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RESUMO 

 

As perdas de energia elétrica se constituem em uma questão fundamental no 

setor de distribuição de energia elétrica, sendo uma consequência inevitável do 

transporte de energia dos pontos de suprimento até às unidades consumidoras e 

constituindo-se um dos fatores a serem considerados nas etapas de planejamento e 

operação da rede. Elas devem ser continuamente monitoradas para que sejam 

mantidas dentro de níveis aceitáveis a fim de assegurar a rentabilidade das 

concessionárias e a modicidade tarifária, bem como a qualidade da energia suprida. 

Dada a importância das perdas técnicas e não técnicas para o planejamento e a 

operação das redes de distribuição de energia, a presente tese de doutorado está 

focada em abordar os procedimentos sistemáticos utilizados pelas empresas de 

energia elétrica para o cálculo dessas perdas, propondo algumas mudanças nesses 

procedimentos atuais praticados pelas concessionárias, visando ganho de precisão 

nas estimativas das perdas e redução do custo computacional para o cálculo. Neste 

sentido, o presente trabalho apresenta uma metodologia modificada para o cálculo 

das perdas técnicas e não técnicas com a aplicação do conceito de redes equivalentes 

reduzidas, via a definição de Impedância Equivalente Operacional, tomando como 

ponto de partida a modelagem da rede no Open Distribution System Simulator 

(OpenDSS), considerando também dados de medição de faturamento das unidades 

consumidoras, a medição da energia injetada nos alimentadores, o fator de potência 

medido nos alimentadores, campanhas de medição para caracterização do consumo 

das cargas para dias úteis, sábados e domingos, e perdas dos medidores de energia 

conectados às unidades consumidoras. A metodologia proposta desagrega as 

injeções de energia nas subestações ou pontos de conexão nas respectivas parcelas 

devido ao faturamento, às perdas técnicas e perdas não técnicas, podendo-se obter 

essas informações por subestação, alimentador e transformador de distribuição. Os 

resultados mostraram que a metodologia possui boa precisão e baixo custo 

computacional, quando comparada à metodologia para o cálculo de perda regulatória 

vigente, podendo ainda fornecer dados históricos de perdas e de projeções de curto 

prazo. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Distribuição de Energia, Perdas Técnicas e Não 

Técnicas, Impedância Equivalente Operacional. 
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ABSTRACT 

 

Energy losses are a fundamental issue in the electricity distribution sector, being 

an inevitable consequence of delivering energy from supply system to consumer units 

and constituting one of the factors to be considered in the planning and network 

operation. Losses must be continuously monitored so that they are kept within 

acceptable levels in order to ensure the utilities profitability and low tariffs, as well as 

the power quality. Given the importance of technical and non-technical losses for the 

planning and operation of energy distribution networks, this thesis is focused on 

addressing the systematic procedures used by utilities to calculate these losses, 

proposing some changes in these currently methods, aiming at gaining precision in the 

estimates of losses and reducing the computational cost for the calculation. Therefore, 

the present work presents a modified methodology for the calculation of technical and 

non-technical losses with the application of the concept of reduced equivalent 

networks, via the definition of Equivalent Operational Impedance, using a network 

modeled in the Open Distribution System Simulator (OpenDSS), also considering 

billing measurement data from consumers, measurement of the energy injected into 

the feeders, the power factor measured in the feeders, measurement campaigns to 

characterize the load consumption for weekday, saturday and sunday, and losses of 

energy meters connected to consumer units. The proposed methodology 

disaggregates the energy injections in the substations or connection points in the 

respective parcels due to billing, technical losses and non-technical losses, and this 

information can be obtained by substation, feeder and distribution transformer. The 

results showed that the methodology has good precision and low computational cost, 

when compared to the methodology for the calculation of current regulatory loss. 

 

Keywords: Energy Distribution Systems, Technical and Non-Technical Losses, 

Operational Equivalent Impedance. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As perdas de energia elétrica se constituem em uma questão fundamental no 

setor de distribuição, sendo uma consequência inevitável do transporte de energia dos 

pontos de suprimento até os consumidores (SALLAM et. al., 2011). As perdas de 

energia não proporcionam retorno financeiro para a distribuidora e geralmente são um 

dos fatores considerados nas etapas de planejamento e operação da rede. Elas 

devem ser continuamente monitoradas para que sejam mantidas dentro de níveis 

aceitáveis a fim de assegurar a rentabilidade das concessionárias e a modicidade 

tarifária. 

Entretanto, os níveis de perdas observados dependem de diversos fatores 

técnicos e operacionais, tais como a configuração da rede, característica da carga 

suprida, as subestações em serviço, o carregamento dos alimentadores e os 

parâmetros de qualidade da energia requeridos. Devido a essa variedade de fatores 

que impactam na ocorrência das perdas, bem como a complexidade das redes de 

distribuição e os bancos de dados ainda muitas vezes incipientes, dificultam 

sobremaneira o cálculo dessas perdas com boa precisão. Quanto à sua origem, as 

perdas de energia podem ser classificadas em perdas técnicas e perdas não técnicas. 

As perdas técnicas ocorrem durante o transporte, transformação e medição da 

energia elétrica e ocorrem devido aos fenômenos físicos inerentes a esses processos, 

tais como o efeito Joule, que expressa a energia dissipada em um condutor devido à 

passagem de corrente elétrica, e a fenômenos eletromagnéticos, como as correntes 

parasitas ou de Foucault e histerese, observados em circuitos com elementos indutivos. 

(EL HAGE & DELGADO, 2015), (SALLAM et. al., 2011) e (ANTONELLI, 2014). 

As perdas técnicas compreendem essencialmente dois tipos: as perdas técnicas 

proporcionais ao quadrado da corrente, que essencialmente dependem do 

carregamento da rede e normalmente se constituem como perdas nos condutores das 

linhas e no cobre dos transformadores; e as perdas técnicas proporcionais ao quadrado 

da tensão, que apresentam uma variação menor em relação ao primeiro tipo e ocorrem 

principalmente nos núcleos dos transformadores (Sallam et. al., 2011). 
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Por outro lado, as perdas não técnicas, apuradas pela diferença entre as perdas 

totais e as perdas técnicas, correspondem à energia que é distribuída e consumida, 

porém não se traduz em retorno financeiro para a distribuidora devido a diversos fatores 

tais como furtos (ligação clandestina, desvio direto na rede), fraudes (adulterações no 

medidor ou desvios), erros de leitura, medição e faturamento (ANEEL, 2019). 

As perdas técnicas são relativamente conhecidas e monitoradas, sendo 

calculadas nos estudos de planejamento da operação com o objetivo de orientar as 

medidas a serem adotadas visando a sua redução. Por outro lado, as perdas não 

técnicas, apesar de se constituírem em um problema crucial para empresas 

distribuidoras em muitos países, não são tratadas rotineiramente nos estudos de 

planejamento de fluxo de carga (BEZERRA et. al., 2016). 

As perdas globais nos sistemas de distribuição, idealmente, deveriam variar 

entre 3 e 6% em relação à energia injetada. Porém, em países desenvolvidos, elas 

giram em torno de 10%, ao passo que em países em desenvolvimento, as mesmas 

perdas podem chegar a 20% (RAMESH et al., 2009). Portanto, a redução desses 

percentuais por meio da melhoria da rede é fundamental para as concessionárias de 

energia pois, quanto menor for a magnitude das perdas, maior será o lucro obtido pela 

empresa, permitindo também a melhoria da qualidade do serviço prestado aos 

consumidores e a modicidade tarifária (FIGUEIREDO, 2012). 

No cenário brasileiro, segundo relatório sobre perdas de energia elétrica na 

distribuição do ano de 2020, emitido pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), as perdas globais verificadas no sistema elétrico brasileiro no ano de 2019 

foram em torno de 13,77% do total de energia injetada, com as perdas técnicas e não 

técnicas representando 7,33 e 6,44%, respectivamente (ANEEL, 2019), conforme 

apresentado na figura 1.1. O montante de perdas globais que atualmente se verifica no 

sistema elétrico brasileiro é deveras significativo, com valores absolutos de 39,2 TWh 

para as perdas técnicas e 35,9 TWh para as perdas não técnicas. 
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Figura 1. 1: perdas sobre a energia injetada no sistema elétrico brasileiro no ano de 2018 (ANEEL, 
2020). 

Ao longo dos anos, os parâmetros regulatórios emitidos pela ANEEL foram 

concentrados no sentido de estimular a eficiência das redes de distribuição, por meio 

do estabelecimento de limites de repasses do valor das perdas verificadas sobre as 

tarifas de energia, por meio do Submódulo 2.6 – Perdas de Energia dos 

Procedimentos de Regulação Tarifária (ANEEL, 2015). Entretanto, apesar dos 

esforços do órgão regulador, as perdas verificadas no horizonte dos anos entre 2008 

e 2019 permaneceram aproximadamente constantes, com variações ora positivas, ora 

negativas, porém sem uma tendência de decrescimento, conforme verificado na figura 

1.2. 

 
Figura 1. 2: perdas sobre a energia injetada entre os anos de 2008 e 2018: perda técnica (verde), 

perda não técnica real (azul) e perda total (vermelho) (ANEEL, 2020). 

Nesse aspecto, vale ressaltar que o órgão regulador difere no tratamento às 

perdas técnicas e não técnicas na composição tarifária. Dessa forma, as perdas 

técnicas, por resultarem de fenômenos físicos inerentes ao processo de distribuição de 
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energia elétrica, são integralmente reconhecidas na composição das tarifas de cada 

distribuidora, ao passo que as perdas não técnicas, por resultarem da gestão 

administrativa de cada empresa, são apenas parcialmente reconhecidas na 

composição tarifária, como forma de estímulo à concessionária a tornar seu sistema 

mais eficiente (ANEEL, 2020). 

Ainda com relação ao cenário brasileiro, o quantitativo de perdas globais reflete 

as desigualdades históricas entre as diversas regiões da federação, conforme 

apresentado na figura 1.3, com porcentagens de perdas significativamente maiores 

para as regiões Norte e Nordeste, o que reflete as características de mercado, variáveis 

socioeconômicas e especificidades geográficas particulares dos estados que as 

compõem (ANEEL, 2020).  

 
Figura 1. 3: perdas técnicas (verde), não técnicas reais (azul claro) e regulatórias (azul escuro) sobre 

a energia injetada por região do Brasil (ANEEL, 2020). 

 

Dada a importância da estimativa das perdas técnicas e não técnicas no sistema, 

tanto para fins regulatórios quanto para fins de operação e planejamento por parte das 

concessionárias de energia, ao longo dos anos diversas metodologias foram propostas 

para a aferição precisa dessas parcelas, considerando dados de elementos da rede, 

além de dados de faturamento de consumidores e medições de carregamento em 

transformadores, alimentadores e subestações. 

1.2. MOTIVAÇÃO 

No processo de apuração das perdas, historicamente, o cálculo para os sistemas 

de alta tensão oferece maior facilidade devido à existência de medição eletrônica com 
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memória de massa nos pontos de fronteira entre a rede básica, os sistemas de 

transmissão e distribuição, fornecendo valores confiáveis de demanda ativa e reativa, 

além de informações concisas a respeito dos elementos da rede. Contribui também 

para essa facilidade o fato de as perdas não técnicas se concentrarem, quase em sua 

totalidade, nos sistemas de média e baixa tensão, tornando possível a obtenção das 

perdas técnicas pela diferença entre as energias injetadas em dois pontos distintos e 

conectados eletricamente (OLIVEIRA, 2009). 

Por outro lado, nas redes de média e baixa tensão prevalece um cenário mais 

desafiador com relação à estimativa das perdas técnicas. Contribuem para esta 

dificuldade a presença de perdas não técnicas, o que faz com que a realização da 

simples diferença entre a energia injetada e a energia entregue implique em cálculos 

incorretos (OLIVEIRA, 2009). Além disso, os métodos numéricos empregados em 

estudos de fluxo de potência requerem informações detalhadas da rede, tais como: 

impedância e comprimento de linhas, resistência e reatância de transformadores e 

curvas de carga para cada carga do sistema, além dos seus valores de demanda. 

Entretanto, essas informações frequentemente não estão disponíveis em estudos de 

planejamento, devido à não manutenção de uma base de dados concisa por parte das 

concessionárias, cenário que gradativamente vem se alterando (QUEIROZ et. al., 

2012). 

Portanto, os desafios relacionados ao cálculo de perdas nas redes de 

distribuição, resultantes da variedade de elementos, informações e configurações da 

rede tornam as metodologias propositivas um tema de constante investigação no 

cenário atual. O aprimoramento de tais metodologias é de interesse direto por parte das 

concessionárias, pois subsidiam ações que visam a minimização de perdas técnicas e 

combate às perdas não técnicas, tornando o fornecimento de energia mais eficiente, 

seguro e rentável. 

 

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é apresentar uma metodologia de cálculo de perdas 

técnicas e não técnicas em redes de distribuição considerando redes equivalentes 

reduzidas, via a utilização da definição da Impedância Equivalente Operacional (IEO) 

para o cálculo de perdas técnicas, aliada a dados e parâmetros que melhor representem 
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a operação da rede de distribuição e, desta forma, retornar uma estimativa de perdas 

mais próxima daquelas realmente verificadas no sistema. 

 

1.3.1. Objetivos específicos 

i. Apresentar a modelagem de redes elétricas de distribuição a partir de bancos 

de dados e o processo de integração destes com o OpenDSS. 

ii. Apresentar a utilização da Impedância Equivalente Operacional (IEO) no 

cálculo de perdas reais em redes de distribuição de energia; 

iii. Apresentar uma metodologia de ajuste do fator de potência das cargas, a partir 

de dados de medição, com a finalidade de prover maior precisão ao cálculo de 

perdas; 

iv. Apresentar uma metodologia para o cálculo de perdas técnicas por segmento 

da rede de distribuição utilizando a IEO; 

v. Apresentar aplicações da metodologia de cálculo de perdas propostas nas 

áreas de perdas regulatória, mercado de energia e operação de redes de 

distribuição. 

 

1.4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dada a importância do cálculo de perdas técnicas e não técnicas para fins de 

subsídios de parâmetros regulatórios e suporte aos setores de planejamento e mercado 

das concessionárias, torna-se imprescindível o desenvolvimento de metodologias que 

retornem resultados precisos e modelos que melhor representem os elementos da rede. 

Portanto, esta seção visa realizar uma revisão das principais metodologias aplicadas 

historicamente para o cálculo de perdas, as principais linhas de pesquisa atualmente 

em desenvolvimento e as tendências futuras considerando um setor de distribuição de 

energia com penetração cada vez mais massiva de elementos de medição, controles e 

sistemas automáticos. 

O procedimento usual para o cálculo de perdas consiste na estimação de perdas 

de potência ativa nas condições de carga máxima, por meio de modelos 

computacionais e dados de carga e, posteriormente, a aplicação de um fator de perdas 

para estimar as perdas médias de energia. Posteriormente, as perdas não técnicas são 

obtidas por meio da subtração das perdas totais pelas perdas técnicas calculadas 

(HENRIQUES & CORRÊA, 2018) e (AGÜERO, 2012). Dessa forma, o fator de carga 

se constitui em um parâmetro que relaciona as perdas na condição de máximo 
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carregamento do sistema com as perdas totais de energia para uma determinada rede 

(QUEIROZ, 2012). 

A definição do fator de perdas e sua utilização como ferramenta de gestão das 

perdas de energia se deu logo nos primórdios dos sistemas elétricos de potência. Em 

(FOWLE, 1922) foi apresentado o conceito do fator de perdas como a razão das perdas 

em um ano com relação ao valor das perdas se a linha apresentar a demanda máxima 

do ano por todas as horas desse ano (QUEIROZ, 2012). Ainda em 1922, foram 

apresentadas as equações para o cálculo das perdas de energia (REYNEAU & 

SEELYE, 1992). À época, a utilização de dados de demanda máxima para o cálculo de 

perdas se mostrou uma alternativa conveniente devido ao fato de os elementos do 

sistema elétrico de potência (SEP) serem dimensionados visando ao atendimento da 

carga para esse instante. 

Em 1928, foi estabelecida a relação entre o fator de perdas e outro parâmetro 

essencial para análise dos sistemas de distribuição, o fator de carga (BULLER & 

WOODROW, 1928). Dessa forma, foi verificada a relação entre os dois fatores 

considerando três carregamentos distintos para a rede: o primeiro diz respeito à 

condição na qual a demanda máxima ocorre em um curto período de tempo e o restante 

da curva é constante para o restante do dia; o segundo diz respeito à condição na qual 

a demanda máxima é contínua para uma parte do dia e no restante do mesmo dia a 

carga é nula; e uma terceira condição, que se constitui em um arranjo intermediário 

entre os dois cenários anteriores. 

Entretanto, nos primórdios dos SEP, devido aos valores de perdas relativamente 

baixos em relação ao montante de energia envolvido, não era dada a devida 

importância a essa parcela da energia. Tal cenário obteve um impulso inicial de 

mudança com o trabalho de (HOEBEL, 1959), que ressaltou a importância da 

consideração das perdas nos custos na etapa de planejamento das concessionárias. 

Posteriormente, foram realizados estudos dando prosseguimento à linha de 

pesquisa do fator de perdas com o objetivo de se determinar o coeficiente k empregado 

na equação polinomial que relaciona o fator de carga ao fator de perdas (GUSTAFSON 

et. al., 1988). Trata-se de um coeficiente cujo intervalo de variação se estende entre 0 

e 1, dependendo das características das curvas de carga consideradas nos estudos. 

Com o avanço dos modelos dos elementos constituintes das redes de 

distribuição, houve variações nas formas de utilização do fator de perdas. No ano de 

1996 foi apresentado um extenso trabalho pelo Comitê de Distribuição (CODI) que se 
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tornou uma referência para o setor elétrico brasileiro, tornando-se um dos pilares para 

o estabelecimento dos modelos simplificados utilizados posteriormente pela ANEEL. A 

proposta em questão foi baseada 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). Os segmentos abrangidos pela metodologia do CODI 

compreendiam: (i) os condutores da rede primária, (ii) os transformadores de 

distribuição, (iii) condutores da rede secundária, (iv) ramais de ligação, (v) bobina de 

potencial dos medidores de energia, (vi) demais equipamentos da rede de distribuição 

como bancos de capacitores e reguladores de tensão; (vii) e perdas diversas, as quais 

incluem aquelas devido ao efeito corona e demais perdas em conexões e isoladores.  

Entretanto, a utilização do fator de perdas insere um certo grau de imprecisão na 

estimação de perdas técnicas devido a dois fatores principais: primeiro, não há relação 

direta entre a demanda máxima e as perdas de energia, além de que este modelo deve 

ser ajustado para cada rede; segundo, a demanda máxima para um determinado 

sistema apresenta certa variação e, normalmente, é medida com uma menor precisão 

do que a energia consumida nas unidades consumidoras (QUEIROZ, 2012). 

Portanto, a imprecisão associada à utilização do fator de perdas, além da recente 

evolução tecnológica dos sistemas de distribuição por meio da adoção de sistemas de 

informação, ferramentas de análise de redes mais avançadas e modelos 

computacionais mais precisos, motivaram e ainda motivam a busca de alternativas ao 

fator de perdas para a estimação de perdas técnicas e não técnicas (AGÜERO, 2012). 

Nesse contexto, diversos trabalhos já propuseram alternativas ao fator de 

perdas, seja por meio da consideração de novos parâmetros ao cálculo ou mesmo a 

adoção de novas metodologias. Pode-se destacar o trabalho no qual foi proposta a 

adoção da demanda média como principal informação para estimativa de perdas e usar 

um parâmetro de correção do perfil de carga para levar em consideração as variações 

de carga (FLATEN, 1988). Por outro lado, outro trabalho propôs a estimação das perdas 

a partir de dados estatísticos sobre as variáveis aleatórias que compõem as curvas de 

carga diárias (SHENKMAN, 1990). Posteriormente, o mesmo método foi aprimorado 

por meio da consideração das tensões nos nós no cálculo das perdas (TALESKI & 

RAJICIC, 1996). Outros trabalhos propuseram a estimação das perdas técnicas a partir 
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de informações sobre consumo e variação de energia (ROSELLI & YATSU, 2007) e 

(MIKIK, 2007). 

Ainda em 2001, foi apresentada uma nova metodologia baseada na utilização de 

curvas de carga típicas de classes de consumidores e transformadores de distribuição 

para caracterização das perdas de energia, dispensando a utilização do fator de perdas. 

A linha de estudo se concentrou em uma metodologia de cálculo por segmento da rede 

de distribuição a partir de dados topológicos da rede e de faturamento dos 

consumidores, bem como dados de campanhas de medição para obtenção de curvas 

de carga típicas (MÉFFE, 2001). 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. A metodologia 

se baseou na aplicação de fatores de correção nas curvas de carga estimadas das 

unidades consumidoras com o objetivo de avaliar as perdas técnicas resultantes dos 

consumidores irregulares (MÉFFE et. al., 2006). Posteriormente, a metodologia foi 

adaptada para o caso particular em que considera o caso de redes de baixa tensão 

cujos dados detalhados não estão disponíveis (MÉFFE, 2007). 

Atualmente, as empresas do setor de distribuição de energia utilizam diferentes 

procedimentos para apuração das perdas, tais como: processos estatísticos, modelos 

geométricos, fluxo de potência, entre outros. A decisão a respeito do procedimento a 

ser utilizado, geralmente, depende dos dados disponíveis, dos objetivos propostos e do 

intervalo de tempo no qual se planeja realizar o cálculo. As metodologias simplificadas 

(entre as quais se incluem os processos estatísticos e modelos geométricos), de modo 

geral, demandam um volume reduzido de dados e fornecem resultados de forma mais 

ágil, porém com precisão suficiente apenas para sistemas de grande porte e de forma 

global. As metodologias mais elaboradas (entre as quais, gerenciamento de redes e 

fluxo de potência) tendem a apresentar resultados mais precisos, podendo ser 

aplicadas em análises individuais e localizadas, entretanto, demandam uma extensa 

base de dados e cadastro permanentemente atualizado além de, naturalmente, 

demandarem mais tempo para o processo de apuração das perdas (DIAZ, 2015). 

Algumas metodologias para o cálculo das perdas são baseadas nas 

metodologias tradicionais, entretanto, empregam processos estatísticos como forma de 

avaliar o comportamento da carga e prever o seu crescimento. O tratamento estatístico 

é realizado no agrupamento dos elementos semelhantes, visando a criação de famílias 

típicas ou descritores de características, como na previsão da carga e seu 
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comportamento sazonal, como foi realizado em (STRAUCH et. al., 2002). Neste 

trabalho foi utilizada uma base de dados reduzida, facilmente disponibilizada pelas 

concessionárias, com resultados satisfatórios e com um tempo menor de 

processamento. 

Novamente, com foco no cálculo de perdas técnicas utilizando-se de uma base 

de dados mais resumida e facilmente atualizada e administrada pela concessionária, foi 

proposta uma metodologia utilizando as curvas de carga medidas nas subestações ou 

alimentadores através de medidores eletrônicos (OLIVEIRA, 2009). De posse dessas 

curvas, é utilizado um método de alocação de carga que distribui o carregamento da 

subestação (ou alimentador) para os transformadores e, com a utilização do fator de 

perdas obtido também das curvas de cargas medidas, têm-se as perdas técnicas de 

energia. 

Em 2010, o trabalho de (QUEIROZ, 2010) estudou metodologias de cálculo de 

perdas visando o apoio à regulação das perdas técnicas na distribuição. Foram 

propostos modelos para estimação das perdas técnicas de energia baseada no valor 

médio e na variância dos pontos da curva de carga. Como proposta, sugeriu o 

aprimoramento na regulação das perdas técnicas, por meio do desenvolvimento de 

métodos para a determinação de valores adequados das perdas, tornando o método 

de estimação das perdas mais preciso.  

Na mesma linha, em 2012 foi desenvolvida uma metodologia probabilística para 

a estimação das perdas técnicas e não técnicas em um alimentador na presença de 

variações na carga de um sistema de distribuição de grandes dimensões. Devido a 

essas variações na carga, as perdas no alimentador analisado também foram 

caracterizadas como variáveis aleatórias (NETO, 2012). 

Além das metodologias já apresentadas, a análise de perdas na distribuição 

tende à aplicação de estimadores de estado da rede e algoritmos de fluxo de potência 

on-line, com o objetivo de fornecer um cálculo mais preciso das perdas do alimentador 

do que o realizado usando abordagens convencionais (AGÜERO, 2012). Outra linha de 

trabalho propõe o cálculo das perdas técnicas por meio de um modelo preditivo 

dependente da temperatura que usa dados de medidores inteligentes e dados do 

transformador de distribuição para detectar roubo de eletricidade em uma determinada 

área (LIU et. al., 2006) e (NIKOVSKI, 2013). 

Com relação especificamente às perdas não técnicas, sua detecção e 

identificação, a maior parte dos trabalhos publicados envolve o desenvolvimento de 
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técnicas estatísticas e de inteligência computacional com o objetivo de detectar padrões 

de consumo de energia irregulares (ZHANG et. al., 2012), (HUANG et. al., 2013) e 

(KAYKAHIE, 2013). Com relação à obtenção dos valores absolutos de perdas não 

técnicas, os mesmos podem ser obtidos por meio da subtração das perdas técnicas em 

relação às perdas totais. Devido a isso, o desenvolvimento das metodologias para o 

cálculo de perdas técnicas de forma mais precisa impacta diretamente na estimativa de 

perdas não técnicas. 

Uma nova proposta para o cálculo de perdas técnicas e não técnicas, a 

Impedância Equivalente Operacional (IEO), foi proposta em (BEZERRA et. al., 2018). 

Diversas análises envolvendo sistemas teste do IEEE e alimentadores reais, sob 

diferentes condições operativas, foram realizadas posteriormente (PAYE, 2018) e 

(BEZERRA et. al., 2019), nas quais foi possível a observação da boa precisão do 

método para o cálculo de perdas. O mesmo procedimento foi comparado com a 

metodologia de cálculo de perdas regulatórias vigente no Brasil, estabelecida pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da realização de simulações 

em um sistema teste e em um alimentador de distribuição real. A comparação 

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 (COSTA et. al., 

2019). 

Nesse ponto cabe destacar as diferenças metodológicas e conceituais com 

relação a dois tipos distintos de perdas: as perdas reais e as perdas regulatórias. O 

primeiro tipo, diz respeito às perdas que são de fato verificadas em uma determinada 

rede de distribuição, considerando as particularidades dos elementos e equipamentos 

nela presentes, a configuração da rede e os hábitos de consumo das unidades 

consumidoras. Trata-se, portanto, de uma parcela de energia de vital importância nos 

estudos de planejamento por parte das empresas concessionárias de energia. O 

segundo tipo, as perdas regulatórias, é obtido através de metodologia própria 

estabelecida pelo órgão regulador, através da adoção de parâmetros de elementos e 

equipamentos normatizados, desconsiderando valores e quantidades que realmente se 

verificam na rede. O valor então obtido é considerado na composição das tarifas de 

energia, sendo a diferença entre os dois tipos de responsabilidade da concessionária, 

em termos de compensação financeira (ANEEL, 2019). Portanto, apesar deste trabalho 

apresentar os ciclos de revisão tarifária no Brasil, considerando as diferentes 

metodologias empregadas e a atual metodologia estabelecida no Módulo 7 dos 
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Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST), o foco principal será o cálculo das perdas reais em redes de distribuição. 

 

1.4.1. Cálculo de perdas regulatórias e os ciclos de revisão tarifária  

No âmbito do setor elétrico brasileiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), órgão criado no ano de 1996, possui, entre suas atribuições, 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. Dentre os custos 

operacionais analisados e que compõem o preço final da tarifa se encontram as perdas 

de energia, que são analisadas separadamente em suas parcelas distintas já 

abordadas: as perdas técnicas e não técnicas. Desde a sua criação, a ANEEL já 

estabeleceu diversas metodologias para a apuração das perdas nas redes das 

concessionárias de energia, adequáveis, às suas épocas, aos recursos computacionais 

disponíveis e às bases de dados mantidas pelas empresas. 

No primeiro ciclo de revisão tarifária (CRTP), que se estendeu de 2003 a 2005, 

não foi definida nenhuma metodologia pelo órgão regulador. Desta forma, os valores de 

perdas totais eram definidos pela ANEEL, porém os valores das perdas técnicas e não 

técnicas nos sistemas de distribuição eram calculados pelas próprias distribuidoras. 

Devido à não definição de uma metodologia padronizada, muitas distribuidoras 

apuravam perdas técnicas elevadas, contudo sem justificativas técnicas para seu 

embasamento (ANEEL, 2006). Além disso, devido ao não estabelecimento de 

incentivos regulatórios para a redução das perdas, muitas distribuidoras apresentavam 

parcelas de perdas técnicas e não técnicas significativamente elevadas que, de certa 

forma, comprometiam a qualidade do fornecimento da energia elétrica e elevavam 

sobremaneira a tarifa imposta ao consumidor. 

Com o objetivo de superar as deficiências verificadas no primeiro CRTP, foram 

realizadas amplas pesquisas na busca da definição de uma metodologia padronizada 

para todas as distribuidoras. Portanto, no segundo CRTP, que se estendeu de 2007 a 

2010, ficou estabelecido que, para as redes de alta tensão e transformadores de 

potência, as perdas seriam informadas pelas distribuidoras sendo que, na prática, a 

maioria deles utilizou fluxo de carga para sua determinação. Para as redes de média e 

baixa tensão, por sua vez, seriam empregados modelos simplificados de cálculo, com 
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a utilização de um coeficiente de densidade de carga do alimentador, para as redes de 

média tensão e a consideração de cinco topologias de rede, com distribuição de carga 

uniforme e modelo de carga de potência constante, para as redes de baixa tensão. 

Posteriormente, no âmbito do terceiro CRTP, que se estendeu de 2011 a 2014, 

após a realização da Audiência Pública nº 025/2011, a metodologia simplificada do 

segundo CRTP foi mantida, contudo, foram realizados 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 definida no segundo 

CRTP, propondo a utilização de estudos de fluxo de carga nas redes de distribuição, 

sobretudo devido ao fato de a ANEEL já possuir as informações necessárias, 

disponíveis na Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD). 

Portanto, como uma evolução das metodologias dos ciclos anteriores, no quarto 

CRTP, a partir de 2015, a ANEEL definiu que as perdas sejam definidas por medição 

para o sistema de distribuição de alta tensão (SDAT) e por fluxo de carga para o sistema 

de distribuição de média tensão (SDMT) e o sistema de distribuição de baixa tensão 

(SDBT), com preceitos definidos no Módulo 7 do PRODIST. Adicionalmente, a ANEEL 

definiu a utilização do software OpenDSS (Open Distribution System Simulator) para os 

estudos de fluxo de carga (ANEEL, 2014). Tal definição tornou-se vital para o 

aprimoramento da metodologia por ser um software livre, expansível e amplamente 

utilizado em diversos países do mundo para simulação de redes de distribuição. 

 

1.5. CONTRIBUIÇÕES 

Tomando como base a proposta da Impedância Equivalente Operacional para 

o cálculo de perdas técnicas e não técnicas nos sistemas de distribuição, este trabalho 

apresenta uma metodologia de aplicação da mesma para um alimentador real de 

distribuição, tomando como ponto de partida a modelagem da rede no Open 

Distribution System Simulator (OpenDSS), considerando dados de medição de 

faturamento das unidades consumidoras, dados de energia injetada no alimentador, 

dados de fator de potência medido no alimentador e dados de campanhas de medição 

para caracterização do consumo das cargas para dias úteis, sábados e domingos. 

Tais campanhas de medição dizem respeito às medições para caracterização da 

carga no âmbito dos ciclos de revisão tarifária, com um intervalo usual de coleta de 

dados que gira em torno de 9 a 15 dias. De posse de todos esses dados, é possível o 
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cálculo das perdas técnicas devido ao atendimento às cargas regulares, das perdas 

não técnicas e das perdas técnicas devido ao atendimento às perdas não técnicas. 

Associada à aplicação da metodologia da IEO, a tese apresenta também como 

contribuição um algoritmo que tem como finalidade ajustar o fator de potência das 

cargas presentes num sistema de distribuição de tal forma que o fator de potência 

calculado por meio do fluxo de carga na barra principal, que seria o início do 

alimentador, esteja condizente com o valor medido do fator de potência no mesmo 

ponto. Em resumo, a proposta apresentada trata-se de um processo iterativo com a 

finalidade de igualar o fator de potência calculado ao medido, no início do sistema em 

análise, por meio do ajuste do fator de potência das cargas, com a finalidade de ganho 

de precisão na estimativa de perdas técnicas na rede. 

Também como contribuição da tese, será apresentada uma metodologia para 

o cálculo das perdas técnicas por segmento da rede de distribuição utilizando a 

Impedância Equivalente Operacional, retornando os valores calculados de perdas 

para a rede de média tensão, os transformadores de distribuição, a rede de baixa 

tensão, os ramais de ligação e os medidores de energia. 

Também como contribuição da tese, será apresentada uma metodologia para 

o cálculo de perdas técnicas para todo um sistema, como uma subestação ou 

alimentador, considerando projeções de curto prazo faturamento por classe de 

consumo, perda não técnica e energia injetada. Por meio da metodologia proposta é 

possível realizar um balanço energético utilizando a IEO calculada para o sistema e 

fornecer um novo valor de energia injetada para a rede considerando as perdas 

técnicas que ocorrem em seus elementos. 

Também como contribuição da tese, será apresentada uma metodologia para 

o cálculo de perdas em tempo real em redes de distribuição considerando a operação 

do sistema submetido a atuação de chaves para reconfiguração da rede, 

caracterizando, desta forma, as diversas topologias que a rede pode assumir. 

Portanto, de posse dos valores de IEO calculados e armazenados em um banco de 

dados para cada topologia e dos dados de medição da operação em tempo real da 

rede de distribuição, tais como corrente ou potência injetada, é possível o cálculo de 

perdas técnicas em tempo real da rede distribuição. 
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1.6. ESTRUTURA DA TESE 

 Capítulo 2 – Perdas nos Sistemas de Distribuição e Metodologias de 

Cálculo: apresenta um panorama geral das perdas técnicas e não técnicas em 

redes de distribuição, expondo as fontes de perdas, técnicas de cálculo e 

desafios relacionados à sua determinação. Serão abordados também o 

balanço energético relacionado ao problema da determinação das perdas nas 

redes de distribuição e algumas das metodologias de cálculo atualmente 

empregadas; 

 Capítulo 3 – Cálculo de Perdas no OpenDSS e Modelagem da Rede: 

apresenta o processo de modelagem da rede no OpenDSS e a metodologia de 

solução do fluxo de carga;  

 Capítulo 4 – Metodologia de Cálculo de Perdas Técnicas: apresenta e 

detalha a metodologia proposta para o cálculo de perdas na rede de 

distribuição utilizando a Impedância Equivalente Operacional bem com os 

algoritmos de correção do fator de potência das cargas e de determinação das 

perdas técnicas por segmento da rede; 

 Capítulo 5 – Resultados e Discussão: apresenta e discute os resultados 

obtidos a partir da aplicação da metodologia proposta em um sistema teste do 

IEEE e em uma subestação de distribuição real, além de apresentar aplicações 

no ambiente das distribuidoras. 
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CAPÍTULO 2 

PERDAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E METODOLOGIAS DE CÁLCULO 

 

As perdas de energia se constituem em um aspecto inerente ao serviço de 

distribuição de energia, resultantes de diversos fatores, sejam eles de origem em 

fenômenos passíveis de serem analisados por meio das leis da física ou fatores não 

determinísticos, tais como a má gestão das distribuidoras ou a atuação ilícita por parte 

dos consumidores. Neste ponto, cabe a definição de termos comumente utilizados na 

análise de perdas nas redes de distribuição, expressos em (2.1). 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑐𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎                    (2.1) 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 – Diferença entre a energia injetada na rede de distribuição e a energia 

efetivamente fornecida [kWh]; 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 – Energia elétrica que entra no sistema da distribuidora, proveniente 

de outras concessionárias de transmissão, distribuição ou de unidades geradoras 

conectadas na rede da distribuidora [kWh]; 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎 – Energia elétrica fornecida e medida pela distribuidora aos 

consumidores finais, às outras distribuidoras ou para consumo próprio [kWh]. 

 

As perdas elétricas obtidas por meio da definição apresentada podem ser 

classificadas, quanto à sua natureza, em perdas de demanda e perdas de energia 

(CODI, 1996): 

 Perda de demanda: definida como a diferença entre a demanda de entrada ou 

requerida (kW) no sistema e a demanda de saída ou vendida (kW), em um 

determinado instante de tempo. 

𝑃(𝑡) = 𝑃(𝑡)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑃(𝑡)𝑠𝑎í𝑑𝑎                                            (2.2)  

Em que:  

𝑃(𝑡) – Perda de demanda [kW]; 

𝑃(𝑡)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Demanda de entrada ou requerida [kW]. 

𝑃(𝑡)𝑠𝑎í𝑑𝑎 - Demanda de saída ou vendida [kW]. 

 Perda de energia: definida como a diferença entre a energia de entrada ou 

requerida (kWh) e a energia de saída ou vendida (kWh), em um intervalo de 

tempo ∆𝑡. 

𝐸(∆𝑡) = 𝐸(∆𝑡)𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝐸(∆𝑡)𝑠𝑎í𝑑𝑎                                       (2.3) 
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Em que:  

𝐸(∆𝑡) – Perda de energia [kWh]; 

𝐸(∆𝑡) - Energia de entrada ou requerida [kWh]; 

𝐸(∆𝑡)𝑠𝑎í𝑑𝑎 - Energia de saída ou vendida [kWh]. 

As perdas elétricas ainda podem ser classificadas com relação à sua origem 

em perdas técnicas e perdas não técnicas (CODI, 1996): 

 Perdas técnicas: definida como a demanda ou energia pedida que é derivada 

de fenômenos físicos associados ao processo de geração, transporte e 

transformação de energia e, portanto, não é entregue ao consumidor. 

 Perdas não técnicas: definida como a demanda ou energia perdida que é 

consumida, porém não é faturada (vendida), as quais incluem perdas por 

atuação ilícita dos consumidores, no caso das fraudes e furtos de energia e as 

perdas devido a erros administrativos da concessionária, como erros de 

cadastro e erros de medição. 

A seguir, serão abordadas com mais detalhes as duas parcelas de perdas 

classificadas com relação à sua origem, técnicas e não técnicas, de forma a destacar 

os seus fatores geradores, práticas de mitigação e desafios enfrentados na sua 

apuração. 

 

2.1. PERDAS TÉCNICAS 

A parcela de perdas técnicas na distribuição de energia, inerente ao processo 

de atendimento aos clientes finais, é influenciada por diversos fatores típicos das 

redes de distribuição, tais como a configuração da rede, a característica das cargas, 

as subestações em serviço e os níveis de qualidade de energia requeridos na 

operação (SALLAM et. al., 2011), geralmente estabelecidos pelo órgão regulador. As 

perdas técnicas observadas nos elementos da rede, de forma geral, podem ser 

segmentadas em duas parcelas, as perdas fixas e as variáveis: 

 Perdas proporcionais ao quadrado da corrente: correspondem à parcela de 

perdas que apresenta uma relação intrínseca com o carregamento da rede em 

um dado instante da operação. Geralmente se devem ao aquecimento das 

partes condutivas em linhas, cabos e enrolamentos dos transformadores. Entre 

as suas técnicas de redução, estão: aumento da seção transversal de linhas 

de cabos constituintes de alimentadores e ramais de ligação; reconfiguração 
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da rede, de forma a prover um caminho mais direto entre o ponto de suprimento 

e a demanda de carga em um determinado instante; implementação de 

técnicas de gerenciamento pelo lado da demanda (GLD), principalmente com 

o objetivo de reduzir os picos de carga verificados na rede; balanceamento de 

carga entre as fases; e disposição das fontes de geração distribuída próximas 

da demanda de carga (SALLAM et. al., 2011). 

 Perdas proporcionais ao quadrado da tensão: correspondem à parcela de 

perdas que não apresenta relação direta com o carregamento da rede, porém 

são dependentes do quadrado da tensão de operação. Se devem, geralmente 

às perdas a vazio em transformadores e máquinas elétricas, efeito corona em 

redes aéreas e perdas na isolação e no material dielétrico de cabos, 

transformadores e equipamentos de uma forma geral (SCHLABBACH & 

RAFALSKI, 2008). No caso das perdas em transformadores, que representam 

a maior parcela das perdas fixas, entre as suas técnicas de redução, estão: 

incremento da qualidade do material constituinte dos núcleos dos 

transformadores por meio da utilização, por exemplo, de ligas especiais ou 

núcleos amorfos (COUTO et. al., 2010) e (LUCIANO et. al., 2010); e retirada 

de transformadores de operação quando estes atendem uma baixa demanda. 

2.1.1. Parâmetros elétricos e perdas em linhas de distribuição 

As linhas utilizadas ao longo do sistema de distribuição contribuem de forma 

decisiva para a ocorrência de perdas nos mais diversos segmentos da rede, sendo 

relacionadas ao material empregado na constituição das linhas, aos seus aspectos 

construtivos internos e à interação com condutores adjacentes e com o meio 

circundante. Os cabos utilizados normalmente empregam alumínio ou cobre (estes 

mais raramente empregados) como material condutor, em configurações utilizando 

condutores nus, protegidos ou isolados (KAGAN et. al., 2010). Os cabos de alumínio, 

largamente difundidos, são empregados com condutores encordoados sem reforço 

mecânico (CA – cabo de alumínio) ou com reforço mecânico de aço (CAA – cabo de 

alumínio com alma de aço), com objetivo de prover sustentação do esforço mecânico 

gerado pelo peso do material. 

Com relação à modelagem das linhas de distribuição, a representação de 

quatro parâmetros elétricos da linha é de vital importância: a resistência, a indutância, 

a condutância e a capacitância. Nesse aspecto, uma linha polifásica de distribuição 
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pode ser definida pelas matrizes de impedância série e admitância shunt. A primeira 

diz respeito à matriz formada pela soma das resistências e das reatâncias indutivas, 

próprias e mútuas, ao passo que a segunda é formada pelas condutâncias e 

susceptâncias capacitivas (STEVENSON, 1978), (GLOVER et. al., 2011) e 

(GRAINGER & STEVENSON, 1994). 

O parâmetro da resistência da matriz de impedância diz respeito à resistência 

do elemento condutor, obtida por meio de tabelas de condutores e catálogos de 

fabricantes ao passo que o segundo parâmetro, a reatância, é calculado levando em 

consideração a configuração espacial da linha e o tipo de condutor utilizado 

(MONTEMEZZO, 2016). Portanto a matriz impedância série é apresentada a seguir: 

𝑧𝑖 = 𝑅𝑖 + 𝑗𝑋𝑖                                                         (2.4) 

𝑋𝑖 = 𝜔𝐿𝑖                                                            (2.5) 

𝐿𝑖 =
𝜇0

2𝜋
ln (

𝐷𝑒𝑞

𝑅𝑀𝐺𝑖
)                                                (2.6) 

Em que: 

𝑧𝑖 – Matriz impedância série da linha de distribuição por unidade de comprimento; 

𝑅𝑖 – Resistência ôhmica do condutor por unidade de comprimento, levando em 

consideração as correções devido à temperatura de elevação e os efeitos pelicular e 

de proximidade; 

𝑋𝑖 – Reatância indutiva por fase por unidade de comprimento; 

𝜔 – Frequência angular [rad/s]; 

𝐿𝑖 – Indutância associada ao condutor i [H/m]; 

𝜇0 – Permeabilidade magnética do vácuo [4𝜋10−7𝐻/𝑚]; 

𝐷𝑒𝑞 – Distância média geométrica entre os condutores [m]; 

𝑅𝑀𝐺𝑖 – Raio médio geométrico do condutor i [m]; 

 Com relação ao parâmetro da resistência, devem ser considerados no cálculo 

da resistência ôhmica do condutor os efeitos pelicular e de proximidade. O primeiro 

efeito diz respeito ao fenômeno pelo qual o valor da densidade de uma corrente 

alternada é maior perto da superfície externa de um condutor do que no seu interior 

(COTRIM, 2009). O efeito é causado pela desuniformidade do fluxo concatenado o 

que, em altas frequências e para condutores de grande raio, altera completamente 

tanto a resistência como a reatância (STEVENSON, 1978). O segundo efeito diz 

respeito ao fenômeno caracterizado por uma distribuição não uniforme da densidade 

de corrente de um condutor, causada pela influência de outros condutores próximos 
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a este (COTRIM, 2009). Ambos os efeitos contribuem para o aumento da resistência 

em pontos específicos da seção transversal do condutor contribuindo, desta forma, 

para o aumento das perdas verificadas no local. 

Portanto, levando em consideração os dois efeitos mencionados, as perdas 

ôhmicas nas linhas de distribuição se dividem em duas partes: as perdas fixas, de 

origem no condutor metálico, nas camadas de material semicondutor para 

uniformização do campo elétrico no interior da estrutura e na blindagem para 

confinamento do campo elétrico no interior do condutor; e as perdas variáveis, de 

origem no material dielétrico da isolação (SCHLABBACH & RAFALSKI, 2008). As 

perdas ôhmicas no condutor são dadas pela equação a seguir: 

𝑃𝑉𝐿 = 𝐼2𝑅20
′ [1 + 𝛼(𝜗𝐿 − 20°𝐶)]𝐹𝑠𝐹𝑝                                  (2.5) 

Em que: 

𝑃𝑉𝐿 – Perdas ôhmicas no condutor [W]; 

𝐼 – Corrente no condutor [A]; 

𝑅20
′  - Resistência DC por unidade de comprimento a 20°C [Ω]; 

𝛼 – Coeficiente de temperatura em °C; 

𝜗𝐿 – Temperatura do condutor em ºC; 

𝐹𝑠 – Fator referente ao efeito pelicular; 

𝐹𝑝 – Fator referente ao efeito de proximidade; 

Com relação à reatância da linha de distribuição, o seu cálculo difere 

significativamente em relação à linha de transmissão devido a uma série de 

características próprias das redes de distribuição. Primeiro, na linha de transmissão 

admite-se o carregamento equilibrado das fases e que a linha é transposta, ou seja, é 

considerado que os espaçamentos entre os condutores formam um triângulo 

equilátero (MONTEMEZZO, 2016). Nestas condições, as indutâncias próprias são 

idênticas nas três fases e as indutâncias mútuas se anulam. Entretanto, em sistemas 

de distribuição com linhas não transpostas, há uma assimetria entre os condutores e 

as cargas intrinsecamente desequilibradas, implicando em enlaces de fluxos 

magnéticos e indutâncias diferentes para cada fase. Dessa forma, o cálculo da 

reatância envolve uma série de particularidades a respeito das configurações físicas 

da rede de distribuição bem como do ambiente no qual a rede está inserida, se aéreo 

ou subterrâneo. Portanto, a consideração de todos esses casos foge ao escopo do 

presente trabalho, sendo apresentado posteriormente no “Capítulo 3 – Cálculo de 
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Perdas no OpenDSS e Modelagem da Rede” o modelo utilizado no OpenDSS para o 

cálculo de perdas.  

Outro aspecto que difere significativamente as linhas de distribuição em relação 

às linhas de transmissão diz respeito à relação entre a reatância e resistência da linha 

(X/R). Nestas redes, a relação X/R varia na faixa entre 0,3 e 2, ao passo que nas 

linhas de transmissão a mesma relação chega a ser da ordem de 20 a 30, o que 

denota uma reatância significativamente maior que a resistência (MONTEMEZZO, 

2016), (CARVALHO, 2006) e (LODDI, 2010). Tal fato implica em uma maior 

complexidade dos estudos de fluxo de carga e um impacto maior das fontes de 

potência ativa na regulação de tensão e, consequentemente, nas perdas verificadas 

na rede. 

A segunda matriz representativa das linhas de distribuição, a matriz admitância 

shunt, consiste na soma das condutâncias e susceptâncias capacitivas. A 

susceptância shunt resulta das diferenças de potenciais criadas pelos campos 

elétricos gerados pelos condutores eletricamente carregados. A condutância, por sua 

vez, representa as perdas de potência ativa devido às correntes de fuga através dos 

isoladores e/ou através da isolação dos cabos e pelo efeito corona, porém, 

normalmente é desprezada por ser muito menor que a susceptância capacitiva 

(MONTEMEZZO, 2016), (GLOVER et. al., 2011) e (STEVENSON, 1978). Para linhas 

de transmissão trifásicas, considerando o caso particular em que os espaçamentos 

entre os condutores são simétricos e a carga é equilibrada, a capacitância da linha é 

definida pela equação (2.6). 

𝐶𝑖 =
2𝜋𝜀0𝜀𝑟

𝑙𝑛 (
𝐷𝑒𝑞

𝑅𝐷𝑖
)

                                                               (2.6) 

𝑦𝑖 = 𝑗𝜔𝐶𝑖                                                                   (2.7) 

Em que: 

𝐶𝑖 – Capacitância associada ao condutor i [F/m]; 

𝜀0 – Permissividade do vácuo [8.85𝑥10−12𝐹/𝑚]; 

𝜀𝑟 – Permissividade relativa do meio; 

𝐷𝑒𝑞 – Distância média geométrica entre os condutores; 

𝑅𝐷𝑖 – Raio do condutor i [m]; 

𝑦𝑖 – Admitância de fase por unidade de comprimento [S/m]; 
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Entretanto, para linhas de distribuição, devido à assimetria dos condutores e ao 

desequilíbrio das cargas, as capacitâncias mútuas entre as fases não são nulas, 

sendo um resultado da diferença de potencial entre os condutores (MONTEMEZZO, 

2016). Mais uma vez, o detalhamento das equações para a determinação da 

capacitância foge ao escopo do trabalho, sendo apresentado posteriormente, no 

“Capítulo 3 – Cálculo de Perdas no OpenDSS e Modelagem da Rede”, o modelo 

utilizado no OpenDSS para as simulações para o cálculo de perdas. 

 

2.1.2. Parâmetros elétricos e perdas em transformadores 

Os transformadores desempenham um papel fundamental nos sistemas de 

distribuição, seja nas subestações de distribuição (transformadores de potência) seja 

na intermediação entre as redes de média e baixa tensão (transformadores de 

distribuição). Apesar de tais equipamentos terem sido desenvolvidos e introduzidos 

nos sistemas elétricos de potência (SEPs) com o objetivo de fazê-los operar sob 

diferentes níveis de tensão e, desta forma, reduzir as perdas ôhmicas pela 

possibilidade de transmitir a mesma quantidade de potência com uma corrente menor 

(𝑃 = 𝑅𝐼2), as perdas internas nos equipamentos contribuem de forma significativa no 

quantitativo geral de perdas verificadas nas redes de distribuição. 

Os transformadores, de uma forma geral, são equipamentos intrinsicamente 

eficientes principalmente devido à ausência de partes rotativas em contraponto aos 

motores de indução. Tal fato, aliado à evolução dos materiais utilizados e às técnicas 

construtivas, permite que os rendimentos alcançados atualmente sejam da ordem de 

96 a 99% (VIANA et. al., 2012). Entretanto, apesar das perdas relativas serem 

pequenas, o fato de os transformadores serem largamente utilizados em todas as 

etapas do SEP, incluindo o sistema de distribuição, as perdas absolutas nesses 

equipamentos apresentam um papel significativo. 

Considerando os transformadores de uma forma geral, há quatro fontes 

principais de perdas no equipamento: 

 Perdas no cobre: essa parcela de perdas ocorre devido ao aquecimento 

resistivo nos enrolamentos de cobre do primário e secundário do transformador. 

São proporcionais ao quadrado da corrente que circula nos enrolamentos e, 

desta forma, ao carregamento do equipamento (CHAPMAN, 2013). Essas 

perdas são desprezíveis quando o transformador opera a vazio e são máximas 
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quando da operação em carga máxima. Para um transformador monofásico, as 

perdas no cobre são dadas pela equação: 

𝑃𝐽 = 𝑅𝑝𝐼𝑝
2 + 𝑅𝑠𝐼𝑠

2                                                        (2.8) 

Em que: 

𝑃𝐽 – Perdas por efeito Joule [W]; 

𝑅𝑝 – Resistência do enrolamento primário [Ω]; 

𝑅𝑠 – Resistência do enrolamento secundário [Ω]; 

𝐼𝑝 – Corrente no enrolamento primário [A]; 

𝐼𝑠 – Corrente no enrolamento secundário [A]; 

 

 Perdas por corrente de Foucault: essa parcela de perdas ocorre devido ao 

aquecimento resistivo no núcleo do transformador, resultado de correntes 

circulantes no material ferromagnético no núcleo do transformador, sendo 

proporcionais ao quadrado da tensão aplicada ao equipamento (CHAPMAN, 

2013) e (TORO, 1999). 

O processo de aparecimento das correntes parasitas ocorre quando uma massa 

metálica é submetida a uma variação de fluxo magnético, resultando em uma força 

eletromotriz induzida que implica em correntes elétricas circulantes na estrutura (FILHO, 

2013). A perda de potência produzida como resultado das correntes de Foucault ou 

parasitas é expressa pela equação (2.9): 

𝑃𝑓 = 𝐾𝑓𝑓
2𝐵𝑚

2 𝑑2                                                 (2.9) 

Em que: 

𝑃𝑓 – Perdas por correntes parasitas [W]; 

𝐾𝑓 – Constante que depende do tipo de material empregado no núcleo 

[(𝑘𝑊𝑚²) (𝑘𝑔𝐻𝑧²𝑊𝑏²)⁄ ]; 

𝑓 – Frequência [Hz]; 

𝐵𝑚 – Indução máxima [𝑊𝑏 𝑚²⁄ ]; 

𝑑 – Espessura da chapa que compõe o núcleo [mm]; 

Considerando a equação (2.9), pode-se concluir que as perdas resultantes das 

correntes parasitas circulantes no núcleo do transformador apresentam uma 

dependência elevada com a frequência e a indução magnética, pois considerando-se 

que em qualquer circuito resistivo a potência é proporcional ao quadrado da tensão 
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aplicada e que, neste caso, a tensão é induzida, que é proporcional ao produto vetorial 

𝑓 𝑥 𝐵, as perdas por correntes parasitas são proporcionais a 𝑓² 𝑥 𝐵² (BARBOSA, 2005). 

 

 Perdas por histerese: essa parcela de perdas está associada à energia 

necessária para realizar a reorientação dos domínios magnéticos (figura 2.1a) a 

cada ciclo da corrente alternada aplicada ao núcleo do transformador. Dessa 

forma, a área delimitada pelo laço de histerese (figura 2.1b) é diretamente 

proporcional à energia perdido à cada ciclo da corrente CA (CHAPMAN, 2013). 

Os materiais ferromagnéticos possuem em sua estrutura molecular pequenos 

dipolos magnéticos que, quando submetidos a um campo magnético externo, tendem 

a se alinhar com o referido campo, o que resulta em um campo magnético maior que 

aquele que produziu o alinhamento. À medida que se aumenta a corrente da bobina, 

maior é a quantidade de dipolos que se alinham ao campo magnético, repetindo-se o 

processo até que sucessivos aumentos de corrente resultem em menores variações do 

campo magnético, incorrendo na saturação magnética do material (FILHO, 2013) e 

(SCHMIDT, 2010). O processo de alinhamento dos dipolos magnéticos (figura 2.1a) 

ocorre a cada ciclo da corrente alternada aplicada sobre uma bobina, resultando no laço 

de histerese da figura 2.1b, que relaciona o fluxo magnético na estrutura do material à 

força magnetomotriz (𝑁 ∙ 𝑖 – produto da quantidade de espiras pela corrente) que o 

produziu.  

 

 

Figura 2. 1: a) orientação dos domínios magnéticos da estrutura do material na presença de um 
campo magnético externo; e) laço de histerese traçado a partir do fluxo em um núcleo magnético 

(CHAPMAN, 2013). 

 

A potência perdida devido ao fenômeno da histerese pode ser calculada pela 

equação: 
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𝑃𝐻 = 𝐾𝑠𝐵𝑚
𝛼𝑓                                                (2.10) 

Em que: 

𝑃𝐻 – Perda por efeito da histerese [W]; 

𝐾𝑠 – Constante que depende do material usado no núcleo; 

𝐵𝑚 – Indução magnética máxima [Wb/m²]; 

𝛼 – Expoente de Steinmetz (variação entre 1,4 e 2,5); 

𝑓 – Frequência [Hz]; 

 Perdas por fluxo de dispersão: essa parcela de perdas ocorre devido ao fluxo 

que abrange somente um dos enrolamentos do transformador gerando, desta 

forma, fluxos de dispersão que produzem uma indutância de dispersão nas 

bobinas do primário e do secundário (CHAPMAN, 2013). Desta forma, conforme 

apresentado na figura 2.2, o fluxo na bobina primária do transformador pode ser 

divido em duas componentes: um fluxo mútuo, que permanece no núcleo e 

enlaça ambos os enrolamentos e um fluxo de dispersão que passa apenas 

através do enrolamento primário, conforme (2.11): 

�̅�𝑃 = 𝜙𝑀 + 𝜙𝐷𝑃                                                      (2.11) 

Em que: 

�̅�𝑃 – Fluxo primário médio total [Wb/m²]; 

𝜙𝑀 – Componente do fluxo que concatena mutuamente as bobinas primária e 

secundária [Wb/m²]; 

𝜙𝐷𝑃 – Fluxo de dispersão no enrolamento primário [Wb/m²]; 

 

 

Figura 2. 2: fluxos concatenado, mútuo e disperso no núcleo de um transformador (CHAPMAN, 
2013). 
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Considerando as perdas internas ao transformador, resultantes de seu aspecto 

construtivo e de sua característica operacional, a figura 2.3 apresenta o circuito 

equivalente do equipamento. Neste modelo: as perdas resistivas no cobre dos 

enrolamentos estão representadas pelas resistências 𝑅𝑝 e 𝑅𝑠, do primário e 

secundário; as perdas por fluxo de dispersão estão representadas pelas reatâncias 

𝑋𝑝 e 𝑋𝑠, do primário e secundário; as perdas por histerese e correntes parasitas estão 

representadas pela resistência 𝑅𝑐, que denota as perdas no núcleo (CHAPMAN, 

2013). 

 

Figura 2. 3: modelo de um transformador real, com a representação das perdas internas do 
equipamento (CHAPMAN, 2013). 

 

As perdas descritas que ocorrem na operação do transformador naturalmente 

implicam no aquecimento de suas partes constituintes, tanto dos enrolamentos quanto 

do núcleo ferromagnético. Portanto, os aspectos construtivos dos transformadores 

atualmente disponíveis comercialmente evoluíram de tal forma a tornar com que a 

transferência do calor gerado nos seus elementos internos até ao meio externo possa 

ser realizada com o máximo ganho de eficiência e confiabilidade. Dessa forma, a 

figura 2.4 mostra o fluxo de calor interno ao transformador e sua transferência até o 

meio externo. 

No núcleo ferromagnético ocorre a produção, 𝑄𝑃𝐹𝑒, devido às perdas por 

histerese e correntes de Foucault. Parte do calor consumido para o aquecimento do 

núcleo e o saldo, 𝑄′𝑃𝐹𝑒, é transferido ao óleo. Deve-se destacar que, devido a 

dependerem somente da tensão, as perdas no ferro são consideradas invariantes e, 

devido a isso, após a energização do transformador, quando ocorre o aquecimento do 

núcleo, todo o calor produzido é transferido ao óleo (KAGAN et. al., 2010). 

Nos enrolamentos também ocorre a produção de calor, 𝑄𝑃𝐶𝑢, devido às perdas 

por efeito Joule, que é consumido em parte para o aquecimento do próprio 

enrolamento e o saldo, 𝑄′𝑃𝐶𝑢, é transferido ao óleo. Mais uma vez, na condição de 
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regime permanente, todo o calor produzido nos enrolamentos é transferido ao óleo 

(KAGAN et. al, 2010). 

Posteriormente, no óleo, ocorre a absorção de calor, aquecimento do fluido e 

transferência de parte de calor para o meio externo por meio do tanque do 

transformador e dos radiadores acoplados em sua estrutura (KAGAN et. al., 2010).  

 

 

Figura 2. 4: fluxo térmico no interior do transformador (KAGAN, 2010). 

 

2.1.3. Perda por segmento 

Os equipamentos constituintes das redes de distribuição contribuem à sua 

forma para a ocorrência de perdas técnicas, de acordo com suas características 

construtivas, conforme suas funções e o nível de tensão sob a qual operam. Nesse 

aspecto, deve-se ressaltar o conceito de segmento do sistema de distribuição, que diz 

respeito a um grupo de elementos que exerce a mesma função na rede, integrados e 

coordenados entre si. Portanto, uma rede de distribuição típica possui os segmentos 

apresentados na figura 2.5: i- subtransmissão, ii- subestação de distribuição, iii- rede 

de média tensão (MT), iv- transformador de distribuição, v- rede de baixa tensão (BT), 

vi- ramal de ligação e vii- medidor de energia. Um oitavo segmento, denominado 

Outros, também é usualmente inserido na análise de perdas por segmento da rede e 

diz respeito a perdas diversas verificadas em todos os segmentos e que, devido à sua 

natureza, são de difícil aferição, o que implica na utilização de percentuais em relação 

às perdas técnicas totais calculadas para a sua determinação. 
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Figura 2. 5: segmentos do sistema de distribuição de energia. 

 

i. Sistema de Subtransmissão 

Este segmento, também denominado de Sistema de Distribuição de Alta 

Tensão (SDAT), possui a função de transportar a energia das subestações de 

transmissão até às subestações de distribuição, por meio de linhas trifásicas, com 

tensões de operação com valores nominais, geralmente, de 34,5 kV, 69 kV ou 138 kV 

(KAGAN, et. al., 2010). Neste segmento, as perdas elétricas se devem às perdas por 

efeito Joule nas linhas de distribuição de alta tensão, além das perdas que porventura 

podem ocorrer devido a correntes de fugas em isoladores ou perdas por efeito corona. 

Neste segmento, as perdas de energia são usualmente calculadas por 

medição, por meio da diferença entre a energia injetada e fornecida na fronteira do 
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sistema com agentes de transmissão, geração, consumidores de alta tensão, outras 

distribuidoras e subestações de distribuição, seguindo a recomendação do Módulo 7 

do PRODIST (CÁRDENAS, 2017). 

ii. Subestação de Distribuição (SE) 

 As subestações de distribuição, supridas pela rede de subtransmissão, são o 

segmento responsável pela transformação da tensão de subtransmissão para a de 

distribuição primária ou média tensão (KAGAN, et. al., 2010). 

Neste segmento, diversos elementos contribuem para a ocorrência de perdas 

técnicas, tais como: chaves de interconexão, disjuntores, religadores, entre outros. 

Entretanto, a quantificação dessas perdas é de natureza complexa, sendo inseridos no 

segmento Outros. Desta forma, os elementos da subestação que contribuem 

consideravelmente para a ocorrência de perdas técnicas são os transformadores de 

potência (OLIVEIRA, 2009). 

Da mesma forma como na rede de subtransmissão, o sistema de medição dos 

transformadores de potência das subestações fornece importantes parâmetros para o 

cálculo de perdas tais como a energia ativa mensal, nível de tensão, curvas de demanda 

para horários do dia e dias da semana e fator de potência. A utilização dessa massa de 

dados implica em maior precisão no cálculo de perdas técnicas e não técnicas. 

 

iii. Rede de Média Tensão (MT) 

As redes de distribuição primária, ou de média tensão, são provenientes das 

subestações de distribuição e possuem, no caso das redes aéreas, uma topologia 

radial com tensão de operação, usualmente, de 13,8 kV. Estas redes suprem os 

consumidores primários (entre os quais se incluem indústrias de porte médio, 

shopping centers e instalações de iluminação pública) e os transformadores de 

distribuição (KAGAN, et. al., 2010). 

Neste segmento, as perdas técnicas ocorrem devido à dissipação de potência 

nas linhas que constituem os alimentadores e dependem dos parâmetros elétricos dos 

condutores e da tipologia da rede (OLIVEIRA, 2009). Nesse segmento, a principal 

fonte perdas se deve à dissipação de calor nos condutores, resultante do Efeito Joule, 

como efeito da circulação da corrente de carga além da perda de energia reativa na 

indutância das linhas. 
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Da mesma forma como nos transformadores de potência, o sistema de medição 

localizado no início dos alimentadores fornece importantes parâmetros para o cálculo 

de perdas técnicas e não técnicas na rede. 

iv. Transformador de Distribuição 

Os transformadores de distribuição são responsáveis por reduzir a tensão 

primária, ou média tensão, para a tensão secundária ou baixa tensão. No Brasil, a 

tensão secundária está padronizada nos valores de 220/127 V e 380/220 V, com a 

predominância do primeiro padrão nos estados da região Sul e Sudeste e do segundo 

padrão no restante do país. O aspecto construtivo mais usual consiste em 

transformadores trifásicos, com resfriamento a óleo, com os enrolamentos do primário 

ligados em triângulo e os do secundário ligados em estrala aterrada (KAGAN, et. al., 

2010). Nos transformadores de distribuição, as perdas técnicas ocorrem devido a duas 

parcelas: as perdas no ferro e as perdas no cobre, como já detalhado anteriormente 

(OLIVEIRA, 2009). 

Os transformadores de distribuição contribuem de forma significativa para a 

ocorrência de perdas técnicas uma vez que, além de largamente utilizados, é pratica 

corriqueira por parte de muitas concessionárias o uso até o fim de sua vida útil o que 

acaba incorrendo na utilização de equipamentos antigos e cuja eficiência não mais 

corresponde aos seus dados de placa. 

Atualmente, à medida que as distribuidoras de energia expandem os sistemas 

de medição fiscal de transformadores de distribuição, principalmente com o objetivo de 

combater as perdas não técnicas (SOUZA, et. al., 2008), a quantidade de dados 

disponível a respeito desses equipamentos tem aumentado significativamente, 

subsidiando as metodologias de cálculo de perdas. 

 

v. Rede de Baixa Tensão (BT) 

A rede de baixa tensão, derivada dos transformadores de distribuição, pode 

operar com configuração em malha ou radial no suprimento aos consumidores de baixa 

tensão, que incluem consumidores residenciais, pequenos comércios e indústrias 

(KAGAN, et. al., 2010). Na rede de baixa tensão, a ocorrência das perdas técnicas e 

sua determinação se dão de forma semelhante à rede de média tensão: nos condutores 

que constituem a rede secundária de distribuição (OLIVEIRA, 2009). 

Historicamente, a determinação das perdas na rede de baixa tensão representou 

um desafio para as concessionárias de energia e o órgão regulador devido à 
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indisponibilidade ou incompletude de dados necessários tais como tipos de condutores 

utilizados, comprimento dos segmentos da rede de baixa tensão, quantidade de 

consumidores atendidos e energia faturada. Entretanto, esse cenário tem se alterado 

drasticamente à medida que um volume maior e mais conciso de informações a respeito 

da rede tem sido mantido e atualizado constantemente pelas concessionárias de 

energia, principalmente após o estabelecimento por parte da ANEEL da Base de Dados 

Geográfica da Distribuidora (BDGD), que reúne dados técnicos, geográficos e 

comerciais da concessionária sob um modelo padronizado (ANEEL, 2016). 

 

vi. Ramal de Ligação 

Conectados entre os consumidores finais e a rede de baixa tensão, os ramais de 

ligação constituem o próximo segmento do sistema de distribuição e possuem perdas 

técnicas normalmente de determinação mais dificultosa, devido à quantidade e 

variabilidade de comprimento. Normalmente a determinação das perdas se dá 

considerando valores médios de comprimento e resistência dos condutores e corrente 

para atendimento aos consumidores (OLIVEIRA, 2009). Entretanto, atualmente, as 

bases de dados das distribuidoras já evoluíram no sentindo de fornecer mais 

informações a respeito dos dados dos ramais de ligação, principalmente com relação 

ao comprimento e ao tipo de condutor utilizado. 

 

vii. Medidor de Energia 

Realizando a interface entre os consumidores e a rede elétrica, os medidores de 

energia apresentam perdas fixas nas bobinas de potencial, assumidas pela 

concessionária, e perdas variáveis nas bobinas de corrente, de responsabilidade do 

consumidor. Na quantificação dessa parcela, normalmente são utilizados valores 

padronizados de perda por bobina, estabelecidos por regulamentação ou 

disponibilizados pelos fabricantes (OLIVEIRA, 2009). 

O valor da perda média por elemento medidor para os medidores 

eletromecânicos é obtido em laboratório e encontra-se normalmente entre 1,2 e 1,5 W. 

Por sua vez, os valores regulatórios estipulados no Módulo 7 dos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica (PRODIST) correspondem a 1 W para medidores 

eletromecânicos e 0,5 W para medidores eletrônicos, os mesmos utilizados no trabalho 

realizado. 

 



42 
 

viii. Outros 
Além das perdas calculadas nos demais segmentos, o segmento Outros 

engloba as perdas em equipamentos de difícil determinação (como reguladores de 

tensão, banco de capacitores) e aquelas devido a fenômenos tais como correntes de 

fuga em árvores e isoladores, efeito corona e perdas em conexões. Usualmente, para 

a determinação dessas perdas, utiliza-se uma porcentagem em relação às perdas 

técnicas calculadas que varia entre 5 e 10% (MÉFFE, 2002) e (JESUS, 2008). 

 

2.2. PERDAS NÃO TÉCNICAS 

Ao contrário das perdas técnicas, as perdas não técnicas não são inerentes à 

geração, transmissão e distribuição de energia, mesmo assim, são parte da realidade 

dos sistemas elétricos de países por todo o mundo, principalmente dos países 

considerados subdesenvolvidos devido a elevadas taxas de furto de eletricidade e 

fraudes em medidores de energia, por razões de cunho socioeconômico e cultural 

(FERREIRA, 2014). 

Por definição, as perdas não técnicas ou comerciais dizem respeito à diferença 

entre as perdas totais e as perdas técnicas calculadas, conforme (2.12). Desta forma, 

todas as perdas que não possuem origem nos fenômenos físicos dos equipamentos 

são englobadas na parcela de perdas não técnicas. Também podem ser definidas 

como a parcela de energia que é gerada, transportada e fornecida, porém não é 

faturada, não implicando em retorno financeiro para a distribuidora (RAMOS, 2014). 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑁ã𝑜 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠                 (2.12) 

2.2.1. Classificação das perdas não técnicas 

Segundo a sua origem, as perdas não técnicas podem ser classificadas como: 

i- desvios ou ligações clandestinas (furto de energia); ii- fraudes nos medidores de 

energia; iii- irregularidades técnicas nos equipamentos; e iv- perdas administrativas 

por erros de leitura, erros de processamento e consumo próprio (ORTEGA, 2008). 

 

i. Ligações clandestinas (furto de energia) 

Os furtos de energia tratam-se de ligações clandestinas à revelia da empresa 

concessionária à rede elétrica, diretamente no nível de baixa tensão ou no 

transformador de distribuição (ORTEGA, 2008) e (FERREIRA, 2014). Tais ligações 

são verificadas, principalmente em periferias de regiões metropolitanas nas quais a 
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fiscalização e combate são mais complexos devido a condições socioeconômicas 

mais adversas e falta de presença das instituições estatais. 

As perdas não técnicas relacionadas aos furtos, geralmente, estão ligadas às 

seguintes irregularidades (ORTEGA, 2008): 

 Desvio realizado no ramal de entrada com ou sem o emprego de chave 

reversora; 

 Rompimento ou desconexão do condutor neutro e utilização de neutro artificial 

por outra fonte de aterramento ou ramal; 

 Ligação de condutores diretamente à rede de distribuição sem um vínculo de 

cliente com a empresa concessionária, o que caracteriza uma ligação 

clandestina. 

 

ii. Fraudes nos medidores de energia 

A fraude nos medidores de energia se dá por meio de violação ou adulteração 

do equipamento com fins de redução ou eliminação da medição do consumo faturado 

na unidade consumidora (ORTEGA, 2008). 

Atualmente, os medidores consistem em dois tipos básicos: os 

eletromecânicos, mais antigos e os eletrônicos, mais modernos, com possibilidade de 

medição inteligente, sendo gradativamente usados em substituição aos primeiros. Em 

ambos os equipamentos foram elaborados, ao longo do tempo, esquemas simples ou 

complexos com vista a modificar o funcionamento básico do equipamento. Nesse 

aspecto, as principais intervenções realizadas no medidor, entre outras, devem-se a: 

 Rompimento voluntário de uma ou mais bobinas do equipamento; 

 Desconexão de um ou mais condutores do circuito secundário ou primário de 

medição; 

 Desvio de corrente não medida, devido ao rompimento ou desconexão do 

condutor de neutro realizado no equipamento de medição e a utilização de 

neutro artificial por outra fonte de aterramento ou instalação; 

 Realização do chamado by-pass, por meio da realização de uma ponte no 

terminal do medidor, ligando-o de maneira que a conexão é contornada e, 

portanto, a energia não é registrada. 
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iii. Irregularidades técnicas nos equipamentos 

Essa parcela de perdas ocorre devido a quaisquer falhas de origem técnica nas 

instalações elétricas do consumidor não provocadas artificialmente. Com isso, a perda 

resulta do mau funcionamento ou impedimento no funcionamento do equipamento 

medidor, incorrendo em leituras errôneas da energia utilizada na unidade 

consumidora. As principais falhas devem-se a (ORTEGA, 2008): 

 Rompimento involuntário de uma ou mais bobinas do equipamento medidor; 

 Desconexão involuntária de um ou mais condutores do circuito secundário ou 

primário de medição, permitindo que haja consumo sem o respectivo registro; 

 Más condições de conservação dos compartimentos ou caixas de medidores, 

que podem afetar tanto a leitura assertiva do consumo como a integridade da 

instalação elétrica e seus usuários; 

 

iv. Perdas administrativas por erros de leitura, erros de processamento e 

consumo próprio 

Essa parcela de perdas deve-se a falhas nos processos administrativos da 

empresa e que, apesar de serem verificadas com certa frequência, podem ser 

mitigadas por meio da análise e melhoria de processos internos, implantação de 

indicadores e gestão eficiente dos recursos e da força de trabalho. As principais 

origens de perdas não técnicas devido a falhas administrativas se devem a (ORTEGA, 

2008): 

 Erros de leitura do medidor devido a inconsistências na inspeção visual da 

energia consumida, geralmente devido ao elemento humano; 

 Erros no processamento dos dados devido a falhas no processo de registro das 

informações da base de clientes; 

 Perdas devido ao consumo próprio da concessionária, que ocorre em suas 

instalações e dependências internas devido a atividade de prestação, produção 

e transformação de energia. 

 

2.3. BALANÇO ENERGÉTICO 

Os elevados níveis de perdas não técnicas observadas nas redes de 

distribuição impactam significativamente na ocorrência de perdas técnicas. Desta 

forma, não é suficiente a realização de estudos de fluxo de carga para a determinação 
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das perdas técnicas e posterior aplicação da equação (2.12) com fins de realizar a 

desagregação das parcelas de perdas. Isto ocorre devido ao fato de que as perdas 

não técnicas da rede, sobretudo devido a fraudes e furtos, provocam a ocorrência de 

perdas técnicas que são consideradas no processo de composição tarifária segundo 

as determinações do órgão regulador. 

Portanto, um dos principais objetivos das metodologias de cálculo diz respeito 

ao cálculo desagregado das parcelas de perdas pois, desta forma, além de estar em 

consonância com as determinações regulatórias, também é possibilitado à empresa 

um maior controle das perdas técnicas e dos efeitos que os consumidores irregulares 

acarretam ao sistema, de forma a subsidiar ações de planejamento da rede e 

direcionar ações de combate com fins de redução dos índices de fraudes de furtos. 

Tomando como base o sistema de distribuição genérico da figura 2.6, pode ser 

observado que o mesmo possui consumidores regulares (UC – Unidade 

Consumidora) e irregulares (NT – Perda Não Técnica). 

 

Figura 2. 6: sistema de distribuição genérico (Em que: Sinj – potência aparente injetada na 
subestação; Z12 – impedância da linha entre as barras 1 e 2; PT12 – perda técnica na linha entre as 
barras 1 e 2; ZT1 – impedância no transformador 1; PTT1 – perda técnica no transformador 1; UC – 

unidade consumidora regular; NT – perda não técnica). 

 

Dessa forma, a potência injetada na rede (𝑆𝑖𝑛𝑗), em suas parcelas ativa e 

reativa, é a potência requerida para suprir a demanda tanto dos consumidores 

regulares quanto dos consumidores irregulares. Além disso, há a ocorrência de perdas 

técnicas nas linhas, transformadores e demais equipamentos para o atendimento das 
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cargas conectadas. Vale ressaltar que as equações serão apresentadas em termos 

de potência, o que denota a demanda injetada/consumida/perdida para um instante 

de tempo. Dessa forma, a potência injetada na rede de distribuição é dada por: 

𝑆𝑖𝑛𝑗 = 𝑃𝑖𝑛𝑗 + 𝑗𝑄𝑖𝑛𝑗                                             (2.12) 

Em que: 

𝑆𝑖𝑛𝑗 – Potência aparente injetada na rede [KVA]; 

𝑃𝑖𝑛𝑗 – Potência ativa injetada na rede [kW]; 

𝑄𝑖𝑛𝑗 – Potência reativa injetada na rede [kvar]; 

Os elementos da potência injetada na rede, em suas parcelas ativa e reativa, 

podem ser detalhados por (2.13) e (2.14), respectivamente, nas quais estão incluídas 

as cargas regulares (𝑃𝑈𝐶 e 𝑄𝑈𝐶), cujas faturas estão expressas nos bancos de dados 

comerciais da empresa e as cargas irregulares (𝑃𝑁𝑇 e 𝑄𝑁𝑇), das quais a concessionária 

possui, naturalmente, um menor controle a respeito de informações essenciais como 

potência e localização. Associadas às duas categorias de cargas, estão as perdas 

técnicas (𝑃𝑁𝑇 e 𝑄𝑁𝑇) associadas ao seu suprimento. 

𝑃𝑖𝑛𝑗 = 𝑃𝑈𝐶 + 𝑃𝑇 + 𝑃𝑁𝑇                                      (2.13) 

𝑄𝑖𝑛𝑗 = 𝑄𝑈𝐶 + 𝑄𝑇 + 𝑄𝑁𝑇                                      (2.14) 

Em que: 

𝑃𝑖𝑛𝑗 – Potência ativa injetada [kW]; 

𝑃𝑈𝐶 – Demanda de potência ativa das unidades consumidoras [kW]; 

𝑃𝑇 – Perda técnica ativa total [kW]; 

𝑃𝑁𝑇 – Perda não técnica ativa total devido aos consumidores irregulares [kW]. 

𝑄𝑖𝑛𝑗 – Potência reativa injetada [kvar]; 

𝑄𝑈𝐶 – Demanda de potência reativa das unidades consumidoras [kvar]; 

𝑄𝑇 – Perda técnica reativa total [kvar]; 

𝑄𝑁𝑇 – Perda não técnica reativa total devido aos consumidores irregulares [kvar]; 

As cargas irregulares efetivamente contribuem para a ocorrência de perdas 

técnicas na rede de distribuição. Dessa forma, apesar de as perdas não técnicas 

receberem um tratamento diferenciado com vista à definição da composição da tarifa 

de energia por parte do órgão regulador, as perdas técnicas resultantes do seu 
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atendimento recebem o mesmo tratamento das perdas técnicas devido às cargas 

regulares. 

Porém, os bancos de dados comerciais das distribuidoras armazenam 

informações relativas a faturamento e demais dados cadastrais apenas das cargas 

regulares, com as cargas irregulares representando ainda um desafio significativo 

para a gestão das empresas, principalmente na aquisição e manutenção de 

informações tais como a localização física, a demanda ativa e reativa e as projeções 

de crescimento/redução dessa parcela. Dessa forma, usualmente, as metodologias 

de cálculo de perdas em redes de distribuição realizam o fluxo de carga somente com 

as informações relativas às cargas regulares e, utilizando-se de medições em pontos 

da rede como alimentadores ou subestações e procedimentos diversos, efetuam o 

cálculo das perdas técnicas totais, resultantes do suprimento às cargas regulares e 

irregulares. Portanto, as perdas técnicas ativas e reativas totais são determinadas por: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑇_𝑈𝐶 + 𝑃𝑇_𝑁𝑇                                            (2.15) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑇_𝑈𝐶 + 𝑄𝑇_𝑁𝑇                                            (2.16) 

Em que: 

𝑃𝑇 – Perda técnica ativa total [kW]; 

𝑃𝑇_𝑈𝐶 – Perda técnica ativa devido ao atendimento aos consumidores regulares [kW]; 

𝑃𝑇_𝑁𝑇 – Perda técnica ativa devido ao atendimento aos consumidores irregulares [kW]; 

𝑄𝑇 – Perda técnica reativa total [kvar]; 

𝑄𝑇_𝑈𝐶 – Perda técnica reativa devido ao atendimento aos consumidores regulares 

[kvar]; 

𝑄𝑇_𝑁𝑇 – Perda técnica reativa devido ao atendimento aos consumidores irregulares 

[kvar]; 

Portanto, a partir do detalhamento das parcelas constituintes das perdas 

técnicas totais, as equações (2.13) e (2.14) podem ser reescritas como: 

𝑃𝑖𝑛𝑗 = 𝑃𝑈𝐶 + 𝑃𝑇_𝑈𝐶 + 𝑃𝑇_𝑁𝑇 + 𝑃𝑁𝑇                                      (2.13) 

𝑄𝑖𝑛𝑗 = 𝑄𝑈𝐶 + 𝑄𝑇_𝑈𝐶 + 𝑄𝑇_𝑁𝑇 + 𝑄𝑁𝑇                                      (2.14) 
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2.4. METODOLOGIAS DE CÁLCULO 

Ao longo do tempo, diversas metodologias foram propostas com fins de efetuar 

de forma precisa o cálculo das perdas nos sistemas de distribuição. Atualmente, há 

uma diversidade de métodos, complexos ou mais simplificados, que podem atender 

quaisquer que sejam os objetivos da análise: os métodos mais complexos, baseados 

na utilização de uma extensa base de dados e que retorna resultados em um tempo 

maior; e o métodos mais simplificados, que utilizam informações simplificadas da rede, 

com relação a dados de medição e dados de elementos, retornando os resultados do 

cálculo em um tempo de processamento significativamente menor. 

De uma forma geral, os métodos são classificados em três grupos: 

i. Top-Down: os métodos de cálculo assim classificados realizam a estimação 

das perdas partindo da subestação até os consumidores finais. Normalmente 

essa abordagem é empregada quando os dados a respeito dos elementos da 

rede são insuficientes, abrangendo também a estimação das perdas a partir da 

comparação com sistemas similares (SALLAM & MALIK, 2011) e (DORTOLINA 

& NADIRA, 2005); 

ii. Bottom-Up: os métodos assim classificados realizam a estimação das perdas 

partindo dos consumidores finais até a subestação. Tais métodos demandam 

informações detalhadas a respeito da rede e seus elementos como topologia 

da rede, energia faturada nas unidades consumidoras e curvas de carga que 

detalham as características de consumo, dados de cabos, transformadores, 

bancos de capacitores, reguladores de tensão e demais equipamentos, além 

de medição em alimentadores e na subestação (SALLAM & MALIK, 2011) e 

(DORTOLINA & NADIRA,2005); 

iii. Híbrida Top-Down / Bottom-Up: os métodos assim classificados realizam a 

estimação das perdas mesclando as duas filosofias anteriores nos casos em 

que estão disponíveis dados detalhados apenas de uma parte da rede 

(SALLAM & MALIK, 2011) e (DORTOLINA & NADIRA, 2005). 

 

2.4.1. Metodologia Aneel – Módulo 7 do PRODIST 

A metodologia atualmente vigente para o cálculo de perda regulatória das 

distribuidoras se deu a partir de 2015, com o início do 4º CRTP, para o cálculo das 

perdas nos sistemas de distribuição de média e baixa tensão. Além do 
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estabelecimento de premissas relacionadas aos parâmetros dos elementos da rede, 

foi definida a utilização do OpenDSS como ferramenta de estudos de fluxo de carga 

por ser um software livre, gratuito e amplamente utilizado para simulações de redes 

de distribuição. 

Conforme a metodologia estabelecida, o sistema de distribuição é segmentado 

em: 

 Sistema de Distribuição de Alta Tensão (SDAT); 

 Transformadores de Potência; 

 Reguladores e redes do Sistema de Distribuição de Média Tensão (SDMT); 

 Sistema de Distribuição de Baixa Tensão (SDBT); 

 Transformadores de distribuição; 

 Ramais de ligação; 

 Medidores de energia das unidades consumidoras do SDBT. 

O procedimento geral para o cálculo de perdas divide o sistema de distribuição 

em duas partes principais: 

 SDAT: neste segmento da rede, as perdas de energia são obtidas pela 

subtração da energia injetada medida no SDAT com a energia injetada medida 

no SDMT, utilizando o procedimento de cálculo Top-Down, em que a apuração 

das perdas é realizada a partir dos níveis de tensão mais elevados até a 

fronteira com o SDMT (ANEEL, 2014). Nesta etapa, devem ser consideradas 

também as fronteiras do SDAT com agentes de transmissão, geração, 

consumidores em alta tensão e outras distribuidoras: caso o SDAT possua uma 

ligação com esses elementos, estes também devem ser considerados na 

realização do cálculo de perdas por diferença; 

 SDMT e SDBT: para estes dois segmentos, o cálculo de perdas é realizado por 

meio de fluxo de carga utilizando o software OpenDSS, por meio de um 

procedimento Bottom-Up, em que as perdas de energia são calculadas a partir 

da energia medida nos pontos de consumo, acrescida da perda nos medidores 

(ANEEL, 2014). 

A figura 2.7 sistematiza o procedimento de cálculo de perdas para os 

segmentos da rede de distribuição, nos quais há a diferenciação na obtenção do valor 

das perdas, ora por medição (SDAT), ora pela realização do estudo de fluxo de carga 

(SDMT e SDBT). 
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Figura 2. 7: metodologia de cálculo de perdas para os segmentos da rede de distribuição conforme o 
Módulo 7 do PRODIST. 

Com relação ao procedimento de fluxo de carga realizado para os segmentos 

SDMT e SDBT, foram adotadas as seguintes premissas (ANEEL, 2014): 

 Fator de potência de 0,92 para as cargas em baixa e média tensão para cálculo 

e desconsideração dos elementos de compensação de energia reativa 

instalados; 

 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; 

 Os valores de perdas totais e em vazio para os transformadores de potência 

devem corresponder aos dados de placa dos equipamentos, que terão sua 

pertinência avaliada pela ANEEL. 
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 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; 

 Utilização do modelo 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, com comprimento máximo admissível de 30 metros. 

 Consideração da resistência de aterramento de 15 ohms para os circuitos 

monofilares com retorno por terra (MRT); 

 

Portanto, considerando as premissas adotadas, a metodologia do Módulo 7 

estabelece um procedimento iterativo no OpenDSS para a determinação das perdas 

técnicas totais e das perdas não técnicas, conforme o fluxograma apresentado na 

figura 2.8. Seguindo o fluxograma: 

1) Inicialmente é obtido valor da perda total do sistema através da diferença entre a 

potência injetada e a potência faturada nas unidades consumidoras (UC) de baixa e 

média tensão; 

2) Nesta etapa, é realizado o cálculo das perdas técnicas por fluxo de carga no 

OpenDSS considerando apenas a potência faturada nas UC; 

3) Nesta etapa, é obtido o valor da perda não técnica, dada pela diferença entre a 

perda total e a perda técnica obtida na etapa (2); 

4) Nesta etapa, a perda não técnica obtida é alocada entre todos os consumidores 

regulares do sistema proporcionalmente ao valor das cargas; 

5) Nesta etapa, é realizado novamente um cálculo do fluxo de carga e obtido um novo 

valor da perda técnica total, considerando agora também o impacto da perda não 

técnica; 

6) De posse do valor da perda técnica obtido na etapa anterior, é realizada a 

comparação com o valor da perda técnica obtida na etapa (2). Se o valor obtido for 
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inferior a uma tolerância pré-estabelecida, tem-se o fim o processo iterativo, caso 

contrário, o processo retorna para a etapa (3), até que a condição seja atendida. 

 

 

Figura 2. 8: Fluxograma simplificado do procedimento de cálculo de perdas nas redes SDMT e SDBT 
adotado pela ANEEL. 

 

  O procedimento de apuração das perdas conforme apresentado consiste em 

um processo que requer alto custo computacional por se tratar de um processo iterativo 

sendo que, dentro de cada iteração, é realizado um estudo de fluxo de carga no 

sistema por completo que também requer iterações até atingir um critério de 

convergência. O resultado se traduz em um processo de difícil implementação 

computacional e elevado tempo de processamento, sendo potencializado conforme a 

complexidade e tamanho da rede analisada. 

 Adicionalmente, o método considera que todas as UC se constituem em fonte de 

perda não técnica, o que não corresponde ao caso real, resultando no aumento de 

circulação de corrente nos ramos da rede quando da implementação do método na 

execução do fluxo de carga. 
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2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresentou um panorama geral das perdas técnicas e não técnicas 

nas redes de distribuição, ressaltando os fatores geradores, técnicas de mitigação e 

desafios para a sua apuração. Adicionalmente, foi apresentado o balanço energético 

da rede de distribuição de forma a apresentar o problema da determinação das perdas 

técnicas resultantes das perdas não técnicas, questão essencial a ser considerada 

nas metodologias de cálculo de perdas. 

No próximo capítulo será apresentado o software utilizado nas simulações, o 

OpenDSS, de forma a destacar o seu funcionamento, a metodologia de execução do 

fluxo de carga e o cálculo de perdas efetuado. Adicionalmente, será dado destaque 

ao procedimento de modelagem da rede a partir de dados dos bancos de dados da 

distribuidora de energia, especialmente a BDGD, e de campanhas de medição de 

forma a descrever os elementos constituintes da rede na sintaxe e metodologia do 

utilizado. 
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CAPÍTULO 3 

MODELAGEM DA REDE E CÁLCULO DE PERDAS NO OPENDSS 

 

3.1. MODELAGEM DA REDE 

Previamente ao estudo dos modelos dos elementos de uma rede de 

distribuição no OpenDSS, cabe destacar a metodologia a partir da qual foi realizada a 

modelagem da rede a ser simulação no presente trabalho. Vale ainda destacar que a 

metodologia proposta para o cálculo de perdas no “CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA 

PROPOSTA” se baseia em uma modelagem detalhada da rede, com a descrição dos 

elementos na linguagem de programação do OpenDSS abrangendo todos os 

segmentos da rede de distribuição, com exceção do sistema de subtransmissão (cujas 

perdas foram assumidas calculadas por medição). Desta forma, todos os parâmetros 

necessários à modelagem dos elementos da rede foram retirados de duas fontes 

principais: a primeira diz respeito à BDGD (Base de Dados Geográfica da 

Distribuidora) (item 1 da figura 3.1) e a segunda aos dados de campanha de medição 

para caracterização da carga no âmbito do processo de revisão tarifária (item 9 da 

figura 3.7). 

Seguindo a figura 3.1, compondo a BDGD da distribuidora, estão: as entidades 

geográficas (2), as quais representam feições geográficas e estruturas de informação 

capazes de serem representadas geograficamente e se relacionarem com as demais 

entidades da base, com alguns exemplos representados em (3) (SUB – Subestação, 

UCBT – Unidade Consumidora de Baixa Tensão, UCMT – Unidade Consumidora de 

Média Tensão, entre outras); e as entidades não geográficas (4), que representam 

estruturas de informação que não possuem representação geográfica definida e que 

se relacionam com as demais entidades da base, cujos alguns exemplos estão 

representados em (5) (RAMLIG – Ramal de Ligação, CTMT – Circuito de Média 

Tensão, EQTRS – Equipamento Transformador de Subestação, entre outras). 

A partir do acesso à BDGD, foi desenvolvida uma ferramenta computacional (6) 

no âmbito do projeto de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) “Projeção do Mercado de 

Energia Considerando Modelo de Previsão de Perdas Comerciais e Informações de 

Programas de Eficiência Energética e Geração Distribuída”. A ferramenta tem por 

objetivo realizar a leitura das entidades pertinentes à modelagem da rede e, de posse 

dos dados contidos nessas entidades, descrever (7) os elementos constituintes da 
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rede (8) na linguagem de programação do OpenDSS e realizar a conexão elétrica 

entre eles, criando, desta forma, um circuito conciso e compatível com o software de 

simulação. 

A segunda fonte principal de dados para modelagem da rede diz respeito às 

campanhas de medição de curvas de carga (9) com a finalidade de melhor reproduzir 

o consumo diário de uma determinada unidade consumidora, de acordo com os 

hábitos de utilização dos equipamentos nela instalados. No Brasil, é pratica comum 

as concessionárias de energia realizarem extensas campanhas de medição para 

caracterização da carga em sua área de concessão no âmbito do processo de revisão 

tarifária, definido pelo órgão regulador. Tais campanhas de medição abrangem todas 

as classes de consumidores conforme o seu grupo tarifário e nível de tensão e se 

constituem em dados de demanda obtidos em intervalos de 15 minutos (96 pontos ao 

longo de um dia de medição), compreendendo curvas características de consumo 

para um dia útil, um sábado e um domingo para o mesmo tipo de unidade 

consumidora. As curvas de carga obtidas nesse processo passaram então a serem 

também utilizadas em metodologias de cálculo de perdas técnicas. 

Utilizando-se dos dados contidos nas campanhas de medição, concernentes a 

unidades consumidoras de baixa, média e alta tensão (10), foram obtidos: as curvas 

de carga, que caracterizam o consumo de energia de uma unidade consumidora ao 

longo do dia, a serem utilizadas nas simulações da rede modelada; os fatores de 

carga, que foram obtidos com o objetivo de diferenciar um mesmo consumo de uma 

unidade entre um dia útil, sábado e domingo. Tanto as curvas de carga quanto os 

fatores de carga serão abordados em detalhes no item “3.3.4. Cargas”. 

 

Figura 3. 1: metodologia de modelagem da rede. 
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Detalhado o processo de aquisição de dados, será dado prosseguimento à 

apresentação dos modelos dos elementos empregados no OpenDSS para 

modelagem da rede, com o detalhamento dos parâmetros dos elementos e dos 

modelos efetivamente utilizados e seu impacto no cálculo das perdas. Como 

ressaltado anteriormente, a modelagem da rede se deu à jusante dos transformadores 

da subestação, não considerando, desta forma, a rede de subtransmissão ou SDAT 

(Sistema de Distribuição de alta Tensão). 

O método de solução do fluxo de potência do OpenDSS, diferentemente de 

outros métodos de fluxo de carga como o Newton-Raphson e Gauss-Saidel que 

utilizam dados de potência injetada no sistema, trabalha diretamente com a matriz de 

admitância total do sistema, considerando fasores de tensões nodais e correntes 

injetadas (ROCHA & RADATZ, 2018). Por sua vez, essa matriz é composta pela 

representação da matriz admitância individual de todos os elementos constituintes da 

rede. 

A matriz de admitância nodal trata-se de uma matriz na qual cada um de seus 

elementos representa uma admitância e cada linha ou coluna estão associadas a um 

ponto de junção entre os elementos do sistema elétrico, as barras ou nós. 

Adicionalmente, essa matriz relaciona correntes injetadas e tensões nodais de um 

sistema. Uma corrente injetada trata-se de uma corrente que “entra” em uma barra ou 

nó da rede, sendo externa à mesma. Uma tensão nodal, por sua vez, diz respeito a 

uma tensão medida entre uma barra ou nó qualquer e uma barra ou nó de referência, 

geralmente o nó terra (ROCHA & RADATZ, 2018). As referidas grandezas estão 

expressas no sistema elétrico genérico da figura 3.2. 

Neste sistema, que possui 𝑛 barras, a barra 1 está conectada a uma fonte de 

tensão que impõe uma tensão nodal a ela (�̇�1). As demais barras (𝑛, 𝑛 − 1 e 𝑛 − 2) 

são conectadas às cargas 1, 2 e 3, respectivamente, modeladas como fontes de 

corrente (𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎1, 𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎2 e 𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎3). As barras 1, 𝑛, 𝑛 − 1 e 𝑛 − 2 são denominadas 

barras de fronteira do sistema pois definem uma fronteira na qual são conectados 

elementos externos à rede, que injetam corrente no sistema (ROCHA & RADATZ, 

2018). 
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Figura 3. 2: sistema elétrico genérico com correntes injetadas e tensões nodais de referência 
(ROCHA & RADATZ, 2018). 

 

A relação entre a matriz admitância nodal total da rede, as tensões nodais e 

as correntes injetadas é dada por:    

[
 
 
 
 
𝐼1̇
⋮
𝐼�̇�
⋮
𝐼�̇�]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
�̅�11 ⋯ �̅�1𝑖 … �̅�1𝑛

⋮ … ⋮ … ⋮
�̅�𝑖1

⋮
�̅�𝑛1

…
…
…

�̅�𝑖𝑖 … �̅�𝑖𝑛

⋮ … ⋮
�̅�𝑛𝑖 … �̅�𝑛𝑛]

 
 
 
 

 ×  

[
 
 
 
 
�̇�1

⋮
�̇�𝑖

⋮
�̇�𝑛]

 
 
 
 

                                          (3.1) 

Em que: 

𝐼�̇� – Corrente injetada no nó 𝑛; 

�̅�𝑖𝑖 – Admitância de entrada de um nó 𝑖; 

�̅�𝑖𝑗|𝑖≠𝑗
 – Admitância de transferência de um nó 𝑖 para um nó 𝑗; 

�̇�𝑛 – Tensões nodais. 

 Introduzida a metodologia de operação e solução do fluxo de potência no 

OpenDSS por meio da utilização da matriz admitância nodal total do sistema, serão 

então apresentados os modelos dos elementos constituintes da rede modelada com 

os valores dos parâmetros obtidos a partir de dados do BDGD e campanhas de 

medição. 
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3.2.1. Linhas 

As linhas de distribuição são modeladas no OpenDSS por meio do modelo pi, 

apresentado na figura 3.3, composto por uma matriz impedância série e uma matriz 

admitância em derivação (KERSTING, 2018) e (STEVENSON, 1978). Por meio do 

modelo apresentado, é implementada a matriz admitância nodal da linha. 

 

Figura 3. 3: modelo pi de uma linha de distribuição trifásica (KERSTING, 2018). 

 

As matrizes que corresponde a este segmento de linha são: 

[𝑍𝑛𝑚
𝑎𝑏𝑐] = [

𝑍𝑛𝑚
𝑎𝑎 𝑍𝑛𝑚

𝑎𝑏 𝑍𝑛𝑚
𝑎𝑐

𝑍𝑛𝑚
𝑏𝑎 𝑍𝑛𝑚

𝑏𝑏 𝑍𝑛𝑚
𝑏𝑐

𝑍𝑛𝑚
𝑐𝑎 𝑍𝑛𝑚

𝑐𝑏 𝑍𝑛𝑚
𝑐𝑐

] = [

𝑟𝑛𝑚
𝑎𝑎 𝑟𝑛𝑚

𝑎𝑏 𝑟𝑛𝑚
𝑎𝑐

𝑟𝑛𝑚
𝑏𝑎 𝑟𝑛𝑚

𝑏𝑏 𝑟𝑛𝑚
𝑏𝑐

𝑟𝑛𝑚
𝑐𝑎 𝑟𝑛𝑚

𝑐𝑏 𝑟𝑛𝑚
𝑐𝑐

] + 𝑗 [

𝑥𝑛𝑚
𝑎𝑎 𝑥𝑛𝑚

𝑎𝑏 𝑥𝑛𝑚
𝑎𝑐

𝑥𝑛𝑚
𝑏𝑎 𝑥𝑛𝑚

𝑏𝑏 𝑥𝑛𝑚
𝑏𝑐

𝑥𝑛𝑚
𝑐𝑎 𝑥𝑛𝑚

𝑐𝑏 𝑥𝑛𝑚
𝑐𝑐

]              (3.2)  

[𝑌𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑎𝑏𝑐 ] = 𝑗 [

𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑎𝑎 𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑎𝑏 𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑎𝑐

𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑏𝑎 𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑏𝑏 𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑏𝑐

𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑐𝑎 𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑐𝑏 𝑏𝑠ℎ𝑛𝑚

𝑐𝑐

]                                               (3.3) 

 

Com fins de representar as derivações monofásicas e bifásicas, comuns em 

redes de distribuição, considera-se que a fase não existente possui uma impedância 

série infinita, adotando-se, na prática, uma impedância própria com um valor 

significativamente elevado. Considerando, por exemplo, uma linha bifásica 

[𝑍𝑛𝑚
𝑎𝑏𝑐] = [

𝑍𝑛𝑚
𝑎𝑎 𝑍𝑛𝑚

𝑎𝑏 0

𝑍𝑛𝑚
𝑏𝑎 𝑍𝑛𝑚

𝑏𝑏 0

0 0 1015

]                                                (3.4) 

Para a representação da matriz admitância segundo o modelo pi, adota-se um 

valor igual a zero para a susceptância. 
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Alternativamente a declaração dos parâmetros das linhas pode ser realizada 

por meio da utilização dos elementos LineCode ou LineGeometry. 

 

3.2.2. Transformadores 

Os transformadores também são representados, no OpenDSS, por meio de 

uma matriz admitância que relaciona as correntes e tensões de primário e secundário 

(LANES, 2018). Vários tipos de conexões podem ser utilizados, entre as quais: 

 Delta – estrela aterrada; 

 Estrela não aterrada – delta; 

 Estrela aterrada – estrela aterrada; 

 Delta – delta; 

 Estrela aberta – delta; 

Na rede simulada foi realizada a modelagem do transformador utilizando a 

conexão delta-estrela aterrada, apresentada na figura 3.4. 

 

Figura 3. 4: ligação delta - estrela aterrada para o transformador (KERSTING, 2018). 

 

Utilizando-se desta ligação, as impedâncias internas do transformador podem 

ser representadas pela matriz:  

[𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐] = [

𝑍𝑡𝑎 0 0
0 𝑍𝑡𝑏 0
0 0 𝑍𝑡𝑐

]                                                         (3.5) 

Em que:  

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑐 – Matriz impedância do transformador; 

𝑍𝑡𝑎 – Impedância interna da fase a; 
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𝑍𝑡𝑏 – Impedância interna da fase b; 

𝑍𝑡𝑐 – Impedância interna da fase c; 

 

3.3.3. Cargas 

As cargas impactam fundamentalmente na ocorrência das perdas técnicas nos 

estudos de fluxo de carga no OpenDSS, devido a parâmetros como a demanda média 

informada, a curva de carga que descreve a característica de consumo ao longo do 

dia ou o modelo de carga utilizado. 

 

i. Demanda média 

O primeiro parâmetro significativo a ser determinado na modelagem da carga 

diz respeito a demanda média a ser utilizada nos estudos de fluxo de potência. Nesse 

aspecto, a demanda média das cargas de baixa e média tensão foi obtida a partir do 

banco de dados comercial da concessionária de energia, a partir dos dados de 

faturamento dos consumidores de baixa e média tensão. Dessa forma, a partir da 

divisão dos dados mensais de faturamento de energia (kWh), pelo respectivo período 

de faturamento e pela quantidade de horas do dia, se obtém os dados de demanda 

média (kW) das cargas, conforme procedimento descrito na figura 3.5. 

 

Figura 3. 5: obtenção da demanda média das cargas. 

 

ii. Modelo da carga 

Com relação ao modelo da carga a ser adotado nos estudos de fluxo de 

potência, a literatura e as normas internacionais ainda divergem com relação ao 

modelo ideal para representação das cargas da rede de distribuição e sua influência 

no cálculo de perdas (ROSSONI et al., 2013), (DRESCH, 2014) e (GRANADOS, 

2018). Entretanto, apesar da divergência com relação ao modelo mais adequado a 

ser utilizado, sabe-se que o modelo adotado impacta diretamente na corrente 
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demanda pela carga no instante de cálculo do fluxo de carga o que, 

consequentemente, impacto no cálculo das perdas técnicas. 

Considerando uma carga elétrica genérica, a potência consumida pela mesma 

pode ser definida por: 

𝑆̅ = |𝑆̅|∠𝜑 = 𝑃 + 𝑗𝑄 = �̇�𝐼∗̇                                         (3.6) 

Em que: 

𝑆̅ – Potência complexa consumida pela carga [kVA]; 

|𝑆̅| – Potência aparente consumida pela carga [kVA]; 

𝜑 – Ângulo cujo cosseno é igual ao fator de potência da carga; 

𝑃 – Potência ativa consumida pela carga [kW]; 

𝑄 – Potência reativa consumida pela carga [kvar]; 

�̇� – Fasor da tensão que o sistema fornece à carga [kV]; 

𝐼 ̇– Fasor da corrente absorvida pela tarde [A]; 

A relação entre a potência absorvida pela carga e a tensão sob a qual a mesma 

é submetida define os modelos de carga utilizados nos estudos de fluxo de potência. 

A figura 3.6 apresenta os principais modelos utilizados para representar a carga. 

 

Figura 3. 6: potência absorvida pela carga em função da tensão (OLIVEIRA et. al., 1996). 

 

 Modelo potência constante: uma carga representada por este modelo 

absorve a sua potência complexa nominal, independentemente da tensão 

aplicada ao seu terminal. Desta forma, a corrente absorvida pela carga é dada 

por (Radatz & Rocha, 2018): 

𝐼̇ =
𝑆̅∗

𝑛

�̇�∗
=

𝑃𝑛 − 𝑗𝑄𝑛

�̇�∗
                                                        (3.7) 
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Em que: 

𝑆�̅�- Potência complexa nominal absorvida pela carga [kVA]; 

𝑃𝑛 – Potência ativa nominal absorvida pela carga [kW]; 

𝑄𝑛 – Potência reativa nominal absorvida pela carga [kvar]; 

 A partir de (3.7), conclui-se que a corrente absorvida pela carga é inversamente 

proporcional à tensão aplicada ao terminal da carga. Desta forma, esse modelo de 

carga, cujo maior exemplo são os motores elétricos largamente utilizados em 

instalações industriais, implicam em elevados níveis de corrente absorvida quando da 

ocasião em que a tensão de suprimento da carga está abaixo de seu valor nominal. 

Portanto, considerando a dinâmica do sistema de distribuição e a inerente queda de 

tensão ao longo de um alimentador, a utilização deste modelo de carga, geralmente, 

implica no cálculo de perdas técnicas mais elevadas. 

 

 Modelo corrente constante: uma carga representada por este modelo 

permanece constante o módulo da corrente absorvida e seu fator de potência, 

independentemente da tensão aplicada ao seu terminal.  

Considerando a potência absorvida pela carga quando esta opera sob tensão 

nominal: 

𝑆�̅� = 𝑆𝑛∠𝜑 = 𝑃𝑛 + 𝑗𝑄𝑛                                                      (3.8) 

E a tensão nominal da carga: 

�̇�𝑛 = 𝑉𝑛∠𝜃                                                            (3.9) 

Dessa forma, a corrente absorvida é dada por: 

𝐼�̇� =
𝑆�̅�

∗

�̇�𝑛
∗ =

|�̅�𝑛|∠ − 𝜑

|�̇�𝑛|∠ − 𝜃
=

|�̅�𝑛|

|�̇�𝑛|
∠𝜃 − 𝜑 = 𝐼�̇�∠𝜃 − 𝜑                          (3.10) 

Na qual o módulo e o fator de potência permanecem constantes. Dessa forma, 

para qualquer valor de tensão �̇� = 𝑉∠𝜃1 aplicado à carga, a nova corrente será: 

𝐼̇ = 𝐼�̇�∠𝜃1 − 𝜑                                                          (3.11) 

Portanto, a potência absorvida será dada por:  

𝑆̅ = �̇�𝐼̇∗ = 𝑉∠𝜃1(𝐼�̇�∠𝜃1 − 𝜑)
∗
= 𝑉𝐼𝑛∠𝜑 =  𝑉𝐼𝑛𝑐𝑜𝑠𝜑 + 𝑗𝑉𝐼𝑛𝑠𝑒𝑛𝜑     (3.12) 
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Dessa forma, a potência absorvida pela carga varia linearmente com a tensão 

a ela aplicada: 

𝑆̅ =
�̇�

�̇�𝑛
�̅�𝑛                                                            (3.13) 

Entre as cargas utilizadas nas residências, a carga de corrente constante que 

mais contribui para o consumo são as lâmpadas de descarga. Para estas cargas, 

devido ao fato de a corrente permanecer constante independentemente da tensão de 

operação, as perdas resultantes do cálculo de fluxo de carga são geralmente inferiores 

ao caso em que as mesmas cargas são modelas como potência constante.  

 

 Modelo impedância constante: a carga representada por esse modelo possui 

sua impedância nominal �̅�𝑛 constante em função da tensão aplicada. 

Considerando novamente a potência ativa e reativa (3.8) absorvida pela carga 

com tensão nominal (3.9), a impedância da carga é dada por: 

�̅�𝑛 =
�̇�𝑛

2

𝑆�̅�
∗

=
𝑉𝑛

2

𝑆𝑛
∠𝜑 = 𝑅 + 𝑗𝑋                                              (3.14) 

Em que: 

𝑅 =
𝑉𝑛

2

𝑆𝑛
𝑐𝑜𝑠𝜑                                                        (3.15) 

𝑋 =
𝑉𝑛

2

𝑆𝑛
𝑠𝑒𝑛𝜑                                                         (3.16) 

Para qualquer valor de tensão �̇� = 𝑉∠𝜃1 aplicada à carga, a potência absorvida 

será dada por: 

𝑆̅ =
𝑉2

𝑍𝑛
∗ = (

�̅�𝑛

𝑉𝑛
2) 𝑉2 = (

𝑉

𝑉𝑛
)
2

𝑆�̅�                                            (3.17)  

 Dessa forma, a potência absorvida pela carga varia quadraticamente com 

tensão em seu terminal. Entre os exemplos de cargas residenciais que operam 

segundo esse modelo destacam-se as cargas resistivas, tais como chuveiro e ferro 

elétrico. 

A potência absorvida pela carga com este modelo apresenta uma sensibilidade 

maior à tensão em relação aos modelos de potência e corrente constante. Devido a 

isso, a sua utilização em estudos de fluxo de potência geralmente implica em menores 
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perdas técnicas, considerando a frequente queda de tensão observada ao longo do 

alimentador. 

 

 Modelo ZIP: este modelo de carga, frequentemente utilizado em estudos de 

fluxo de carga, é composto por parcelas dos modelos de potência, corrente e 

impedância constantes. Dessa forma, as potências ativa e reativa consumidas 

pela carga são dadas, respectivamente, por: 

𝑃 = 𝑅𝑒(𝑆̅) = (𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎

|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑎

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2)𝑃𝑛                            (3.18) 

𝑄 = 𝐼𝑚(𝑆̅) = (𝐾𝑃𝑟 + 𝐾𝐼𝑟

|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑟

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2)𝑄𝑛                           (3.19) 

Em que: 

𝐾𝑃𝑎 – Coeficiente que representa a quantidade de potência ativa da carga 

representada pelo modelo de potência constante; 

𝐾𝑃𝑟 – Coeficiente que representa a quantidade de potência reativa da carga 

representada pelo modelo de potência constante; 

𝐾𝐼𝑎 – Coeficiente que representa a quantidade de potência ativa da carga 

representada pelo modelo de corrente constante; 

𝐾𝐼𝑟 – Coeficiente que representa a quantidade de potência reativa da carga 

representada pelo modelo de potência constante; 

𝐾𝑍𝑎 – Coeficiente que representa a quantidade de potência ativa da carga 

representada pelo modelo de impedância constante; 

𝐾𝑍𝑟 – Coeficiente que representa a quantidade de potência reativa da carga 

representada pelo modelo de impedância constante; 

 Vale ressaltar que a soma dos coeficientes representativos das parcelas de 

potência constante, corrente constante e impedância constante, tanto para a potência 

ativa quanto reativa, deve totalizar uma unidade: 

𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎 + 𝐾𝑍𝑎 = 1                                             (3.20) 

𝐾𝑃𝑟 + 𝐾𝐼𝑟 + 𝐾𝑍𝑟 = 1                                             (3.20) 

A corrente absorvida pela carga, após a aplicação dos coeficientes, pode ser 

obtida por: 
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𝐼̇ =
𝑆̅∗

�̇�∗
=

𝑃 − 𝑗𝑄

�̇�∗
= (𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎

|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑎

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2)

𝑃𝑛

�̇�∗
− 𝑗 (𝐾𝑃𝑎 + 𝐾𝐼𝑎

|�̇�|

|�̇�𝑛|
+ 𝐾𝑍𝑎

|�̇�|
2

|�̇�𝑛|
2)

𝑄𝑛

�̇�∗
         (3.21) 

 

O modelo ZIP torna-se adequado do ponto de vista da representação da carga 

em estudos de fluxo de potência dado que, devido à não uniformidade das 

características operacionais das cargas constituintes de uma mesma instalação, ou 

mesma região ou mesmo a totalidade de um sistema de distribuição, a adoção de um 

mesmo modelo de carga incorreria em uma representação pouco realista da rede e, 

consequentemente, em um cálculo de perdas pouco condizente com as perdas 

realmente verificadas. 

No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio do PRODIST, em 

seu módulo 7, define que, para o cálculo de perdas nas redes de distribuição, seja 

adotado o modelo ZIP, 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. 

 

iii. Curva de carga 

Outro parâmetro significativo na modelagem da carga diz respeito à curva de 

carga que descreve o consumo diário de determinada unidade consumidora, seja ela 

residencial, comercial ou industrial. Em suma, a caracterização da carga é uma forma 

de a concessionária de energia obter um conhecimento de como seus clientes utilizam 

a energia, de forma a subsidiar o setor de planejamento da empresa, além de o 

processo estar incluído no âmbito do ciclo de revisão tarifária periódica para o cálculo 

de perdas. O processo de caracterização da carga da empresa compreende as 

seguintes etapas: 

 Etapa 1: definição das amostras obtenção das medições 

Diante da quantidade significativa de clientes que compõe a rede da 

concessionária, esta etapa diz respeito à seleção de amostras representativas que 

melhor descrevam a utilização da energia por parte dos consumidores. Para os 

consumidores em alta tensão este processo é mais simples, devido ao número 

reduzido de clientes alimentados e à tendência à uniformização do perfil de carga ao 

longo do ano. Entretanto, para consumidores em média e baixa tensão, devido à 

grande quantidade e à elevada diversidade com que a energia é consumida ao longo 

do tempo, este processo torna-se menos trivial, havendo a necessidade da seleção 
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de amostras que melhor representem o consumo dos clientes (PESSANHA et. al., 

2002). 

A amostragem, portanto, consiste na escolha de um conjunto representativo de 

unidades consumidoras atendidas pela empresa, nos quais são instalados medidores 

especiais com memória de massa a partir dos quais são retirados os dados para a 

composição das curvas de carga (PESSANHA et. al., 2002). 

Para os consumidores do sistema em estudo, a seleção das amostras se deu 

a partir da segmentação por grupo e subgrupo tarifário segundo o Módulo 1 do 

PRODIST (ANEEL, 2018). Nesta normativa da agência reguladora, os consumidores 

são divididos em: grupo A, composto de unidades consumidoras com fornecimento 

em tensão igual ou superior a 2,3 kV ou ainda, inferior a 2,3 kV, porém atendidas pelo 

sistema subterrâneo de distribuição; grupo B, composto por unidades consumidoras 

com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV. Os grupos e subgrupos estão 

apresentados nas tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. 

 

Subgrupo A1 A2 A3 A3a A4 AS 

Tensão de 
fornecimento (kV) 

V>230 88<V<138 V=69 30<V<44 2,3<V<25 
V<2,3 (sistema 
subterrâneo) 

Tabela 3. 1: consumidores do grupo A. 
 

Subgrupo B1 B2 B3 B4a 

Tipo de 
consumidor 

Residencial Rural 
Demais 
classes 

Iluminação pública 

Tabela 3. 2: consumidores do grupo B. 

 

Com o objetivo de conferir uma representação ainda mais acurada do perfil de 

consumo das unidades consumidoras, o sistema em estudo ainda tem a seleção de 

amostras baseada na segmentação de demanda, para unidades consumidoras do 

grupo A e na segmentação de consumo para unidades consumidoras do grupo B. As 

faixas estão apresentadas nas tabelas 3.3 e 3.4 para unidades do grupo A e unidades 

do grupo B, respectivamente. Para os demais subgrupos do grupo A, não houve a 

necessidade de seleção de amostras, dado que os consumidores neles contidos são 

em um número reduzido, ocorrendo a medição em todos eles. 
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  MT A4 MT A3a 

D (kW) 
  

D (kW) 
  

D (kW) 
  

D (kW) 
  

D (kW) 
  

D (kW) 
  

D (kW) 
  

Tabela 3. 3: distribuição de consumidores por faixas de demanda para consumidores em média 
tensão. 

 
 

BT residencial BT comercial BT industrial BT rural 

E (kWh) 
    

E (kWh) 
    

E (kWh) 
    

E (kWh) 
    

E (kWh) 
    

Tabela 3. 4: distribuição de consumidores por faixas de consumo para consumidores em baixa 
tensão. 

 

 Etapa 2: análise das medições 

A partir dos dados das amostras de consumidores selecionados, tem-se 

prosseguimento à análise das informações obtidas com o objetivo de realizar a 

validação das medições com os valores históricos de faturamento e na extração de 

três curvas típicas, uma para o dia útil, uma para o sábado e uma para o domingo, 

conforme apresentado na figura 3.7 (PESSANHA et. al., 2002). 

 

Figura 3. 7: extração de curvas características (PESSANHA et. al., 2002). 

𝐸 ≤ 79 

80 ≤ 𝐸 ≤ 219 

220 ≤ 𝐸 ≤ 499 

500 ≤ 𝐸 ≤ 999 

1000≥ 𝐸 

𝐸 ≤ 499 

500 ≤ 𝐸 ≤ 999 

1000 ≤ 𝐸 ≤ 4999 

5000 ≤ 𝐸 ≤ 9999 

10000≥ 𝐸 

𝐸 ≤ 499 

500 ≤ 𝐸 ≤ 999 

1000 ≤ 𝐸 ≤ 4999 

5000 ≤ 𝐸 ≤ 9999 

10000≥ 𝐸 

𝐸 ≤ 200 

200 ≤ 𝐸 ≤ 499 

500 ≤ 𝐸 ≤ 999 

1000 ≤ 𝐸 ≤ 4999 

5000≥ 𝐸 

D≤ 49 

50 ≤ 𝐷 ≤ 99 

100 ≤ 𝐷 ≤ 199 

200 ≤ 𝐷 ≤ 299 

 300 ≤ 𝐷 ≤ 499 

500 ≤ 𝐷 ≤ 999 

5000≥ 𝐷 

D≤ 49 

50 ≤ 𝐷 ≤ 99 

100 ≤ 𝐷 ≤ 199 

200 ≤ 𝐷 ≤ 299 

 300 ≤ 𝐷 ≤ 499 

500 ≤ 𝐷 ≤ 999 

5000≥ 𝐷 
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 Etapa 3: construção das tipologias 

Nesta etapa é empregado um algoritmo de cluster analysis para o agrupamento 

de curvas de carga com comportamentos semelhantes dentro de uma categoria de 

consumo (MÉFFE & OLIVEIRA, 2005). Em linhas gerais, estes algoritmos são 

utilizados para realizar a separação de um conjunto de N objetos em K classes 

mutuamente exclusivas, de forma que os objetos contidos em uma mesma classe 

sejam semelhantes entre si, mas diferentes dos objetos pertencentes às demais 

classes (GUARDIA, 2007).   

Utilizando os algoritmos de cluster analysis, foram definidas diversas tipologias 

de carga, para as cargas do sistema analisado, dentro de um mesmo subgrupo. 

Adicionalmente, para as cargas de iluminação pública e para as cargas em alta tensão 

(AT A3 e AT A2), foram definidas curvas de carga diretamente das medições, 

dispensando a realização dos procedimentos descritos nas etapas 1 e 2. A quantidade 

de topologias definidas para as cargas do sistema utilizados estão apresentadas na 

tabela 3.5. 

 Grupo B Grupo A 

Subgrupo 
BT 

residencial 
BT 

comercial 
BT 

industrial 
BT 

rural 
Iluminação 

Pública 
MT 
A4 

MT 
A3a 

AT 
A3 

AT 
A2 

Tipologias 10 10 10 10 1 10 10 4 4 

Tabela 3. 5: quantitativo de topologias de curvas de cargas para as cargas do sistema analisado. 

 Etapa 4: Ajuste das tipologias ao mercado anual 

Na última etapa do processo de geração das curvas de cargas é realizada a 

extrapolação dos resultados obtidos de forma a compatibilizar a energia contida nas 

tipologias de carga ao mercado total da empresa no ano de realização, conforme o 

nível de tensão e classe de consumo (PESSANHA et. al., 2002). 

Após o processo de ajuste das curvas de carga, as mesmas são armazenadas 

na BDGD da distribuidora. Nesta base de dados, cada unidade consumidora de alta 

(UCAT), média (UCMT) e baixa (UCBT) tensão possuem uma curva de carga 

associada, conforme o seu grupo tarifário, definido no módulo 1 do PRODIST e 

segundo as tipologias geradas, quantitativamente apresentadas na tabela 3.5 para 

cada subgrupo. 

Na etapa de modelagem da rede, segundo a figura 3.8, inicialmente foi 

realizada a leitura dos dados da BDGD da distribuidora (1), mais especificamente das 

entidades que definem as unidades consumidoras de alta, média e baixa tensão (2). 
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De posse dessas entidades, foram lidos especificamente os campos GRU_TAR e 

TIP_CC (3): o primeiro diz respeito ao subgrupo tarifário ao qual pertence a unidade 

consumidora e o segundo diz respeito à tipologia de carga que descreve o seu 

consumo para um dia útil, um sábado e um domingo. Portanto, após a leitura dos 

dados é atribuído um elemento LoadShape do OpenDSS à cada carga, de acordo 

com seu subgrupo tarifário e à sua tipologia de carga. 

 

 
Figura 3. 8: processo de seleção da curva de carga. 

 

Após à atribuição dos LoadShape às cargas por meio do processo descrito na 

figura 3.8, foram efetivamente gerados os parâmetros desses elementos para a 

execução do fluxo de carga no modo Daily do OpenDSS. O processo  de geração dos 

elementos do parâmetro Pmult dos LoadShapes, que descrevem a demanda da carga 

em cada instante do dia é descrito por meio da figura 3.9: a partir dos dados das 

campanhas de medição (1) são obtidos as curvas de carga segundo o subgrupo 

tarifário e suas respectivas tipologias que se tratam de dados de medição de demanda 

(2) a cada 15 minutos, compondo 96 pontos para um dia completo, para um dia útil, 

um sábado e um domingo. As curvas de demanda são então normalizadas (3) e 

divididas pelo seu valor médio (4) para a obtenção dos pontos que constituem os 

LoadShapes (5). 

 

Figura 3. 9: processo de obtenção dos LoadShapes a partir dos dados das campanhas de medição. 
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iv. Fator de correção do consumo 

Aplicando-se a metodologia descrita para a determinação da demanda média 

das cargas e das curvas de carga é possível calcular as perdas técnicas para uma 

determinada rede em 96 instantes do dia. Entretanto, a metodologia empregada resulta 

em curvas de perdas e curvas de demanda do alimentador para dias úteis, sábados e 

domingos que apresentam a mesma área, ou seja, denotam um mesmo consumo 

faturado independentemente da característica de utilização da energia por parte dos 

consumidoras durante os dias da semana. Tal consideração impacta diretamente tanto 

no cálculo de perdas de potência, realizado em intervalos de 15 minutos, quanto no 

cálculo mensal de perdas de energia, obtido a partir da integralização das curvas 

diárias. 

Visando solucionar o problema, foram implementados fatores de correção 

multiplicativos da demanda média das cargas, obtida a partir das faturas de energia, 

aplicados a cada carga, conforme o seu subgrupo tarifário e tipologia de carga. Para 

isso, foram utilizados os mesmos dados obtidos a partir das campanhas de medição 

para caracterização das cargas. 

Como primeiro passo, foram obtidos os dados de energia faturada para todas as 

cargas para as quais também foram especificadas as curvas de carga. Os dados de 

energia compreendem a energia consumida pela carga para um dia útil, um sábado e 

um domingo (3.22): 

𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑,𝑢,𝑠,𝑑 = ∑𝐷𝑖,𝑢,𝑠,𝑑 ∆𝑡                                        (3.22) 

Em que: 

𝑒𝑙𝑜𝑎𝑑,𝑢,𝑠,𝑑 – Energia consumida para um dia útil, um sábado e um domingo para a mesma 

carga [kWh]; 

𝐷𝑖 – Demanda instantânea da curva de carga [kW]; 

∆𝑡 – Duração do intervalo da curva de carga diária [h]. 

Posteriormente, com o objetivo de calcular a energia mensal média para as 

cargas, foram utilizadas as energias obtidas em (3.23), relacionando-as com a 

quantidade de dias úteis, sábados domingos e total de dias do respectivo mês para o 

qual será realizado o cálculo da perda de energia. 

𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
(𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢𝑛𝑢) + (𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠𝑛𝑠) + (𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑛𝑑)

𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠
                             (2.23) 

Em que: 
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𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 – Energia mensal média da carga [kWh]; 

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢 – Energia consumida para um dia útil [kWh]; 

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 – Energia consumida para um sábado [kWh]; 

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑 – Energia consumida para um domingo [kWh]; 

𝑛𝑢 – Quantidade de dias úteis do mês; 

𝑛𝑠 – Quantidade de sábados do mês; 

𝑛𝑑 – Quantidade de domingos do mês; 

𝑛𝑑𝑖𝑎𝑠 – Quantidade de dias do mês; 

Por fim, os fatores multiplicativos da demanda média das cargas são obtidos por 

meio da razão entre as energias diárias calculadas para cada carga especificada e sua 

respectiva energia média mensal. 

𝑓𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢, 𝑠, 𝑑 =
𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢, 𝑠, 𝑑

𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
                                                 (3.24) 

Em que: 

𝑓𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢, 𝑠, 𝑑 – Fatores de correção de consumo das cargas para um dia útil, sábado 

e domingo; 

𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢, 𝑠, 𝑑 – Energia consumida para um dia útil, um sábado e um domingo para a 

mesma carga [kWh]; 

𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 – Energia mensal média da carga [kWh]; 

Como resultado da metodologia empregada, a figura 3.10 apresenta três curvas 

de cargas que descrevem a característica de consumo de uma unidade residencial 

(figura 3.10a), comercial (figura 3.10b) e industrial (figura 3.10c) da área de concessão 

do estado do Pará. Pode ser observado que as curvas, aplicadas a cada carga de baixa 

ou média tensão, conforme o grupo tarifário e nível de tensão, fazem a distinção, tanto 

em forma quanto em energia faturada, para uma mesma carga nos diferentes dias da 

semana. 

As curvas foram utilizadas na modelagem da carga para a simulação com a 

finalidade de realizar o cálculo diário de perdas técnicas. 
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Figura 3. 10: Curvas de carga típicas para um consumidor a) residencial, b) comercial e c) industrial 

para um dia útil (preto), um sábado (vermelho) e um domingo (azul). 

 

3.3. ALGORITMO DE SOLUÇÃO DO FLUXO DE POTÊNCIA E CÁLCULO DE 

PERDAS 

O OpenDSS opera com dois algoritmos distintos de solução do fluxo de 

potência: um denominado método Normal e o outro método de Newton (diferente do 

método de Newton-Raphson clássico). O método utilizado por padrão no OpenDSS 

trata-se do método Normal ao passo que o método de Newton, devido à sua lentidão, 

apesar de ser mais robusto quando da solução de sistemas mais complexos (DUGAN 

& MONTENEGRO, 2018). 

O primeiro algoritmo, o método Normal, trata-se de um método de injeção de 

corrente, possuindo a vantagem de ser mais rápido, mas poder apresentar problemas 

de convergência para circuitos grandes e complexos, para os quais se recomenda o 

método de Newton. Entretanto, o algoritmo é suficientemente robusto para a maioria 

dos sistemas de distribuição e a convergência é geralmente alcançada entre 3 e 10 

iterações para o fluxo de potência inicial e entre 2 e 3 simulações para os cálculos 

subsequentes realizados no modo daily (PAYE, 2018). 
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Com relação à representação dos elementos da rede para o cálculo do fluxo de 

potência, apenas os elementos de entrega de energia (Power Delivey Elements ou 

PD) e os elementos de conversão de energia (Power Conversion Elements ou PC), 

além das fontes de tensão e corrente entram na formulação do fluxo de potência. Os 

elementos PD são completamente modelados pela sua matriz admitância nodal 

primitiva ao passo que os elementos PC e as fontes são elementos externos à rede, 

responsáveis por injetar corrente. Alguns elementos PC, devido a uma parcela que 

apresenta uma característica não linear, podem ter a mesma modelada por meio de 

uma corrente de compensação (DUGAN & MONTENEGRO, 2018). 

A figura 3.11 apresenta uma carga monofásica não linear conectada a uma 

rede no nó 1. Sabe-se que a corrente absorvida pela carga em questão se constitui 

em uma função da tensão aplicada em seus terminais, conforme (3.25). 

 

Figura 3. 11: carga monofásica não linear (RADATZ & CELSO, 2018). 

𝐼�̇�𝑒𝑟𝑚 = 𝑓(�̇�1)                                                                   (3.25) 

Em que:  

𝐼�̇�𝑒𝑟𝑚 – Corrente absorvida pela carga [A]; 

�̇�1 – Tensão nos terminais da carga [V]; 

Ao invés considerar uma corrente não linear −𝐼�̇�𝑒𝑟𝑚 injetada na rede, o 

OpenDSS converta a carga para um circuito equivalente de Norton, conforme a figura 

3.12. Nesta representação, a admitância �̅�𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟, linear e constante, é calculada 

tomando como base a condição de tensão nominal da carga, sendo incluída na matriz 

admitância nodal da rede. 
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Figura 3. 12: carga monofásica não linear representada por um equivalente de Norton (RADATZ & 
CELSO, 2018). 

 

Após a construção da matriz admitância nodal total do sistema utilizando a 

matriz admitância individual dos elementos PD e a não linearidade dos elementos PC, 

ocorre a formulação do problema, conforme apresentado na figura 3.13, na qual a 

matriz Y do sistema é a formada por matrizes primitivas de cada elemento da rede e 

os vetores de tensão e corrente são correspondentes a cada barra do sistema. 

 

 

Figura 3. 13: construção da rede no OpenDSS (RADATZ & CELSO, 2018). 

Após a modelagem do sistema e conexão dos seus elementos, o passo 

seguinte é a solução do fluxo de carga. O método de solução de fluxo de carga 

denominado Normal do OpenDSS emprega o método de injeção de corrente, 

constituindo-se em um método suficientemente robusto para a maioria dos sistemas 

de distribuição (RADATZ & ROCHA, 2018). Esse método exige que o chute inicial seja 

próximo da solução final, que é alcançada, usualmente após um número entre 4 e 10 
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iterações. O processo iterativo se dá conforme apresentado na figura 3.14, com 

etapas que envolvem:  

i. Passo 1: consiste na realização de uma solução direta da matriz admitância 

nodal do sistema, considerando uma corrente de compensação nula para todos 

os elementos PC. Desta forma, entram no processo somente as correntes 

injetadas por fontes; 

ii. Passo 2: nesta etapa são calculadas as correntes de compensação injetadas 

pelos elementos PC e, posteriormente, incluídas na matriz 𝐼𝑖𝑛𝑗; 

iii. Passo 3: nesta etapa, é obtida uma nova solução do sistema segundo (3.26), 

considerando o vetor de correntes injetadas atualizado; 

�̇�𝑛𝑜𝑑𝑎𝑙 = [�̅�𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎]−1 × 𝐼�̇�𝑛𝑗                                                 (3.26)  

iv. Passo 4: nesta etapa, é realizado o teste de convergência. Caso o sistema 

atinja a convergência, tem-se o fim do processo iterativo, caso contrário, tem-

se a execução dos passos 2 e 3. 

 
Figura 3. 14: processo do algoritmo de solução do fluxo de potência no OpenDSS (RADATZ & 

ROCHA, 2018). 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresentou o processo de modelagem da rede de distribuição por 

meio da leitura das informações provenientes de bancos de dados da distribuidora, 

com destaque para os elementos cujos parâmetros mais contribuem decisivamente 

para a ocorrência de perdas, a saber: as linhas, os transformadores e as cargas. 

Adicionalmente, foi apresentado o processo de solução do fluxo de carga no 

OpenDSS, realizado após a modelagem da rede e conexão elétrica de todos os seus 

elementos.  

No próximo capítulo será abordada em detalhes a metodologia de cálculo de 

perdas proposta no trabalho, com destaque para a abordagem das características da 

Impedância Equivalente Operacional associado a algoritmos para correção do fator 

de potência das cargas e detalhamento das perdas técnicas por segmento da rede de 

distribuição. 
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGIA DE CÁLCULO DE PERDAS TÉCNICAS 

 

A metodologia de cálculo de perdas técnicas e não técnicas em redes de 

distribuição proposta nesta tese tem por objetivo prover um grau adequado de 

precisão na aferição das perdas, considerando um sistema de distribuição real e suas 

particularidades tais como limitação de dados, topologias e características de 

consumo de energia por parte dos consumidores. 

Neste aspecto, a metodologia proposta possui algumas premissas básicas: 

i. Base de dados dos elementos da rede completa e concisa: a metodologia 

proposta baseia-se em uma modelagem completa da rede, desde os 

alimentadores constituintes da rede de média tensão até aos ramais de ligação 

e às cargas em baixa tensão. Considerando que as BDGDs das distribuidoras 

de energia elétrica no Brasil estão em um processo de melhoria contínua na 

busca de construir e manter uma base de dados que contemple os dados 

geográficos e não geográficos da rede com uma quantidade de erros e 

inconsistências cada vez menor, tal premissa, no momento e no horizonte a 

médio e longo prazo, torna-se factível de ser considerada. 

ii. Curvas de carga que representem de forma eficiente o perfil de consumo 

das unidades consumidoras: as curvas de carga, obtidas através das 

campanhas de medição para caracterização das cargas, foram obtidas por 

meio da metodologia apresentada no tópico “3.3.3. Cargas”, armazenadas na 

BDGD da distribuidora e utilizadas na etapa de modelagem da rede por meio 

da leitura das entidades que definem as cargas de baixa, média e alta tensão. 

As curvas de carga foram utilizadas nas simulações no OpenDSS no modo 

Daily, e fundamentaram a utilização de um valor da Impedância Equivalente 

Operacional para cada instante do horário do dia, em intervalos de 15 minutos, 

de forma a acompanhar a curva de carregamento do sistema. 

iii. Dados de medição: a utilização de dados de medição de energia injetada e 

fator de potência no início do alimentador, à jusante do transformador da 

subestação. Novamente, à medida que as concessionárias de energia 

implementam sistemas de medição e controle espalhados pela rede de 

distribuição, incluindo o início dos alimentadores, a premissa da utilização 
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desses dados como uma das bases para o cálculo de perdas torna-se factível 

de ser considerada. 

  

4.1. A IMPEDÂNCIA EQUIVALENTE OPERACIONAL (IEO) 

4.1.1. Definição 

 Tomando o sistema de distribuição genérico da figura 2.6, reescrito com 

informações adicionais na figura 4.1, tem-se as perdas técnicas totais, definidas em 

(2.15) e (2.16), devido ao atendimento às cargas regulares e às perdas não técnicas, 

e a corrente total injetada no sistema, 𝐼𝑖𝑛𝑗, necessário ao suprimento das mesmas 

cargas e às perdas técnicas ativas e reativas nas linhas e transformadores da rede. 

 

 

Figura 4. 1: rede de distribuição genérica e representação da sua IEO associada. 

 

  Tomando como base essas duas grandezas da rede de distribuição, a 

Impedância Equivalente Operacional é definida como a relação funcional complexa 

entre a perda técnica total calculada para uma rede, dividida pelo quadrado do módulo 

da corrente total injetada (Bezerra et. al., 2018), conforme a definição: 

 𝑍𝐼𝐸𝑂 = 𝑅𝐼𝐸𝑂 + 𝑗𝑋𝐼𝐸𝑂 =
𝑃𝑇

𝐼𝑖𝑛𝑗
2 + 𝑗

𝑄𝑇

𝐼𝑖𝑛𝑗
2                                           (4.1) 

Em que: 

𝑍𝐼𝐸𝑂 - Impedância Equivalente Operacional (IEO) [omhs]; 

𝑅𝐼𝐸𝑂 – Resistência Equivalente Operacional [omhs]; 

𝑋𝐼𝐸𝑂 – Reatância Equivalente Operacional [ohms]; 

𝑃𝑇 - Perda técnica ativa total do sistema [kW]; 
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𝑄𝑇- Perda técnica reativa total do sistema [kvar]; 

𝐼𝑖𝑛𝑗 - Corrente injetada na saída da subestação [A]; 

  Desta forma, a IEO definida, representa um equivalente operacional para uma 

rede com o propósito especifico de cálculo de perdas técnicas, cujo valor depende das 

perdas totais calculadas e do quadrado da corrente injetada. As perdas totais, por sua 

vez, estão relacionadas com a topologia da rede elétrica, da carga elétrica suprida e 

da magnitude das tensões para um ponto de operação em análise (Bezerra et. al., 

2018). Portanto, a cada condição operacional da rede, que envolve a alteração destes 

fatores, pode ser definida uma IEO, que reflete a sua operação. 

  Tomando como exemplo uma alteração na topologia da rede por meio da 

alteração do estado da chave 𝐶𝐻1 de normalmente fechado (NF) para normalmente 

aberto (NA) irá impactar na alteração da topologia da rede e, desta forma, resultar em 

uma nova IEO que irá representar essa nova condição operacional. Da mesma forma, 

alterações no carregamento da rede, bem como na característica de consumo 

relacionado ao modelo da carga irão resultar em uma nova IEO representativa desta 

nova condição operacional. 

  Entretanto, tomando a definição da parcela resistiva (𝑅𝐼𝐸𝑂) e reativa (𝑋𝐼𝐸𝑂) da 

IEO, conclui-se que a corrente de carga exerce influência tanto no numerador, 

(𝑃𝑇 = 𝑅𝐼𝑖𝑛𝑗
2 ) e (𝑄𝑇 = 𝑋𝐼𝑖𝑛𝑗

2 ), quanto no denominador, (𝑅𝐼𝐸𝑂 =
𝑃𝑇

𝐼𝑖𝑛𝑗
2 ) e (𝑋𝐼𝐸𝑂 =

𝑄𝑇

𝐼𝑖𝑛𝑗
2 ). 

Dessa forma, é razoável esperar-se um efeito de cancelamento devido à corrente de 

carga e, consequentemente, que 𝑅𝐼𝐸𝑂 e 𝑋𝐼𝐸𝑂 sejam pouco sensíveis às variações de 

carregamento. Portanto, para condições variáveis de carregamento da rede, porém 

mantendo-se a mesma topologia e que o perfil de tensão nas barras (𝑉1, 𝑉2, 𝑉3, 𝑉4 𝑒 𝑉5) 

sejam similares, é esperado que a IEO apresente um valor aproximadamente 

constante (PAYE, 2018), (BEZERRA et. al., 2018) e (BEZERRA et. al., 2019). 

  Ainda, devido ao desbalanceamento natural das redes de distribuição, nas quais 

o carregamento entre as fases pode variar substancialmente, o que faz com que os 

softwares realizem o fluxo de carga trifásico, é definida também a Impedância 

Equivalente Operacional trifásica, calculada a partir da relação entre a perda total 

verificada na rede e a corrente total injetada em cada fase (Paye, 2018), conforme 

(4.2), (4.3) e (4.4): 

𝑍𝐼𝐸𝑂_3 = 𝑅𝐼𝐸𝑂_3 + 𝑗𝑋𝐼𝐸𝑂_3                                              (4.2) 

Em que: 
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𝑍𝐼𝐸𝑂_3 - Impedância Equivalente Operacional Trifásica (IEO) [omhs]; 

𝑅𝐼𝐸𝑂_3 – Resistência Equivalente Operacional Trifásica [omhs]; 

𝑋𝐼𝐸𝑂_3 – Reatância Equivalente Operacional Trifásica [ohms]; 

𝑅𝐼𝐸𝑂_3 =
𝑃𝑇_𝐴+

𝑃𝑇_𝐵 + 𝑃𝑇_𝐶

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2 =

𝑃𝑇

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2                     (4.3) 

𝑋𝐼𝐸𝑂_3 =
𝑄𝑇_𝐴+

𝑄𝑇_𝐵 + 𝑄𝑇_𝐶

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2 =

𝑄𝑇

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴
2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐵

2 + 𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐶
2                     (4.4) 

Em que: 

𝑃𝑇_𝐴,𝐵,𝐶 – Perda técnica ativa nas fases A, B e C da rede, respectivamente [kW]; 

𝐼𝑖𝑛𝑗_𝐴,𝐵,𝐶 – Corrente total injetada nas fases A, B e C da rede, respectivamente [A]; 

𝑄𝑇_𝐴,𝐵,𝐶 – Perda técnica reativa nas fases A, B e C da rede, respectivamente [kvar]; 

 

4.1.2. Propriedades 

A partir da definição da Impedância Equivalente Operacional, torna-se de suma 

importância o estudo de suas características de forma a observar a sua relação com 

as variáveis intrínsecas aos sistemas de distribuição. Para esse fim, será utilizado o 

sistema de distribuição teste do IEEE de 13 barras (figura 4.2), por ser uma rede 

amplamente utilizada e cuja modelagem já está disponível para o OpenDSS, o que 

torna as simulações mais facilmente replicáveis. 

 

 

Figura 4. 2: sistema teste IEEE- 13 (IEEE POWER & ENERGY SOCIETY, 1992). 
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A tabela 4.1, a seguir, apresenta os dados das cargas do sistema IEEE-13. 

Podem ser observadas cargas monofásicas e trifásicas, com os modelos de potência 

constante, impedância constante e corrente constante. 

 Fase A Fase B Fase C 

Barra Modelo kW kvar kW kvar kW kvar 

671 P 1155 660 1155 660 1155 660 

634 P 160 110 120 90 120 90 

645 P 0 0 170 125 0 0 

646 Z 0 0 230 132 0 0 

692 I 0 0 0 0 170 151 

675 P 485 190 68 60 290 212 

611 I 0 0 0 0 170 80 

652 Z 128 86 0 0 0 0 

670 P 17 10 66 38 117 68 

Tabela 4. 1: cargas constituintes do sistema teste IEEE- 13. 

 

i. Relação entre a IEO e o perfil de tensão da rede 

Com o objetivo de analisar a relação entre a Impedância Equivalente 

Operacional e o perfil de tensão da rede, foi realizada a comutação forçada do tap do 

regulador de tensão presente na saída da subestação do sistema teste IEEE- 13. O 

carregamento da rede, entretanto, foi mantido. Apesar de, devido aos diferentes 

modelos de carga atribuídos às cargas do sistema, alterações no perfil de tensão da 

rede irão implicar, necessariamente, em diferentes valores de potência absorvida 

pelas mesmas. 

Portanto, a figura 4.3 apresenta a variação da tensão no regulador de tensão 

(eixo vertical), em pu, em função do parâmetro ptratio, cujo produto pelo parâmetro 

vreg do mesmo regulador, determina a tensão no secundário. São apresentadas as 

tensões nas fases a (vermelho), b (azul) e c (verde). Cabe ressaltar que a alteração 

do tap do regulador de tensão irá implicar em variações na tensão em todas às barras 

à jusante do mesmo. 
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Figura 4. 3: tensão no secundário do regulador de tensão (eixo vertical) em função do parâmetro 

ptratio (eixo horizontal). 

 

A figura 4.4 apresenta o efeito da variação do tap do regulador de tensão entre 

o seu valor mínimo (vermelho) e seu valor máximo (azul). Devido ao OpenDSS operar 

com o conceito de nós, em que uma barra possui diferentes nós associados às 

respectivas fases da mesma barra, dessa forma, na figura 4.4: os três primeiros nós 

representam as três fases da barra de referência; os nós 4, 5 e 6, representam as três 

fases da barra à montante do regulador de tensão; os nós 7, 8 e 9 representam as 

três fases da barra à jusante do regulador de tensão e assim por diante. 

 

Figura 4. 4: tensões nos nós da rede IEEE- 13, para o tap mínimo (vermelho) e máximo (azul). 

 

Dessa forma, por meio das equações (4.3) e (4.4), foram determinadas as 

parcelas ativa (𝑅𝐼𝐸𝑂_3) e reativa (𝑋𝐼𝐸𝑂_3) da Impedância Equivalente Operacional para 

cada um dos perfis de tensão estabelecidos por meio da comutação forçada do tap 
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do regulador de tensão. A figura 4.5, portanto, apresenta os valores de 𝑅𝐼𝐸𝑂_3 e 𝑋𝐼𝐸𝑂_3 

para cada variação na tensão verificada na rede. Por meio da forma das linhas obtidas, 

pode-se inferir que ambas as grandezas calculadas variam de forma 

aproximadamente linear com a tensão da rede. 

 

 

Figura 4. 5: relação entre a Impedância Equivalente Operacional e a variação de tensão no regulador 
de tensão. 

 

Com o objetivo de analisar com mais detalhes a variação da IEO com a tensão 

da rede, foi tomada a parcela ativa da IEO, que efetivamente será utilizada para o 

cálculo de perdas técnicas e não técnicas ativas, em seus diversos valores obtidos 

por meio da variação linear do perfil de tensão da rede, conforme procedimento 

descrito no presente tópico. Os dados dos diferentes valores de 𝑅𝐼𝐸𝑂_3 foram então 

considerados como um diagrama de dispersão e foi traçada uma reta de regressão 

conforme modelo de regressão linear simples em (4.5) (Paternelli, 2020), com o 

objetivo de descrever a correlação entre os valores de 𝑅𝐼𝐸𝑂_3 (eixo dos 𝑌𝑖) e os valores 

da tensão no secundário do regulador de tensão (eixo dos 𝑋𝑖). 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖 + 𝑒𝑖                                                    (4.5) 

Em que: 

𝑌𝑖 – Valor observado para a variável dependente 𝑌 no i-ésimo nível da variável 

dependente 𝑋; 

 𝛽0 – Constante de regressão, que representa o intercepto da reta com o eixo dos 𝑌; 

𝛽1 – Coeficiente de regressão, que representa a variação de 𝑌 em função da variação 

de uma unidade da variável 𝑋; 

𝑋𝑖 – i-ésimo nível da variável independente 𝑋(𝑖 = 1, 2, … , 𝑛); 
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𝑒𝑖 – erro associado à distância entre o valor observado 𝑌𝑖 e o correspondente ponto 

na curva. 

Conforme pode ser visto graficamente na figura 4.6, há uma forte relação entre  

𝑅𝐼𝐸𝑂_3 e o perfil de tensão do sistema, com a variável independente (𝑅𝐼𝐸𝑂_3) 

correlacionando-se com um forte grau de linearidade com a variável dependente (perfil 

de tensão). Como forma de mensurar a adequação deste modelo proposto, foi 

calculado o coeficiente de determinação, utilizando (4.6) (MATHWORKS, 2020), 

obtendo-se um valor 𝑅2 = 0,9947, próximo da unidade, o que demonstra a adequação 

do modelo. 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

                                                    (4.6) 

Em que: 

𝑦𝑖 - Valor observado para a variável dependente no i-ésimo nível da variável 

dependente 𝑋; 

�̂�𝑖 – Valor da variável independente ajustado pela reta no i-ésimo nível da variável 

dependente 𝑋; 

�̅� – Média dos valores observado para a variável independente; 

 

 

Figura 4. 6: relação entre a parcela resistiva da IEO e a variação de tensão no regulador de tensão. 

 

Mudando-se o modelo de carga utilizado na execução do fluxo de carga, agora 

aplicando-se o modelo de potência constante a todas as cargas, foi observada a 

mesma relação, expressa na figura 4.7. O coeficiente de determinação obtido foi de 

𝑅2 = 0,9951. 
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Figura 4. 7: relação entre a parcela resistiva da IEO e a variação de tensão no regulador de tensão 
com todas as cargas utilizando o modelo de potência constante. 

 

Mudando-se novamente o modelo de carga para a execução do fluxo de carga, 

agora aplicando-se o modelo de impedância constante a todas as cargas, foi 

observada a mesma relação, expressa na figura 4.8. O coeficiente de determinação 

obtido foi de 𝑅2 = 0,9952. 

 

 

Figura 4. 8: relação entre a parcela resistiva da IEO e a variação de tensão no regulador de tensão 
com todas as cargas utilizando o modelo de impedância constante. 

 

 Por fim, utilizando o terceiro modelo de carga mais comumente utilizado, o 

modelo de corrente constante, a mesma relação foi observada. O coeficiente de 

determinação obtido foi de 𝑅2 = 0,9952. Desta forma, pode-se concluir que a relação 

linear que caracteriza a variação da Impedância Equivalente Operacional com o perfil 
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de tensão da rede independe do modelo de carga utilizado na etapa de execução do 

fluxo de carga. 

 

Figura 4. 9: elação entre a parcela resistiva da IEO e a variação de tensão no regulador de tensão 
com todas as cargas utilizando o modelo de corrente constante. 

 

ii. Relação entre a IEO e o carregamento da rede 

Outro aspecto de relevância que impacta na ocorrência de perdas técnicas nas 

redes de distribuição diz respeito ao carregamento. Com respeito à utilização da IEO, 

trata-se de uma questão central que viabiliza o seu uso para diferentes perfis de 

carregamento, princípio a partir do qual será apresentado a metodologia para o cálculo 

de perdas não técnicas. 

Tomando novamente o sistema IEEE- 13 e realizando a variação da potência 

ativa de todas as cargas entre 80% e 120% do seu valor nominal, obteve-se o perfil 

da potência total injetada para cada instante de carregamento da rede, de acordo com 

a figura 4.10. 

 

Figura 4. 10: potência ativa total injetada na rede de acordo com a variação do carregamento. 
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De acordo com a variação linear do carregamento da rede os taps do regulador 

de tensão foram automaticamente ajustados, com valores apresentados na figura 

4.11, com a fase A em preto, a fase B em azul e a fase C em vermelho. 

 

Figura 4. 11: variação dos taps do regulador de tensão de acordo com o carregamento da rede. 

 

Como efeito do carregamento da rede e da atuação do regulador de tensão, 

diferentes perfis de tensão serão observados na rede, conforme a variação da 

potência absorvida pelas cargas. A figura 4.12, portanto, apresenta o perfil de tensão 

da rede em estudo para o carregamento mínimo (vermelho) e para o carregamento 

máximo (azul). 

 

Figura 4. 12: perfil de tensão da rede para carregamento mínimo (vermelho) e máximo (azul). 

 

Calculando-se a parcela resistiva da Impedância Equivalente Operacional para 

cada instante do carregamento da rede, obtém a forma da figura 4.13. Obteve-se uma 

variação de 4,67% entre os valores máximo e mínimo da IEO para o intervalo 
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considerado. Observou-se, novamente, uma relação direta entre a variação do perfil 

de tensão na rede, representada pela comutação dos taps do regulador de tensão 

(figura 4.11), refletida no perfil de tensão da rede (figura 4.12). 

 

Figura 4. 13: relação entre a IEO e o carregamento da rede. 

 

Com o objetivo de verificar o impacto da variação dos taps do regulador de 

tensão no valor calculado da IEO, foi novamente realizada a variação do 

carregamento da rede entre 80% e 120% da carga nominal, porém, mantendo-se os 

taps fixos nos valores para o atendimento à carga máxima, apresentados na figura 

4.11. Os valores fixos dos taps estão apresentados na figura 4.14. Foram escolhidos 

estes valores dos taps do regulador de tensão devido ao atendimento à carga máxima 

do regulador de tensão, de forma a não incorrer em um perfil de tensão que não 

atenda aos requisitos mínimos em termos de qualidade da energia. 

 

 

Figura 4. 14: taps fixos do regulador de tensão para as fases A (preto), B (azul) e c (vermelho). 
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Apesar de os taps se manterem fixos ao longo da variação do carregamento da 

rede, o perfil de tensão se modifica, conforme verificado na figura 4.15, que apresenta 

o perfil de tensão para a carga mínima (vermelho) e máxima (azul). 

 

 
Figura 4. 15: perfil de tensão da rede para carregamento mínimo (vermelho) e máximo (azul), 

considerando os taps fixos do regulador de tensão. 

 

Considerando a manutenção dos taps fixos do regulador de tensão, neste novo 

cenário, a IEO apresenta uma variação com o carregamento conforme apresentado 

na figura 4.16. Nesta figura, para efeito de comparação, foi mantida a mesma escala 

da figura 4.13. Portanto, é observada uma variação significativamente menor quando 

da manutenção dos taps do regulador de tensão em valores fixos. A variação 

observada, neste cenário, foi de 0,3189%. 

 

Figura 4. 16: relação entre a IEO e o carregamento da rede, considerando os taps fixos do regulador 
de tensão. 
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4.1.3. Aplicação no cálculo de perdas 

Considerando as propriedades da Impedância Equivalente Operacional 

relacionadas à variação do perfil de tensão e ao carregamento da rede, neste trabalho, 

a IEO foi aplicada de uma forma distinta em relação aos trabalhos apresentados em 

(BEZERRA et. al., 2018), (BEZERRA et. al., 2019), (COSTA et. al., 2019) e (PAYE, 

2018). Nos trabalhos citados, foi utilizado apenas um valor da IEO para a 

determinação das perdas técnicas e não técnicas para as demais condições de 

carregamento. 

Como nova abordagem, no presente trabalho, serão utilizados 288 valores 

diferentes da IEO: 96 valores para um dia útil, seguindo o perfil de consumo; 96 

valores para um sábado, seguindo o perfil de consumo; e 96 para um domingo, 

seguindo o perfil de consumo. Com isso, para cada instante será definido um valor da 

IEO, conforme ilustrado na figura 4.17, com a definição de um valor da IEO a cada 15 

minutos da curva diária de carregamento do alimentador. Desta forma, em sistemas 

reais, nos quais é usual a utilização de reguladores de tensão para ajustes dos taps 

conforme a variação diária de carregamento, a utilização de um valor da IEO para 

cada um dos 96 pontos confere uma maior precisão ao cálculo de perdas. 

 

 
Figura 4. 17: definição do valor da IEO para cada instante da curva de carga (Z1, Z2, Z3,..., Zn) que 

descreve um dia da semana. 

 

Neste ponto, cabe destacar como se dá a utilização da IEO para a aferição das 

perdas técnicas e não técnicas, conforme apresentado na figura 4.18:  
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1) No primeiro passo, é realizado o cálculo do fluxo de carga para a primeira condição 

de carregamento, caracterizada pela modelagem da rede considerando somente as 

cargas regulares presentes nos bancos de dados da empresa;  

2) Então, a partir da primeira condição de carregamento, é realizado o cálculo da IEO, 

conforme detalhado no tópico “4.1.1. Definição”;  

3) Posteriormente, nesta etapa, são utilizados os dados elétricos medidos (corrente, 

tensão e energia) da segunda condição de carregamento, caracterizada pela 

consideração das cargas irregulares. Nesta condição, o efeito das cargas irregulares 

está refletido nas medições de corrente, energia e tensão obtidas no ponto da rede 

para o qual foi calculada a IEO. 

Vale destacar que, usualmente, as empresas não dispõem de dados precisos de 

localização e estimativa exata da energia consumida pelas cargas irregulares 

presentes no sistema, fator que impede a realização de um estudo de fluxo de carga 

mais preciso; 

4) Portanto, a partir da utilização dos parâmetros elétricos medidos e da IEO, é 

possível realizar o cálculo das perdas técnicas totais (compostas pelas perdas 

técnicas devido ao atendimento às cargas regulares e pelas perdas técnicas devido 

ao atendimento às cargas irregulares) e das perdas não técnicas 

 

Figura 4. 18: filosofia de utilização da IEO. 

 

Partindo da filosofia de utilização da IEO, a metodologia detalhada para o 

cálculo de perdas técnicas e não técnicas é descrita na figura 4.19: 

1) Na primeira etapa, são carregados os dados provenientes da BDGD (Base de 

Dados Geográfica da Distribuidora), cujos parâmetros estão definidos no Módulo 10 

do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica) e os dados das 

campanhas de medição realizadas pela distribuidora para caracterização da carga; 

2) Na segunda etapa, é realizada a modelagem da rede no OpenDSS a partir dos 

dados contidos no BDGD e das curvas características das cargas obtidas por meio 

das campanhas de medição; 
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3) Nesta etapa, ocorre a execução da rotina que irá definir o fator de potência a ser 

utilizado no fluxo de carga para o cálculo de perdas, a ser detalhada no tópico “4.2. 

Algoritmo de Correção do Fator de Potência das Cargas”; 

4) De posse da rede modelada, o fluxo de carga é então realizado seguindo as curvas 

de carga diárias típicas (para um dia útil, um sábado e um domingo) especificadas 

para cada carga, com passo de simulação de 15 minutos; 

5) Nesta etapa é realizado o cálculo da IEO por meio da equação (4.2); 

6) Nesta etapa é obtida a curva de carga da rede após o cálculo do fluxo de potência. 

Considerando que cada carga conectada à rede possui uma característica diária de 

consumo, de acordo com a sua curva de carga, o atendimento a todas as cargas irá 

resultar em uma curva de carga geral do alimentador; 

7) Nesta etapa, são carregados as informações de bancos de dados comerciais e 

novamente a BDGD da distribuidora; 

8) Nesta etapa, a partir das informações obtidas na etapa (6), são carregados os 

dados de energia mensal injetada no alimentador; 

9) Na etapa, de posse da curva de carga da rede e da energia mensal injetada, é 

então obtida uma curva diária de carregamento do sistema que, neste ponto, 

considera o atendimento à potência faturada (cargas regulares), às perdas técnicas e 

às perdas não técnicas; 

10) Nesta etapa são lidos os valores de tensão e fator de potência medidos no 

alimentador; 

11) Na etapa 11, são obtidas as correntes totais injetadas no sistema, a cada 15 

minutos, a partir dos dados de potência, calculados na etapa (9) e tensão e fator de 

potência, obtidos na etapa (10); 

𝐼 =
𝑃

√3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐹𝑃
                                                       (4.7) 

Em que: 

𝐼 – Corrente total injetada no sistema [A]; 

𝑃 – Potência ativa total injetada no sistema [kW]; 

𝑉 – Tensão medida no início do alimentador [kV]; 

𝐹𝑃 – Fator de potência medido no início do alimentador; 

12) Na etapa 12, é então realizado o cálculo das perdas técnicas totais que, neste 

ponto, incluem as perdas técnicas resultantes do atendimento à potência faturada e 

perdas técnicas resultantes das perdas não técnicas. 



93 
 

𝑃𝑇 = 𝑅𝐼𝐸𝑂_3 ∙ 𝐼2                                                    (4.8) 

Em que: 

𝑃𝑇 – Perdas técnicas totais [kW]; 

𝑅𝐼𝐸𝑂_3 – Parcela resistiva da Impedância Equivalente Operacional Trifásica [Ohms]; 

𝐼 – Corrente total injetada na rede [A]; 

13) Nesta etapa, é lida a potência faturada total das cargas conectadas, em intervalos 

de 15 minutos. Embora o conceito de “fatura” remeta à energia consumida em um 

determinado instante de tempo, para fins de cálculo, será admitida uma curva de 

potência absorvida em instantes de 15 minutos para a determinação das perdas totais 

e das perdas não técnicas. A potência absorvida por cada carga, é dada pela equação 

(4.9). A composição das curvas de demanda de todas as cargas resulta então na 

potência faturada total do sistema. 

𝐷𝑖 = 𝐷𝑚 ∙ 𝐿𝑆𝑖 ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢, 𝑠, 𝑑                                         (4.9) 

𝐷𝑖 – Potência ativa demanda pela carga no instante i [kW]; 

𝐷𝑚 – Demanda média da carga [kW]; 

𝐿𝑆𝑖 – Fator multiplicativo da curva de carga no instante i; 

𝑓𝑎𝑐𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑢, 𝑠, 𝑑 – Fator de correção do consumo da carga para um dia útil, um sábado 

e um domingo; 

14) Nesta etapa, são obtidas as perdas totais do sistema, a partir da curva de potência 

ativa total injetada, obtida na etapa (9), e da potência faturada, obtida na etapa (13), 

conforme 4.10: 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑛𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎             (4.10) 

15) Na etapa final, são obtidas as perdas não técnicas a partir da diferença entre as 

perdas técnicas totais calculadas na etapa (12) e as perdas totais calculadas na etapa 

(14). 

16) Adicionalmente, na etapa (16), será realizado o cálculo das perdas técnicas por 

segmento, conforme apresentado detalhadamente no tópico “4.3. Perda por 

Segmento da Rede de Distribuição”. 

 

 



94 
 

 

Figura 4. 19: fluxograma da metodologia para o cálculo de perdas utilizando a IEO. 

 

4.2. ALGORITMO DE CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DAS CARGAS 

No cálculo de perdas técnicas por meio de estudos de fluxo de carga é 

imprescindível a modelagem adequada das cargas presentes neste sistema. Desse 

modo, entre os parâmetros necessários para a caracterização da carga encontra-se o 

fator de potência, que se trata de uma grandeza adimensional e possui diferentes 

faixas de valores para os diversos tipos de consumidores presentes na rede de 

distribuição de energia (ALEXANDER & SADIKU, 2013). 

A determinação do fator de potência das cargas implica diretamente na 

demanda de potência reativa a ser suprida pela fonte ou pelos elementos de 

compensação reativa distribuídos pela rede e, desta forma, impacta no fluxo de 

corrente e, consequentemente, na magnitude das perdas técnicas observadas. Desta 

forma, há uma relação sensível entre o fator de potência da rede e a ocorrência de 

perdas técnicas (AU et al. 2008) e (WU & NI, 2016). 

Vale ressaltar que o fator de potência observado no início do sistema resulta 

do fluxo de potência reativa total entre a fonte e os elementos da rede. Desta forma, 

os diversos elementos conectados, como linhas, transformadores, cargas e 

reguladores irão contribuir para o fator de potência observado. Da mesma forma, 

novos elementos, como a geração distribuída também terão sua contribuição, embora 

seja usual que tais elementos sejam conectados à rede com fator de potência unitário, 

ou seja, injetando apenas potência ativa. 
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Entretanto, os bancos de dados comerciais das distribuidoras de energia, 

usualmente, armazenam apenas informações relativas a consumo de potência ativa 

para fins de faturamento, para os consumidores de baixa tensão, pois estes, em geral, 

ainda não seguem legislações mais rígidas quanto ao consumo de potência reativa 

da unidade consumidora. Portanto, a consideração do fator de potência no cálculo de 

perdas de certa forma implica em um certo nível de aproximação, dado que seriam 

necessários medições e levantamentos das cargas em todos os pontos de carga do 

alimentador, considerando os diferentes instantes do dia. 

Visando contornar esse problema, vários trabalhos já foram realizados com o 

intuito de se chegar a um fator de potência a ser empregado no cálculo do fluxo de 

carga que melhor represente a realidade da rede, com um nível de aproximação que 

retorne resultados precisos no processo apuração das perdas. A abordagem mais 

tradicional consiste na consideração de um fator de potência aproximado que reflita 

as características dos equipamentos em operação nas unidades consumidoras da 

rede em análise (MOURA & SOUZA, 2008) ou a utilização de fatores de potência 

considerados típicos para consumidores em baixa tensão (ALMEIDA et al., 2003), 

(GRAINGER et al., 1989), (FAN et al., 2014) e (DASHTAKI & HAGHIFAM, 2013). 

Nos sistemas de distribuição reais, as concessionárias, usualmente, não 

realizam medição de fator de potência dos consumidores de baixa tensão, entretanto 

a mesma grandeza é medida nas saídas dos alimentadores, nos consumidores em 

média tensão e nos transformadores de distribuição, quando estes últimos fazem 

parte de um programa de medição fiscal. Desse modo, pode-se fazer uma estimativa 

dos fatores de potência das cargas em baixa tensão em função do fator de potência 

medido no alimentador, acrescentando assim, maior precisão no cálculo de perdas 

técnicas desta rede. 

Com base na literatura que trata sobre o tema, foi desenvolvido um algoritmo 

que tem como finalidade ajustar o fator de potência das cargas presentes num sistema 

de distribuição de tal forma que o fator de potência calculado por meio do fluxo de 

carga na barra principal, que seria o início do alimentador, esteja condizente com o 

valor medido do fator de potência no mesmo ponto. Em resumo, a proposta 

apresentada trata de um processo iterativo com a finalidade de igualar o fator de 

potência calculado ao medido, no início do alimentador, por meio do ajuste do fator de 

potência das cargas, com a finalidade de ganho de precisão na estimativa de perdas 

técnicas no sistema. 
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Nesse sentido, foi implementado um algoritmo que tem como objetivo estimar 

o fator de potência dos consumidores de baixa tensão presentes no sistema, a partir 

do valor do fator de potência medido no início do alimentador, valor este que é medido 

pela concessionária. A figura 4.20 apresenta um fluxograma que objetiva explicar o 

funcionamento do algoritmo: 

1) A primeira etapa do algoritmo consiste no carregamento da rede modelada no 

OpenDSS; 

2) Nesta etapa ocorre a execução do fluxo de carga no OpenDSS no modo normal, 

ou seja, que executa o fluxo de carga para a condição de carregamento médio do 

sistema. Inicialmente, foi considerando que todas as cargas de baixa tensão possuem 

um fator de potência igual a 0,92, configurado então como um chute inicial. Para as 

demais cargas, constituídas pelas cargas de média tensão, foi mantido um valor fixo 

igual a 0,92; 

3) A partir dos dados obtidos pela execução do fluxo de carga, é calculado o fator de 

potência no início do alimentador, conforme as equações (4.11) e (4.12): 

𝑆𝑖𝑛𝑗 = √𝑃𝑖𝑛𝑗
2 + 𝑄𝑖𝑛𝑗

2                                                        (4.11) 

𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑃𝑖𝑛𝑗

𝑆𝑖𝑛𝑗
                                                            (4.12) 

Em que: 

𝑆𝑖𝑛𝑗 – Potência aparente total injetada no sistema [kVA]; 

𝑃𝑖𝑛𝑗 -  Potência ativa total injetada no sistema [kW]; 

𝑄𝑖𝑛𝑗 -  Potência ativa total injetada no sistema [kvar]; 

𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 – Fator de potência calculado no início do alimentador. 

4) De posse do valor do fator de potência calculado no início do alimentador na etapa 

(3), compara-se com o fator de potência fornecido pelo sistema de medição, gerando, 

desta forma uma diferença entre as duas grandezas, conforme: 

𝑑𝑖𝑓 = 𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 − 𝐹𝑃𝑚𝑒𝑑                                                (4.13) 

Em que: 

𝑑𝑖𝑓 – Diferença entre o fator de potência calculado e o fator de potência medido; 

𝐹𝑃𝑐𝑎𝑙𝑐 – Fator de potência calculado no início do alimentador; 

𝐹𝑃𝑚𝑒𝑑 - Fator de potência medido no início do alimentador; 
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5) A diferença entre os dois valores de fator de potência é calculada e comparada com 

uma tolerância mínima estabelecida. No trabalho, foi utilizada uma diferença igual a 

0,00001; 

6) Se a diferença calculada for menor que a tolerância estipulada, o novo fator de 

potência calculado pelo algoritmo será então atribuído às cargas de baixa tensão para 

posterior cálculo das perdas. Vale destacar que o mesmo fator de potência, obtido 

pela execução do sistema no modo normal, será utilizado para o cálculo das perdas 

para o dia útil, o sábado e o domingo. 

7) Entretanto, caso a diferença seja superior à tolerância especificada, um novo fator 

de potência será atribuído às cargas, cujo valor será dado pela subtração do fator de 

potência antigo pela diferença calculada na etapa (4). O algoritmo retorna novamente 

para a etapa (2), com a execução do fluxo de carga com o novo fator de potência, 

repetindo-se  o processo até que a diferença entre os fatores de potência calculado e 

medido seja menor que a tolerância estipulada. 

 
Figura 4. 20: fluxograma do algoritmo de ajuste de fator de potência das cargas. 
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Por meio deste algoritmo, busca-se acrescentar uma maior precisão ao cálculo 

de perdas técnicas na rede de distribuição, dada a relação sensível entre os seus 

valores e a escolha do fator de potência das cargas. Portanto, o fator de potência 

definido no estudo de fluxo de carga, por meio do algoritmo apresentado, será aquele 

que leva em consideração o aspecto operativo da carga, bem como a interação entre 

as demais reatâncias da rede, presentes nas linhas e transformadores, além da 

injeção/absorção de potência reativa por meio de elementos de compensação, tais 

como os bancos capacitores. 

Como as reatâncias ou potências injetadas/absorvidas desses elementos são 

armazenadas em bancos de dados da distribuidora, a partir dos quais se realizada a 

modelagem da rede, o elemento que permanece com a parcela de potência reativa 

indeterminada consiste nas cargas de baixa tensão, que terão seus fatores de 

potência alterados por meio do algoritmo descrito. 

A metodologia para a determinação do fator de potência das cargas em baixa 

tensão pode também ser implementada considerando uma subestação composta por 

diversos alimentadores, contanto que cada alimentador possua um sistema de medição 

que forneça o seu fator de potência mensal. Desta forma, de posse da informação das 

cargas em baixa tensão por alimentador e das medições necessárias, o algoritmo pode 

ser implementado conforme apresentado na figura 4.21, com a definição de um novo 

fator de potência a ser utilizado no cálculo de perdas paras as cargas discriminadas por 

alimentador da subestação. 
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Figura 4. 21: aplicação do algoritmo de correção do fator de potência para uma subestação. 

 

4.4. PERDA POR SEGMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

Conforme apresentado no tópico “2.1.3. Perda por segmento”, os diferentes 

segmentos do sistema de distribuição contribuem à sua maneira para a ocorrência de 

perdas técnicas, conforme os equipamentos neles instalados, o nível de tensão, os 

aspectos construtivos e a ocorrência de perdas não técnicas. Por meio da modelagem 

realizada no OpenDSS e utilizando-se da Impedância Equivalente Operacional é 

possível realizar o cálculo das perdas técnicas em cada segmento da rede, conforme 

apresentado por meio do fluxograma da figura 4.22. O fluxograma foi ajustado a partir 

daquele apresentado na figura 4.19 com o objetivo de simplificar informações sobre a 

metodologia geral de cálculo de perdas e adicionar outras relacionadas ao cálculo de 

perdas técnicas por segmento.  

Neste fluxograma, as etapas de (1) a (5) são as mesmas detalhadas no 

fluxograma da figura 4.22. Desta forma, as próximas etapas seguem: 

6) Nesta etapa, além das perdas técnicas totais calculadas para fins de determinação 

da IEO, são calculadas as perdas técnicas por segmento na condição operacional em 

que o sistema está atendendo somente as cargas regulares. Após o cálculo das 

perdas técnicas por segmento, são calculados fatores que relacionam essas perdas 

com as perdas técnicas devido ao atendimento aos consumidores regulares, 

conforme: 
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𝐹𝑎𝑡𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇 =
𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇

𝑃𝑇_𝑈𝐶
                                               (4.14) 

𝐹𝑎𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 =
𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜

𝑃𝑇_𝑈𝐶
                                                  (4.15) 

𝐹𝑎𝑡𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇 =
𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇

𝑃𝑇_𝑈𝐶
                                               (4.16) 

𝐹𝑎𝑡𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 =
𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙

𝑃𝑇_𝑈𝐶
                                                 (4.17) 

Em que: 

𝐹𝑎𝑡𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇 – Fator de proporção para as perdas na rede de média tensão; 

𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇 – Perda técnica na rede de média tensão devido ao atendimento às 

cargas regulares [kW]; 

𝑃𝑇_𝑈𝐶 – Perda técnica ativa devido ao atendimento aos consumidores regulares [kW]; 

𝐹𝑎𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜– Fator de proporção para as perdas nos transformadores de distribuição; 

𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 - Perda técnica nos transformadores de distribuição devido ao atendimento 

às cargas regulares [kW]; 

𝐹𝑎𝑡𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇 – Fator de proporção para as perdas na rede de baixa tensão; 

𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇 – Perda técnica na rede de baixa tensão devido ao atendimento às cargas 

regulares [kW]; 

𝐹𝑎𝑡𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 - Fator de proporção para as perdas nos ramais de ligação; 

𝑃𝑇_𝑈𝐶_𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 - Perda técnica nos ramais de ligação devido ao atendimento às cargas 

regulares [kW]; 

 Posteriormente, as etapas (7) e (8) novamente se constituem em etapas já 

descritas no fluxograma da figura 4.19. Portanto: 

9) Nesta etapa, após o cálculo das perdas técnicas totais devido ao atendimento às 

cargas regulares e às cargas irregulares, são calculadas a perdas técnicas totais por 

segmento: 

𝑃𝑇_𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇 = 𝐹𝑎𝑡𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇𝑃𝑇                                      (4.18) 

𝑃𝑇_𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝐹𝑎𝑡𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜𝑃𝑇                                         (4.19) 

𝑃𝑇_𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇 = 𝐹𝑎𝑡𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇𝑃𝑇                                      (4.20) 

𝑃𝑇_𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 = 𝐹𝑎𝑡𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙𝑃𝑇                                        (4.21) 

Em que: 

𝑃𝑇_𝑅𝑒𝑑𝑒𝑀𝑇 – Perda técnica total na rede de média tensão [kW]; 

𝑃𝑇 – Perda técnica ativa total [kW]; 
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𝑃𝑇_𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 – Perda técnica total nos transformadores de distribuição [kW]; 

𝑃𝑇_𝑅𝑒𝑑𝑒𝐵𝑇 – Perda técnica total na rede de baixa tensão [kW]; 

𝑃𝑇_𝑅𝑎𝑚𝑎𝑙 – Perda técnica total nos ramais de ligação [kW]; 

Com relação aos medidores de energia, a quantificação das perdas é dada por 

(Oliveira, 2009): 

𝑃𝑚 =
𝑃𝑚𝑒𝑑𝑁𝑚(𝑖1 + 2𝑖2 + 3𝑖3)

1000
                                      (4.22) 

Em que: 

𝑃𝑚 – Perda de energia nos medidores [kWh]; 

𝑃𝑚𝑒𝑑 – Perda média por elemento medidor de energia [W]; 

𝑁𝑚 – Número total de medidores; 

𝑖1 – Percentagem de medidores monofásicos; 

𝑖2 – Percentagem de medidores bifásicos; 

𝑖3 – Percentagem de medidores trifásicos; 

Por fim, para a apuração das perdas no segmento Outros, que engloba as 

perdas em equipamentos diversos da rede de distribuição e que são de difícil 

determinação, foi adicionado uma porcentagem de 5% em relação às perdas totais 

calculadas nos demais segmentos, excetuando-se os medidores de tensão, conforme 

determinação expressa no Módulo 7 do PRODIST (ANEEL, 2018). Portanto: 

𝑃𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 = 𝑃𝑇 𝑥 0,05                                           (4.23) 

Em que: 

𝑃𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 – Perda técnica no segmento Outros [kW]; 

𝑃𝑇 – Perda técnica ativa total [kW]; 

 Desta forma, a perda técnica real da rede de distribuição, que engloba as 

perdas técnicas devido ao atendimento às cargas regulares, as perdas técnicas 

devido ao atendimento às cargas irregulares, as perdas nos medidores e nos demais 

equipamentos é dada por: 

𝑃𝑇_𝑅𝑒𝑎𝑙 = 𝑃𝑇 + 𝑃𝑚 + 𝑃𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠                                            (4.23) 
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Figura 4. 22: fluxograma do procedimento de cálculo das perdas por segmento por meio da 

metodologia da IEO. 

Vale destacar que a metodologia descrita para determinação das perdas 

técnicas por segmento, que se utiliza de fatores de proporcionalidade entre a primeira 

condição operacional (sem cargas irregulares) e a segunda condição operacional 

(com cargas irregulares) apresenta um grau de precisão sujeito a fatores relacionados 

às perdas não técnicas como a sua localização e impactos na tensão a nível local. 

Entretanto, tais fatores também afetam as demais metodologias utilizadas para a 

determinação das perdas por segmento. 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo detalhou a metodologia proposta para o cálculo de perdas técnicas 

e não técnicas em redes de distribuição com base na utilização da Impedância 

Equivalente Operacional, já definida e utilizada em trabalhos anteriores. 

Adicionalmente, ainda com base na utilização da IEO, foram apresentadas as rotinas 

para correção do fator de potência das cargas em baixa tensão, com o objetivo de 

prover maior precisão ao cálculo de perdas e a perda técnica por segmento da rede 

de distribuição. 

O próximo capítulo irá apresentar e discutir os resultados da aplicação da 

metodologia proposta em um sistema teste do IEEE e em um alimentador de 

distribuição real. 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o objetivo de verificar a precisão da metodologia proposta para o cálculo 

de perdas, serão apresentados os resultados utilizando o sistema teste do IEEE de 

123 barras e uma subestação de distribuição real da área de concessão do estado do 

Pará. Devido a limitações com relação à rede, para o sistema teste IEEE- 123, serão 

apresentados resultados somente com o objetivo de avaliar a precisão da utilização 

da Impedância Equivalente Operacional. Com relação à subestação real, serão 

também apresentados resultados detalhados dos processos envolvendo a 

metodologia de utilização da IEO, além dos resultados envolvendo as rotinas de 

correção do fator de potência e de cálculo de perdas por segmento. 

 

5.1. SISTEMA TESTE IEEE-123 

Nos sistemas de distribuição reais as perdas não técnicas resultantes de 

fraudes e furtos de energia estão constantemente presentes na operação das redes e 

impactam significativamente no cálculo das perdas técnicas totais. Entretanto, sua 

localização e magnitude individual é, constantemente, de difícil determinação. 

Portanto, visando a avaliação da precisão da Impedância Equivalente Operacional na 

operação real da rede foi utilizado o sistema IEEE- 123 (figura 5.1) e foram 

adicionadas parcelas de cargas individuais às barras de carga com o objetivo de 

simular a ocorrência das perdas não técnicas. 

Essa abordagem parte do fato de que o OpenDSS fornece o valor de demanda 

média individualmente para cada carga na etapa de modelagem, o que configura as 

cargas regulares. A partir do acesso ao OpenDSS por meio da Interface COM 

(Component Object Model), foram adicionadas a algumas cargas irregulares, 

escolhidas randomicamente, percentuais aleatórios de acréscimo de carga, 

caracterizando a condição de carregamento na qual há a presença de cargas 

irregulares. 
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Figura 5. 1: Sistema teste IEEE-123 base. 

 

Desta forma, nas simulações foram consideradas duas condições de 

carregamento do sistema mencionado: 

 Primeira condição de carregamento: nesta condição de carregamento, o 

sistema IEEE- 123 modelado no OpenDSS tem sua simulação executada no 

modo daily, utilizando-se de algumas curvas de carga provenientes da 

distribuidora de energia do estado do Pará aplicadas à demanda média das 

cargas. Nesta condição de carregamento é calculada a Impedância Equivalente 

Operacional. 

 Segunda condição de carregamento: para simular a segunda condição de 

carregamento, no qual há a ocorrência de perdas não técnicas, foram tomadas 

as demandas médias das cargas modeladas no OpenDSS (portanto, as cargas 

regulares) e, por meio do acesso à Interface COM (Component Object Model), 

foram adicionadas parcelas adicionais de carga que representam as cargas 

irregulares, caracterizando a condição de carregamento na qual há a presença 

de perdas não técnicas. Vale ressaltar que, essas parcelas adicionais de 

cargas foram acrescidas randomicamente tanto em termos de localização 

quanto em termos de magnitude. Desta forma, aproximadamente metade das 

barras de carga, escolhidas randomicamente, recebem uma parcela adicional 

referente à perda não técnica e a magnitude dessa parcela adicional individual 
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também varia randomicamente entre a faixa de 0 e 50% da demanda média da 

carga que recebeu a parcela adicional. 

Com relação à adição de perdas não técnicas na interface COM do OpenDSS, 

a distribuição de cargas irregulares se deu de forma diferente da metodologia utilizada 

no Módulo 7 do PRODIST, estabelecida pela ANEEL. Segundo o órgão regulador, a 

distribuição de perda não técnica na etapa de cálculo se dá de forma proporcional ao 

faturamento das cargas, sendo que cada carga regular conectada ao sistema 

receberá uma parcela de carga irregular proporcional ao seu faturamento. Nas 

simulações, conforme já abordado, foi empregada uma metodologia diferente, com 

uma distribuição randômica tanto em termos de magnitude da carga irregular 

individual adicionada quando em termos de localização no sistema, sendo que nem 

todas as cargas irregulares receberão uma parcela de carga irregular. Foi adotada tal 

metodologia devido ao fato de que, no caso real das distribuidoras, não há incidência 

de fraudes e furtos de energia em todos os consumidores, além de que essa incidência 

não é necessariamente proporcional ao faturamento das cargas. 

Portanto, tomando algumas das curvas de cargas residenciais, comerciais e 

industriais retiradas da BDGD da distribuidora e realizando-se a simulação no modo 

Daily do OpenDSS, obteve-se as duas condições de carregamento apresentadas na 

figura 5.2: a primeira (azul) diz respeito à condição de carregamento na qual o sistema 

opera sem cargas irregulares e foi utilizada para o cálculo da IEO; a segunda diz 

respeito à condição na qual o sistema opera com a adição das cargas irregulares 

adicionadas por meio da abordagem anteriormente descrita. 

 

Figura 5. 2: potência ativa injetada no sistema IEEE- 123 nas duas condições de carregamento, sem 
cargas irregulares (vermelho) e com cargas irregulares (preto). 
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Neste ponto, anteriormente à apresentação dos resultados, cabe destacar a 

definição dos dois valores de perdas que serão apresentadas e comparadas entre si: 

 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, 

conforme a distribuição randômica descrita.  

 Perda retornada pela IEO: trata-se da perda calculada por meio da aplicação 

da metodologia da IEO, conforme descrito no tópico “4.1.3. Aplicação no 

cálculo de perdas”. Portanto, a partir da IEO calculada na primeira condição de 

carregamento (sistema IEEE- 123 base, sem cargas irregulares) e utilizando-

se dos parâmetros elétricos da segunda condição de carregamento (sistema 

IEEE- 123 com cargas irregulares), a saber a tensão, corrente e potência, é 

calculada a perda técnica total e a perda não técnica, por meio da diferença 

entre a perda total e a perda técnica total. 

 

Levando em consideração a simulação no modo Daily, foi então calculado um 

valor da IEO, a partir da primeira condição de carregamento, para cada instante da 

curva de carregamento, discretizada em intervalos de 15 minutos, totalizando 96 

intervalos, conforme apresentado na figura 5.3. 

 

Figura 5. 3: curva de valores da IEO ao longo do dia. 

 

A figura 5.4, portanto, apresenta o comparativo entre a curva de perdas reais 

do sistema (obtidas por meio do fluxo de carga no OpenDSS) e a curva de perdas 

obtidas por meio da utilização da IEO. Pode-se observar uma forte aderência entre os 
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valores das duas curvas a cada instante de tempo, o que denota a elevada precisão 

da metodologia da IEO. 

 

 

Figura 5. 4: perda técnica real (preto) e perda técnica calculada por meio da IEO (vermelho). 

 

Tomando-se a diferença entre as duas curvas da figura 5.4 e calculando-se a 

diferença para cada instante de tempo, obtém-se a curva de erro entre as perdas 

calculadas por meio da IEO e as perdas reais calculadas por meio do fluxo de carga, 

apresentada na figura 5.5. Adicionalmente, calculando-se a energia perdida sob cada 

uma das curvas da figura 5.4, conforme a equação (5.1), obtém um erro entre os dois 

valores de energia calculados igual 0,4907%. 

𝑒𝑇𝑒𝑐 = ∑𝑃𝑇𝑖

𝑁𝑖

𝑖=1

∙ 𝑇                                                         (5.1) 

Em que: 

𝑒𝑇𝑒𝑐 – Energia perdida ao longo de um dia de execução do cálculo [kWh]; 

𝑁𝑖 – Número de períodos do dia; 

𝑃𝑇𝑖 – Perda técnica calculada para cada período do dia i [kW]; 

𝑇 – Duração de cada intervalo da curva de carga diária [h]. 

O erro calculado entre os dois valores de energia foi obtido por meio da 

equação (5.2): 

𝑒𝑟𝑟𝑜 = (
𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐼𝐸𝑂 − 𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑅𝑒𝑎𝑙
) ∙ 100                                      (5.2) 

Em que: 
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𝑒𝑟𝑟𝑜 – Erro entre os valores das energias obtidas pelas duas metodologias; 

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]; 

 

Figura 5. 5: erro entre as perdas calculadas pela IEO e as perdas reais para cada instante da curva 

de carregamento. 

 

Considerando que a IEO apresenta uma certa dependência com relação à 

variação do perfil de tensão da rede entre as duas condições operacionais: a condição 

na qual é calculada a IEO (somente cargas regulares) e a condição de operação sem 

(com cargas regulares e irregulares), a figura 5.6 ressalta que mesmo uma variação 

do perfil geral entre as barras não comprometeu a precisão dos resultados. Nesta 

figura, a parte a apresenta o perfil geral de tensão em todos os nós do sistema (278 

nós ao todo) para o carregamento mínimo das duas condições operacionais segundo 

a figura 5.2, a parte b apresenta o perfil geral de tensão da rede para a condição de 

carregamento médio e a parte c apresenta o mesmo perfil para a condição de 

carregamento máximo. Portanto, embora a adição de cargas irregulares ao sistema 

implique na mudança geral do perfil de tensão da rede, tal mudança não chegou a 

comprometer a precisão no cálculo das perdas técnicas totais. 
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Figura 5. 6: perfil de tensão da rede para as condições de a) carregamento mínimo, b) carregamento 

médio e c) carregamento máximo. 

 

O erro de 0,4907% no cálculo de perdas foi obtido por meio da execução de 

um cenário operacional da rede, com uma característica particular de distribuição das 

perdas não técnicas em termos de magnitude e localização, conforme apresentado 

no “ANEXO II – DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES” 

subtópico “II.1. Dados do sistema IEEE- 123 base”. Considerando este cenário 

particular, a incidência total de perdas não técnicas correspondeu 10,60% em relação 

à demanda total das cargas regulares. Portanto, a avaliação de apenas um cenário 

de ocorrência das perdas não técnicas pode não ser o suficiente para uma avaliação 

geral da precisão da metodologia. 

Visando contornar esta limitação, foi implementada uma rotina para o cálculo 

de sucessivas execuções da metodologia da IEO, sendo que em cada execução a 
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segunda condição de carregamento (com cargas irregulares) apresenta uma 

configuração diferente de cargas irregulares adicionadas, em termos da localização 

nas barras do sistema (em cada execução, diferentes barras receberão parcelas de 

perda não técnica), em termos de magnitude individual (percentual individual de carga 

irregular adicionada nas barras de carga, conforme exemplificado na tabela II.1, que 

varia entre 0 e 50% da demanda média da carga) e em termos da incidência total de 

perdas não técnicas em relação à demanda total das cargas regulares. Portanto, em 

cada execução, todos estes parâmetros (localização, parcela individual e incidência 

total de perdas não técnicas) são escolhidos aleatoriamente conforme função 

implementada na Interface COM do OpenDSS. 

Considerando a abordagem descrita, foram executadas 1000 (mil) diferentes 

simulações, cada uma com os parâmetros descritos escolhidos aleatoriamente. Para 

cada simulação foi obtido um erro diferente da perda retornada pela metodologia da 

IEO em relação à perda real, conforme apresentado na figura 5.7, que relaciona o erro 

obtido à sua respectiva simulação. 

 

Figura 5. 7: simulações executadas do sistema IEEE- 123 e os erros associados. 

 

Com o objetivo de melhor organizar os resultados e extrair mais informações, 

foi realizada a distribuição normal dos erros obtidos nas mil simulações, conforme 

apresentado na figura 5.8. Pode ser observado que a média dos erros obtidos, 

considerando todas as simulações realizadas, foi igual a 0,7271%. 
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Figura 5. 8: distribuição normal dos erros obtidos nas simulações executadas. 

 

Ainda, considerando a área total sob a curva (cujo valor é igual a 1) da figura 

5.8, podem ser extraídas três áreas distintas que representam a probabilidade de os 

erros serem encontrados: 0,9943, 0,9543 e 0,6812. Os limites no eixo horizontal (dos 

erros) para as três áreas distintas são estabelecidos conforme as equações (5.3), (5.4) 

e (5.5), respectivamente: 

𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝜇 ± 3 ∙ 𝜎                                                       (5.3) 

𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝜇 ± 2 ∙ 𝜎                                                       (5.4) 

𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝜇 ± 𝜎                                                          (5.5) 

Em que: 

𝑒𝑟𝑟𝑜 – Erro entre o cálculo da perda pela metodologia da IEO e da perda real; 

𝜇 – Média dos erros; 

𝜎 – Valor do desvio padrão dos erros; 

Considerando que o valor da média dos erros foi igual a 0,7271 e o desvio 

padrão foi igual a 0,9084, os limites das áreas calculadas por meio das equações (5.3), 

(5.4) e (5.5), apresentados na figura 5.9, são iguais a: 

 Área 99,43%: −1,9981 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 3,4523; 

 Área 95,43%: −1,0897 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 2,5439; 

 Área 68,12%: −0,1813 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 1,6355; 

Portanto, depreende-se que uma parcela significativa dos erros calculados nas 

simulações encontra-se em intervalos admissíveis do ponto de vista do não 

comprometimento da precisão no cálculo das perdas dado que 95,43% dos erros, por 

exemplo, encontram-se dentro do intervalo −1,0897 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 2,5439. 
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Figura 5. 9: áreas sob a curva de distribuição normal dos erros: a) 99,43%, b) 95,43% e c) 68,12%. 

 

Considerando o percentual individual de carga irregular acrescida 

randomicamente às barras de carga na faixa entre 0 e 50%, a distribuição normal da 

porcentagem total de perda não técnica é mostrada na figura 5.10, na qual pode ser 

visto um valor médio de perda não técnica igual a 11,5186%. 

 

 

Figura 5. 10: distribuição normal dos valores de incidência total de perdas não técnicas. 

 

Visando analisar outros cenários de incidência de perda não técnica, a 

magnitude da porcentagem individual adicionada randomicamente às barras de carga 

foi variada entre as faixas de 0-40%, 0-30%, 0-20% e 0-10%. A distribuição normal 

dos erros e o erro médio obtido podem ser visualizados na figura 5.10. Para as 

simulações realizadas, foram obtidos erros médios iguais a 0,6670%, 0,3183%, -

0,0796% e -0,2990, respectivamente. 
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Figura 5. 11: erro médio igual a: a) 0,6670%; b) 0,3183%; c) -0,0796; e d) -0,2990. 

 

Adicionalmente, nas simulações foram obtidas médias de inserção de perda 

não técnica iguais a 9,4928%, 7,2974%, 5,2587% e 2,9436%. 

 

5.2. SISTEMA REAL (SUBESTAÇÃO) 

O sistema real utilizado nas simulações foi a subestação da Pedreira, na área 

urbana da cidade de Belém-PA. A subestação possui três transformadores de 

potência, cada um com potência nominal de 20 MVA e tensão de 69kV/13,8kV, 

suprindo 12 (doze) alimentadores conectados conforme apresentado na figura 5.12. 
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Figura 5. 12: topologia básica da subestação da Pedreira em Belém-PA. 

 

A tabela 5.1 apresenta os dados gerais da subestação a ser utilizada nas 

simulações. 

Alimentador 

Número 
de 

cargas 
BT 

Número 
de 

cargas 
MT 

Número de 
bancos de 
capacitores 

Unidades 
Consumidoras 
com geração 

distribuída 

Comprimento 
rede MT [km] 

Comprimento 
rede BT [km] 

PD01 1845 8 2 1 7.22 70.31 

PD02 3688 20 1 4 6.14 116.64 

PD03 5675 25 2 2 9.42 196.61 

PD04 6561 5 2 3 9.45 226.58 

PD05 5087 17 2 5 9.32 177.77 

PD06 3847 14 2 2 7.25 135.38 

PD07 4487 10 1 1 6.92 157.71 

PD08 2917 4 0 2 8.02 105.22 

PD09 2859 25 1 4 10.13 110.75 

PD10 3586 8 1 4 6.93 120.85 

PD11 5228 15 4 1 11.87 185.43 

PD12 5274 7 1 6 12.24 195.26 

Tabela 5. 1: dados gerais da subestação da Pedreira. 

 

5.2.1. Cálculo de perdas utilizando a IEO 

Utilizando a subestação modelada no OpenDSS e os dados elétricos medidos, 

será efetuado o cálculo de perdas técnicas e não técnicas utilizando a metodologia 

descrita na seção “4.1.3. Aplicação no cálculo de perdas”. Para efeito de apresentação 

dos resultados, será considerada a sequência do procedimento descrito na figura 

4.19. Ainda, considerando que a rede modelada, a energia consumida pelas cargas e 
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os dados elétricos medidos para o alimentador dizem respeito ao período que 

compreende o mês de janeiro de 2019, para o cálculo dos valores em termos de 

energia será então considerado esse intervalo de tempo. 

Logo na etapa (4), que compreende a execução do fluxo de carga na rede 

modelada no OpenDSS para o dia útil, o sábado e o domingo, são calculadas as 

perdas técnicas devido ao atendimento às cargas regulares presentes no sistema, 

conforme apresentado na figura 5.13. As perdas técnicas, conforme observado, 

apresentam variações significativas ao longo do horário do dia e entre o dia útil, o 

sábado e o domingo. Vale destacar que essa diferenciação do consumo entre os dias 

da semana foi implementada por meio da metodologia dos fatores de correção de 

carga, apresentada no tópico “3.3.3. Cargas”. 

 

Figura 5. 13: perda técnica devido ao atendimento às cargas regulares para o dia útil (preto), o 
sábado (azul) e o domingo (vermelho). 

Neste ponto, vale destacar que, além dos dados de perdas em termos de 

energia, serão apresentadas as curvas diárias pois estas fornecem um importante 

cenário de como e quando essas perdas ocorrem no sistema, subsidiando medidas 

por parte da empresa na busca de sua mitigação. 

Passando à etapa (5), foi calculada a Impedância Equivalente Operacional para 

o dia útil, o sábado e o domingo referente ao mês em análise, apresentadas na figura 

5.14. 
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Figura 5. 14: parcela resistiva da IEO calculada para dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo 
(vermelho) para o mês de referência. 

Posteriormente, na etapa (6), a partir do cálculo da potência total injetada a 

cada instante de carregamento da rede obtida por meio do fluxo de carga no OpenDSS 

considerando o atendimento somente às cargas regulares, foi calculada a curva de 

carga do alimentador, para o dia útil, o sábado e o domingo do mês de referência, 

conforme apresentado na figura 5.15. 

 

 

Figura 5. 15: curva de carregamento da rede para o dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo 
(vermelho) para o mês de referência. 

Posteriormente, na etapa (7), é realizada a leitura dos dados comerciais da 

distribuidora a partir dos quais é extraída a energia total injetada mensal na 

subestação, conforme a etapa (8). A demanda média injetada no alimentado é então 

obtida por meio da divisão da energia mensal injetada pelo período de faturamento e 
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pelas horas do dia, em procedimento semelhante ao utilizado para a determinação da 

demanda média das cargas. 

Portanto, na etapa (9), por meio da multiplicação da demanda média obtida na 

etapa (8) pela curva de carga do alimentador obtida da etapa (6), é calcula a curva de 

potência total injetada no alimentador, conforme apresentado na figura 5.16. Vale 

destacar que, devido à magnitude dessa curva de potência injetada ser obtida por 

meio do sistema de medição instalado no início do alimentador, está incluída em seu 

valor a potência demandada pelas cargas regulares e as perdas técnicas associadas 

e a potência demandada pelas cargas irregulares e as perdas técnicas associadas. 

 

 

Figura 5. 16: curva de potência ativa total injetada na subestação para o dia útil (preto), o sábado 
(azul) e o domingo (vermelho) para o mês de referência. 

Prosseguindo à etapa (10), a tensão de operação padrão do alimentador em 

questão é igual 1,01 pu, também utilizada na primeira condição de carregamento, com 

a presença apenas de cargas regulares. O alimentador não possui um regulador de 

tensão associado e, desta forma, a tensão observada no início do alimentador tende 

a apresentar pouca variação ao longo do dia, conforme pode ser observado na figura 

5.17, que apresenta o nível de tensão para o dia útil, sábado e domingo, obtida a partir 

do estudo de fluxo de carga. Portanto, partindo destas considerações, as mesmas 

curvas de tensão foram utilizadas para o cálculo da corrente total injetada no 

alimentador na segunda condição de carregamento. 
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Figura 5. 17: tensão no início da subestação, utilizada no cálculo da corrente injetada, para o dia útil 
(preto), o sábado (azul) e o domingo (vermelho) para o mês de referência. 

Como outro elemento que constitui a equação para a determinação da corrente 

total injetada no alimentador, o fator de potência se constitui em um elemento 

fundamental na determinação das perdas, tanto ativas quanto reativas. As curvas de 

fator de potência utilizadas no cálculo da corrente são apresentadas na figura 5.18. O 

procedimento detalhado para a obtenção das curvas é apresentado no tópico “5.2.3. 

Análise do impacto do fator de potência”. 

 

 

Figura 5. 18: fator de potência utilizado no cálculo da corrente total injetada para o dia útil (preto), o 
sábado (azul) e o domingo (vermelho) para o mês de referência. 

Prosseguindo à etapa (11), ocorre o cálculo da corrente total injetada no 

sistema, utilizando as curvas de potência injetada, tensão e fator de potência no início 
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do alimentador. O quadrado da corrente, utilizado na determinação das perdas 

técnicas totais, é apresentado na figura 5.19. 

 

 

Figura 5. 19: quadrado da corrente total injetada para o dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo 
(vermelho) para o mês de referência. 

Prosseguindo à metodologia descrita na figura 4.19, na etapa (13) ocorre o 

cálculo das perdas técnicas totais utilizando a Impedância Equivalente Operacional 

obtida na etapa (5) e a corrente total injetada no alimentador, obtida na etapa (12), 

conforme apresentado na figura 4.20: 

 

 

Figura 5. 20: perda técnica ativa total para o dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo (vermelho) 
para o mês de referência. 
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Posteriormente, na etapa 14, é extraída a informação da potência faturada no 

sistema, que se constitui, para os fins do cálculo das perdas, na demanda total das 

cargas calculada em intervalos de 15 minutos para uma curva diária de carregamento, 

conforme apresentado na figura 5.21. 

 

 

Figura 5. 21: potência faturada para o dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo (vermelho) para o 
mês de referência. 

Prosseguindo à etapa (14), ocorre a definição da perda total, obtida por meio 

da diferença entre a potência total injetada, obtida na etapa (9), e a potência faturada, 

obtida na etapa (13), conforme apresentado na figura 5.22. 

 

 

Figura 5. 22: perda total para o sistema para o dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo (vermelho) 
para o mês de referência. 
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Por fim, na etapa (15), ocorre o cálculo da perda não técnica, obtida por meio 

da diferença entre a perda total, obtida na etapa (14), e a perda técnica total, obtida 

na etapa (12), conforme apresentado na figura 5.23. 

 

 

Figura 5. 23: perda não técnica para o sistema para o dia útil (preto), o sábado (azul) e o domingo 
(vermelho) para o mês de referência. 

 

Tomando os resultados obtidos, a potência injetada na subestação pode então 

ser decompostas nas parcelas que a compõe, a saber, a potência faturada, a perda 

técnica total e a perda não técnica, conforme apresentado na figura 24, nas quais são 

apresentadas as curvas das parcelas para um dia útil (figura 24.a), sábado (figura 

24.b) e domingo (figura 24.c). 
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Figura 5. 24: curvas das parcelas da energia total injetada na subestação (preto) apresentadas em 
termos da potência faturada (azul), perda técnica (vermelho) e perda não técnica (verde) para: a) dia 

útil, b) sábado e c) domingo. 

 

Tomando os resultados diários apresentados nas curvas, os resultados podem 

ser integralizados e relacionados com a quantidade de dias úteis, sábados e domingos 

do mês para a obtenção das parcelas mensais em termos de energia (kWh), conforme 

apresentado na figura 5.25. 
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Figura 5. 25: parcelas da energia total injetada na subestação. 

 

5.2.2. Análise do impacto do fator de potência 

Para as cargas conectadas na média tensão, foi utilizado um fator de potência 

igual a 0.92 pois, devido a parâmetros regulatórios que estabelecem multas a serem 

pagas quando as instalações apresentam fator de potência abaixo desse valor, tais 

consumidores, em geral, apresentam elementos internos de compensação reativa. 

Dessa forma, a definição do fator de potência por meio do algoritmo da figura 4.20 se 

concentrou às cargas de baixa tensão. 

O algoritmo de correção do fator de potência partiu da informação de que, no 

mês de referência, os fatores de potência medidos nos alimentadores da subestação 

foram verificados conforme apresentado na tabela 5.2: 

Alimentador 
Fator de potência médio mensal 

medido no alimentador 

PD01 0.87 

PD02 0.97 

PD03 0.93 

PD04 0.96 

PD05 0.97 

PD06 0.92 

PD07 0.93 

PD08 0.87 

PD09 0.96 

PD10 0.90 

PD11 1.00 

PD12 0.95 

Tabela 5. 2: fatores de potência medidos nos alimentadores da subestação. 
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Portanto, de posse da informação dos fatores de potência mensal medidos nos 

alimentadores, o algoritmo de correção de fator de potência foi executado para cada 

alimentador, considerando as cargas em baixa tensão nele conectadas e a sua 

respectiva medição. Desta forma, a tabela apresenta 5.3 apresenta os fatores de 

potência a serem utilizados nas cargas em baixa tensão de cada alimentador 

conectado na subestação: 

Alimentador 
Fator de potência a serem utilizados 
nas cargas em baixa tensão para o 

cálculo de perdas 

PD01 0.8903 

PD02 0.8707 

PD03 0.8081 

PD04 0.8060 

PD05 0.8318 

PD06 0.7262 

PD07 0.8827 

PD08 0.8682 

PD09 0.7655 

PD10 0.7908 

PD11 0.6231 

PD12 0.8344 

Tabela 5. 3: fatores de potência das cargas em baixa tensão para cada alimentador determinados 
pelo algoritmo de correção. 

Quando da definição dos valores dos fatores de potência das cargas em baixa 

tensão na etapa de cálculo de perdas conforme apresentados na tabela 5.3, os fatores 

de potência calculados no início de cada alimentador apresentam valores iguais aos 

fatores de potência médio mensal, apresentados na tabela 5.2. 

Portanto, pode ser observado que os valores de fator de potência para as cagas 

em baixa tensão de cada alimentador, determinados pelo algoritmo de correção, 

diferem significativamente do valor estabelecido pelo órgão regulador, que possui um 

valor igual 0,92. 

Com o objetivo de verificar o impacto da execução do algoritmo para o cálculo 

no OpenDSS, as perdas foram calculadas com e sem a execução do algoritmo para 

cada alimentador, desta forma, sistematizando: 

 Cálculo de perdas com a execução do algoritmo de correção de correção 

do fator de potência: as perdas são calculadas com a definição dos fatores 
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de potência das cargas em baixa tensão conforme a tabela 5.3, por 

alimentador, determinados pelo algoritmo de correção; 

 Cálculo de perdas sem a execução do algoritmo de correção de correção 

do fator de potência: as perdas são calculadas utilizando o valor do fator de 

potência regulatório, igual 0,92. 

A figura 5.26 apresenta as parcelas de energia da subestação considerando os 

dois cenários apresentados. As parcelas de energia injetada e faturada, conforme o 

esperado, não apresentam variação entre os dois cenários. Porém a definição do fator 

de potência impacta no cálculo das perdas técnicas e, consequentemente, no cálculo 

das perdas não técnicas, obtidas por diferença entre a perda total e a perda técnica. 

A figura 5.27 apresenta em detalhes as parcelas de perda técnica e perda não técnica 

e sua ligeira variação entre os dois cenários. 

 

Figura 5. 26: comparativo das parcelas de energia da subestação com (azul) e sem (vermelho) a 
execução do algoritmo de correção do fator de potência. 

 

Figura 5. 27: parcelas de perda técnica e perda não técnica com (azul) e sem (vermelho) a execução 
do algoritmo de correção do fator de potência. 
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Calculando-se a diferença no cálculo das perdas técnicas e não técnicas nos 

dois cenários, obtém-se os valores de -18,3189% e 2,0477%, respectivamente, 

calculados conforme: 

𝑒𝑟𝑟𝑜_𝐸𝑛𝑒𝑇𝑒𝑐 = (
𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑚𝐹𝑃 − 𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐶𝑜𝑚𝐹𝑃

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐶𝑜𝑚𝑃𝐹
) ∙ 100                                      (5.6) 

𝑒𝑟𝑟𝑜_𝐸𝑛𝑒𝑁𝑇𝑒𝑐 = (
𝑒𝑁𝑇𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑚𝐹𝑃 − 𝑒𝑁𝑇𝑒𝑐_𝐶𝑜𝑚𝐹𝑃

𝑒𝑁𝑇𝑒𝑐_𝐶𝑜𝑚𝑃𝐹
) ∙ 100                                 (5.6) 

Em que: 

𝑒𝑟𝑟𝑜_𝐸𝑛𝑒𝑇𝑒𝑐 – Erro no cálculo da perda técnica entre os dois cenários analisados; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑚𝐹𝑃 – Perda técnica calculada com o fator de potência regulatório, sem correção 

para as cargas em baixa tensão [kWh]; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐶𝑜𝑚𝐹𝑃 – Perda técnica calcula com a correção do fator de potência das cargas em 

baixa tensão [kWh]; 

𝑒𝑟𝑟𝑜_𝐸𝑛𝑒𝑁𝑇𝑒𝑐 – Erro no cálculo da perda não técnica entre os dois cenários 

analisados; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝑆𝑒𝑚𝐹𝑃 – Perda não técnica calculada com o fator de potência regulatório, sem 

correção para as cargas em baixa tensão [kWh]; 

𝑒𝑇𝑒𝑐_𝐶𝑜𝑚𝐹𝑃 – Perda não técnica calcula com a correção do fator de potência das cargas 

em baixa tensão [kWh]; 

Portanto, a adoção de um fator de potência regulatório elevado, desprezando-

se dados de medição e a dinâmica do sistema, implica no cálculo de perdas técnicas 

abaixo do valor real verificado na rede, ao passo que eleva o valor da perda não 

técnica calculada, esta obtida por diferença. 

 

5.2.3. Perda por segmento da rede 

Prosseguindo ao cálculo de perdas técnicas totais por segmento, serão 

apresentadas as curvas para dias úteis, sábados e domingos de forma a fornecer um 

parâmetro melhor da ocorrência de perdas na subestação de acordo com o perfil de 

carregamento e não somente fornecer valores mensais em termos de perda de 

energia. 

Portanto, na figura 5.28 são apresentadas as curvas de perda para o dia útil, o 

sábado e o domingo para os transformadores de potência da subestação. 
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Figura 5. 28: perda técnica nos transformadores de potência para um dia útil (preto), sábado (azul) e 
domingo (verde). 

 

Prosseguindo, a figura 5.29 apresenta as perdas técnicas na rede primária ou 

rede de média tensão. Como pode ser observado, a curva de perdas na rede de média 

tensão apresenta um aspecto semelhante à curva de carregamento da subestação 

dado, neste segmento, prevalece as perdas resistivas nas linhas de média tensão. 

 

 

Figura 5. 29: perda técnica na rede de média tensão para um dia útil (preto), sábado (azul) e domingo 
(vermelho). 

No próximo segmento da rede, os transformadores de distribuição, apresentam 

uma curva de perdas que se difere em forma em relação à curva da rede primária. 

Neste segmento, o pico da curva de perdas, apresentada na figura 5.30, se dá no 
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período noturno e madrugada, o que denota o impacto significativo dos consumidores 

residenciais na ocorrência de perdas técnicas nos transformadores de distribuição. 

 

 

Figura 5. 30: perda técnica nos transformadores de distribuição para um dia útil (preto), sábado (azul) 
e domingo (vermelho). 

 

No próximo segmento, a curva de perdas da rede de secundária ou rede de 

baixa tensão, apresentada na figura 5.31, apresenta um aspecto semelhante à curva 

de perdas nos transformadores de distribuição. 

 

 

Figura 5. 31: perda técnica na rede de baixa tensão para um dia útil (preto), sábado (azul) e domingo 
(vermelho). 

No próximo segmento, os ramais de ligação, a curva de perdas técnicas (figura 

5.32) apresenta um aspecto diferente em relação à rede de baixa tensão, denotando 

a importância significativa das cargas comerciais na ocorrência das perdas. 
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Figura 5. 32: perda técnica nos ramais de ligação para um dia útil (preto), sábado (azul) e domingo 
(vermelho). 

Com relação ao segmento dos medidores de energia, as perdas técnicas nas 

bobinas de potencial são constantes, independentemente da carga. O valor 

instantâneo constante das perdas foi igual a 57,56 kW. 

No segmento Outros, foi aplicada uma porcentagem de 5% em relação às 

perdas técnicas totais, conforme determinação do Módulo 7 do PRODIST, e, portanto, 

a curva apresenta o mesmo aspecto da figura 5.14. 

Para o cálculo da energia mensal perdida em cada segmento, foi realizada a 

integralização das curvas e a relação com a quantidade de dias úteis, sábados e 

domingo do mês segundo (5.4). 

𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑚𝑒𝑠
= 𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑢 ∗ 𝑛𝑢 + 𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑠 ∗ 𝑛𝑠 + 𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑑

∗ 𝑛𝑑           (5.4) 

Em que:  

𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑚𝑒𝑠
 – Energia ativa perdida mensal para o segmento; 

𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑢 – Energia ativa perdida em um dia útil; 

𝑛𝑢 – Quantidade de dias úteis do mês; 

𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑠 – Energia ativa perdida em um sábado; 

𝑛𝑠 – Quantidade de sábados do mês; 

𝐸𝑘𝑊ℎ𝑟𝑑
 – Energia ativa perdida em um domingo; 

𝑛𝑑 – Quantidade de domingos do mês. 
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A figura 5.33 apresenta a energia perdida mensal por segmento, em kWh. Pode 

ser visto que o segmento que mais contribui com a perda no alimentador em questão 

foi a rede de baixa tensão, representando 38,2795% das perdas técnicas totais. As 

porcentagens por cada segmento estão apresentadas na tabela 5.2. 

 

Figura 5. 33: perda técnica mensal por segmento. 

 

 Transformador 
de potência 

Rede 
primária 

Transformador 
de distribuição 

Rede 
secundária 

Ramal 
de 

ligação 

Medidor 
de 

energia 
Outros 

Energia 
perdida 

(%) 
13,0775 12,2082 17,5725 38,2795 8,0454 6,3578 4,4592 

Tabela 5. 4: porcentagem de perda por segmento do alimentador. 

 

5.2.4. Simulação e comparativo com a perda real 

Com o objetivo de verificar de forma detalhada o erro no cálculo das perdas 

técnicas totais e das perdas técnicas por segmento, foi implementada a mesma 

metodologia de alocação randômica simulada de fraudes e furtos de energia, cálculo 

da perda técnica real por meio de fluxo de carga e posterior comparativo com a perda 

calculada por meio da metodologia da IEO. 

Levando em consideração que a subestação utilizada possui uma quantidade 

elevada de alimentadores (doze no total) e que serão realizados novamente estudos 

estatísticos visando avaliar diferentes cenários de incidência de perdas não técnicas, 

foi selecionado apenas um alimentador, no caso, o PD-05, nesta etapa das 

simulações, visando reduzir o esforço computacional na geração dos resultados. 

Adicionalmente, serão gerados os resultados em termos de demanda e energia 

apenas para um dia de simulação, no caso, um dia útil, realizando-se a comparação 

entre a perda real e a perda calculada por meio da IEO.   
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O alimentador utilizado nesta etapa está apresentado na figura 5.34, 

constituindo-se nas redes primária (13,8 kV), secundária (220 / 127 V) e nos ramais 

de ligação (220 / 127 V), além dos transformadores de distribuição (assinalados em 

vermelho). 

O alimentador possui, conectados em sua rede primária, 17 consumidores em 

média tensão e dois bancos de capacitores, de 600 e 300 kVar. Realizando a interface 

entre a rede primária e secundária, estão conectados 98 transformadores de 

distribuição. O alimentador ainda possui um total 5087 consumidores em baixa tensão, 

conectados aos ramais de ligação. Com relação ao comprimento do alimentador, 

todos os segmentos da rede de média tensão se estendem por um comprimento de 

9,31 km, ao passo que o conjunto da rede de baixa tensão e dos ramais de ligação 

apresentam um comprimento total de 177,77 km. 

 
Figura 5. 34: Alimentador PD-05 pertencente à área de concessão da Equatorial Pará no 

município de Belém (transformadores de distribuição assinalados em vermelho). 

 

Como metodologia de alocação das cargas irregulares por meio da interface 

COM do OpenDSS, realizou-se a seguinte abordagem: 

 Serão escolhidas, de forma aleatória, aproximadamente dois terços das barras 

de carga para alocação de cargas irregulares, tanto para barras em média 

tensão (13,8 kV) quanto para barras em baixa tensão (220 V); 
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 Para as barras de carga em baixa tensão, a faixa de variação da porcentagem 

individual de carga irregular irá variar na faixa entre 0 e 80% em relação à carga 

regular conectada na mesma barra; 

 Para as barras de carga em média tensão, a porcentagem individual de carga 

irregular irá variar na faixa entre 0 e 30% em relação à carga regular conectada 

na mesma barra. Tal metodologia de distribuição foi adotada pois, usualmente, 

a maior parte das cargas irregulares estão conectadas diretamente na rede de 

baixa tensão. Entretanto, essas parcelas podem ser variadas de forma a 

realizar a observação de uma maior quantidade de cenários. 

Portanto, considerando a alocação de cargas irregulares conforme a 

metodologia descrita, foi realizada a simulação do alimentador considerando o cálculo 

para o dia útil. A figura 5.35 apresenta então as curvas de potência total injetada no 

alimentador operando somente com as cargas irregulares (vermelho) e operando com 

as cargas regulares e irregulares adicionadas randomicamente por meio da interface 

COM do OpenDSS. Vale ressaltar o nível total de incidência de perda não técnica foi 

igual a 14,02% em relação ao faturamento total das unidades consumidoras. 

 

Figura 5. 35: curva de potência total injetada para o alimentador operando somente com cargas 
regulares (vermelho) e com cargas regulares e irregulares (preto). 

 

A figura 5.36, portanto, apresenta o comparativo entre a curva de perdas reais 

do alimentador (obtidas por meio do fluxo de carga no OpenDSS) e a curva de perdas 

obtidas por meio da utilização da IEO. Pode-se observar, também para o alimentador 

PD05, uma forte aderência entre os valores das duas curvas a cada instante de tempo, 
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o que denota a elevada precisão da metodologia da IEO. O erro no cálculo da perda 

de energia diária foi igual 0,4519%. 

 

 

Figura 5. 36: perda técnica real (preto) e perda técnica calculada por meio da IEO (vermelho) para o 
alimentador PD05. 

 

Prosseguindo à análise do perfil de tensão do alimentador concernente às duas 

condições operacionais, a figura 5.37 apresenta a tensão em todos os nós para os 

instantes de carregamento mínimo (figura 5.37a), carregamento médio (5.37b) e 

carregamento máximo. Pode ser observado que, para a condição de carregamento 

máximo do alimentador, houveram diversas barras com violações de tensão (abaixo 

da linha vermelha que representa o limite de 0,95 pu), principalmente quando da 

adição das cargas irregulares. Entretanto, apesar das violações de tensão verificadas, 

a metodologia da IEO manteve uma boa precisão no cálculo das perdas técnicas 

totais. 
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Figura 5. 37: perfil de tensão da rede para as condições de a) carregamento mínimo, b) carregamento 
médio e c) carregamento máximo para o alimentador . 

 

Visando avaliar uma quantidade maior de cenários de incidência de perdas não 

técnicas e seu impacto na precisão no cálculo das perdas técnicas, foi implementada 

a mesma rotina para o cálculo de sucessivas execuções da metodologia da IEO, 

sendo que em cada execução a segunda condição de carregamento (com cargas 

irregulares) apresenta uma configuração diferente de cargas irregulares adicionadas. 

As premissas adotadas para a distribuição das cargas irregulares e as amplitudes 

individuais para as barras de carga em baixa e média tensão são as mesmas adotadas 

para a primeira simulação contendo apenas um cenário de incidência.   

Portanto, considerando a abordagem já empregada, foram executadas 100 

(cem) diferentes simulações, cada uma representando um cenário distinto de 
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incidência de perda não técnica no alimentador. Para cada simulação foi obtido um 

erro diferente da perda retornada pela metodologia da IEO em relação à perda real, 

conforme apresentado na figura 5.38, que relaciona o erro obtido à sua respectiva 

simulação. 

 

Figura 5. 38: simulações executadas no alimentador e os respectivos erros no cálculo de perdas 

técnicas. 

Novamente, de posse dos dados das simulações, foi realizada a distribuição 

normal dos erros obtidos nas cem simulações, conforme apresentado na figura 5.39. 

Pode ser observado que a média dos erros obtidos, considerando todas as simulações 

realizadas, foi igual a 0,3853%. 

 

Figura 5. 39: distribuição normal dos erros obtidos nas simulações executadas. 

Analisando-se as áreas sob a distribuição normal da figura 5.40, podem ser 

verificados os limites que delimitam as regiões que concentram 99,68% dos erros 
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(figura 5.40a), 95,22% dos erros (figura 5.40b) e 64,70% dos erros (figura 5.40c). 

Considerando que o erro médio foi igual 0,3853% e o desvio padrão igual a 1,2348, 

os limites podem ser calculados como: 

 Área 99,68%: −3,3191 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 4,0897; 

 Área 95,22%: −2,0843 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 2,8549; 

 Área 64,70%: −0,8495 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 1,6201; 

 

Figura 5. 40: áreas sob a curva de distribuição normal dos erros: a) 99,68%, b) 95,22% e c) 64,70%. 

 

Considerando o percentual individual de carga irregular acrescida 

randomicamente às barras de carga em baixa e média tensão, o valor médio do nível 

de perda não técnica total foi igual a 14,8384%. 

Com o objetivo de analisar um cenário com uma incidência de perda não 

técnica ainda maior, cenário comum em diversas distribuidora de energia pelo país, 

os limites individuais da adição de cargas irregulares foram acrescidos para as faixas 

de: 0-180% para as barras de carga em baixa tensão e 0-80% para as barras de carga 

em média tensão. 

Com a nova configuração dos limites individuais de cargas irregulares 

adicionadas, foram executadas 100 (cem) diferentes simulações, cada uma 

representando um cenário distinto de incidência de perda não técnica no alimentador. 

A distribuição normal dos erros obtidos está apresentada na figura 5.41. Pode ser 

observado que a média dos erros obtidos foi igual a 1,4464%. 
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Figura 5. 41: distribuição normal dos erros obtidos nas simulações executadas. 

 

Analisando-se as áreas sob a distribuição normal da figura 5.42, podem ser 

verificados os limites que delimitam as regiões que concentram 99,68% dos erros 

(figura 5.42a), 95,22% dos erros (figura 5.42b) e 64,70% dos erros (figura 5.42c). 

Considerando que o erro médio foi igual 1,4464% e o desvio padrão igual a 2,4484, 

os limites podem ser calculados como: 

 Área 99,68%: −5,8988 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 8,7916; 

 Área 95,22%: −3,4504 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 6,3432; 

 Área 64,70%: −1,002 < 𝑒𝑟𝑟𝑜 < 3,8948; 

 

 

Figura 5. 42: áreas sob a curva de distribuição normal dos erros: a) 99,68%, b) 95,22% e c) 64,70%. 

Considerando o percentual individual de carga irregular acrescida 

randomicamente às barras de carga em baixa e média tensão, o valor médio do nível 

de perda não técnica total foi igual a 28,2193%. 
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5.3. APLICAÇÕES 

Considerando as características da metodologia apresentada, da utilização de 

dados para a modelagem disponíveis no banco de dados da distribuidora, segundo 

determinação do Módulo 10 do PRODIST, além de medições de parâmetros elétricos 

usualmente já fornecidos pelos sistemas de medição espalhados pela rede e também 

armazenados nos bancos de dados, diversas possibilidades de aplicações no 

ambiente das distribuidoras se abrem, algumas das quais foram implementadas e 

serão apresentadas nesta seção, a saber: o cálculo de perdas regulatórias, segundo 

as diretrizes estabelecidas no Módulo 7 do PRODIST; aplicação na área de mercado 

de energia da distribuidora; e aplicação na operação, para fins de cálculo de perdas 

técnicas em tempo real. 

5.3.1. Cálculo de perda regulatória 

 Visando realizar a comparação da metodologia proposta com a metodologia 

determinada no Módulo 7 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no 

Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) serão utilizados novamente os sistemas IEEE-

123 e o alimentador PD-05, considerando as seguintes premissas: 

 Devido à definição do fator de potência regulatório para as cargas em baixa e 

média tensão ser igual a 0,92, nesta etapa será suprimido o algoritmo de 

correção do fator de potência; 

 Os bancos de capacitores nos dois sistemas serão retirados de operação; 

 Os cálculos serão executados utilizando-se 96 pontos de simulação ao longo 

de um dia, ao passo que o determinado pelo regulador são 24 pontos ao longo 

do dia; 

 Será utilizado o sistema base IEEE-123 modelado no OpenDSS, somente com 

a modificação do fator de potência das cargas e retirada dos bancos de 

capacitores; 

  O alimentador PD-05 foi modelado conforme dados do BDGD. Não serão 

considerados os valores regulatórios de dados dos elementos e comprimento 

de segmentos de linha. Desta forma, a modelagem foi realizada utilizando-se 

dos dados reais dos elementos; 

 Foi utilizado o modelo ZIP para as cargas em baixa e média tensão, composto 

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

constante e 50% impedância constante para a parcela ativa da carga; 
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 As fraudes e furtos de energia foram adicionados às barras de carga de forma 

randômica, tanto com relação à localização quanto com relação à incidência 

individual. Desta forma, para cada simulação, será avaliado um cenário distinto 

de perfil de incidência de perda não técnica com o objetivo de avaliar a precisão 

das duas metodologias considerando uma variedade de condições de 

carregamento; 

 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. 

 O objetivo desta seção é, primordialmente, comparar os conceitos de cálculo 

de perdas das metodologias da Aneel e da IEO: o processo iterativo de cálculo 

considerando a alocação das perdas não técnicas para a metodologia da 

ANEEL e a definição de uma impedância para posterior utilização no âmbito do 

cálculo de perdas para outra condição de carregamento para a metodologia da 

IEO. 

Portanto, nesta seção serão apresentados três valores de perdas para cada 

simulação realizada: 

 Perda real: trata-se da perda calculada a partir da execução do fluxo de carga 

no OpenDSS quando da adição randômica de cargas irregulares ao sistema 

base; 

 Perda IEO: trata-se da perda calculada por meio da aplicação da metodologia 

da IEO; 

 Perda ANEEL: trata-se da perda calculada por meio da aplicação da 

metodologia da ANEEL, conforme fluxograma descrito na figura 2.7; 

 

i. Sistema IEEE- 123 

Considerando o sistema IEEE-123, serão aplicadas cargas irregulares nas 

mesmas barras de carga do sistema de forma randômica, tanto com relação à 

localização quanto com relação à amplitude individual, sendo que amplitude individual 

irá variar entre os intervalos de 0-50%, 0-30% e 0-10% em relação à demanda média 

da carga regular conectada na mesma barra, conforme os tópicos subsequentes. 
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 Perdas não técnicas variando na faixa entre 0 e 50% 

Nesta etapa, foram adicionadas perdas não técnicas de forma randômica com 

proporção individual variando aleatoriamente na faixa entre 0 e 50% em relação à 

carga regular da mesma barra de carga. A incidência individual de cargas irregulares 

pelo sistema está apresentada na tabela III.2 

Portanto, considerando o referido perfil de distribuição de cargas irregulares, a 

figura 5.43 apresenta o comparativo entre as curvas de perdas técnicas reais do 

sistema e as perdas técnicas obtidas por meio da aplicação das metodologias da 

ANEEL e da IEO para 96 pontos ao longo de um dia de simulação. Pode ser 

observado que ambas as metodologias apresentaram resultados com uma forte 

aderência em relação às perdas técnicas reais verificadas. 

 

Figura 5. 43: Perda técnica real (preto), perda técnica IEO (vermelho) e perda técnica ANEEL (Azul) 
considerando a adição de perdas não técnicas em percentuais na faixa entre 0 e 50% em relação às 

cargas regulares do sistema teste IEEE- 123. 

 

Tomando as curvas de perdas técnicas apresentadas na figura 5.43, pode ser 

verificado o erro instantâneo conforme apresentado na figura 5.44.  
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Figura 5. 44: erro instantâneo para o cálculo de perdas pelas metodologias da ANEEL (azul) e IEO 

(preto). 

Integralizando os resultados para fins de cálculo da energia perdida ao longo 

do dia, pode ser verificado que o erro no cálculo de perdas pela metodologia da IEO 

foi igual a 0,2112% e o erro no cálculo pela metodologia da ANEEL foi igual a -

0,3536%. Vale ressaltar que, para esta condição operacional, o nível de perda não 

técnica adicionada ao sistema base foi de 14,45%. 

Com o objetivo de avaliar a precisão das duas metodologias, é imprescindível 

a análise da variação do perfil de tensão entre as duas condições operacionais, 

conforme apresentado na figura 5.45 para os instantes de carregamento mínimo 

(figura 5.45a), carregamento médio (figura 5.45b) e carregamento máximo (figura 

5.45b). 

Para a análise da referida figura, vale ressaltar que o OpenDSS cria um nó para 

cada fase das barras do sistema. Dessa forma, o sistema teste do IEEE em estudo 

possui 123 barras e 278 nós, conforme apresentado no eixo horizontal da figura 5.45. 

Adicionalmente, o sistema possui 4 reguladores de tensão instalados entre os 

nós 4 a 6 (150r.1, 150r.2 e 150r.3), 29 (9r.1), 53 a 54 (25r.1 e 25r.3) e 263 a 265 

(160r.1, 160r.2 e 160r.3). Para todos os reguladores, foi mantida a atual conforme a 

operação do sistema, sem alterações nos seus parâmetros, seja para o cálculo da 

perda real e pelas metodologias da ANEEL e IEO. Desta forma, o incremento de carga 

representado pela adição de perdas não técnicas resulta, invariavelmente, em quedas 

de tensão ao longo da rede, que podem ser visualizadas para cada nó da figura 5.45, 

provocando a atuação automática dos reguladores de tensão conforme a queda de 

tensão verificada à jusante de sua localização no sistema. 
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Figura 5. 45: Perfil de tensão entre as duas condições operacionais para os instantes de a) 
carregamento mínimo, b) carregamento médio e c) carregamento máximo. 

Portanto, apesar das quedas de tensão verificadas nos instantes de 

carregamento mínimo médio e máximo para as duas condições operacionais, com e 

sem perdas não técnicas, os resultados em termos de precisão para as duas 

metodologias foram satisfatórios. 

Com o objetivo de avaliar uma quantidade maior de cenários de incidência de 

perda não técnica e seu impacto na precisão das duas metodologias, foram 

executadas 100 (cem) simulações conforme a abordagem já utilizada previamente: 

em cada simulação serão alocadas randomicamente cargas irregulares em 

aproximadamente um terço das barras de carga, sendo que a parcela individual de 

carga irregular irá variar na faixa entre 0 e 50%. A média de incidência total de perda 

não técnica em relação ao faturamento total das unidades consumidoras foi igual a 

11,1433%. 

A distribuição normal dos erros obtidos nas 100 simulações está apresentada 

na figura 5.46 para as metodologias da ANEEL (figura 5.46a) e da IEO (5.46b). Os 
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erros médios obtidos foram iguais a -0,3966%, para a metodologia da ANEEL, e 

0,2781%, para a metodologia da IEO. Tomando-se os limites das áreas que 

correspondem à densidade de probabilidade de 95,22%, mostradas na figura 5.46 em 

cinza, foram obtidos, para as duas metodologias as faixas de erros correspondentes 

a: 

 Área 95,22% ANEEL: −𝟐, 𝟑𝟏𝟒𝟔 < 𝒆𝒓𝒓𝒐 < 𝟏, 𝟓𝟐𝟏𝟒; 

 Área 95,22% IEO: −𝟐,𝟎𝟏𝟗𝟗 < 𝒆𝒓𝒓𝒐 < 𝟏, 𝟒𝟔𝟑𝟕; 

 

Figura 5. 46: Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) ANEEL e b) 
IEO, com variação na faixa 0-50%. 

 

Com relação ao tempo de processamento, a metodologia da IEO se destacou 

por ser mais rápida que a metodologia da ANEEL. Enquanto o tempo de 

processamento da ANEEL levou 5,44 minutos, o da IEO correspondeu a 26,164 

segundos. Portanto, a IEO representou uma considerável redução no tempo de 

processamento, sendo 12,48 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL. 

 

 Perdas não técnicas variando na faixa entre 0 e 40% 

Novamente, foram adicionadas perdas não técnicas de forma randômica com 

proporção individual variando aleatoriamente na faixa entre 0 e 40% em relação à 

carga regular da mesma barra de carga. Foram então executadas 100 simulações 

representando diferentes cenários de incidência de perda não técnica. A média de 



144 
 

incidência total de perda não técnica em relação ao faturamento total das unidades 

consumidoras foi igual a 9,0566%. 

A distribuição normal dos erros obtidos nas 100 simulações está apresentada 

na figura 5.47 para as metodologias da ANEEL (figura 5.47a) e da IEO (5.47b). Os 

erros médios obtidos foram iguais a -0,2547%, para a metodologia da ANEEL, e 

0,3340%, para a metodologia da IEO. Tomando-se os limites das áreas que 

correspondem à densidade de probabilidade de 95,22%, mostradas na figura 5.47 em 

cinza, foram obtidos, para as duas metodologias as faixas de erros correspondentes 

a: 

 Área 95,22% ANEEL: −𝟏, 𝟗𝟑𝟓𝟕 < 𝒆𝒓𝒓𝒐 < 𝟏, 𝟒𝟐𝟔𝟑; 

 Área 95,22% IEO: −𝟏,𝟐𝟐𝟔𝟔 < 𝒆𝒓𝒓𝒐 < 𝟏, 𝟖𝟗𝟒𝟔; 

 

Figura 5. 47: Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) ANEEL e b) 
IEO, com variação na faixa 0-40%. 

Com relação ao tempo de processamento, novamente a metodologia da IEO 

se destacou por ser mais rápida que a metodologia da ANEEL. Enquanto o tempo de 

processamento da ANEEL levou 5,17 minutos, o da IEO correspondeu a 25,43 

segundos. Portanto, a IEO representou uma redução no tempo de processamento, 

sendo 12,21 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL. 

 Perdas não técnicas variando na faixa entre 0 e 30% 

Como um terceiro cenário, foram adicionadas perdas não técnicas de forma 

randômica com proporção individual variando aleatoriamente agora na faixa entre 0 e 

30% em relação à carga regular da mesma barra de carga. Foram então executadas 

100 simulações representando diferentes cenários de incidência de perda não técnica 
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para a referida faixa de variação. A média de incidência total de perda não técnica em 

relação ao faturamento total das unidades consumidoras foi igual a 6,8789%. 

A distribuição normal dos erros obtidos nas 100 simulações está apresentada 

na figura 5.48 para as metodologias da ANEEL (figura 5.48a) e da IEO (5.48b). Os 

erros médios obtidos foram iguais a -0,1545%, para a metodologia da ANEEL, e 

0,0586%, para a metodologia da IEO. Tomando-se os limites das áreas que 

correspondem à densidade de probabilidade de 95,22%, mostradas na mesma figura 

na cor cinza, foram obtidos, para as duas metodologias, as faixas de erros 

correspondentes a: 

 Área 95,22% ANEEL: −𝟏, 𝟓𝟎𝟖𝟗 < 𝒆𝒓𝒓𝒐 < 𝟏, 𝟏𝟗𝟗𝟗; 

 Área 95,22% IEO: −𝟏,𝟐𝟕𝟒𝟖 < 𝒆𝒓𝒓𝒐 < 𝟏, 𝟑𝟗𝟐. 

 

Figura 5. 48: Distribuição normal do erro nas 100 simulações para a metodologia da a) ANEEL e b) 
IEO, com variação na faixa 0-30%. 

 

Com relação ao tempo de processamento, a metodologia da ANEEL demandou 

4,97 minutos ao passo que a metodologia da IEO demandou 25,32 segundos. 

Portanto, a IEO representou um ganho considerável em termos de tempo de 

processamento, sendo 11,79 vezes mais rápida que a metodologia da ANEEL. 

 

ii. Alimentador PD-05 

Tomando novamente o alimentador PD-05, foi realizada a alocação randômica 

de cargas irregulares com o objetivo de efetuar, desta vez, a comparação entre as 
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metodologias da IEO e da ANEEL de acordo com as premissas adotadas para o 

cálculo de perda regulatória, apresentadas no início da seção. 

Com relação à distribuição das cargas irregulares, serão adotadas as mesmas 

premissas apresentadas na seção “5.2.4. Simulação e comparativo com a perda real”, 

a saber, de forma sucinta: 

 Serão escolhidas, de forma aleatória, aproximadamente dois terços das barras 

de carga para alocação de cargas irregulares, tanto para barras em média 

tensão (13,8 kV) quanto para barras em baixa tensão (220 V); 

 Para as barras de carga em baixa tensão, a porcentagem individual de carga 

irregular irá variar na faixa entre 0 e 80% em relação à carga regular conectada 

na mesma barra; 

 Para as barras de carga em média tensão, a porcentagem individual de carga 

irregular irá variar na faixa entre 0 e 30% em relação à carga regular conectada 

na mesma barra. 

Configurando o alimentador com o carregamento mencionado e utilizando-se 

das premissas abordadas no início da seção, foi executado o algoritmo iterativo de 

cálculo de perdas segundo a metodologia da ANEEL e o algoritmo de cálculo segundo 

a metodologia da Impedância Equivalente Operacional. As curvas de perda real, perda 

calculada pela metodologia da ANEEL e perda calculada pela metodologia da IEO 

estão apresentadas na figura 5.49. Integralizando os resultados para a obtenção dos 

erros em termos da perda de energia, o erro no cálculo pela metodologia da IEO foi 

igual a -0,9838, ao passo que o erro calculado pela metodologia da ANEEL foi igual a 

-4,3041%. 
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Figura 5. 49: curvas de perda real (preto), perda calculada pela metodologia da IEO (vermelho) e 
perda calculada pela metodologia da ANEEL (azul). 

 

O perfil de tensão do alimentador para as condições de carregamento mínimo, 

médio e máximo estão apresentados na figura 5.50.  

 

Figura 5. 50: perfil de tensão da rede para as condições de a) carregamento mínimo, b) carregamento 
médio e c) carregamento máximo para o alimentador. 

 

5.3.2. Mercado de energia (projeção de curtíssimo prazo) 

As perdas de energia, em suas parcelas técnica e não técnica, impactam de 

forma significativa na energia injetada total pela distribuidora de energia. A empresa, 

por sua vez, mantém contratos de compra de energia com as empresas geradoras e 

transmissoras tornando de vital importância o dimensionamento preciso da 

quantidade de energia a ser adquirida e fornecida à sua área de concessão para o 

atendimento aos consumidores, devendo-se considerar nesta equação as perdas 

inerentes ao processo de distribuição da energia (SALLAM & MALIK, 2011). 
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Dessa forma, sob o ponto de vista da otimização da energia a ser adquirida pela 

concessionária visando a saúde financeira do negócio, torna-se urgente o 

dimensionamento preciso das parcelas de perdas que compõem a energia injetada a 

ser adquirida pela concessionária.  

Adicionalmente, é do interesse dos setores de mercado, operação e 

planejamento da concessionária o conhecimento da projeção não somente da energia 

total injetada, mas também de como essa energia irá se dividir entre as subestações 

e alimentadores da rede, de forma que a empresa possa ter conhecimento para a 

tomadas de ações com o objetivo de otimizar a gestão dos seus ativos. 

Com o objetivo de solucionar esses problemas, foi proposta e implementada uma 

metodologia de segmentação da energia projetada de curtíssimo prazo, denominada 

metodologia Top-Down Bottom-Up, utilizando-se da metodologia principal de cálculo 

de perdas e adicionando um processo interativo para a realização do balanço 

energético da rede, sendo o cálculo realizado para cada subestação dentro de uma 

área de concessão. 

A metodologia se baseia na concepção padrão da topologia de uma rede de 

distribuição. Por exemplo, considerando uma rede de distribuição genérica, conforme 

a apresentada na figura 5.51, composta pelas redes de baixa tensão (220V), média 

tensão (13,8kV) e alta tensão (69kV), temos os seguintes elementos consumidores de 

energia conectados em um alimentador: consumidores em baixa tensão (UCBT), 

consumidores em média tensão (UCMT) e perdas não técnicas (PNT). Considerando 

ainda vários alimentadores (AL_1 e AL_2) conectados em uma mesma subestação 

(Sub_1 e Sub_2), os diferentes perfis de carregamento dos alimentadores irão 

impactar no seu fator de participação (Fpar), que expressa a parcela da energia total 

injetada na subestação e que é injetada no alimentador. Na rede de alta tensão, na 

qual estão conectadas as subestações (Sub_1 e Sub_2) e os consumidores em alta 

tensão (UCAT1 e UCAT2), a energia absorvida por cada um desses elementos 

também irá refletir em seu fator de participação (Fpar). 
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Figura 5. 51: rede de distribuição genérica. 

Considerando uma projeção de curto prazo, na qual está envolvida apenas 

variações no consumo dos elementos da rede e no nível de perdas não técnicas, o 

valor do fator de participação dos alimentadores, das subestações e dos 

consumidores em alta tensão pode diferir substancialmente, conforme apresentado 

na figura 5.52, no qual estão evidenciados a projeção de consumo (UCBT_P, 

UCMT_P e UCAT_P), de perda não técnica (PNT) e de energia injetada no ponto de 

acesso (Einj_P). 

 
Figura 5. 52: nova configuração da rede de distribuição com a projeção de energia injetada, consumo 

e perda não técnica. 

Desta forma, é necessário que a energia projetada por meio da ferramenta de 

projeção de energia seja redistribuída pela rede de acordo com a característica do 
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novo carregamento. Adicionalmente, a projeção de consumo por classe e de perda 

não técnica irá impactar em mudanças na configuração das parcelas de energia em 

cada subestação. Visando solucionar este problema, foi elaborada uma metodologia 

de segmentação das parcelas de energia para cada subestação que leva em 

consideração tanto as projeções de injeção de energia quanto de faturamento e 

perdas não técnicas e seus impactos no cálculo das perdas técnicas da rede, 

utilizando-se da metodologia desenvolvida neste trabalho. A metodologia, 

denominada Top Down-Bottom Up, é apresentada esquematicamente na figura 5.53. 

Na primeira etapa (1), a partir da rede modelada no OpenDSS e da sua 

execução por meio da metodologia de cálculo de perdas, são calculados os fatores 

de participação para os alimentadores, as subestações e as UCAT considerando o 

carregamento atual da rede, ou seja, utilizando-se de um dado histórico. 

 

 
Figura 5. 53: metodologia de segmento da energia injetada projetada na rede de distribuição. 

 

Na segunda etapa (2), é realizada a distribuição da energia injetada projetada 

pela ferramenta de projeção de energia para o ponto de acesso e para toda a rede de 

distribuição, de acordo com os fatores de participação calculados para o caso base, 

conforme apresentado na figura 5.54.  
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Figura 5. 54: etapa Top-Down da metodologia de segmentação da energia injetada projetada na rede 
de distribuição. 

 

Na terceira etapa (3), no procedimento Bottom-Up, é realizado o balanço 

energético com o objetivo de ajustar o valor da energia injetada nas subestações de 

acordo com a projeção de consumo por classe e de perdas não técnicas. O balanço 

energético é realizado por meio da equação (5.5), que detalha as parcelas de 

consumo, perdas técnicas e perda não técnica associada à energia injetada na 

subestação. 

𝑃𝐼𝑁𝐽 = 𝑃𝑈𝐶 + 𝑃𝑇𝑈𝐶 + 𝑃𝑇𝑁𝑇 + 𝑃𝑁𝑇                                     (5.5) 

Em que: 

𝑃𝐼𝑁𝐽 – Potência ativa injetada na subestação, obtida pela divisão da energia projeta no 

ponto de acesso e sua relação com os fatores de participação [kW];  

𝑃𝑈𝐶 – Demanda de potência ativa das unidades consumidoras, proveniente da 

ferramenta de projeção de energia [kW];  

𝑃𝑁𝑇 – Perda não técnica ativa total devido aos consumidores irregulares, proveniente 

da ferramenta de projeção de energia [kW]; 

𝑃𝑇𝑈𝐶 – Perda técnica ativa devido ao atendimento aos consumidores regulares [kW]; 

𝑃𝑇𝑁𝑇 – Perda técnica ativa devido ao atendimento aos consumidores irregulares [kW]; 
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O procedimento de realização do balanço energético é apresentado na figura 

5.55: na etapa (1), o valor da energia injetada na subestação, obtido por meio do 

procedimento Top-Down, é injetado na subestação e, por meio da metodologia 

proposta de cálculo de perdas (2), é dividido nas parcelas de potência faturada, perda 

técnica e perda não técnica; posteriormente, na etapa (3), o valor da projeção de perda 

não técnica é obtido por meio da ferramenta de projeção de energia e comparado com 

o valor da perda não técnica fornecida pelo pela metodologia de cálculo de perdas (4); 

de posse da diferença calculada, a mesma é comparada com uma determinada 

tolerância (5), caso o valor seja inferior, então a potência injetada para a qual foi obtida 

a perda não técnica por meio da metodologia de cálculo de perdas é configurada como 

o novo valor de energia injetada na subestação, caso contrário, é calculado um novo 

valor da potência injetada (6) e novamente inserida na metodologia de cálculo de 

perdas até que a condição expressa na etapa (5) seja satisfeita. 

 

 
Figura 5. 55: procedimento de realização do balanço energético para obtenção do novo valor da 

energia injetada na subestação. 

 

Com o objetivo de exemplificar o processo iterativo do balanço energético para 

o procedimento descrito, foi executado inicialmente o caso base, para a mesma 

subestação e o mesmo período de referência cuja execução da metodologia de 

cálculo de perdas foi realizada no tópico “5.2. SISTEMA REAL (SUBESTAÇÃO)”. 



153 
 

Retomando, os resultados de desagregação das parcelas de energia para o 

caso base estão apresentados na figura 5.56, com as porcentagens de energia 

faturada, perda técnica e perda não técnica em relação à energia total injetada na 

subestação. 

 
Figura 5. 56: parcelas de energia para o caso base considerando o mês de referência. 

 

Com relação ao faturamento das unidades consumidoras conectadas à 

subestação, a figura 5.57 apresenta o consumo por classe para o mês de referência. 

As definições das classes de consumo, bem como as nomenclaturas utilizadas, se 

deram conforme as campanhas de medição obtidas junto à distribuidora. Na figura, os 

itens representam: 

 BTB1: grupo B (tensão de fornecimento abaixo de 2,3 kV), subgrupo 

residencial; 

 BTB2: grupo B, subgrupo rural; 

 BTB3 COM: grupo B, subgrupo comercial em baixa tensão; 

 BTB3 IND: grupo B, subgrupo industrial em baixa tensão; 

 BTA4: Iluminação pública; 

 MTA3: grupo A, com tensão de fornecimento entre 30 kV e 44 kV; 

 MTA4: grupo a, com tensão de fornecimento entre 2,3 kV e 25 kV. 
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Figura 5. 57: parcelas de energia por classe de consumo para o caso base considerando o mês de 

referência. 

 

Portanto, partindo-se do caso base, que realizou a segmentação das parcelas 

de energia (apresentadas na figura 5.56) a partir de um dado histórico, para um mês 

de referência, será dado prosseguimento ao procedimento para inclusão da projeção 

de energia, faturamento e perda não técnica na metodologia de cálculo de perdas, por 

meio da realização do balanço energético da subestação considerando os novos 

dados obtidos por uma ferramenta de previsão. 

Os novos dados projetados e inseridos na metodologia de cálculo de perdas 

estão apresentados na figura 5.58, a saber: 

 Energia injetada: energia injetada projetada para a subestação, obtida por 

meio do procedimento Top-Down, no qual a energia projetada no ponto de 

acesso foi dividida de acordo com o fator de participação de cada subestação 

para o caso base; 

 Energia faturada: parcelas de variação do consumo por classe para as 

unidades consumidoras pertencentes ao ponto de acesso no qual foi realizada 

a projeção de faturamento. A inclusão desse procedimento na metodologia de 

cálculo de perdas é possível pois, no OpenDSS, as cargas foram modeladas 

discriminando-as em cada umas das classes apresentadas, de acordo com os 

dados das campanhas de medição; 

 Perda não técnica: variação de perda não técnica fornecida pela ferramenta 

de projeção para o ponto de acesso no qual está conectada a subestação. 
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Figura 5. 58: projeções de energia injetada, energia faturada e perda não técnica, inseridas na 

metodologia de cálculo de perdas para o balanço energético da subestação. 

 

Portanto, considerando os dados obtidos por meio da ferramenta de projeção 

e realizando-se o processo iterativo conforme a figura 5.55, as novas parcelas de 

energia da subestação podem ser obtidas após a realização do balanço energético, 

conforme apresentado na figura 5.59. Pode ser observado que, apesar da projeção 

de energia injetava ter tido um valor 20% maior em relação ao caso base, um aumento 

de 17,02% é necessário para realizar o balanço energético que leva em consideração 

as projeções de consumo e de perda não técnica, além dos seus impactos nas perdas 

técnicas.  

 
Figura 5. 59: comparativo das parcelas de energia na subestação entre o caso base e o cenário 

projetado. 



156 
 

O procedimento de balanço energético é realizado então para todas as 

subestações conectadas ao ponto de acesso, sendo que, para cada subestação será 

obtida um novo valor de energia injetada que levará em consideração as projeções de 

consumo, perda não técnica e seus impactos na perda técnica.  

Considerando então a rede distribuição genérica da figura 5.51, a energia 

injetada no ponto de acesso pode ser obtida pelo somatório das energias injetadas 

em todas as subestações após o balanço energético, com as energias injetadas 

projetadas nas unidades consumidoras em alta tensão e as perdas técnicas na rede 

de alta tensão. 

 Sistematizando, o processo de integração da metodologia pode ser descrito 

pela figura 5.60: 

1) Na primeira etapa, são obtidas as fontes de dados primários, a saber dados 

históricos de energia injetada, energia faturada, perda técnica e perda não técnica 

além de variáveis exógenas tais como dados socioeconômicos e climáticos que 

impactam na forma como os consumidores utilizam a energia. 

2) São selecionadas as técnicas de inteligência artificial que melhor detectem os 

padrões nas séries históricas e que descrevam as suas relações com as variáveis 

exógenas; 

3) Os dados primários e as técnicas de inteligência artificial são então inseridas em 

uma ferramenta de projeção; 

4) Como informações exportadas pela ferramenta de projeção estão os dados de 

energia injetada, energia faturada e perda não técnica para toda a área de concessão 

da distribuidora ou para um determinado ponto de acesso ou regional selecionada; 

5) É realizado o procedimento Top-Down Bottom-Up de segmentação da energia 

injetada projetada, execução do balanço energético para cada subestação e 

integralização dos dados para a obtenção de um novo valor de energia injetada; 

6) O novo valor da energia injetada obtido, portanto, leva em consideração as 

projeções de consumo e perda não técnica e seu impacto na rede elétrica, fazendo 

com que a dinâmica da rede de distribuição, incluindo todos os seus elementos 

constituintes, tenham o seu comportamento refletido no novo valor de projeção de 

energia. 
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Figura 5. 60: integração da metodologia Top-Down Bottom-Up com uma ferramenta de projeção. 

 

5.3.3. Operação 

A distribuidora de energia, na gestão de sua rede de distribuição, deve visar, 

entre outros aspectos, a segurança, a eficiência e a economicidade na entrega de 

energia aos seus consumidores. Nesse aspecto, é imprescindível que, em sua 

operação, a rede de distribuição tenha os seus níveis de perdas técnicas monitorados 

de forma a atingir os objetivos prepostos. 

Neste contexto, o presente trabalho propõe uma metodologia para o cálculo de 

perdas técnicas em tempo real para uma rede de distribuição, utilizando o Open 

Distribution System Simulator (OpenDSS) e a definição da Impedância Equivalente 

Operacional (IEO), associada a medições da energia faturada nos consumidores 

regulares, corrente injetada na subestação, campanhas de medição para 

caracterização do consumo das cargas, além de uma base de dados concisa que 

permita a modelagem da rede. 

Para a implementação da metodologia de cálculo de perdas técnicas em tempo 

real, dois aspectos fundamentais das redes de distribuição foram considerados: 

 Ocorrência das perdas não técnicas: conforme abordado ao longo do 

trabalho, o cálculo de perdas técnicas nas redes de distribuição deve levar em 

consideração o impacto das fraudes e furtos de energia, que impactam nas 

perdas técnicas totais verificadas na rede e que são consideradas tanto para a 

gestão das perdas reais das distribuidoras quanto para o cálculo da perda 

regulatória. Desta forma, a IEO, associada ao algoritmo de correção do fator 

de potência e das medições necessárias à implementação da metodologia, 
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podem calcular de forma precisa e célere as perdas técnicas totais que ocorrem 

na rede de distribuição; 

 Mudanças na topologia da rede: de forma a prover um melhor atendimento à 

carga com a isolação de faltas e cumprimento de requisitos de qualidade, 

eficiência e economicidade da operação, a rede pode passar por mudanças em 

sua topologia, resultantes da atuação de chaves seccionadoras espalhadas 

pelo sistema. Desta forma, utilizando-se da definição da IEO, que representa 

um equivalente operacional da rede, pressupõe-se que mudanças na topologia 

do sistema irão implicar em mudanças no seu valor. 

Para ilustrar esse efeito, foi tomado o sistema teste IEEE-123 que, conforme 

apresentado novamente na figura 5.61, apresenta oito chaves seccionadoras. Da 

forma como está apresentado na figura em questão, as chaves estão no seu estado 

aberto/fechado conforme o sistema base e qualquer mudança no estado das chaves 

irá implicar na mudança da topologia da rede. 

Exemplificando, realizando-se uma ação de reconfiguração na rede em por 

meio da abertura da chave Sw4 e fechamento da chave Sw7, de forma a manter a 

estrutura radial sem, porém, se atentar para características técnicas resultantes como 

nível de tensão e segurança operacional, teremos uma nova curva de valores de IEO 

que refletem essa nova característica operacional da rede. A figura 5.62 apresenta a 

diferença entre as duas curvas de valores da IEO, considerando as duas topologias 

apresentadas. 
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Figura 5. 61: Sistema teste IEEE-123 com o detalhamento das chaves seccionadoras em seu caso 
base. 

Como pode ser observado a partir da figura 5.62, com a nova topologia da rede, 

resultante do chaveamento das chaves Sw4 e Sw7, as curvas de IEO se diferenciaram 

significativamente. Tal diferenciação foi resultante tanto da nova topologia sob a qual 

a rede está operando quanto da piora do perfil de tensão da rede como um todo, 

conforme visto na figura 5.63. 

 

 

Figura 5. 62: curva de IEO para as duas condições operacionais abordadas: sistema operando no 
caso base (preto) e com o sistema operando após o chaveamento das chaves Sw4 (abertura) e Sw7 

(fechamento) (vermelho). 
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Conforme observado na figura 5.63, para a nova condição operacional, 

resultante da reconfiguração da rede, as tensões nos nós do sistema (curva em 

vermelho) diferem significativamente em relação à operação do caso base (curva em 

preto) para as condições de carregamento mínimo (figura 5.63a), médio (figura 5.63b) 

e máximo (figura 5.64b). 

 

Figura 5. 63: tensão (pu) para as duas condições operacionais, para o sistema base (preto) e base a 
nova condição operacional resultante da reconfiguração da rede: a) carregamento mínimo; b) 

carregamento médio e c) carregamento máximo. 

 

Portanto, a diferença entre as curvas de IEO, apresentada na figura 5.62 resulta 

da operação da rede sob uma nova topologia, bem como das tensões resultantes 

dessa nova condição operacional. Dessa forma, presume-se que, para cada topologia 

da rede deve estar associada uma curva de valores de IEO que reflita as suas 
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características operacionais, resultantes dos elementos em operação e do perfil de 

tensão vigente.  

Portanto, trazendo as questões inerentes à operação do sistema em tempo real 

apresentadas na seção anterior, relacionadas à ocorrência de perdas não técnicas e 

à constante atuação de sistemas automáticos ou de operadores para a reconfiguração 

da rede, propõe-se uma metodologia para o cálculo de perdas técnicas em tempo real 

que leve em consideração as características típicas a operação da rede. 

A metodologia proposta para o cálculo de perdas técnicas em tempo real está 

apresentada na figura 5.64, detalhando cada passo envolvido no processo. De acordo 

com a figura: 

i) Nesta etapa, tomando o sistema base, é realizada o estudo de reconfiguração de 

redes com o objetivo de verificar todas as possíveis topologias que a rede possa 

assumir por meio da atuação de dispositivos de chaveamento de acordo com as 

premissas adotadas, tais como a radialidade da rede, atendimento à carga, isolação 

de faltas e a segurança operacional, conforme os critérios da operação; 

ii) Nesta etapa ocorre a seleção de cada uma das topologias possíveis (topologia 1, 

topologia 2, ..., topologia n) geradas pela abertura/fechamento das chaves 

seccionadoras espalhadas pela rede; 

iii) Após a seleção da topologia da rede é realizado o cálculo da curva de Impedância 

Equivalente Operacional (IEO) utilizando o modo daily no OpenDSS, para um dia útil, 

um sábado e um domingo, conforme (1); 

iv) As curvas de IEO para dia útil, sábado e domingo, para todas as topologias 

possíveis que a rede pode assumir são armazenadas em um banco de dados da 

companhia para posteriormente utilizados para o cálculo de perdas técnicas em tempo 

real. 

v) Nesta etapa é considerada a operação em tempo real do sistema de distribuição, 

com um sistema de monitoramento capaz de realizar as medições necessárias à 

implementação da metodologia, tais como: corrente injetada na rede em tempo real 

ou, alternativamente, a demanda de potência, tensão e fator de potência no início da 

rede em tempo real; o estado aberto/fechado das chaves seccionadoras espelhadas 

pela rede de forma que seja possível ao operador o conhecimento de qual topologia 

está vigente no instante da operação do sistema; 

vi) De posse das informações da operação da rede, a saber a topologia vigente, os 

dados elétricos no início do sistema e o dia da semana, são tomadas as informações 
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do banco de dados da concessionária, de forma a importar o valor da curva de IEO 

referente à topologia para o qual o sistema está operando e ao dia da semana; 

vii) Finalmente, de posse da IEO armazenada no banco de dados e dos parâmetros 

elétricos da operação obtidos por meio do monitoramento do sistema, são calculadas 

as perdas técnicas em tempo real utilizando diretamente a corrente total injetada na 

rede, conforme (4) e (5) ou, alternativamente: 

𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐 =
𝑃𝑖𝑛𝑗

√3 ∙ 𝑉𝑖𝑛 ∙ 𝑃𝐹𝑖𝑛

                                                                 (6) 

𝑃𝑇 = 𝑅𝐼𝐸𝑂 ∙ 𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐
2                                                                    (7) 

Em que: 

𝐼𝑐𝑎𝑙𝑐 – Corrente RMS injetada calculada no início do alimentador ou subestação, 

conforme o ponto de interesse [A]; 

𝑃𝑖𝑛𝑗 – Demanda de potência ativa em tempo real injetada na rede, obtida pelo sistema 

de monitoramento [kW]; 

𝑉𝑖𝑛 – Tensão medida por meio do sistema de monitoramento em tempo real [kV]; 

𝑃𝐹𝑖𝑛 – Fator de potência medido por meio do sistema de monitoramento em tempo 

real; 

𝑃𝑇 – Total active technical loss [kW]; 

𝑅𝐼𝐸𝑂 – Resistência Equivalente Operacional [Omhs]; 

 

Figura 5. 64: fluxograma da metodologia para o cálculo de perdas técnicas em tempo real. 
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Visando apresentar resultados considerando a operação real de uma rede de 

distribuição, será tomado novamente o sistema IEEE- 123. Conforme apresentado na 

figura 5.61, o sistema possui oito chaves seccionadoras que podem ter seus estados 

aberto/fechado alterados visando a mudança da topologia da rede. Das chaves 

modeladas, serão excluídas das simulações as chaves Sw1 e Sw6, a primeira devido 

ao fato de que o seu seccionamento implica na retirada de operação de todo o sistema 

e, a segunda, devido ao fato de que o seu seccionamento implica em pouca alteração 

na topologia da rede, já que à jusante de sua localização há apenas um transformador 

e uma barra. Dessa forma, serão utilizadas apenas seis chaves nas simulações: Sw2, 

Sw3, Sw4, Sw5, Sw7 e Sw8.  

Analisando ainda o sistema IEEE-123, pode ser verificado que a atuação de 

algumas chaves pode levar à mudança da topologia radial da rede para uma topologia 

em anel, por exemplo, tomando o sistema base e fechando a chave Sw7. Portanto, 

apesar de algumas ações de chaveamento implicarem em uma configuração em anel 

da rede ao invés de uma configuração radial, estas também serão analisadas nos 

resultados com o objetivo de verificar a precisão da metodologia para diferentes 

características operacionais. 

Portanto, considerando a totalidade das chaves seccionadoras do sistema e 

considerando que cada uma pode assumir dois estados (aberto/fechado), podem ser 

tomados arranjos em que a quantidade de elementos são as quantidades de chaves 

e os valores são 0 (aberto) e 1 (fechado), conforme a primeira possível topologia que 

pode ser especificado: 

𝑇𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎_1 = [0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0]                                                 (8) 

 E a última possível topologia pode ser especificada como: 

𝑇𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎_𝑛 = [1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1]                                                 (9) 

Portanto, a quantidade total de possíveis arranjos que o esquema de 

chaveamento pode assumir resulta em 64 topologias, conforme: 

𝑇𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎𝑠 = 𝑠𝑡𝑠𝑤                                                               (10) 

Em que: 

𝑠𝑡 – Estados aberto/fechado que a chave seccionadora pode assumir; 

𝑠𝑤 – Quantidade de chaves seccionadoras presentes no sistema que atuam no 

processo de reconfiguração da rede. 
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Vale notar que a atuação das chaves seccionadoras pode implicar na retirada 

de algumas partes do sistema, como por exemplo na atuação de abertura simultânea 

das chaves Sw2 e Sw3.  

Portanto, tomando a quantidade de topologias possíveis de reconfiguração 

para o sistema base, para cada uma foi calculada a curva de IEO para um dia útil, um 

sábado e um domingo, conforme o padrão de consumo aplicado às cargas do sistema. 

Para ilustração da variação da curva de IEO para cada topologia, a Figura 6 apresenta 

todas as curvas de IEO para os dias da semana considerando os carregamentos para 

o dia útil (figura 5.65a), sábado (figura 5.65b) e domingo (figura 5.65c). 

 

Figura 5. 65: Curva de valores de IEO para todas as topologias resultantes dos arranjos de 
chaveamento para os dias a) útil, b) sábado e c) domingo. 
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 Resultados 

Com o objetivo de simular a operação do sistema em tempo real, foi tomado o 

sistema IEEE-123 base e adicionado percentuais de perda não técnica sobre algumas 

barras de carga escolhidas por meio de uma função randômica implementada no 

OpenDSS, conforme abordagem já empregada no trabalho de tese. Neste caso, serão 

alocadas cargas irregulares em aproximadamente um terço das barras de cargas, 

escolhidas randomicamente, com parcela individual variando entre 0 e 50% da 

demanda da carga conectada na mesma barra. 

 Portanto, considerando a operação em tempo real e que o sistema de 

monitoramento das chaves é capaz de detectar os estados aberto (1) / fechado (0) e 

determinar a topologia vigente na rede, foram selecionadas para uma análise mais 

detalhada uma topologia radial e outra em anel.  

A topologia radial foi obtida pela configuração das chaves conforme a figura 

5.66: 

 

Topologia radial: [𝑺𝒘𝟐 = 𝟎 𝑺𝒘𝟑 = 𝟎 𝑺𝒘𝟒 = 𝟎 𝑺𝒘𝟓 = 𝟏 𝑺𝒘𝟕 = 𝟎 𝑺𝒘𝟖 = 𝟏] 

 
Figura 5. 66: Sistema teste IEEE-123 com uma configuração radial em operação. 

 

Conforme observado na figura 5.67, ocorreu uma forte aderência entre as 

curvas de perda real e de perda calculada por meio da metodologia da IEO, 

considerando a operação do sistema na metodologia radial selecionada, o que denota 
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a precisão no cálculo das perdas técnicas considerando a operação com o sistema 

assumido a configuração da rede mencionada. O erro obtido no cálculo das perdas 

de energia foi igual a 0,3613%. 

 

Figura 5. 67: comparativo entre as curvas de perda real (preto) e calculada por meio da metodologia 

da IEO (vermelho). 

A incidência de cargas irregulares está apresentada na tabela II.3, no “Anexo ii 

– dados dos sistemas utilizados nas simulações”. 

Prosseguindo, tomando outra configuração das chaves do sistema conforme 

abordado na figura 5.58, obteve-se uma configuração em anel da rede de distribuição: 

Topologia anel: [𝑺𝒘𝟐 = 𝟎 𝑺𝒘𝟑 = 𝟎 𝑺𝒘𝟒 = 𝟏 𝑺𝒘𝟓 = 𝟎 𝑺𝒘𝟕 = 𝟎 𝑺𝒘𝟖 = 𝟎] 

 
Figura 5. 68: Sistema teste IEEE-123 com uma configuração em anel em operação. 
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Analisando-se o erro obtido no cálculo das perdas nessa topologia, pode se 

verificar, novamente, agora por meio da figura 5.69, a forte aderência entre as curvas 

de perdas reais e de perdas calculadas pela metodologia da IEO. O erro obtido no 

cálculo das perdas de energia foi igual a 0,7179%.  

 

 

Figura 5. 69: comparativo entre as curvas de perda real (preto) e calculada por meio da metodologia 
da IEO (vermelho). 

 

A incidência de cargas irregulares está apresentada na tabela II.4, no “Anexo ii 

– dados dos sistemas utilizados nas simulações”. 

Os resultados para os demais dias da semana podem ser obtidos pelo mesmo 

procedimento, utilizando-se de um sistema de monitoramento que identifique a 

topologia vigente na rede e o dia da semana visando o cálculo das perdas técnicas na 

operação em tempo real. 

 

5.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente capítulo apresentou os resultados obtidos a partir da aplicação da 

metodologia da IEO no sistema teste IEEE- 123 e subestação de distribuição real. 

Após a análise da precisão da metodologia utilizando o sistema teste, as etapas de 

cálculo foram detalhadas utilizando o alimentador real, de forma a apresentar as 

grandezas envolvidas na determinação das perdas. Ainda, foram apresentados os 

resultados obtidos a partir da execução dos algoritmos de correção do fator de 

potência das cargas em baixa tensão e do cálculo de perda por segmento da rede de 

distribuição. 
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Adicionalmente, foram aplicadas aplicações da metodologia proposta para os 

setores das empresas de distribuição com o objetivo de denotar as potencialidades 

da ferramenta. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A relevância do tema da gestão das perdas de energia por parte do setor 

elétrico tem motivado constantemente a proposição de novas metodologias, bem 

como a melhoria das já existentes, com o objetivo de calcular as perdas técnicas e 

não técnicas de forma precisa e com um custo computacional razoável, aliada a uma 

modelagem dos elementos da rede de forma a melhor representá-los 

matematicamente e implementá-los em softwares que apresentem robustez e 

confiabilidade na geração de resultados. 

Tendo em vista esta problemática, o presente trabalho de tese de doutorado 

propôs a utilização da metodologia da Impedância Equivalente Operacional (IEO), 

aliado a um algoritmo de correção do fator de potência das cargas em baixa tensão, 

utilizando-se da modelagem detalhada da rede no software OpenDSS, adequado para 

a simulação de redes de distribuição devido à sua versatilidade na descrição 

matemática dos elementos comumente empregados e na robustez na execução da 

solução de fluxo de carga. Por meio da modelagem realizada e pela metodologia 

implementada, foi também possível realizar o cálculo das perdas técnicas por 

segmento da rede de distribuição, o que fornece um importante parâmetro para a 

gestão das perdas por parte da distribuidora. 

Como forma de avaliar os resultados a partir da metodologia proposta, foram 

realizadas simulações utilizando o sistema teste IEEE de 123 barras e uma 

subestação localizada na área urbana do município de Belém-PA. 

Para o sistema teste, foram alocadas randomicamente, por meio da Interface 

COM do OpenDSS, cargas irregulares nas barras de carga do sistema. Os resultados 

mostraram que o erro entre a perda real e a perda calculada por meio da metodologia 

da IEO foi reduzido, igual 0,4907%, apesar da diferença no perfil de tensão da entre 

as condições operacionais com e sem perdas não técnicas. Com o objetivo de 

sistematizar os resultados, foram realizadas 1000 simulações do mesmo sistema, com 

cada simulação representando uma condição distinta de incidência de perdas não 

técnicas. Novamente, os resultados mostraram uma excelente precisão, com erro 

médio igual a 0,7271%. Posteriormente, o nível de incidência das perdas não técnicas 

foi variado não implicando, contudo, na precisão no cálculo das perdas.  

Para o sistema real, a subestação de distribuição, foi demonstrada a 

metodologia utilizando dados operacionais reais obtidos em medições de campo. Os 
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resultados apresentados em termos de perdas técnicas e não técnicas, tensões, 

fatores de potência e demandas são detalhados adequadamente para caracterizar as 

condições operacionais da rede elétrica de distribuição, para um ciclo diário de 

operação, envolvendo curvas de carga típicas para dias de semana, sábados e 

domingos. Os resultados foram apresentados por subestação, discretizados em 

intervalos de 15 minutos, o que constitui informação relevante para o planejamento da 

operação de curto prazo da rede de distribuição. 

Com o objetivo de verificar a precisão entre as perdas reais da subestação e 

as perdas calculadas por meio da metodologia proposta, foi utilizado o mesmo 

procedimento de alocação de cargas irregulares por meio da interface COM do 

OpenDSS, tomando apenas um dos alimentadores, no caso, o PD-05. Verificou-se 

então que o erro obtido no cálculo entre a perda real e a perda calculada por meio da 

IEO foi igual a 0,4519%. Sistematizando os resultados, foram executadas 100 

simulações utilizando o mesmo alimentador, cada uma delas com uma distribuição 

distinta de perdas não técnicas, obtendo-se um erro médio igual 0,3853%, denotando 

a excelente precisão da metodologia proposta. 

Posteriormente, na seção de aplicações, buscou-se exemplificar as 

possibilidades de utilização da metodologia proposta na tese, no caso, para o cálculo 

de perda regulatória, mercado de energia e operação de redes de distribuição. 

No cálculo de perda regulatório, foi mostrado que, utilizando do mesmo sistema 

e da mesma condição de incidência de perdas não técnicas, a metodologia da IEO 

apresentou resultados superiores, tanto em termos de precisão quanto em termos de 

economia de poder de processamento. Levando em consideração que uma 

dificuldade considerável no cálculo de perda regulatória diz respeito ao elevado tempo 

de processamento necessário para o cálculo, principalmente em se tratando de 

sistemas de grande porte, a utilização da IEO nesse procedimento pode gerar ganhos 

significativos tanto para o órgão regulador, quanto para as distribuidoras. 

Na aplicação relativa ao setor de mercado das distribuidoras, a metodologia 

proposta apresenta a contribuição de poder atuar tanto no cálculo de perdas a partir 

dos dados históricos quanto a partir de dados de projeção de energia, de faturamento 

e de perda não técnica, por meio de um procedimento de balanço energético 

automático realizado por subestação. Como resultado, podem ser obtidas as parcelas 

de energia projetadas segmentadas por subestação da rede de distribuição, 

fornecendo importante informação para a gestão da área de mercado da distribuidora. 
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Na área de operação, pode ser realizado o cálculo de perdas técnicas em 

tempo real, a partir do dado de corrente elétrica injetada medida a cada intervalo pré-

definido nos alimentadores da subestação. Para tal implementação, o cálculo da IEO 

foi acoplado à saída de um programa configurador de rede em tempo real, de forma 

que a cada modificação topológica seja obtido um novo de IEO. Esta proposta é 

adequada para ser implementada em um sistema de gerenciamento de rede de 

distribuição, fornecendo importante parâmetro para a distribuidora na gestão de seus 

ativos na etapa de operação, com vista a atingir os objetivos de economicidade e 

segurança de sua rede. 

Portanto, a metodologia proposta para o cálculo de perdas, a partir dos 

resultados obtidos, se mostrou adequada para aplicação em redes de distribuição 

reais, com ganhos em termos de precisão e redução de tempo de processamento, 

além de abrir novas possibilidades de utilização por parte das distribuidoras na gestão 

dos seus ativos e de seu negócio com um todo, visando uma operação segura 

econômica e eficiente. 

 

6.1. TRABALHOS FUTUROS 

 Visando a ampliação dos estudos abrangendo a metodologia da Impedância 

Equivalente Operacional (IEO), será dada a continuidade à linha de pesquisa de forma 

a explorar os seguintes tópicos: 

i. Descrição matemática da relação entre a Impedância Equivalente Operacional 

e o nível de tensão da rede, com o objetivo de reduzir o erro quando o perfil de 

tensão entre duas condições operacionais é mais elevado. Desta forma, 

tomando o perfil de tensão do fluxo de tensão do caso base, com cargas 

regulares, e medições reais de tensão em pontos específicos da rede, será 

possível reduzir o erro no cálculo de perdas; 

ii. Análise detalhada do cálculo de perdas por meio da IEO com diferentes níveis 

de inserção de geração distribuída na rede de forma a observar o seu impacto 

na precisão do método; 

iii. Implementação da metodologia de cálculo de perdas técnicas na operação 

para um sistema de distribuição real, envolvendo diversos elementos de 

chaveamento espalhados pela rede; 
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iv. Exploração de mais aplicações da metodologia, explorando diversas áreas de 

interesse das empresas do setor de distribuição, de forma a tornar a ferramenta 

atrativa do ponto de vista corporativo. 
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ANEXO I – INTRODUÇÃO AO OPENDSS 

I.1. INTRODUÇÃO AO SOFTWARE 

O OpenDSS, atualmente, tem se tornado um dos principais softwares de 

simulação de redes de distribuição, amplamente utilizado para uma variedade de 

análises. Entre uma de suas diversas funcionalidades, está o cálculo de perdas em 

redes de distribuição, que pode ser implementado utilizando os modelos básicos dos 

elementos já implementados internamente no software e, adicionalmente, 

expandindo-os e modificando-os por meio de rotinas computacionais implementadas 

por meio da interface COM (Component Object Model), utilizando-se de linguagens 

de programação e/ou softwares externos. 

No setor elétrico brasileiro, a ANEEL, por meio da nota técnica Nº 0057/2014 

(ANEEL, 2014), estabeleceu diretrizes para o aprimoramento da metodologia de 

cálculo de perdas estabelecida no módulo 7 do PRODIST tendo como um dos pontos 

principais a determinação do OpenDSS como ferramenta de simulação para o cálculo 

de perdas, detalhando ainda a modelagem dos elementos da rede e modos de 

simulação a serem utilizados. Portanto, em consonância com a determinação do 

órgão regulador, com as atuais metodologias empregadas e softwares disponíveis 

comercialmente, será apresentada nesta tese uma metodologia de cálculo de perdas 

tendo como ponto central a utilização do OpenDSS associado a um software 

desenvolvido por meio da interface COM. 

O OpenDSS trata-se de um software livre projetado, sobretudo, para a 

simulação de redes de distribuição de energia. Seu desenvolvimento se deu início em 

1997 na empresa Electrotek Concepts, por Roger Dugan e Tom McDermott. 

Inicialmente, por ser uma ferramenta de proprietária da empresa e com utilização 

somente mediante aquisição de licença, foi denominado Distribution System Simulator 

(DSS). 

No ano de 2004, a Electric Power Research Institute (EPRI) adquiriu o software 

DSS, com a finalidade de fomentar os estudos de geração distribuída (GD) nas redes 

de distribuição, aliada ao conceito de smart grids. Sob esta diretriz, em 2008, a EPRI 

relançou o DSS sob licença livre, sendo renomeado para OpenDSS. 

O OpenDSS faz a maioria das análises necessárias para o planejamento dos 

sistemas de distribuição em regime permanente senoidal, além de realizar estudos 

também no domínio da frequência, dado que seu desenvolvimento foi também focado 

nas análises de fluxo de carga harmônico (Paye, 2018). 
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Em termos gerais, o OpenDSS é um software baseado em linhas de comando 

que descrevem os elementos constituintes do circuito elétrico e sistemas de controle 

e comunicação, tais como, transformadores, linhas, cargas, painéis fotovoltaicos e 

sistemas de armazenamento. As linhas de comando podem ser inseridas na própria 

interface do OpenDSS ou em programas externos, por meio da interface COM 

(Component Object Model). 

Com relação aos modos de simulação, o OpenDSS é capaz de realizar as 

seguintes análises, entre outras: 

I. Snapshot power flow: realiza o cálculo do fluxo de potência para uma 

condição específica. Normalmente utilizado para estudos nos quais se deseja 

conhecer condições limites do circuito, ou seja, nos intantes de máxima e 

mínima demanda de energia. 

II. Daily power flow: realiza o cálculo do fluxo de potência 24 vezes, por padrão, 

correspondentes às condições de carregamento para cada hora do dia. Tal 

intervalo pode ser alterado para outros períodos de tempo, por exemplo, 15 

minutos, realizando, desta forma, o fluxo de potência 96 vezes ao longo do dia; 

III. Yearly power flow: semelhante ao modo daily, porém realiza uma análise para 

os 12 meses do ano; 

IV. Harmonics: o OpenDSS atribui a todas as cargas um espectro harmônico 

padrão, mas o usuário pode informar um espectro customizado para utilização. 

O fluxo de carga harmônico é então realizado separadamente para cada ordem 

harmônica; 

V. Dynamics: utilizado para análise dinâmica; 

VI. Faultstudy: utilizado para estudos de faltas no sistema; 

VII. Montecarlo fault study: estudo de faltas baseado no método de Monte Carlo. 

I.1.1. Estrutura 

A estrutura do OpenDSS, apresentada na figura I.1, se dá por meio da 

implementação em duas versões (Freitas, 2015): 

i. Como um programa executável autônomo, que exibe uma interface ao usuário, 

por meio da qual é possível realizar a descrição dos elementos que constituem 

a rede elétrica, a solução, a plotagem e a visualização dos resultados por meio 

de linhas de comandos; 
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ii. Como um software dependente de um servidor COM (Component Object 

Model), implementado por meia de uma DLL (Dynamic Link Library). Nessa 

implementação, o OpenDSS pode ser controlado por meio de softwares 

externos programados em linguagens como Python, Java, C, C++ e MATLAB 

(Matrix Laboratory) (Paye, 2018). Por meio dessa implementação, o OpenDSS 

é utilizado primariamente como máquina de cálculo para o fluxo de carga, 

enquanto o programa externo recebe resultados e enviados comandos para a 

simulação. 

 

Figura I. 1: estrutura do software OpenDSS (Freitas, 2015). 

 

O OpenDSS não necessita de um sistema administrador de banco de dados 

para operação. As saídas do programa são obtidas por meio de scripts results ou pela 

interface COM. Os resultados dos estudos de fluxo de potência são então 

disponibilizados nos formatos .txt (text) ou .csv (Comma Separated Value), que podem 

ser utilizados para pós processamento pelo software externo que aciona o OpenDSS 

(Carvalho, 2014). 

Outra característica importante do OpenDSS é a possibilidade de modificação 

do código fonte ou a comunicação através do desenvolvimento de arquivos DLL, que 

permite que o usuário possa ter acesso aos módulos internos, realizar novos tipos de 

estudos e obter relatórios (Carvalho, 2014). 
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I.1.2. Modelos básicos 

A figura I.2, abaixo, detalha os elementos básicos constituintes do OpenDSS 

e à classe de elementos à que eles pertencem: 

 
Figura I. 2: arquitetura interna do OpenDSS (Dugan & Montenegro, 2018). 

 

i. Barra 

A barra, no OpenDSS, é um elemento de circuito que contém nós, como 

mostrado na figura I.3. Uma barra possui como função primordial a conexão, em seus 

nós, dos terminais dos elementos elétricos. Possui ainda a função de apresentar as 

tensões nodais em relação ao seu nó 0, que apresenta tensão nula e que não 

necessariamente é o terra do circuito (Freitas, 2015). 

 
Figura I. 3: barra com nós (Freitas, 2015). 

ii. Terminal 

Os elementos elétricos possuem um ou mais terminais que podem conter 

diversos conectores. Cada terminal deve ser conectado em apenas uma barra. Um 

elemento com um terminal e N conectores é apresentado na figura I.4. 
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Figura I. 4: terminal com N conectores (Freitas, 2015). 

iii. Elementos de transporte de energia 

Realizam a função básica de transportar a energia de um ponto a outro do 

circuito, tais como linhas e transformadores e possuem um ou mais terminais, 

conforme apresentado na figura I.5. Essa regra não se aplica aos bancos de 

capacitores e reatores, apesar de também serem tratados como elementos de 

transporte pelo OpenDSS (Freitas, 2015). 

 

Figura I. 5: elemento de transporte de energia ou PD (Power Delivery), contendo dois terminais com 
seus respectivos conectores (Dugan & Montenegro, 2018). 

 

iv. Elementos de conversão de energia 

São os elementos responsáveis pela conversão de energia elétrica para outra 

forma de energia, ou vice-versa. São basicamente os geradores, cargas, 

acumuladores de energia, equivalentes de Thévenin, entre outros. De forma geral, 

apresentam apenas um terminal com N conectores, conforme apresentado na figura 

I.6 (Freitas, 2015). 
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Figura I. 6: elementos de conversão de energia ou elemento PC (Power Conversion) com N 

conectores (Dugan & Montenegro, 2018). 

Os elementos de conversão de energia podem ser caracterizados por meio de 

uma matriz de impedâncias nodais que contempla a parcela linear e/ou um conjunto 

de equações diferenciais que produz uma equação de injeção ou compensação de 

corrente (Freitas, 2015). 

v. Elementos de suporte 

Os elementos de suporte basicamente possuem as funções de facilitar a 

definição de parâmetros para os elementos PDs e PCs, associar novas 

funcionalidades de controle, monitoramento de áreas ou elementos, fornecimento de 

dados e resultados para análises temporais. Os principais elementos de suporte são: 

 LineCode: armazena os parâmetros elétricos de uma linha, que 

posteriormente podem ser utilizados; 

 LineGeometry e WireData: armazenam informações geométricas dos postes 

e das linhas, que são posteriormente utilizadas pelo OpenDSS para a 

contrução da matriz de admitância da linha; 

 LoadShape: armazena a curva de carga e/ou curva de geração para as 

simulações no modo daily. 

 EnergyMeter: medidor que fornece dados concernentes a uma área de 

medição; 

 Monitor: medidor que fornece dados de grandezas elétricas em pontos ou 

elementos específicos; 

 CapControl: elemento de controle do banco de capacitor; 

 RegControl: elemento de controle dos taps de um transformador ou regulador 

de tensão. 
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ANEXO II – DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES 

II.1. Dados do sistema IEEE- 123 base 

 Carga 
Demanda 

média 
[kW] 

Fator de 
Potência 

% de 
perda 
não 

técnica 

1 S1a 40 0.8944 0 

2 S2b 20 0.8944 32 

3 S4c 40 0.8944 0 

4 S5c 20 0.8944 26 

5 S6c 40 0.8944 0 

6 S7a 20 0.8944 49 

7 S9a 40 0.8944 0 

8 S10a 20 0.8944 0 

9 S11a 40 0.8944 37 

10 S12b 20 0.8944 3 

11 S16c 40 0.8944 13 

12 S17c 20 0.8944 30 

13 S19a 40 0.8944 0 

14 S20a 40 0.8944 8 

15 S22b 40 0.8944 12 

16 S24c 40 0.8944 0 

17 S28a 40 0.8944 0 

18 S29a 40 0.8944 41 

19 S30c 40 0.8944 0 

20 S31c 20 0.8944 0 

21 S32c 20 0.8944 38 

22 S33a 40 0.8944 0 

23 S34c 40 0.8944 0 

24 S35a 40 0.8944 36 

25 S37a 40 0.8944 14 

26 S38b 20 0.8944 11 

27 S39b 20 0.8944 34 

28 S41c 20 0.8944 27 

29 S42a 20 0.8944 5 

30 S43b 40 0.8944 0 

31 S45a 20 0.8944 0 

32 S46a 20 0.8944 41 

33 S47 105 0.8137 0 

34 S48 210 0.8137 5 

35 S49a 35 0.8137 6 

36 S49b 70 0.8137 1 

37 S49c 35 0.8682 20 

38 S50c 40 0.8944 0 

39 S51a 20 0.8944 37 

40 S52a 40 0.8944 0 

41 S53a 40 0.8944 47 

42 S55a 20 0.8944 0 

43 S56b 20 0.8944 0 

44 S58b 20 0.8944 0 

45 S59b 20 0.8944 0 

46 S60a 20 0.8944 37 

47 S62c 40 0.8944 0 

48 S63a 40 0.8944 30 

49 S64b 75 0.9062 32 

50 S65a 35 0.8137 0 

51 S65b 35 0.8137 19 

52 S65c 70 0.8137 18 

53 S66c 75 0.9062 0 

54 S68a 20 0.8944 0 

55 S69a 40 0.8944 23 

56 S70a 20 0.8944 26 

57 S71a 40 0.8944 0 

58 S73c 40 0.8944 0 

59 S74c 40 0.8944 19 

60 S75c 40 0.8944 0 

61 S76a 105 0.7954 21 

62 S76b 70 0.8137 5 

63 S76c 70 0.8137 0 

64 S77b 40 0.8944 0 

65 S79a 40 0.8944 8 

66 S80b 40 0.8944 36 

67 S82a 40 0.8944 10 

68 S83c 20 0.8944 0 

69 S84c 20 0.8944 0 

70 S85c 40 0.8944 0 

71 S86b 20 0.8944 48 

72 S87b 40 0.8944 0 

73 S88a 40 0.8944 27 

74 S90b 40 0.8944 44 

75 S92c 40 0.8944 0 

76 S94a 40 0.8944 22 

77 S95b 20 0.8944 0 

78 S96b 20 0.8944 25 

79 S98a 40 0.8944 4 

80 S99b 40 0.8944 31 

81 S100c 40 0.8944 0 

82 S102c 20 0.8944 0 

83 S103c 40 0.8944 0 

84 S104c 40 0.8944 22 

85 S106b 40 0.8944 0 

86 S107b 40 0.8944 0 

87 S109a 40 0.8944 15 

88 S111a 20 0.8944 28 

89 S112a 20 0.8944 31 

90 S113a 40 0.8944 0 

91 S114a 20 0.8944 7 

Tabela II. 1: cargas do sistema IEEE- 123 e percentual individual de cargas irregulares adicionadas. 
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II.2. Dados do sistema IEEE- 123 base para simulações da “seção 5.3.1. Cálculo 

de perda regulatória”, “i.Sistema IEEE-123”, perdas não técnicas variando na 

faixa entre 0 e 50%  

 Carga 
Demanda 

média 
[kW] 

Fator de 
Potência 

% de 
perda 
não 

técnica 

1 S1a 40 0.9200 0 

2 S2b 20 0.9200 34,68 

3 S4c 40 0.9200 0 

4 S5c 20 0.9200 0 

5 S6c 40 0.9200 0 

6 S7a 20 0.9200 4,56 

7 S9a 40 0.9200 0 

8 S10a 20 0.9200 37,96 

9 S11a 40 0.9200 35,11 

10 S12b 20 0.9200 0 

11 S16c 40 0.9200 48,27 

12 S17c 20 0.9200 0 

13 S19a 40 0.9200 0 

14 S20a 40 0.9200 0 

15 S22b 40 0.9200 0 

16 S24c 40 0.9200 46,65 

17 S28a 40 0.9200 22,39 

18 S29a 40 0.9200 25,05 

19 S30c 40 0.9200 33,30 

20 S31c 20 0.9200  

21 S32c 20 0.9200 23,77 

22 S33a 40 0.9200 34,39 

23 S34c 40 0.9200 30,21 

24 S35a 40 0.9200 12,11 

25 S37a 40 0.9200 0 

26 S38b 20 0.9200 0 

27 S39b 20 0.9200 33,78 

28 S41c 20 0.9200 14,18 

29 S42a 20 0.9200 0 

30 S43b 40 0.9200 13,47 

31 S45a 20 0.9200 0 

32 S46a 20 0.9200 20 

33 S47 105 0.9200 44,89 

34 S48 210 0.9200 28,37 

35 S49a 35 0.9200 0 

36 S49b 70 0.9200 46,59 

37 S49c 35 0.9200 0 

38 S50c 40 0.9200 0 

39 S51a 20 0.9200 0 

40 S52a 40 0.9200 0 

41 S53a 40 0.9200 41,04 

42 S55a 20 0.9200 0 

43 S56b 20 0.9200 0 

44 S58b 20 0.9200 0 

45 S59b 20 0.9200 0 

46 S60a 20 0.9200 0 

47 S62c 40 0.9200 7,30 

48 S63a 40 0.9200 0 

49 S64b 75 0.9200 0 

50 S65a 35 0.9200 45,40 

51 S65b 35 0.9200 18,54 

52 S65c 70 0.9200 0 

53 S66c 75 0.9200 28,50 

54 S68a 20 0.9200 0 

55 S69a 40 0.9200 28,08 

56 S70a 20 0.9200 3,18 

57 S71a 40 0.9200 0 

58 S73c 40 0.9200 0 

59 S74c 40 0.9200 0 

60 S75c 40 0.9200 33,81 

61 S76a 105 0.9200 25,31 

62 S76b 70 0.9200 46,65 

63 S76c 70 0.9200 38,82 

64 S77b 40 0.9200 0 

65 S79a 40 0.9200 0 

66 S80b 40 0.9200 0 

67 S82a 40 0.9200 42,29 

68 S83c 20 0.9200 40,58 

69 S84c 20 0.9200 0 

70 S85c 40 0.9200 40,29 

71 S86b 20 0.9200 0 

72 S87b 40 0.9200 22,61 

73 S88a 40 0.9200 0 

74 S90b 40 0.9200 30,94 

75 S92c 40 0.9200 0 

76 S94a 40 0.9200 36,75 

77 S95b 20 0.9200 0 

78 S96b 20 0.9200 0 

79 S98a 40 0.9200 0 

80 S99b 40 0.9200 0 

81 S100c 40 0.9200 0 

82 S102c 20 0.9200 0 

83 S103c 40 0.9200 26,66 

84 S104c 40 0.9200 3,33 

85 S106b 40 0.9200 8,79 

86 S107b 40 0.9200 13,28 

87 S109a 40 0.9200 0 

88 S111a 20 0.9200 0 

89 S112a 20 0.9200 0 

90 S113a 40 0.9200 34,18 

91 S114a 20 0.9200 47,99 

Tabela II. 2: cargas do sistema IEEE- 123 e percentual individual de cargas irregulares adicionadas. 
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II.3. Dados do sistema IEEE- 123 base para simulações da “5.3.3. Operação”, 

considerando a operação radial do sistema 

 Carga 
Demanda 

média 
[kW] 

Fator de 
Potência 

% de 
perda 
não 

técnica 

1 S1a 40 0.8944 0 

2 S2b 20 0.8944 44,97 

3 S4c 40 0.8944 0 

4 S5c 20 0.8944 0 

5 S6c 40 0.8944 21,69 

6 S7a 20 0.8944 0 

7 S9a 40 0.8944 26,26 

8 S10a 20 0.8944 0 

9 S11a 40 0.8944 0 

10 S12b 20 0.8944 35,89 

11 S16c 40 0.8944 45,81 

12 S17c 20 0.8944 0 

13 S19a 40 0.8944 6,73 

14 S20a 40 0.8944 0 

15 S22b 40 0.8944 0 

16 S24c 40 0.8944 0 

17 S28a 40 0.8944 2,01 

18 S29a 40 0.8944 0 

19 S30c 40 0.8944 44,72 

20 S31c 20 0.8944 19,28 

21 S32c 20 0.8944 0 

22 S33a 40 0.8944 0 

23 S34c 40 0.8944 10,04 

24 S35a 40 0.8944 0 

25 S37a 40 0.8944 0 

26 S38b 20 0.8944 13,41 

27 S39b 20 0.8944 0 

28 S41c 20 0.8944 0 

29 S42a 20 0.8944 5,19 

30 S43b 40 0.8944 0 

31 S45a 20 0.8944 0 

32 S46a 20 0.8944 0 

33 S47 105 0.8137 0 

34 S48 210 0.8137 4,82 

35 S49a 35 0.8137 29,95 

36 S49b 70 0.8137 11,67 

37 S49c 35 0.8682 1,61 

38 S50c 40 0.8944 28,99 

39 S51a 20 0.8944 0 

40 S52a 40 0.8944 27,84 

41 S53a 40 0.8944 0 

42 S55a 20 0.8944 0 

43 S56b 20 0.8944 0 

44 S58b 20 0.8944 0 

45 S59b 20 0.8944 14,47 

46 S60a 20 0.8944 0,92 

47 S62c 40 0.8944 35,07 

48 S63a 40 0.8944 0 

49 S64b 75 0.9062 37,45 

50 S65a 35 0.8137 37,83 

51 S65b 35 0.8137 0 

52 S65c 70 0.8137 14,10 

53 S66c 75 0.9062 12,24 

54 S68a 20 0.8944 0 

55 S69a 40 0.8944 0 

56 S70a 20 0.8944 0 

57 S71a 40 0.8944 0 

58 S73c 40 0.8944 0 

59 S74c 40 0.8944 21,70 

60 S75c 40 0.8944 7,11 

61 S76a 105 0.7954 0 

62 S76b 70 0.8137 0 

63 S76c 70 0.8137 0 

64 S77b 40 0.8944 0 

65 S79a 40 0.8944 27,01 

66 S80b 40 0.8944 40,89 

67 S82a 40 0.8944 0 

68 S83c 20 0.8944 2,16 

69 S84c 20 0.8944 0 

70 S85c 40 0.8944 11,66 

71 S86b 20 0.8944 12,33 

72 S87b 40 0.8944 8,51 

73 S88a 40 0.8944 11,75 

74 S90b 40 0.8944 13,77 

75 S92c 40 0.8944 47,58 

76 S94a 40 0.8944 0 

77 S95b 20 0.8944 14,86 

78 S96b 20 0.8944 20,22 

79 S98a 40 0.8944 15,11 

80 S99b 40 0.8944 0 

81 S100c 40 0.8944 0 

82 S102c 20 0.8944 0 

83 S103c 40 0.8944 0 

84 S104c 40 0.8944 17,77 

85 S106b 40 0.8944 18,14 

86 S107b 40 0.8944 0 

87 S109a 40 0.8944 43,35 

88 S111a 20 0.8944 22,89 

89 S112a 20 0.8944 0 

90 S113a 40 0.8944 0 

91 S114a 20 0.8944 14,08 

Tabela II. 3: configuração de cargas irregulares para o sistema IEEE-123 para a configuração radial 
de operação. 
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II.4. Dados do sistema IEEE- 123 base para simulações da “5.3.3. Operação”, 

considerando a operação anel do sistema 

 Carga 
Demanda 

média 
[kW] 

Fator de 
Potência 

% de 
perda 
não 

técnica 

1 S1a 40 0.8944 0 

2 S2b 20 0.8944 0 

3 S4c 40 0.8944 9,53 

4 S5c 20 0.8944 22,46 

5 S6c 40 0.8944 38,43 

6 S7a 20 0.8944 0 

7 S9a 40 0.8944 15,73 

8 S10a 20 0.8944 14,60 

9 S11a 40 0.8944 0 

10 S12b 20 0.8944 8,59 

11 S16c 40 0.8944 1 

12 S17c 20 0.8944 44,72 

13 S19a 40 0.8944 0 

14 S20a 40 0.8944 21,48 

15 S22b 40 0.8944 39,86 

16 S24c 40 0.8944 0 

17 S28a 40 0.8944 0 

18 S29a 40 0.8944 17,36 

19 S30c 40 0.8944 0 

20 S31c 20 0.8944 0 

21 S32c 20 0.8944 29,54 

22 S33a 40 0.8944 0 

23 S34c 40 0.8944 19,69 

24 S35a 40 0.8944 0 

25 S37a 40 0.8944 21,15 

26 S38b 20 0.8944 0 

27 S39b 20 0.8944 0 

28 S41c 20 0.8944 1,99 

29 S42a 20 0.8944 28,24 

30 S43b 40 0.8944 2,45 

31 S45a 20 0.8944 43,61 

32 S46a 20 0.8944 43 

33 S47 105 0.8137 0 

34 S48 210 0.8137 0 

35 S49a 35 0.8137 0 

36 S49b 70 0.8137 49,43 

37 S49c 35 0.8682 7,88 

38 S50c 40 0.8944 0 

39 S51a 20 0.8944 12,40 

40 S52a 40 0.8944 0 

41 S53a 40 0.8944 0 

42 S55a 20 0.8944 37,79 

43 S56b 20 0.8944 0 

44 S58b 20 0.8944 0 

45 S59b 20 0.8944 12,97 

46 S60a 20 0.8944 0 

47 S62c 40 0.8944 45,14 

48 S63a 40 0.8944 0 

49 S64b 75 0.9062 6,61 

50 S65a 35 0.8137 0 

51 S65b 35 0.8137 0 

52 S65c 70 0.8137 10,66 

53 S66c 75 0.9062 0 

54 S68a 20 0.8944 0 

55 S69a 40 0.8944 0 

56 S70a 20 0.8944 49,24 

57 S71a 40 0.8944 0 

58 S73c 40 0.8944 0 

59 S74c 40 0.8944 0 

60 S75c 40 0.8944 0 

61 S76a 105 0.7954 0 

62 S76b 70 0.8137 11,02 

63 S76c 70 0.8137 7,20 

64 S77b 40 0.8944 0 

65 S79a 40 0.8944 0 

66 S80b 40 0.8944 0 

67 S82a 40 0.8944 0 

68 S83c 20 0.8944 0 

69 S84c 20 0.8944 0 

70 S85c 40 0.8944 1,11 

71 S86b 20 0.8944 34,19 

72 S87b 40 0.8944 16,03 

73 S88a 40 0.8944 0 

74 S90b 40 0.8944 0 

75 S92c 40 0.8944 13,48 

76 S94a 40 0.8944 46,59 

77 S95b 20 0.8944 0 

78 S96b 20 0.8944 0 

79 S98a 40 0.8944 0 

80 S99b 40 0.8944 46,73 

81 S100c 40 0.8944 23,98 

82 S102c 20 0.8944 0 

83 S103c 40 0.8944 38,96 

84 S104c 40 0.8944 0 

85 S106b 40 0.8944 0 

86 S107b 40 0.8944 0 

87 S109a 40 0.8944 0 

88 S111a 20 0.8944 0 

89 S112a 20 0.8944 31,30 

90 S113a 40 0.8944 5,55 

91 S114a 20 0.8944 10,68 

Tabela II. 4: configuração de cargas irregulares para o sistema IEEE-123 para a configuração anel de 
operação. 
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