RAM 16 GB DDR4 1200 MHz, 

HD 2TB Toshiba DT01ACA200, sistema operacional 64-bit e placa de vídeo Nvidia 

GeForce 1050 Ti 4GB GDDR5. 

 

6.3 ESTUDO DE CASO A1: ADIÇÃO ALEATÓRIA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS 

AO SISTEMA 123 BARRAS  

As cargas listadas no ANEXO I representam as cargas regulares do sistema teste IEEE 

123 barras. Para caracterizar uma condição de carregamento onde há a presença de cargas 

irregulares ao longo da rede, foram adicionados randomicamente às cargas regulares, 

percentuais aleatórios de perda não técnica em aproximadamente metade das cargas do sistema, 

simulando o comportamento aleatório das perdas não técnicas em redes de distribuição reais, 

onde não se sabe a localização e magnitude individual das fraudes e furtos que ocorrem na rede. 

Desta forma, pode-se encontrar ao longo do sistema barras somente com carga regular e barras 

com carga regular e irregular, cuja incidência será analisada nos próximos itens.  

 

a) Perdas não técnicas variando entre 0 e 50% 

Sobre o sistema teste da Figura 6.1, foram adicionadas perdas não técnicas de forma 

aleatória aos seus barramentos de carga em uma proporção que varia randomicamente entre 0 

e 50% em relação às cargas do sistema base apresentado. Na Figura 6.3 pode ser visto a 

distribuição de perdas não técnicas nas barras do sistema base para uma condição operacional 

randômica qualquer. Na Tabela do ANEXO II pode ser visto em detalhes a localização e a 

quantidade percentual de perda não técnica que cada barra da Figura 6.3 recebeu. 
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Figura 6.3 - Distribuição randômica de perdas não técnicas variando aleatoriamente de 0 a 50% sobre as cargas 

do sistema teste IEEE 123 barras.  Fonte: Autor 

 

 Considerando a mesma condição operacional aleatória da Figura 6.3, a Figura 6.4 

apresenta o comparativo entre as curvas de perdas técnicas reais do sistema e as perdas técnicas 

obtidas através da utilização das metodologias ANEEL e IEO para um intervalo de tempo de 

24 horas. Analisando os resultados obtidos, observa-se uma forte aderência entre os valores das 

três curvas a cada instante de tempo, caracterizando elevada precisão das metodologias IEO e 

ANEEL em relação às perdas técnicas reais calculadas. 
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Figura 6.4 - Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 50% sobre as cargas do sistema teste IEEE 

123 barras. Fonte: Autor 

 

Ainda considerando os valores de perda de potência apresentados na Figura 6.4, as 

perdas diárias de energia podem ser obtidas usando a equação [29]. (Moreira Rodrigues, et al., 

2021).: 

𝑒𝑇𝑒𝑐 = ∑ 𝑃𝑇𝑖

𝑁𝑖

𝑖=1

∙ 𝑇 

[29] 

Onde: 

𝑒𝑇𝑒𝑐 – Perda de energia calculada para um intervalo de um dia [kWh]; 

𝑁𝑖 – Quantidade de intervalos de tempo em um dia; 

𝑃𝑇𝑖 – Perda técnica para cada ponto da curva de carga no modo daily [kW]; 

𝑇 – Duração de cada intervalo de tempo da curva de carga diária [h]. 

 

O erro calculado entre a perda real e a perda calculada pela metodologia IEO foi obtido 

por meio da equação [30]. 
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𝑒𝑟𝑟𝑜 = (
𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐼𝐸𝑂 − 𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙
) ∙ 100 

[30] 

Em que: 

𝑒𝑟𝑟𝑜:  Erro entre os valores de perdas reais e perdas calculadas pela metodologia IEO; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐼𝐸𝑂: Energia calculada por meio da aplicação da metodologia da IEO [kWh]; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙: Energia calculada por meio da execução do fluxo de carga no OpenDSS [kWh]; 

 

Da mesma forma, o erro calculado entre a perda real e a perda calculada pela 

metodologia da ANEEL foi obtido por meio da equação [31] 

𝑒𝑟𝑟𝑜 = (
𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐴𝑁𝐸𝐸𝐿 − 𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙
) ∙ 100  

[31] 

Em que: 

𝑒𝑟𝑟𝑜:   Erro entre os valores de perdas reais e perdas calculadas pela metodologia IEO; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐴𝑁𝐸𝐸𝐿:  Energia calculada por meio da aplicação da metodologia da ANEEL [kWh]; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙:  Energia calculada por meio da execução do fluxo de carga no OpenDSS [kWh]; 

 

Ainda considerando a mesma condição operacional aleatória mostrada na Figura 6.4, o 

valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base obtido através das simulações 

é de 10,8456%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da ANEEL 

obtido foi de 0,4741%, enquanto o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela 

metodologia IEO foi de 0,4640%, mostrando que a IEO apresenta resultados ligeiramente mais 

precisos que a metodologia da ANEEL. 

Outro aspecto substancialmente relevante entre a aplicação das duas metodologias, está no 

tempo de processamento do fluxo de carga e nesse aspecto, a metodologia IEO se mostra mais 

rápida que a metodologia da ANEEL. Enquanto a metodologia ANEEL foi processada em 3,28 

segundos, a metodologia IEO foi executada em 0,314 segundos, ou seja, 10,44 vezes mais 

rápida que a metodologia da ANEEL.  

Considerando que o OpenDSS cria um nó para cada fase das barras do sistema analisado, 

a Figura 6.5 mostra todos os nós do sistema IEEE 123 barras e o perfil de tensão da rede entre 

as duas condições operacionais (com perda não técnica e sem perda não técnica) em diferentes 

condições de carregamento (carregamento mínimo, médio e máximo). Considerando que o 

sistema possui 4 reguladores de tensão instalados respectivamente nos nós 4 a 6, 29, 53 a 54, 
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263 a 265 e que todos estão atuando de acordo com a operação do sistema, o aumento de carga 

causado pela inclusão de perdas não técnicas, resulta em queda de tensão do sistema, levando 

a atuação automática dos reguladores de tensão, também pode-se observar que o aumento do 

carregamento da rede aumenta a diferença entre as duas condições operacionais. 

 

 

Figura 6.5 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 50% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras, para os seguintes carregamentos da rede a) 

mínimo, b) médio e c) máximo. Fonte: Autor. 
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A fim de avaliar o comportamento do sistema e o erro das metodologias ANEEL e IEO 

em cenários distintos, foram realizadas 100 simulações de fluxo de carga sobre o sistema base, 

sendo que em cada simulação o sistema recebeu a adição de percentuais randômicos de perdas 

não técnicas variando de 0 a 50% sobre aproximadamente metade das cargas do sistema, 

escolhidas aleatoriamente.  

Conforme mostrado na Figura 6.6, o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao 

sistema de base foi de 10,9695% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido 

entre a perda real e a perda calculada pela metodologia ANEEL foi de -0,2772%  e o erro obtido 

entre a perda real e a perda calculada pela metodologia IEO foi de 0,2826%, como mostra a 

Figura 6.7. 

 

Figura 6.6 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando perdas não 

técnicas variando entre 0 e 50% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. Fonte: Autor 
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 Figura 6.7 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando perdas não técnicas variando entre 0 e 50% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. 

Fonte: Autor 

 

Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

317,641 segundos, o da IEO demorou somente 27,098 segundos, cerca de 11,72 vezes mais 

rápida. 

 

b) Perdas não técnicas variando entre 0 e 40% 

Sobre o sistema teste da Figura 6.1, foram adicionadas perdas não técnicas variando 

aleatoriamente entre 0 e 40% em relação às cargas do sistema teste apresentado à 

aproximadamente 50% dos barramentos de carga, escolhidos de forma aleatória. A distribuição 

de perdas não técnicas e os dados da simulação podem ser vistos na Figura 6.8 e na Tabela do 

ANEXO III respectivamente. 
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Figura 6.8 - Distribuição randômica de perdas não técnicas variando aleatoriamente de 0 a 40% sobre as cargas 

do sistema teste IEEE 123 barras.  Fonte: Autor 

 

 Considerando a mesma condição operacional aleatória apresentada na Figura 6.8, a 

Figura 6.9 apresenta o comparativo entre as perdas técnicas reais e as perdas técnicas obtidas 

através da aplicação das metodologias ANEEL e IEO para um intervalo de tempo de 24 horas, 

onde se observa novamente forte aderência entre os valores das três curvas a cada instante de 

tempo, caracterizando elevada precisão das metodologias em relação às perdas técnicas reais 

calculadas. 
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Figura 6.9 – Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 40% sobre as cargas do sistema teste IEEE 

123 barras. Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema da Figura 6.8 é de 

10,1824%, enquanto o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da 

ANEEL foi de 0,6237%. Já o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

IEO foi de 0,4449%, mostrando que a IEO apresenta resultados ligeiramente mais precisos que 

a metodologia da ANEEL, para esta condição operacional. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 3,096 segundos, a metodologia IEO foi executada em 0,304 segundos, ou seja, 

a metodologia IEO é 10,18 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  

Na Figura 6.10 pode-se analisar o comportamento da tensão de cada nó do sistema, onde 

se observa que a inclusão das perdas não técnicas resultou em queda de tensão e atuação dos 

reguladores de tensão instalados ao longo do sistema a fim de adequar o nível de tensão do 

sistema.  
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Figura 6.10 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 40% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras, para os seguintes carregamentos da rede a) 

mínimo, b) médio e c) máximo. Fonte: Autor. 

A fim de avaliar o comportamento do sistema e o erro das metodologias ANEEL e IEO 

em cenários distintos, foram realizadas 100 simulações de fluxo de carga sobre o sistema base, 

sendo que em cada simulação o sistema recebeu a adição de percentuais randômicos de perdas 

não técnicas variando de 0 a 40% sobre aproximadamente metade das cargas do sistema, 

escolhidas aleatoriamente.  

Conforme mostrado na Figura 6.11, o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao 

sistema de base foi de 9,2668% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido 
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entre a perda real e a perda calculada pela metodologia ANEEL foi de -0,2977%  e o erro obtido 

entre a perda real e a perda calculada pela metodologia IEO foi de 0,2166%, como mostra a 

Figura 6.7 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e 

b) IEOFigura 6.12. 

 

Figura 6.11 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações, considerando perdas não 

técnicas variando entre 0 e 40% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. Fonte: Autor 

 

Figura 6.12 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando perdas não técnicas variando entre 0 e 40% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. 

Fonte: Autor 
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 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

342,994 segundos, o da IEO demorou somente 29,936 segundos, cerca de 11,45 vezes mais 

rápida. 

 

c) Perdas não técnicas variando entre 0 e 30% 

Sobre o sistema teste da Figura 6.1, foram adicionadas perdas não técnicas variando 

aleatoriamente entre 0 e 30% em relação às cargas do sistema teste apresentado à 

aproximadamente 50% dos barramentos de carga, escolhidos de forma aleatória, conforme pode 

ser visto na Figura 6.13 e na tabela do ANEXO IV. 

 

Figura 6.13 - Distribuição randômica de perdas não técnicas variando aleatoriamente de 0 a 30% sobre as cargas 

do sistema teste IEEE 123 barras.  Fonte: Autor 

 

 Considerando a mesma condição operacional aleatória apresentada na Figura 6.13, a 

Figura 6.14 apresenta o comparativo entre as curvas de perdas técnicas reais do sistema e as 

perdas técnicas obtidas pelas metodologias ANEEL e IEO para um intervalo de tempo de 24 

horas. Analisando os resultados, observa-se uma forte aderência entre os valores das três curvas 
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a cada instante de tempo, caracterizando elevada precisão das metodologias IEO e ANEEL em 

relação às perdas técnicas reais calculadas. 

 

 

Figura 6.14 - Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 30% sobre as cargas do sistema teste IEEE 

123 barras. Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base apresentado na 

Figura 6.14 é de 7,6675%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

da ANEEL foi de 0,2254%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada 

pela metodologia IEO foi de 0,7174%, para esta condição operacional. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 3,054 segundos, a metodologia IEO foi executada em 0,319 segundos, ou seja, 

a metodologia IEO é 9,57 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  

A Figura 6.15 segue a mesma tendência dos casos anteriores, mostrando queda tensão 

causada pela adição de perdas não técnicas ao sistema base, causando queda de tensão no 

sistema e atuação automática dos reguladores de tensão no sentido de elevação da tensão. 

Continua se observando a relação entre o carregamento da rede e a aderência entre as duas 

condições operacionais, ou seja, quanto maior o carregamento do sistema, maior a diferença 

entre as duas condições operacionais. 
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Figura 6.15 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 30% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras, para os seguintes carregamentos da rede a) 

mínimo, b) médio e c) máximo. Fonte: Autor. 

 

Para observar o erro entre as duas metodologias, foram realizadas 100 simulações de 

fluxo de carga para perdas não técnicas variando de 0 a 30% de forma randômica sobre 

aproximadamente metade das cargas do sistema teste IEEE 123 barras, também escolhidas de 

forma aleatória.  

Conforme mostrado na Figura 6.16, o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao 

sistema de base foi de 6,9477% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido 
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entre a perda real e a perda calculada pela metodologia ANEEL foi de -0,1273%  e o erro obtido 

entre a perda real e a perda calculada pela metodologia IEO foi de 0,1247%, como mostra a 

Figura 6.17. 

 

Figura 6.16 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações, considerando perdas não 

técnicas variando entre 0 e 30% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. Fonte: Autor 

 

Figura 6.17 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando perdas não técnicas variando entre 0 e 30% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. 

Fonte: Autor 
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 Com relação ao tempo de processamento, o tempo de processamento da ANEEL 

demorou 322,279 segundos, o da IEO demorou somente 31,369 segundos, ou seja, a 

metodologia da IEO foi 10,27 vezes mais rápida que a metodologia ANEEL. 

 

d) Perdas não técnicas variando entre 0 e 20% 

Sobre o sistema teste da Figura 6.1, foram adicionadas perdas não técnicas variando 

aleatoriamente entre 0 e 20% em relação às cargas do sistema teste apresentado à 

aproximadamente 50% dos barramentos de carga, escolhidos de forma aleatória, conforme pode 

ser visto na Figura 6.18 e na tabela do ANEXO V respectivamente. 

 

Figura 6.18 - distribuição randômica de perdas não técnicas variando aleatoriamente de 0 a 20% sobre as cargas 

do sistema teste IEEE 123 barras.  Fonte: Autor 

 

 Considerando a mesma condição operacional aleatória, a Figura 6.19Figura 6.4 

apresenta o comparativo entre as curvas de perdas técnicas reais do sistema e as perdas técnicas 

obtidas pelas metodologias ANEEL e IEO para um intervalo de tempo de 24 horas. Analisando 

os resultados, observa-se uma forte aderência entre os valores das três curvas a cada instante de 
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tempo, caracterizando elevada precisão entre as metodologias IEO e ANEEL em relação às 

perdas técnicas reais calculadas.  

 

 

Figura 6.19 - Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 20% sobre as cargas do sistema teste IEEE 

123 barras. Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base apresentado na 

Figura 6.19 é de 4,9567%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada 

pela metodologia da ANEEL foi de 0,1955% e o erro obtido entre a perda real e a perda 

calculada pela metodologia IEO foi de 0,1977%, mostrando que ambas as metodologias 

apresentam um erro muito semelhante, para esta condição operacional. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 2,924 segundos, a metodologia IEO foi executada em 0,271 segundos, ou seja, 

a metodologia IEO é 10,79 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  

Na Figura 6.20 pode-se analisar o comportamento da tensão à cada nó do sistema, onde se 

observa que a inclusão das perdas não técnicas resultou em queda de tensão e atuação dos 

reguladores de tensão instalados ao longo do sistema a fim de adequar o nível de tensão do 

sistema.  

. 
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Figura 6.20 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 20% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras, para os seguintes carregamentos da rede a) 

mínimo, b) médio e c) máximo. Fonte: Autor. 

Para observar o erro entre as duas metodologias, foram realizadas 100 simulações de 

fluxo de carga para perdas não técnicas variando de 0 a 20% de forma randômica sobre 

aproximadamente metade das cargas do sistema teste IEEE 123 barras, também escolhidas de 

forma aleatória.  

Conforme mostrado na Figura 6.21, o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao 

sistema de base foi de 4,7332% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido 
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entre a perda real e a perda calculada pela metodologia ANEEL foi de  0,0118 %  e o erro obtido 

entre a perda real e a perda calculada pela metodologia IEO foi de 0,0319%, como mostra a 

Figura 6.22. 

 

Figura 6.21 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações, considerando perdas não 

técnicas variando entre 0 e 20% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. Fonte: Autor 

 

 

Figura 6.22 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando perdas não técnicas variando entre 0 e 20% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. 

Fonte: Autor 
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Com relação ao tempo de processamento, o tempo de processamento da ANEEL 

demorou 304,400 segundos, o da IEO demorou somente 28,456 segundos, ou seja, a 

metodologia da IEO foi 10,7 vezes mais rápida que a metodologia ANEEL. 

e) Perdas não técnicas variando entre 0 e 10% 

Sobre o sistema teste da Figura 6.1, foram adicionadas perdas não técnicas variando 

aleatoriamente entre 0 e 10% em relação às cargas do sistema teste apresentado à 

aproximadamente 50% dos barramentos de carga, escolhidos de forma aleatória. A distribuição 

de perdas não técnicas e os dados da simulação podem ser vistos na Figura 6.18 e na tabela do 

ANEXO VI respectivamente. 

 

Figura 6.23 - distribuição randômica de perdas não técnicas variando aleatoriamente de 0 a 10% sobre as cargas 

do sistema teste IEEE 123 barras.  Fonte: Autor 

 

 Considerando a mesma condição operacional aleatória, a Figura 6.19 apresenta o 

comparativo entre as curvas de perdas reais do sistema e as perdas obtidas pelas metodologias 

ANEEL e IEO para um intervalo de tempo de 24 horas. Analisando os resultados, observa-se 

uma forte aderência entre os valores das três curvas a cada instante de tempo, caracterizando 

elevada precisão das metodologias IEO e ANEEL. 
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Figura 6.24 - perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 10% sobre as cargas do sistema teste IEEE 

123 barras. Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base apresentado na 

Figura 6.19 é de 2,8685%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada 

pela metodologia da ANEEL foi de 0,0959% e o erro obtido entre a perda real e a perda 

calculada pela metodologia IEO foi de 0,0925%, mostrando que ambas as metodologias 

apresentam um erro muito semelhante, para esta condição operacional. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 3,014 segundos, a metodologia IEO foi executada em 0,287 segundos, ou seja, 

a metodologia IEO é 10,5 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  

Na Figura 6.25 pode-se analisar o comportamento da tensão à cada nó do sistema, onde se 

observa que a inclusão das perdas não técnicas resultou em queda de tensão e atuação dos 

reguladores de tensão instalados ao longo do sistema a fim de adequar o nível de tensão do 

sistema. No entanto, como a adição de perdas não técnicas foi muito pequena, se observou 

pouca variação entre as duas condições operacionais no caso de maior carregamento do sistema.   
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Figura 6.25 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 10% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras, para os seguintes carregamentos da rede a) 

mínimo, b) médio e c) máximo. Fonte: Autor. 

Para observar o erro entre as duas metodologias, foram realizadas 100 simulações de 

fluxo de carga para perdas não técnicas variando de 0 a 10% de forma randômica sobre 

aproximadamente metade das cargas do sistema teste IEEE 123 barras, também escolhidas de 

forma aleatória.  

Conforme mostrado na Figura 6.26, o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao 

sistema de base foi de 2,4489% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido 

entre a perda real e a perda calculada pela metodologia ANEEL foi de  0,0186%  e o erro obtido 
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entre a perda real e a perda calculada pela metodologia IEO foi de 0,0143%, como mostra a 

Figura 6.27. 

 

Figura 6.26 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações, considerando perdas não 

técnicas variando entre 0 e 10% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. Fonte: Autor 

 

 

Figura 6.27 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando perdas não técnicas variando entre 0 e 10% sobre as cargas do sistema teste IEEE 123 barras. 

Fonte: Autor 
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 Com relação ao tempo de processamento, o tempo de processamento da ANEEL 

demorou 293,453 segundos, o da IEO demorou somente 28,891 segundos, ou seja, a 

metodologia da IEO foi 10,16 vezes mais rápida que a metodologia ANEEL. 

 

6.4 ESTUDO DE CASO A2: SISTEMA IEEE 123 BARRAS DIVIDIDO EM SEIS 

ZONAS DE CARGA 

O objetivo desta seção é verificar como a concentração de perdas não técnicas em uma 

zona específica de um sistema de distribuição impacta na precisão e tempo de processamento 

de ambas as metodologias de cálculo de perdas. Para representar essa situação, o sistema real 

da Figura 6.1 foi subdividido em 6 (seis) diferentes zonas de carga, como mostrado na Figura 

6.28. No ANEXO VII pode ser visto como as cargas do sistema teste foram agrupadas de 

acordo com a zona de carga e o percentual de carga de cada zona.  

 

Figura 6.28 - Diagrama unifilar do sistema IEEE 123 Barras dividido em seis zonas de carga. Fonte: Autor 
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Para analisar esse impacto, foram analisados 6 cenários, onde cada uma das zonas de 

carga recebeu a adição randômica de perdas não técnicas variando de 0 a 50% em relação às 

cargas regulares em aproximadamente metade das cargas da zona estudada, enquanto que a 

metade das cargas das demais zonas recebeu um adicional de perdas não técnicas variando 

aleatoriamente entre 0 e 5%. Para cada um dos cenários, foram realizados 100 simulações de 

fluxo de carga, analisando como a variação randômica dos percentuais e da  localização das 

perdas não técnicas impactam na precisão e tempo de processamento das metodologias de 

cálculo de perdas ANEEL e IEO em relação às perdas reais calculadas. 

 

a) Maior incidência de perdas não técnicas na zona 1 

Sobre a zona 1 do sistema da Figura 6.28, foram adicionadas perdas não técnicas 

variando de 0 a 50% de forma randômica sobre aproximadamente metade das cargas da zona 1 

do sistema teste IEEE 123 barras, enquanto que as demais zonas de carga receberam um 

adicional de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 5%, também distribuídos de 

forma aleatória a aproximadamente metade das cargas do sistema.  

Para 100 simulações de fluxo de potência, o erro médio das perdas não técnicas 

agregadas ao sistema base encontrado foi de 2,5345% em relação ao faturamento total, 

enquanto o erro obtido entre a perda técnica real e a perda técnica calculada pela metodologia 

ANEEL foi de 1,4831%. Já o erro obtido entre a perda técnica real e a perda técnica calculada 

pela metodologia IEO foi de 1,4867%, como mostram as figuras Figura 6.29 e Figura 6.30 

respectivamente.  
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Figura 6.29 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando maior 

incidência de perdas não técnicas na zona 1. Fonte: Autor 

 

 

Figura 6.30 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando maior incidência de perdas não técnicas na zona 1. Fonte: Autor 

  

 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

301,988 segundos, o da IEO demorou somente 29,132 segundos, cerca de 10,36 vezes mais 

rápida. 

b) Maior incidência de perdas não técnicas na zona 2 
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Sobre a zona 2 do sistema da Figura 6.28, foram adicionadas perdas não técnicas 

variando de 0 a 50% de forma randômica sobre aproximadamente metade das cargas da zona 1 

do sistema teste IEEE 123 barras, enquanto que as demais zonas de carga receberam um 

adicional de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 5%, também distribuídos de 

forma aleatória a aproximadamente metade das cargas do sistema.  

Para 100 simulações de fluxo de potência, o erro médio das perdas não técnicas 

agregadas ao sistema base encontrado foi de 2,2513% em relação ao faturamento total, 

enquanto que o erro obtido entre a perda técnica real e a perda técnica calculada pela 

metodologia ANEEL foi de 0,3387%. Já o erro obtido entre a perda técnica real e a perda técnica 

calculada pela metodologia IEO foi de 0,4787% como mostram as figuras Figura 6.31 e Figura 

6.32 respectivamente. 

 

Figura 6.31- Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando maior 

incidência de perdas não técnicas na zona 2. Fonte: Autor 
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Figura 6.32 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando maior incidência de perdas não técnicas na zona 2. Fonte: Autor 

 

 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

303,87 segundos, o da IEO demorou somente 28,23 segundos, cerca de 10,36 vezes mais rápida. 

 

c) Maior incidência de perdas não técnicas na zona 3 

Sobre a zona 3 do sistema da Figura 6.28, foram adicionadas perdas não técnicas 

variando de 0 a 50% de forma randômica sobre aproximadamente metade das cargas da zona 1 

do sistema teste IEEE 123 barras, enquanto que as demais zonas de carga receberam um 

adicional de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 5%, também distribuídos de 

forma aleatória a aproximadamente metade das cargas do sistema.  

Após a realização de 100 simulações de fluxo de carga para o estudo de caso em questão, 

se observou que o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base foi de 

3,6673% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a 

perda calculada pela metodologia ANEEL foi de 0,8557%  e o erro obtido entre a perda real e 

a perda calculada pela metodologia IEO foi de 0,7767%, como mostram as figuras Figura 6.33 

e Figura 6.34 respectivamente.  
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Figura 6.33 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando maior 

incidência de perdas não técnicas na zona 3. Fonte: Autor 

 

 

Figura 6.34 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando maior incidência de perdas não técnicas na zona 3. Fonte: Autor 

 

 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

302,059 segundos, o da IEO demorou somente 29,005 segundos, cerca de 10,44 vezes mais 

rápida. 
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d) Maior incidência de perdas não técnicas na zona 4 

De forma análoga aos casos anteriores, sobre a zona 4 do sistema da Figura 6.28, foram 

adicionadas perdas não técnicas variando de 0 a 50% de forma randômica sobre 

aproximadamente metade das cargas da zona 1 do sistema teste IEEE 123 barras, enquanto que 

as demais zonas de carga receberam um adicional de perdas não técnicas variando 

aleatoriamente entre 0 e 5%, também distribuídos de forma aleatória a aproximadamente 

metade das cargas do sistema. 

Após a realização de 100 simulações de fluxo de carga para o estudo de caso em questão, 

onde se observou que o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base foi 

de 2,8825% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a 

perda calculada pela metodologia ANEEL foi de -0,3576%  e o erro obtido entre a perda real e 

a perda calculada pela metodologia IEO foi de -0,3402%, como mostram as figuras Figura 6.35 

e Figura 6.36 respectivamente.  

 

Figura 6.35 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando maior 

incidência de perdas não técnicas na zona 4. Fonte: Autor 
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Figura 6.36 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando maior incidência de perdas não técnicas na zona 4. Fonte: Autor 

 

 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

289,197 segundos, o da IEO demorou somente 27,895 segundos, cerca de 10,367 vezes mais 

rápida. 

 

e) Maior incidência de perdas não técnicas na zona 5 

De forma análoga aos casos anteriores, à zona 5 do sistema mostrado na Figura 6.28, 

foram adicionadas perdas não técnicas aleatoriamente aos seus barramentos de carga em uma 

proporção que varia randomicamente entre 0 e 50% em relação às cargas do sistema base 

apresentado, enquanto isso, as demais zonas de carga receberam um adicional de perdas não 

técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 5%, também distribuídos de forma aleatória. 

Após a realização de 100 simulações de fluxo de carga para o estudo de caso em questão, 

se observou que o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base foi de 

4,2021% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a 

perda calculada pela metodologia ANEEL foi de -1,4605%  e o erro obtido entre a perda real e 

a perda calculada pela metodologia IEO foi de -1,4317%, como mostram as figuras Figura 6.37 

e Figura 6.38 respectivamente.  
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Figura 6.37 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando maior 

incidência de perdas não técnicas na zona 5. Fonte: Autor 

 

Figura 6.38 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando maior incidência de perdas não técnicas na zona 5. Fonte: Autor 

 

 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

294,179 segundos, o da IEO demorou somente 28,037 segundos, cerca de 10,492 vezes mais 

rápida. 
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f) Maior incidência de perdas não técnicas na zona 6 

Sobre a zona 1 do sistema da Figura 6.28, foram adicionadas perdas não técnicas 

variando de 0 a 50% de forma randômica sobre aproximadamente metade das cargas da zona 1 

do sistema teste IEEE 123 barras, enquanto que as demais zonas de carga receberam um 

adicional de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 5%, também distribuídos de 

forma aleatória a aproximadamente metade das cargas do sistema.  

Após a realização de 100 simulações de fluxo de carga para o estudo de caso em questão, 

se observou que o valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema de base foi de 

2,5665% em relação ao faturamento total, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a 

perda calculada pela metodologia ANEEL foi de  -0,7937%  e o erro obtido entre a perda real 

e a perda calculada pela metodologia IEO foi de  -0,7180%, como mostram as figuras Figura 

6.39 e Figura 6.40 respectivamente.  

 

Figura 6.39 - Distribuição normal do nível de perda não técnica nas 100 simulações considerando maior 

incidência de perdas não técnicas na zona 6. Fonte: Autor 

 



102 

 

 

 

 

Figura 6.40 - Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) Aneel e b) IEO 

considerando maior incidência de perdas não técnicas na zona 6. Fonte: Autor 

 

 Com relação ao tempo de processamento, a metodologia IEO se destacou sendo mais 

rápida que a metodologia ANEEL. Enquanto o tempo de processamento da ANEEL demorou 

287,376 segundos, o da IEO demorou somente 27,319 segundos, cerca de 10,5 vezes mais 

rápida. 

 

6.5 ESTUDO DE CASO A3: ADIÇÃO ALEATÓRIA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS 

AO SISTEMA REAL – ALIMENTADOR PD-05 

Considerando o sistema real apresentado na  Figura 6.2, as informações referentes às 

cargas regulares conectadas ao sistema foram retiradas do BDGD da distribuidora e 

correspondem ao consumo faturado de clientes de baixa e média tensão conectados 

regularmente ao alimentador PD-05.  

Para caracterizar uma condição de carregamento onde há a presença de cargas 

irregulares ao longo da rede, foram adicionados randomicamente às cargas regulares, 

percentuais aleatórios de perdas não técnicas em aproximadamente metade das cargas do 

sistema, em percentuais variando de 0 a 50%, 0 a 40%, 0 a 30%, 0 a 20% e 0 a 10%. 

 

a) Perdas não técnicas variando entre 0 e 50% 

Sobre os 4.800 barramentos de carga do sistema real PD-05, foram adicionadas perdas 

não técnicas de forma aleatória variando entre 0 e 50% em relação às cargas do sistema real 
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apresentado. O resultado do fluxo de potência comparando as metodologias ANEEL e IEO é 

apresentado na Figura 6.41, mostra forte aderência entre as duas metodologias e os valores de 

perdas reais para cada um dos 96 instantes de tempo simulados, caracterizando elevada precisão 

das metodologias IEO e ANEEL, para o caso de um alimentador real.  

 

Figura 6.41- Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 50% sobre as cargas do PD-05.  Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema da Figura 6.41 é de 

10,4475%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da ANEEL foi 

de -1,5405%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

IEO foi de 0,8430%. 

A Figura 6.42 mostra todos os nós do sistema real e o perfil de tensão da rede entre as duas 

condições operacionais (com perda não técnica e sem perda não técnica) em diferentes 

condições de carregamento (carregamento mínimo, médio e máximo). Pode-se observar que o 

aumento de carga causado pela inclusão de perdas não técnicas impacta diretamente no perfil 

de tensão do sistema, que registra queda de tensão nos pontos de maior carregamento. Quanto 

maior o carregamento do sistema, maior é a queda de tensão sofrida pelo alimentador.  
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Figura 6.42 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 50% sobre as cargas do sistema real, para os seguintes carregamentos da rede a) mínimo, b) médio e c) 

máximo. Fonte: Autor. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 5,45 minutos, enquanto que a metodologia IEO foi executada em 39,527 

segundos, ou seja, a metodologia IEO é 8,27 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  

 

 

 

b) Perdas não técnicas variando entre 0 e 40% 
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O resultado do fluxo de potência comparando as metodologias ANEEL e IEO, após a 

adição aleatória de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 40% em relação às 

cargas do sistema real, é mostrado na Figura 6.43, onde se observa forte aderência entre os 

valores das três curvas a cada instante de tempo, caracterizando elevada precisão das 

metodologias IEO e ANEEL. 

 

Figura 6.43- Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 40% sobre as cargas do PD-05.  Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema da Figura 6.43 é de 

8,8358%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da ANEEL foi 

de -1,6865%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

IEO foi de 0,2862%. 

A Figura 6.44 mostra o perfil de tensão da rede entre as duas condições operacionais, onde 

pode-se observar que aumento de carga causado pela inclusão de perdas não técnicas impacta 

diretamente no perfil de tensão do sistema, que apresenta redução dos níveis de tensão nos 

pontos de maior carregamento.  
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Figura 6.44 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 40% sobre as cargas do sistema real, para os seguintes carregamentos da rede a) mínimo, b) médio e c) 

máximo. Fonte: Autor. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 5,5652 minutos, enquanto que a metodologia IEO foi executada em 41,446 

segundos, ou seja, a metodologia IEO é 8,056 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  
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c) Perdas não técnicas variando entre 0 e 30% 

Para uma adição aleatória de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 30% 

em relação às cargas do sistema real, a Figura 6.45 mostra forte aderência entre os valores das 

perdas reais, IEO e ANEEL. 

 

Figura 6.45- Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 30% sobre as cargas do PD-05.  Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema da Figura 6.45 é de 

6,4464%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da ANEEL foi 

de -1,4063%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

IEO foi de 0,0308%. 

A Figura 6.46 mostra o perfil de tensão da rede entre as duas condições operacionais, onde 

pode-se observar redução dos níveis de tensão nos pontos de maior carregamento. 
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Figura 6.46 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 30% sobre as cargas do sistema real, para os seguintes carregamentos da rede a) mínimo, b) médio e c) 

máximo. Fonte: Autor. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 5,6934 minutos, enquanto que a metodologia IEO foi executada em 43,186 

segundos, ou seja, a metodologia IEO é 7,91 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  
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d) Perdas não técnicas variando entre 0 e 20% 

Para uma adição aleatória de perdas não técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 20% 

em relação às cargas do sistema real, a Figura 6.47 mostra forte aderência entre os valores das 

perdas reais, IEO e ANEEL. 

 

Figura 6.47- Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 20% sobre as cargas do PD-05.  Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema da Figura 6.47 é de 

4,6425%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da ANEEL foi 

de -0,7301%, enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

IEO foi de 0,2827%. 

A Figura 6.48 mostra o perfil de tensão da rede entre as duas condições operacionais, onde 

pode-se observar redução dos níveis de tensão nos pontos de maior carregamento. 
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Figura 6.48 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 20% sobre as cargas do sistema real, para os seguintes carregamentos da rede a) mínimo, b) médio e c) 

máximo. Fonte: Autor. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 5,4987 minutos, enquanto que a metodologia IEO foi executada em 39,997 

segundos, ou seja, a metodologia IEO é 8,2487 vezes mais rápida que a metodologia da 

ANEEL.  
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e) Perdas não técnicas variando entre 0 e 10% 

Por fim, as simulações de fluxo de potência para uma adição aleatória de perdas não 

técnicas variando aleatoriamente entre 0 e 10% em relação às cargas do sistema real mostram 

que quanto menor o é a perda não técnica adicionada ao sistema, maior a aderência entre as 

metodologias e consequentemente o nível de erro.  

 

Figura 6.49- Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica Aneel (Azul) considerando 

a adição de perdas não técnicas em percentuais variando entre 0 e 10% sobre as cargas do PD-05.  Fonte: Autor 

 

O valor médio das perdas não técnicas agregadas ao sistema da Figura 6.49 é de 

2,5424%. O erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia da ANEEL foi 

de -0,1173% enquanto que o erro obtido entre a perda real e a perda calculada pela metodologia 

IEO foi de 0,4201%. 

A Figura 6.50 mostra o perfil de tensão da rede entre as duas condições operacionais, onde 

pode-se observar redução dos níveis de tensão nos pontos de maior carregamento. 
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Figura 6.50 – Perfil de tensão entre as duas condições operacionais, considerando perdas não técnicas variando 

entre 0 e 10% sobre as cargas do sistema real, para os seguintes carregamentos da rede a) mínimo, b) médio e c) 

máximo. Fonte: Autor. 

Com relação ao tempo de processamento do fluxo de carga, a metodologia ANEEL foi 

processada em 5,17 minutos, enquanto que a metodologia IEO foi executada em 40,898 

segundos, ou seja, a metodologia IEO é 7,585 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL.  
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6.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De maneira geral, pode-se concluir que ambas as metodologias apresentam forte 

aderência em relação as perdas técnicas reais calculadas e que as perdas calculadas pela 

metodologia IEO tem maior velocidade de processamento que a metodologia ANEEL. 

Os resultados obtidos no estudo de caso A1 são apresentados resumidamente na Tabela 

6.1, onde pode-se observar que em módulo, o erro obtido entre as duas metodologias se manteve 

muito próximo, sendo que para a metodologia ANEEL, o erro manteve um perfil negativo em 

quase todas as simulações, ou seja, apresentou resultados menores que a perda técnica real 

calculada. Enquanto a perda técnica calculada pela IEO apresentou comportamento inverso. 

Dentro do modelo regulatório de incentivos adotado pela ANEEL, essa diferença pode auferir 

em ganhos para as distribuidoras no decurso de uma revisão tarifária, caso a perda técnica 

regulatória calculada seja maior que a perda real. 

Outro ponto observado é o impacto que o aumento no carregamento da rede causado 

pela inserção de perdas não técnicas e consequentemente no perfil de tensão da rede, causou 

em ambas as metodologias, que apresentaram maiores percentuais de erro nos casos com 

inserção de perda não técnica variando de (0-50%), (0-40%) e (0-30%). Através da análise do 

desvio padrão, pode-se verificar que o aumento da incidência de perdas não técnicas também 

aumenta o erro entre as duas metodologias.  

 

Tabela 6.1 - Resultados do estudo de caso A1. Fonte: Autor 

METODOLOGIA 

IEEE 123 BARRAS - ADIÇÃO DE 

PERCENTUAIS ALEATÓRIOS DE PERDAS 

NÃO TÉCNICAS 
 (0-50%)  (0-40%)  (0-30%)  (0-20%)  (0-10%) 

ERRO ANEEL (%) -0,2772 -0,2977 -0,1273 0,0118 0,0186 

ERRO IEO (%) 0,2826 0,2166 0,1247 0,0319 0,0143 

DESVIO PADRÃO 0,39584 0,21204 0,17819 0,01421 0,00304 

 

Com relação ao tempo de processamento, a metodologia da IEO apresenta resultados 

cerca de 1000% mais rápidos que a metodologia ANEEL, reduzindo consideravelmente o 

tempo de processamento, como pode ser visto na Tabela 6.2. 
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Tabela 6.2 - Tempo de processamento do estudo de caso A1. Fonte: Autor 

METODOLOGIA 

TEMPO DE PROCESSAMENTO 

(SEGUNDOS) 
(0-50%) (0-40%) (0-30%) (0-20%) (0-10%) 

ANEEL 317,641 342,994 322,279 304,4 293,453 

IEO 27 30 31,369 28,456 28,891 

GANHO DE VELOCIDADE 1172% 1146% 1027% 1070% 1016% 

 

 Já em relação ao estudo de caso A2, o desvio padrão entre os percentuais de erro obtidos 

para 100 simulações de fluxo de potência foi muito próximo de zero, mostrando que ambas as 

metodologias apresentaram resultados semelhantes para a mesma condição operacional. 

Observou-se também que nas zonas de carga 1 e 5, o erro obtido pelas duas metodologias foi 

mais alto do que nas outras áreas, sendo que na zona 1 o aumento foi causado pela concentração 

de carga próximo à barra da subestação e na zona 5, por se tratar da zona com maior 

concentração de carga, em relação às demais.  

 

Tabela 6.3 - Resultados do estudo de caso A2. Fonte: Autor 

METODOLOGIA 

IEEE 123 BARRAS - DISTRIBUIÇÃO EM ZONAS DE CARGA 
ZONA 1 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 2 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 3 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 4 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 5 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 6 

(0-50%) 

PNT 

ERRO ANEEL (%) 1,48 0,34 0,86 -0,36 -1,46 -0,79 

ERRO IEO (%) 1,49 0,48 0,78 -0,34 -1,43 -0,72 

DESVIO PADRÃO 0,00255 0,09899 0,05586 0,0123 0,02036 0,05353 

 

O tempo de processamento da metodologia da IEO no estudo de caso A2, seguiu 

apresentando resultados cerca de 1000% mais rápidos que a metodologia ANEEL, como pode 

ser visto na Tabela 6.4. 

 

Tabela 6.4 - Tempo de processamento do estudo de caso A2. Fonte: Autor 

METODOLOGIA 

IEEE 123 BARRAS - TEMPO DE PROCESSAMENTO 

(SEGUNDOS) 
ZONA 1 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 2 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 3 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 4 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 5 

(0-50%) 

PNT 

ZONA 6 

(0-50%) 

PNT 

ANEEL 301,988 303,87 303,059 289,197 294,179 287,376 

IEO 29,132 28,23 29,005 27,895 28,037 27,319 

GANHO DE VELOCIDADE 1037% 1076% 1045% 1037% 1049% 1052% 
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Com relação ao alimentador real PD-05 analisado no estudo de caso A3, pode-se 

observar que ambas as metodologias tiveram percentuais de erro inferiores à 2% sendo que a 

metodologia ANEEL seguiu a tendência dos estudos de caso anteriores mantendo percentuais 

de perdas negativos em relação às perdas reais, enquanto que a IEO apresentou percentuais de 

erro inferiores à 1% com percentuais positivos. Assim como nos casos anteriores, através da 

análise do desvio padrão, pode-se verificar que o aumento da incidência de perdas não técnicas 

também aumenta o erro entre as duas metodologias.  

 

Tabela 6.5 - Resultados do estudo de caso A3. Fonte: Autor 

METODOLOGIA 

PD-05 - ADIÇÃO DE PERCENTUAIS ALEATÓRIOS 

DE PERDAS NÃO TÉCNICAS 

(0-50%) (0-40%) (0-30%) (0-20%) (0-10%) 

ERRO ANEEL (%) -1,5405 -1,6865 -1,4063 -0,7301 -0,1173 

ERRO IEO (%) 0,843 0,2862 0,0308 0,2827 0,4201 

DESVIO PADRÃO 1,6853890 1,39491 1,01618 0,71616 0,38 

 

Com relação ao tempo de processamento, observou-se que o aumento na quantidade de 

barras aumentou o tempo de processamento do fluxo de potência para ambas as metodologias. 

No entanto, observou-se que a metodologia IEO apresentou resultados cerca de 800% mais 

rápidos que a metodologia da ANEEL, reduzindo o tempo de processamento de um sistema 

com 4.800 barras de minutos para segundos, que é significativo para agências reguladoras ou 

distribuidoras de energia elétrica que trabalham com grandes sistemas de distribuição. 

 

Tabela 6.6 - Tempo de processamento do estudo de caso A3. Fonte: Autor 

METODOLOGIA 

PD-05 -TEMPO DE PROCESSAMENTO 

(SEGUNDOS) 

(0-50%) (0-40%) (0-30%) (0-20%) (0-10%) 

ANEEL 327,00 333,91 341,60 329,92 310,20 

IEO 39,53 41,45 43,19 40,00 40,90 

GANHO DE VELOCIDADE 827% 806% 791% 825% 758% 
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CAPÍTULO 7 

 

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

7.1 Principais Conclusões do Trabalho 

Através do levantamento bibliográfico realizado sobre o panorama internacional de 

tratamento regulatório de perdas de energia, pode-se concluir que cada um dos países analisados 

possuí uma metodologia própria apurar e calcular as perdas de energia elétrica, incluindo o 

Brasil, que possuí uma metodologia única e original no tratamento de perdas técnicas e não 

técnicas de energia. A grande quantidade de dados disponibilizados pelas distribuidoras e as 

disparidades entre as áreas de concessão impactaram diretamente na metodologia de cálculo de 

perdas desenvolvida pela ANEEL, exigindo o uso de modelos matemáticos e estáticos muito 

complexos, que exigem grande esforço computacional e são de difícil compreensão e 

reprodutibilidade pela sociedade de maneira geral. 

Nesse sentido, os resultados apresentados no CAPÍTULO 6 mostram que, de maneira 

geral, as metodologias da ANEEL e da IEO apresentaram boa precisão no cálculo de perdas 

para diferentes condições de carregamento da rede. Observou-se que as curvas diárias de perdas 

técnicas calculadas pelas metodologias da IEO e da ANEEL apresentaram forte aderência em 

relação às perdas técnicas reais calculadas por fluxo de carga sob diferentes condições 

operacionais, indicando que ambos os métodos são sensíveis a quantidade a localização das 

perdas não técnicas adicionadas ao sistema. 

Ao dispensar a utilização do método iterativo para obtenção das perdas técnicas sob o 

efeito do consumo irregular, a IEO apresenta como principal vantagem a redução do tempo de 

processamento do cálculo de perdas, se tornando uma vantagem para distribuidoras e agências 

reguladoras que necessitam processar um grande volume de dados. Utilizando como parâmetro 

o tempo de processamento obtido nas simulações para o alimentador real PD-05 no estudo de 

caso A3, uma distribuidora com 800 alimentadores que levaria aproximadamente 3 dias inteiros 

para calcular as perdas pela metodologia ANEEL, reduziria drasticamente o tempo de 

processamento para 9 horas utilizando a metodologia da IEO, implicando em um ganho 

considerável no tempo de processamento.  
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7.2 Recomendações para Trabalhos Futuros 

Para os trabalhos futuros sugere-se: 

 Estudar o comportamento da IEO em redes de distribuição com diferentes fontes de 

geração distribuída em diferentes graus de penetração. 

 Estudar a aplicação do método da IEO para sistemas malhados e com múltiplas fontes de 

geração;  

 Explorar a aplicação da IEO para a inclusão de perdas no método de fluxo  

de potência DC modificado; 

 Estudar o uso de mecanismo de comutação de TAP sob carga - OLTC nos transformadores 

de distribuição; 
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ANEXO I 

CARGAS DO SISTEMA IEEE 123 BARRAS MODIFICADO 

N

° 
Carga 

Fator de 

Potência 

Potência 

Ativa 

(kW) 

Potência 

Reativa 

(kVar) 

Potência 

Aparente 

(kVA) 

1 S1a 0,92 40 17,04 43,48 

2 S2b 0,92 20 8,52 21,74 

3 S4c 0,92 40 17,04 43,48 

4 S5c 0,92 20 8,52 21,74 

5 S6c 0,92 40 17,04 43,48 

6 S7a 0,92 20 8,52 21,74 

7 S9a 0,92 40 17,04 43,48 

8 S10a 0,92 20 8,52 21,74 

9 S11a 0,92 40 17,04 43,48 

10 S12b 0,92 20 8,52 21,74 

11 S16c 0,92 40 17,04 43,48 

12 S17c 0,92 20 8,52 21,74 

13 S19a 0,92 40 17,04 43,48 

14 S20a 0,92 40 17,04 43,48 

15 S22b 0,92 40 17,04 43,48 

16 S24c 0,92 40 17,04 43,48 

17 S28a 0,92 40 17,04 43,48 

18 S29a 0,92 40 17,04 43,48 

19 S30c 0,92 40 17,04 43,48 

20 S31c 0,92 20 8,52 21,74 

21 S32c 0,92 20 8,52 21,74 

22 S33a 0,92 40 17,04 43,48 

23 S34c 0,92 40 17,04 43,48 

24 S35a 0,92 40 17,04 43,48 

25 S37a 0,92 40 17,04 43,48 

26 S38b 0,92 20 8,52 21,74 

27 S39b 0,92 20 8,52 21,74 

28 S41c 0,92 20 8,52 21,74 

29 S42a 0,92 20 8,52 21,74 

30 S43b 0,92 40 17,04 43,48 

31 S45a 0,92 20 8,52 21,74 

32 S46a 0,92 20 8,52 21,74 

33 S47 0,92 105 44,73 114,13 

34 S48 0,92 210 89,46 228,26 

35 S49a 0,92 35 14,91 38,04 

36 S49b 0,92 70 29,82 76,09 

37 S49c 0,92 35 14,91 38,04 

38 S50c 0,92 40 17,04 43,48 

39 S51a 0,92 20 8,52 21,74 

40 S52a 0,92 40 17,04 43,48 

41 S53a 0,92 40 17,04 43,48 

42 S55a 0,92 20 8,52 21,74 

43 S56b 0,92 20 8,52 21,74 

44 S58b 0,92 20 8,52 21,74 

45 S59b 0,92 20 8,52 21,74 

46 S60a 0,92 20 8,52 21,74 

47 S62c 0,92 40 17,04 43,48 

48 S63a 0,92 40 17,04 43,48 

49 S64b 0,92 75 31,95 81,52 

50 S65a 0,92 35 14,91 38,04 

51 S65b 0,92 35 14,91 38,04 

52 S65c 0,92 70 29,82 76,09 

53 S66c 0,92 75 31,95 81,52 

54 S68a 0,92 20 8,52 21,74 

55 S69a 0,92 40 17,04 43,48 

56 S70a 0,92 20 8,52 21,74 

57 S71a 0,92 40 17,04 43,48 

58 S73c 0,92 40 17,04 43,48 

59 S74c 0,92 40 17,04 43,48 

60 S75c 0,92 40 17,04 43,48 

61 S76a 0,92 105 44,73 114,13 

62 S76b 0,92 70 29,82 76,09 

63 S76c 0,92 70 29,82 76,09 

64 S77b 0,92 40 17,04 43,48 

65 S79a 0,92 40 17,04 43,48 

66 S80b 0,92 40 17,04 43,48 

67 S82a 0,92 40 17,04 43,48 

68 S83c 0,92 20 8,52 21,74 

69 S84c 0,92 20 8,52 21,74 

70 S85c 0,92 40 17,04 43,48 

71 S86b 0,92 20 8,52 21,74 

72 S87b 0,92 40 17,04 43,48 

73 S88a 0,92 40 17,04 43,48 

74 S90b 0,92 40 17,04 43,48 

75 S92c 0,92 40 17,04 43,48 

76 S94a 0,92 40 17,04 43,48 

77 S95b 0,92 20 8,52 21,74 

78 S96b 0,92 20 8,52 21,74 

79 S98a 0,92 40 17,04 43,48 

80 S99b 0,92 40 17,04 43,48 

81 S100c 0,92 40 17,04 43,48 

82 S102c 0,92 20 8,52 21,74 

83 S103c 0,92 40 17,04 43,48 

84 S104c 0,92 40 17,04 43,48 

85 
S106

b 
0,92 40 17,04 43,48 

86 
S107

b 
0,92 40 17,04 43,48 

87 S109a 0,92 40 17,04 43,48 

88 S111a 0,92 20 8,52 21,74 

89 S112a 0,92 20 8,52 21,74 

90 S113a 0,92 40 17,04 43,48 

91 S114a 0,92 20 8,52 21,74 

Carga Total 3490 1486,73 3793,48 
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ANEXO II 

DISTRIBUIÇÃO RANDÔMICA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS VARIANDO 

ALEATORIAMENTE DE 0 A 50% SOBRE O VALOR DO SISTEMA BASE 

N° Carga 

Perda não 

técnica 

adicionada às 

cargas 

2 s2b 22,3% 

5 s6c 19,2% 

6 s7a 14,0% 

11 s16c 42,9% 

12 s17c 10,3% 

13 s19a 7,0% 

14 s20a 47,0% 

15 s22b 9,2% 

16 s24c 42,8% 

18 s29a 4,2% 

19 s30c 49,4% 

20 s31c 39,1% 

22 s33a 42,5% 

23 s34c 29,0% 

27 s39b 23,7% 

29 s42a 25,0% 

38 s50c 42,5% 

39 s51a 43,7% 

40 s52a 36,6% 

44 s58b 28,3% 

45 s59b 16,6% 

46 s60a 7,4% 

47 s62c 45,1% 

48 s63a 1,3% 

49 s64b 28,4% 

52 s65c 47,4% 

60 s75c 9,6% 

63 s76c 35,0% 

64 s77b 21,1% 

66 s80b 20,6% 

67 s82a 15,1% 

69 s84c 28,9% 

70 s85c 36,5% 

72 s87b 17,5% 

74 s90b 3,0% 

76 s94a 23,6% 

78 s96b 39,9% 

79 s98a 0,6% 

80 s99b 43,4% 

82 s102c 47,4% 

84 s104c 40,9% 

85 s106b 40,3% 
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ANEXO III 

DISTRIBUIÇÃO RANDÔMICA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS VARIANDO 

ALEATORIAMENTE DE 0 A 40% SOBRE O VALOR DO SISTEMA BASE 

N° Carga 

Perda não 

técnica 

adicionada 

às cargas 

3 s4c 25,7% 

4 s5c 29,0% 

9 s11a 21,1% 

10 s12b 8,0% 

14 s20a 33,9% 

15 s22b 26,4% 

18 s29a 27,8% 

20 s31c 22,6% 

27 s39b 23,2% 

28 s41c 17,9% 

29 s42a 8,9% 

30 s43b 28,3% 

32 s46a 19,7% 

33 s47 30,8% 

34 s48 20,7% 

36 s49b 20,4% 

38 s50c 5,6% 

39 s51a 10,4% 

40 s52a 10,4% 

41 s53a 30,8% 

44 s58b 9,1% 

47 s62c 24,1% 

48 s63a 18,3% 

49 s64b 27,4% 

52 s65c 29,3% 

53 s66c 15,0% 

56 s70a 10,3% 

58 s73c 17,1% 

60 s75c 36,7% 

63 s76c 1,4% 

64 s77b 30,9% 

65 s79a 28,1% 

66 s80b 1,9% 

68 s83c 18,7% 

69 s84c 8,8% 

71 s86b 7,5% 

72 s87b 4,9% 

74 s90b 18,3% 

75 s92c 21,5% 

80 s99b 24,7% 

82 s102c 19,9% 

83 s103c 13,1% 

84 s104c 18,7% 

85 s106b 26,0% 

87 s109a 13,8% 

89 s112a 16,2% 

90 s113a 8,1% 
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ANEXO IV 

DISTRIBUIÇÃO RANDÔMICA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS VARIANDO 

ALEATORIAMENTE DE 0 A 30% SOBRE O VALOR DO SISTEMA BASE 

 

N° Carga 

Perda não 

técnica 

adicionada 

às cargas 

1 s1a 11,4% 

2 s2b 24,8% 

3 s4c 6,8% 

4 s5c 10,4% 

5 s6c 15,9% 

6 s7a 23,1% 

7 s9a 26,6% 

11 s16c 15,9% 

12 s17c 23,2% 

14 s20a 13,9% 

18 s29a 2,4% 

19 s30c 26,9% 

21 s32c 18,3% 

24 s35a 27,5% 

25 s37a 15,6% 

27 s39b 24,9% 

29 s42a 15,3% 

31 s45a 4,6% 

34 s48 8,0% 

35 s49a 20,1% 

36 s49b 25,8% 

37 s49c 0,1% 

38 s50c 16,7% 

41 s53a 5,7% 

42 s55a 22,5% 

46 s60a 13,5% 

48 s63a 15,3% 

50 s65a 1,4% 

52 s65c 27,0% 

54 s68a 17,7% 

55 s69a 4,0% 

56 s70a 8,5% 

58 s73c 14,4% 

62 s76b 27,6% 

66 s80b 4,2% 

68 s83c 27,7% 

69 s84c 14,4% 

72 s87b 22,0% 

73 s88a 3,5% 

74 s90b 5,8% 

76 s94a 27,2% 

77 s95b 16,7% 

78 s96b 6,5% 

79 s98a 10,2% 

80 s99b 0,7% 

81 s100c 9,8% 

82 s102c 22,3% 

83 s103c 16,7% 

85 s106b 14,3% 

86 s107b 10,5% 

87 s109a 23,4% 

88 s111a 15,4% 

90 s113a 0,7% 
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ANEXO V 

DISTRIBUIÇÃO RANDÔMICA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS VARIANDO 

ALEATORIAMENTE DE 0 A 20% SOBRE O VALOR DO SISTEMA BASE 

N° Carga 

Perda não 

técnica 

adicionada 

às cargas 

3 s4c 1,1% 

4 s5c 2,4% 

7 s9a 14,0% 

8 s10a 11,9% 

9 s11a 10,1% 

12 s17c 5,4% 

14 s20a 11,5% 

16 s24c 17,3% 

18 s29a 7,0% 

20 s31c 17,7% 

25 s37a 11,2% 

27 s39b 3,3% 

28 s41c 1,2% 

29 s42a 12,0% 

31 s45a 11,0% 

33 s47 19,8% 

34 s48 9,9% 

35 s49a 11,5% 

37 s49c 3,2% 

41 s53a 12,0% 

44 s58b 17,3% 

45 s59b 17,8% 

46 s60a 0,2% 

47 s62c 3,1% 

48 s63a 4,1% 

50 s65a 7,2% 

51 s65b 1,7% 

54 s68a 9,6% 

59 s74c 4,0% 

60 s75c 7,9% 

62 s76b 18,9% 

63 s76c 1,5% 

64 s77b 6,9% 

65 s79a 7,2% 

66 s80b 13,6% 

68 s83c 18,6% 

71 s86b 5,7% 

74 s90b 12,5% 

76 s94a 18,3% 

80 s99b 12,7% 

81 s100c 15,7% 

82 s102c 1,8% 

83 s103c 11,7% 

85 s106b 10,1% 

89 s112a 3,8% 

90 s113a 7,0% 

91 s114a 11,4% 
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ANEXO VI 

DISTRIBUIÇÃO RANDÔMICA DE PERDAS NÃO TÉCNICAS VARIANDO 

ALEATORIAMENTE DE 0 A 10% SOBRE O VALOR DO SISTEMA BASE 

N° Carga 

Perda não técnica 

adicionada às 

cargas 

2 s2b 8,1% 

3 s4c 2,4% 

4 s5c 1,2% 

5 s6c 5,7% 

8 s10a 6,4% 

9 s11a 7,3% 

11 s16c 6,4% 

12 s17c 1,3% 

13 s19a 8,0% 

14 s20a 4,3% 

15 s22b 1,2% 

16 s24c 4,5% 

17 s28a 10,0% 

20 s31c 3,4% 

21 s32c 1,2% 

23 s34c 7,6% 

24 s35a 5,1% 

25 s37a 7,6% 

26 s38b 6,4% 

27 s39b 6,4% 

29 s42a 6,6% 

30 s43b 7,2% 

31 s45a 0,6% 

36 s49b 7,0% 

38 s50c 9,5% 

40 s52a 4,3% 

41 s53a 9,3% 

45 s59b 3,0% 

49 s64b 9,8% 

53 s66c 5,8% 

57 s71a 5,3% 

58 s73c 1,8% 

59 s74c 5,2% 

60 s75c 2,6% 

61 s76a 2,4% 

62 s76b 2,2% 

63 s76c 5,8% 

65 s79a 8,9% 

66 s80b 8,7% 

68 s83c 5,7% 

70 s85c 4,4% 

74 s90b 2,7% 

76 s94a 8,1% 

77 s95b 2,5% 

78 s96b 4,2% 

79 s98a 5,3% 

84 s104c 6,1% 

88 s111a 8,1% 

89 s112a 7,4% 



124 

 

 

 

ANEXO VII 

CARGAS DO SISTEMA IEEE 123 BARRAS MODIFICADO DIVIDIDO EM 6 

ZONAS DE CARGA 

 

Zona de 

Carga 
N° Carga 

Potência 

Ativa 

(kW) 

Potência 

Reativa 

(kVar) 

Potência 

Aparente 

(kVA) 

Fator de 

Potência 
 

 

 

1 

1 S1a 40 17,04 43,48 0,92    

2 S2b 20 8,52 21,74 0,92    

3 S4c 40 17,04 43,48 0,92    

4 S5c 20 8,52 21,74 0,92    

5 S6c 40 17,04 43,48 0,92    

6 S7a 20 8,52 21,74 0,92    

7 S9a 40 17,04 43,48 0,92    

8 S10a 20 8,52 21,74 0,92    

9 S11a 40 17,04 43,48 0,92    

10 S12b 20 8,52 21,74 0,92    

11 S16c 40 17,04 43,48 0,92 Total Zona 1  % 

12 S17c 20 8,52 21,74 0,92 400  11,46131805 

2 

13 S19a 40 17,04 43,48 0,92    

14 S20a 40 17,04 43,48 0,92    

15 S22b 40 17,04 43,48 0,92    

16 S24c 40 17,04 43,48 0,92    

17 S28a 40 17,04 43,48 0,92    

18 S29a 40 17,04 43,48 0,92    

19 S30c 40 17,04 43,48 0,92    

20 S31c 20 8,52 21,74 0,92    

21 S32c 20 8,52 21,74 0,92 Total Zona 2  % 

22 S33a 40 17,04 43,48 0,92 360  10,31518625 

1 23 S34c 40 17,04 43,48 0,92    

3 

24 S35a 40 17,04 43,48 0,92    

25 S37a 40 17,04 43,48 0,92    

26 S38b 20 8,52 21,74 0,92    

27 S39b 20 8,52 21,74 0,92    

28 S41c 20 8,52 21,74 0,92    

29 S42a 20 8,52 21,74 0,92    

30 S43b 40 17,04 43,48 0,92    

31 S45a 20 8,52 21,74 0,92    

32 S46a 20 8,52 21,74 0,92    

33 S47 105 44,73 114,13 0,92    

34 S48 210 89,46 228,26 0,92    

35 S49a 35 14,91 38,04 0,92    

36 S49b 70 29,82 76,09 0,92    

37 S49c 35 14,91 38,04 0,92    

38 S50c 40 17,04 43,48 0,92 Total Zona 3  % 

39 S51a 20 8,52 21,74 0,92 755  21,63323782 

4 

40 S52a 40 17,04 43,48 0,92    

41 S53a 40 17,04 43,48 0,92    

42 S55a 20 8,52 21,74 0,92    

43 S56b 20 8,52 21,74 0,92    

44 S58b 20 8,52 21,74 0,92    

45 S59b 20 8,52 21,74 0,92    

46 S60a 20 8,52 21,74 0,92    

47 S62c 40 17,04 43,48 0,92    

48 S63a 40 17,04 43,48 0,92    
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49 S64b 75 31,95 81,52 0,92      

50 S65a 35 14,91 38,04 0,92      

51 S65b 35 14,91 38,04 0,92      

52 S65c 70 29,82 76,09 0,92 Total Zona 4  % 

53 S66c 75 31,95 81,52 0,92 550  15,75931232 

5 

54 S68a 20 8,52 21,74 0,92    

55 S69a 40 17,04 43,48 0,92    

56 S70a 20 8,52 21,74 0,92    

57 S71a 40 17,04 43,48 0,92    

58 S73c 40 17,04 43,48 0,92    

59 S74c 40 17,04 43,48 0,92    

60 S75c 40 17,04 43,48 0,92    

61 S76a 105 44,73 114,13 0,92      

62 S76b 70 29,82 76,09 0,92      

63 S76c 70 29,82 76,09 0,92      

64 S77b 40 17,04 43,48 0,92    

65 S79a 40 17,04 43,48 0,92    

66 S80b 40 17,04 43,48 0,92    

67 S82a 40 17,04 43,48 0,92    

68 S83c 20 8,52 21,74 0,92    

69 S84c 20 8,52 21,74 0,92    

70 S85c 40 17,04 43,48 0,92    

71 S86b 20 8,52 21,74 0,92    

72 S87b 40 17,04 43,48 0,92    

73 S88a 40 17,04 43,48 0,92    

74 S90b 40 17,04 43,48 0,92    

75 S92c 40 17,04 43,48 0,92    

76 S94a 40 17,04 43,48 0,92    

77 S95b 20 8,52 21,74 0,92 Total Zona 5  % 

78 S96b 20 8,52 21,74 0,92 985  28,2234957 

6 

79 S98a 40 17,04 43,48 0,92    

80 S99b 40 17,04 43,48 0,92    

81 S100c 40 17,04 43,48 0,92    

82 S102c 20 8,52 21,74 0,92    

83 S103c 40 17,04 43,48 0,92    

84 S104c 40 17,04 43,48 0,92    

85 S106b 40 17,04 43,48 0,92    

86 S107b 40 17,04 43,48 0,92    

87 S109a 40 17,04 43,48 0,92    

88 S111a 20 8,52 21,74 0,92    

89 S112a 20 8,52 21,74 0,92    

90 S113a 40 17,04 43,48 0,92 Total Zona 6  % 

91 S114a 20 8,52 21,74 0,92 440  12,60744986 

Potência Total 3490       
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