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Resumo–O  cálculo  das  perdas  técnicas  em  uma  rede  de 
distribuição  de  energia  elétrica  proposto  por  Méffe  [7]  não 
considera  as  perdas  técnicas  decorrentes  da  circulação  de 
energia  relacionada  às  perdas  não-técnicas.  Em  [9],  Méffe 
propõe o cálculo de um fator de correção que permite encontrar 
um valor ajustado para as perdas técnicas.  No entanto,  essa 
metodologia distribui igualmente as perdas não-técnicas entre 
cargas de baixa e média tensão, desconsiderando que as perdas 
não-técnicas  ocorrem  de  maneira  não  uniforme  entre 
consumidores desses dois tipos de carga em diferentes regiões 
geográficas.  Por  isso,  este  trabalho  propõe  uma metodologia 
capaz de ajustar as perdas técnicas, com o uso da estimativa das 
perdas  comerciais  calculada  a  partir  de  dados  históricos  de 
inspeção  e  de  consumo,  distribuindo-as  de  forma  não 
proporcional entre as cargas produzidas por consumidores BT 
e MT.

Palavras-chave  –  Perdas  Comerciais,  Perdas  Técnicas, 
Inspeções  em Campo,  Algoritmos de  Agrupamento,  Técnicas 
Estatísticas para Amostragem de Dados.

I.  INTRODUÇÃO

Todo  consumo de  energia  em um sistema elétrico  está 
associado a perdas,  que correspondem à diferença entre a 
quantidade de energia distribuída e a quantidade de energia 
paga pelos consumidores.

As perdas podem ser classificadas, de acordo com a sua 
origem, em perdas  técnicas  e  não-técnicas.  O conceito de 
perdas técnicas está relacionado à energia distribuída, mas 
que  não  foi  faturada  por  não  ter  chegado  ao  ponto  de 
entrega.  Esse  tipo  de  perda  ocorre  durante  o  transporte 
inerente  ao  processo.  Já  a  perda  não-técnica  é  a  energia 
entregue, mas que por algum motivo não foi faturada, como, 
por exemplo, erro de cadastro, irregularidade na medição e 
furto  de  energia.  As  perdas  não-técnicas  também  são 
chamadas de perdas comerciais.

Atualmente,  existem  vários  trabalhos  que  definem 
métodos para calcular as perdas técnicas de um sistema de 
distribuição de energia, como, por exemplo as metodologias 
propostas em [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Para calcular as perdas técnicas no sistema de distribuição 
de energia, a ESCELSA selecionou a metodologia definida 
por Méffe [7], que propõe a utilização de curvas típicas de 
carga  para  representar  a  carga  dos  consumidores  e 
implementa o cálculo elétrico detalhado de cada componente 
pertencente aos segmentos do sistema de distribuição. Cada 
segmento  forma  um  conjunto  de  componentes  que 
desempenham uma determinada função no sistema elétrico. 

A  figura  1  exemplifica  os  segmentos  do  sistema  de 
distribuição  que  são  considerados  em  [7]:  rede  de  alta 
tensão,  subestação  de  distribuição,  rede  primária, 
transformador  de  distribuição,  rede  secundária,  ramal  de 
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ligação, medidor de energia e outros.
Observa-se que as metodologias definidas em [1, 2, 3, 4, 

5, 6] não levam em conta todos os segmentos considerados 
em [7].
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Figura 1. Segmentos do sistema de distribuição [1]

No entanto,  a metodologia descrita em [7] não leva em 
consideração  eventuais  erros  de  cadastro,  diferenças  nos 
períodos  de  leitura  e  perdas  técnicas  decorrentes  da 
circulação  de  energia  relacionada  às  perdas  não-técnicas. 
Por  isso,  observa-se  uma  discrepância  entre  a  energia 
medida  nos  alimentadores  da  subestação  e  a  energia 
registrada somada às perdas técnicas calculadas.

Por  exemplo,  Suriyamongkol  [8]  mostra,  de  modo 
experimental, que a ocorrência de perdas não-técnicas pode 
aumentar  as  perdas  técnicas  em mais  de  20%,  apesar  de 
representarem  um  acréscimo  na  carga  de  8%.  Embora 
mostre  essa  influência,  Suriyamongkol  não  propõe  um 
método  para  calcular  as  perdas  técnicas  levando  em 
consideração as perdas não-técnicas.

Assim, para melhorar  a  metodologia definida em [7],  o 
trabalho apresentado por Méffe em [9] propõe o cálculo de 
um fator  de  correção  que  permite  corrigir  as  cargas  que 
circulam na rede para contemplar as perdas não-técnicas e 
obter o valor ajustado das perdas técnicas.

Para calcular esse fator de correção, estima-se a energia 
em um alimentador (Eest) a partir da energia registrada nos 
consumidores  de  média  e  baixa  tensão  (EMT e  EBT)  e  a 
energia referente às perdas técnicas variáveis e fixas (Epvar e 
Epfix), conforme mostra a equação:

pfixpBTMTest EEEEE +++= var     (1)

Ajuste no Cálculo de Perdas Técnicas a partir de 
Estimativa de Perdas Comerciais
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Para igualar a energia estimada e a medida, multiplicam-
se  as  parcelas  pelo  fator  de  correção  (ke)  da  seguinte 
maneira:

pfixpeBTeMTemed EEkEkEkE +⋅+⋅+⋅= var
2    (2)

Resolvendo-se a equação de segundo grau acima, obtém-
se o valor do fator de correção que é a raiz positiva dessa 
equação. 

O fator de correção é, então, aplicado à energia registrada 
(EMT e  EBT)  e  o  valor  das  perdas  técnicas  é  recalculado, 
agora com a energia registrada ajustada.

Entretanto, esse método de ajuste distribui as perdas não-
técnicas  igualmente  entre  as  cargas  BT  e  MT, 
desconsiderando  que  existem  regiões  onde  o  índice  de 
irregularidades de medição e o perfil de consumo são muito 
diferentes entre si. 

Por  isso,  conforme  sugerido  em  [9],  é  necessário 
desenvolver um método de correção das perdas técnicas que 
distribua as perdas não-técnicas de forma não proporcional 
entre as diferentes regiões atendidas pelas subestações. Este 
trabalho propõe, portanto, uma metodologia para estimar as 
perdas comerciais tanto das cargas BT quanto das MT a fim 
de aprimorar o cálculo das perdas técnicas definido em [7] e 
[9].

II.  METODOLOGIA PROPOSTA

Para  diminuir  a  distribuição  proporcional  das  perdas 
realizada pelo fator de correção proposto em [9], propõe-se 
neste trabalho uma metodologia capaz de ajustar o cálculo 
das perdas técnicas levando em consideração diretamente as 
perdas comerciais.

Para  isso,  faz-se  uso  de  dados  históricos  de  inspeções 
realizadas em campo, tanto em consumidores BT como em 
consumidores  MT,  para  estimar  as  perdas  comerciais  em 
cada transformador e corrigir o consumo dos clientes para 
ajustar o cálculo das perdas técnicas.

Uma das dificuldades dessa solução é que nem sempre os 
dados  de  inspeção  disponíveis  representam  uma  amostra 
significativa para  se obter  uma boa  estimativa  das  perdas 
comerciais.

Para  resolver  esse  problema,  utiliza-se,  como  primeira 
etapa  da  metodologia,  o  uso  de  algoritmos  capazes  de 
agrupar dados de inspeção entre transformadores próximos, 
já  que  existe  similaridade  no  consumo  de  energia  entre 
consumidores  alimentados  pela  mesma  tensão  em  uma 
determinada  região.  Esses  algoritmos,  chamados  de 
clustering,  têm  aplicações  em  diversas  áreas,  tais  como, 
mineração de dados [10], reconhecimento de padrões [11] e 
análise estatística [12, 13]. 

O  algoritmo  escolhido,  dentre  os  vários  algoritmos  de 
agrupamento  existentes  [14,  15,  16],  utiliza  um  método 
baseado em grafo [17] que garante um número suficiente de 
inspeções  entre  os  transformadores  de  um mesmo  grupo 
(cluster). 

No  algoritmo  de  agrupamento  baseado  em  grafo,  os 
transformadores  são  representados  por  vértices  e  as 
distâncias entre quaisquer dois transformadores por arestas 
com peso. O algoritmo inicialmente gera a árvore geradora 
mínima (Minimal Spanning Tree – MST) do grafo. A partir 
dessa árvore,  retiram-se as arestas de maior peso (aquelas 

formadas pelos vértices mais distantes entre si), enquanto as 
componentes  conexas  (clusters)  possuírem  inspeções 
suficientes. 

A figura 1 mostra um exemplo ilustrativo de como um 
cluster é particionado. Se os subgrafos à direita e à esquerda 
(envoltos  em círculos  na  figura)  da  aresta  de  maior  peso 
possuírem  inspeções  suficientes,  o  subgrafo  original  é 
descartado e o procedimento de particionamento é repetido 
para os subgrafos à esquerda e à direita.

Figura 1: Ilustração de agrupamento baseado em grafo

Ao final deste procedimento, teremos os menores clusters 
de  transformadores  que  possuem  número  de  inspeções 
suficientes  para  representar  uma amostra  significativa,  de 
acordo  com  um percentual  de  confiança.  O  algoritmo  1 
apresenta  o  procedimento  de  agrupamento  baseado  em 
grafo.

Para  calcular  o  número  suficiente  de  amostras  em um 
cluster, baseado em um fator de confiança, supõe-se que as 
inspeções  (que  representam  a  amostra  de  dados)  são 
independentes entre si e possuam a mesma distribuição de 
probabilidade.

Aresta de maior peso
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Entrada: 

Grafo: onde cada vértice representa um  transformador da 

subestação e cada aresta representa as distâncias entre dois 

transformadores quaisquer da subestação.

Variáveis:

MST: subgrafo do grafo original cujo peso total das arestas é 

mínimo.

Saída:

Grupos (clusters) de transformadores com inspeções 

suficientes.

Início

Gere a MST do grafo

Ordene decrescentemente as arestas da MST

Para cada aresta da MST ordenada faça

Busque o subgrafo que possua a aresta em análise

Obtenha o subgrafo à esquerda da aresta

Obtenha o subgrafo à direita da aresta

Se (subgrafo à esquerda possui inspeções suficientes) e 

(subgrafo à direita possui inspeções suficientes) Então

Crie os subgrafos à esquerda e à direita e remova o subgrafo 

original

Senão

Descarte os subgrafos à esquerda e à direita e mantenha o 

subgrafo original

Fim Se

Fim Para

Fim

Algoritmo 1: Procedimento de agrupamento baseado em grafo

Deseja-se  que  a  diferença  entre  a  proporção  de 
irregularidades  estimada  ( p̂ )  e  a  proporção  de 
irregularidades da população (p) seja menor do que um erro 
aceitável  (d).  Essa  condição  deve  ser  satisfeita  de  acordo 
com  um  fator  de  confiança  (γ ),  como  mostra  a 
desigualdade:

γ≥≤− )ˆ( dppP     (3)

Desenvolvendo a expressão mostrada em (3) a partir do 
Teorema Central  do Limite [18],  obtém-se a fórmula para 
calcular o número mínimo de inspeções que garantam uma 
boa estimativa da taxa de irregularidades ( p̂ ) do cluster:
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Onde  n é o número mínimo de amostras,  N é o total de 
consumidores  do  cluster,  d é  o  erro  e  zy é  o  quantil  da 
distribuição normal de probabilidade obtido a partir de γ .

A segunda etapa da metodologia, após o agrupamento dos 
dados, realiza o cálculo da taxa de irregularidades de cada 
cluster, tanto para consumidores BT quanto para MT. A taxa 
de  irregularidades  é  utilizada  para  obter  a  distribuição  de 
probabilidade  necessária  para  classificar  cada  consumidor 
como irregular ou não.

A  taxa  de  irregularidades  no  cluster Cj referente  às 
inspeções em consumidores BT é calculada com a seguinte 
fórmula:

∑
∑
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_     (5)

Onde  ti representa  o  transformador i do  cluster  Cj, 
num_irregularidades_BTi é  o  total  de  irregularidades 
identificadas  em  consumidores  BT  no  transformador  i e 
num_inspecoes_BTi é  o  total  de  inspeções  realizadas  em 
consumidores BT no transformador i.

A  taxa  de  irregularidades  para  inspeções  em 
consumidores MT é calculada de forma análoga:
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Uma vez que o número de inspeções  em consumidores 
MT é pequeno, o cluster desses consumidores abrange toda 
a subestação.

A  última  etapa  da  metodologia  consiste  em realizar  a 
correção dos consumos nos clientes BT e MT classificados 
como  irregulares  na  etapa  anterior.  Como  a  taxa  de 
irregularidades  não  corresponde  à  energia  efetivamente 
desviada  por  meio  da  realização  dos  procedimentos 
irregulares,  é  necessário  calcular  um fator  de  ajuste  que 
represente o montante de energia a ser acrescido ao consumo 
mensal dos clientes classificados como irregulares.

Esta metodologia sugere um modelo de cálculo do fator 
de  ajuste  baseado  no  histórico  de  consumo  dos  clientes 
inspecionados e identificados como irregulares. Verifica-se, 
nesses  clientes,  um aumento  da  energia  faturada,  após  a 
inspeção, que pode ser visto como o valor de energia que, 
antes da inspeção, era consumida sem ser faturada.

A variação de consumo desses clientes é calculada pela 
diferença  entre  a  média  dos  consumos  faturados  nos  três 
meses seguintes ao segundo mês após a inspeção e a média 
dos  consumos  faturados  nos  três  meses  anteriores  à 
inspeção, como mostra a equação (7).
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Os dois consumos imediatamente posteriores à inspeção 
não são considerados para evitar os reflexos da defasagem 
na  leitura,  já  que  existem casos  em que  esses  consumos 
ainda  representam o  estado  anterior  à  inspeção,  mas com 
registros defasados.

Em alguns casos,  pode ocorrer  uma queda no consumo 
após  a  inspeção,  indicando  que  houve  uma economia  de 
energia  por  parte  do  consumidor  após  a  identificação  da 
irregularidade.  Esses  casos  devem ser  desconsiderados  na 
elaboração do modelo de ajuste, já que o objetivo principal, 
nesta  abordagem,  é  obter  o  montante  de  energia  não 
faturada, que deve ser um aumento e não um decréscimo do 
consumo.

Além de  considerar  a  variação  no consumo,  o fator  de 
ajuste  deve  ser  diferente  para  consumidores  com 
características  diferentes.  Assim,  deve-se  estratificar  os 
dados  por  grupos  de  consumidores  com  características 
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semelhantes de acordo com alguns atributos. Este trabalho 
sugere os seguintes atributos: classe (residencial, comercial, 
industrial,  rural  e  outros),  classe  de  serviço  (monofásico, 
bifásico  e  trifásico),  alimentador,  subestação,  município  e 
região. O primeiro nível de estratificação é feito utilizando-
se os atributos: classe, classe de serviço e alimentador.

Cada  estratificação  dos  dados  históricos  de  consumo 
também deve possuir uma amostra significativa para que o 
fator de ajuste calculado esteja dentro de um percentual de 
confiança aceitável. Por isso, cálculos semelhantes aos das 
equações  (3)  e  (4)  devem  ser  feitos  para  encontrar  a 
quantidade  suficiente de amostras  nos dados históricos  de 
consumo para cada estratificação de consumidores dada pela 
combinação (classe, classe de serviço, alimentador).

Supõe-se  que  as  inspeções  que  identificam  os 
consumidores  irregulares  são  independentes  entre  si  e 
possuam a mesma distribuição de probabilidade. 

Deseja-se que a diferença entre a média da elevação dos 
consumos  estimada  pela  amostra  ( X )  e  a  média  da 

elevação dos consumos na população ( µ ) seja  menor do 
que um erro aceitável (d). Essa condição deve ser satisfeita 
de acordo com um fator de confiança (γ ), como mostra a 
desigualdade:

γµ ≥≤− )( dXP     (8)

Desenvolvendo a expressão, a partir do Teorema Central 
do  Limite  [18],  encontramos  a  fórmula  para  calcular  o 
número  mínimo  de  inspeções  que  garantam  uma  boa 
estimativa  do  ajuste,  que  é  a  média  das  elevações  de 
consumos ( X ) de cada estratificação de (município, classe, 
classe de serviço):
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Onde n é o número mínimo de amostras, 2σ  é o desvio 
padrão das elevações dos consumos obtido na amostra, d é o 
erro e zy é o quantil da distribuição normal de probabilidade 
obtido a partir de γ .

Quando o total  de amostras em uma dada estratificação 
gerada  pela  combinação  dos  atributos  (classe,  classe  de 
serviço,  alimentador)  não  for  maior  do  que  o  mínimo 
calculado pela equação (9), é feita uma nova estratificação 
dos dados para consumidores com a mesma classe e classe 
de serviço em toda a subestação, combinando-se os atributos 
(classe, classe de serviço, subestação). O número mínimo é 
recalculado  da  mesma forma,  aplicando-se  a  fórmula  (9) 
para a nova amostra de dados. 

Se o total de amostras ainda não for suficiente, então os 
dados são estratificados utilizando a mesma classe e classe 
de serviço em todo o município, combinando-se os atributos 
(classe, classe de serviço, município). O número mínimo é 
recalculado  utilizando-se  a  fórmula (9).  Esse  raciocínio  é 
empregado sucessivamente enquanto o número de amostras 
não  for  suficiente,  aumentando-se  a  granularidade  da 
estratificação. Assim, se a amostra não for suficiente para a 
combinação  (classe,  classe  de  serviço,  município),  a 
estratificação  é  gerada  para  toda  a  região  utilizando  os 
atributos  (classe,  classe  de  serviço,  região).  Se  não  for 
suficiente,  uma  nova  estratificação  é  gerada  para  todo  o 

estado sem Grande Vitória (se o consumidor for do interior) 
e, por fim, se ainda não for suficiente, para o estado todo, 
combinando-se os atributos (classe, classe de serviço).

Após a estratificação, devem ser calculados dois fatores 
de  ajuste  para  cada  grupo  de  consumidores  dado  pela 
combinação dos atributos mais adequada: um que é usado 
para ajustar consumos registrados com o valor diferente de 
zero e outro que é usado quando o consumo for igual a zero. 

No primeiro caso, o fator é calculado como uma média 
das variações relativas de todos os consumidores em cada 
estratificação. A variação relativa é calculada como a razão 
entre a diferença das médias dos consumos antes e após a 
inspeção e a média antes da inspeção:
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O valor obtido com a equação (10) não é dependente da 
ordem  de  grandeza  dos  consumos,  permitindo  agrupar 
consumidores  com diferentes  faixas  de  consumos  em um 
mesmo valor de classe e de classe de serviço.  

O  fator  de  ajuste  baseado  na  variação  relativa  dos 
consumos é usado como um fator multiplicativo, da seguinte 
maneira:

antigorelativoantigonovo consumofatorconsumoconsumo ×+=  

(11)

No segundo caso, o fator de ajuste é calculado como uma 
média  das  variações  absolutas  dos  consumos de  todos  os 
consumidores em cada estratificação. A variação absoluta é 
dada pela equação (7). Para consumos registrados com zero, 
o fator calculado com a variação relativa não é adequado, 
pois,  como é utilizado  como um fator  multiplicativo pelo 
consumo, não gera nenhum acréscimo no consumo. Assim, 
utiliza-se o fator  calculado  com a variação absoluta como 
um fator aditivo ao consumo, da seguinte maneira:

absolutoantigonovo fatorconsumoconsumo +=     (12)

A abordagem apresentada para obter o fator de ajuste é 
empregada para elaborar um modelo de ajuste do consumo 
em clientes BT, utilizando-se os dados relativos a inspeções 
de consumidores BT, e um modelo de ajuste do consumo em 
clientes MT, utilizando-se os dados referentes a inspeções de 
consumidores MT.

O  algoritmo  2  mostra  a  metodologia  proposta  para 
estimativa das perdas comerciais e ajuste nos consumos.
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Entrada: 

Subestação, dados de consumo, inspeção e histórico de 

consumo

Saída:

Consumos ajustados com as perdas comerciais

Início

Agrupe os transformadores usando algoritmo baseado em 

grafo e inspeções de consumidores BT

Para cada cluster resultante do agrupamento  faça

Calcule a taxa de irregularidades para consumidores BT

Classifique os consumidores BT de acordo com a taxa 

de irregularidades calculada

Fim Para

Agrupe os transformadores usando algoritmo baseado em 

grafo e inspeções de consumidores MT

Para cada cluster resultante do agrupamento  faça

Calcule a taxa de irregularidades para consumidores MT

Classifique os consumidores MT de acordo com a taxa 

de irregularidades calculada

Fim Para

Para cada consumidor BT classificado como irregular  

faça

Obtenha a estratificação do histórico de consumo de 

clientes BT com amostras suficientes de acordo com as 

características do consumidor

Se (consumo igual a 0) Então

Calcule fator de ajuste usando variação absoluta

Corrija o consumo somando o fator absoluto ao valor 

do consumo antigo

Senão

Calcule fator de ajuste usando variação relativa

Corrija o consumo somando-o ao fator relativo  

multiplicado pelo valor do consumo original

Fim Se

Fim Para

Para cada consumidor MT classificado como irregular  

faça

Obtenha a estratificação do histórico de consumo  de 

clientes MT com amostras suficientes de acordo com as 

características do consumidor

Se (consumo igual a 0) Então

Calcule fator de ajuste usando variação absoluta

Corrija o consumo somando o fator absoluto ao valor 

do consumo antigo

Senão

Calcule fator de ajuste usando variação relativa

Corrija o consumo somando-o ao fator relativo  

multiplicado pelo valor do consumo original

Fim Se

 Algoritmo 2: Metodologia para estimativa das perdas comerciais e 
ajuste dos consumos

III.  SISTEMA COMPUTACIONAL PARA O CÁLCULO DA 
ESTIMATIVA DAS PERDAS COMERCIAIS

Para  realizar  o  cálculo  da  estimativa  das  perdas 
comerciais,  foi  desenvolvido  um  sistema  computacional, 
chamado  de  SAPe,  acrônimo  de  Sistema  de  Ajuste  de 
Perdas. 

Esse  sistema foi  projetado  para  ser  usado  em conjunto 
com o  Pertec,  sistema  computacional  em implantação  na 
ESCELSA  que  utiliza  as  metodologias  [7]  e  [9]  para  o 
cálculo das perdas técnicas. O fluxograma a seguir mostra a 
integração entre os dois sistemas:

Figura 2. Integração SAPe e Pertec

O  sistema  SAPe  é  dividido  em  dois  subsistemas 
principais: Subsistema Manipulação do Banco de Dados e 
Subsistema Estimativa de Perdas Comerciais.

O  Subsistema  Manipulação  do  Banco  de  Dados  é 
responsável por carregar no banco de dados do sistema as 
informações  necessárias  para  calcular  a  estimativa  das 
perdas  comerciais.  Essas  informações  são  obtidas  de 
diferentes  fontes  de  dados  da  ESCELSA e  são  listadas  a 
seguir: dados de inspeções em consumidores BT, dados de 
inspeções  em  consumidores  MT,  dados  de  ajuste  com 
histórico de consumo em cargas BT, dados de ajuste com 
histórico de consumo em cargas MT, mapeamento entre os 
identificadores EP/ET-PT dos transformadores e curvas de 
carga de consumidores BT, MT e IP (Iluminação Pública).

O  Subsistema  Estimativa  de  Perdas  Comerciais  é 
responsável  por  calcular  efetivamente  a  estimativa  das 
perdas  comerciais  e  ajustar  os  consumos  com  o  valor 
calculado da perda comercial.

Uma das  funcionalidades  desse  subsistema consiste  em 
carregar as informações de uma ou mais subestações e criar 
a  topologia  da  rede.  Além  disso,  após  carregadas  as 
inspeções  a  partir  do banco de dados,  os  transformadores 
passam a  exibir  uma coloração  específica  para  indicar  o 
percentual  de  irregularidades.  A  figura  3  apresenta  um 
exemplo  dessas  funcionalidades  com  as  subestações  de 
Vitória e Praia.

Extrator Pertec

SAPe

Arquivo 
TXT

Arquivo 
TXT

ajustado

BD 
de

faturamento

Processo 
atual

Processo 
proposto
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Figura 3. Interface do SAPe: subestações de Vitória e Praia com os 
dados de inspeção carregados

Após carregadas as subestações e as inspeções, o sistema 
fornece  a  funcionalidade  de  aprimorar  a  amostragem dos 
dados através de um algoritmo de agrupamento (clustering). 
A  figura  4  ilustra  o  resultado  do  agrupamento  para  o 
exemplo da figura 3.

Figura 4. Interface do SAPe: subestações de Vitória e Praia com o 
resultado do algoritmo de agrupamento

O sistema fornece  também a  funcionalidade  referente  à 
etapa da metodologia que calcula a taxa de irregularidades 
dos clusters, classifica os consumidores como irregulares ou 
não  e  ajusta  seus  consumos a  partir  dos  dados  de  ajuste 
obtidos do banco de dados.

IV.  CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste  trabalho,  propõe-se  uma  melhoria  para  as 
metodologias de cálculo de perdas técnicas descritas em [7] 
e  [9].  Essa  melhoria  considera  diretamente  as  perdas 
comerciais no cálculo das perdas técnicas, distribuindo-as de 
forma  não  uniforme  entre  consumidores  BT  e  MT  de 
diferentes  localidades.  O cálculo  estimado para  as  perdas 
comerciais em uma subestação é realizado a partir de dados 
históricos de inspeção e de consumo.

O  sistema  computacional  SAPe  foi  desenvolvido  para 
obter  a  estimativa  das  perdas  comerciais  e  utilizá-la  para 
ajustar  os  consumos de  energia  utilizados  no  cálculo  das 

perdas  técnicas.  O  sistema  já  se  encontra  instalado  e 
operacional na Escelsa. Resultados preliminares indicam que 
os  ajustes  realizados  pelo  sistema estão  em conformidade 
com o esperado pelos especialistas das áreas de perdas da 
empresa. Em relação ao tempo de execução, o sistema tem 
apresentado um desempenho bastante eficiente, com tempo 
médio de execução de alguns minutos para as subestações 
maiores.

Um aspecto a ser discutido na metodologia proposta se 
refere à não aleatoriedade dos dados de inspeção. Como, em 
geral,  as  inspeções  são  originadas  por  denúncias  ou  por 
seleção  de  especialistas,  os  dados  não  representam 
estritamente uma amostra aleatória da população. Assim, é 
possível que os indíces de irregularidades não representem 
de  forma  completamente  fiel  os  percentuais  reais.  Em 
contrapartida,  cabe  destacar  que  o  grande  volume  e 
variedade de inspeções realizadas indicam que esses dados 
tendem  a  produzir  boas  aproximações  estatísticas.  Além 
disso, cabe destacar que esta é a melhor estimativa que se 
poderia obter com os dados disponibilizados.

Outro  aspecto  a  ser  discutido  se  refere  ao  cálculo 
subestimado das  perdas  comerciais  que ocorre  em virtude 
dos métodos utilizados para estimar a taxa de irregularidades 
e o fator de ajuste do consumo de energia.

Constata-se que a taxa de irregularidades é subestimada 
pois  as  inspeções  nem  sempre  conseguem  identificar  a 
irregularidade  ou  flagrar  o  consumidor  cometendo  a 
irregularidade,  mesmo que haja  indícios.  Ou seja,  existem 
menos registros de irregularidades do que realmente ocorre 
na prática. 

Em  relação  ao  cálculo  do  fator  de  ajuste,  o  modelo 
utilizado também fornece uma aproximação subestimada da 
energia  não  faturada,  já  que  o  consumidor  tende  a 
economizar  após a identificação da irregularidade,  quando 
ele  passa  a  pagar  pelo  que  realmente  consome.  Assim, a 
diferença dos consumos fica abaixo da energia não faturada 
real antes da inspeção.

Conclui-se portanto que, em consequência desses cálculos 
subestimados,  a  metodologia  proposta  é  conservadora, 
realizando um ajuste inferior dos consumos de energia em 
relação ao que seria necessário.  No entanto, isso pode ser 
visto de maneira positiva pois evita o risco da metodologia 
promover  indevidamente  um  superajuste  dos  consumos. 
Além disso,  é  importante  destacar  que  ela  representa  um 
avanço significativo em relação ao que foi proposto em [9] 
por reduzir a necessidade da distribuição proporcional das 
perdas não-técnicas.   

Como trabalhos futuros sugere-se o acompanhamento da 
aplicação do sistema e a verificação dos resultados obtidos 
com a integração do sistema com o Pertec. 
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