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RESUMO 

 

O processo de planejamento de sistemas de distribuição tem ganhado espaço nas 

concessionárias, e a realização de estudos acerca de metodologias a serem adotadas se torna cada 

vez mais necessária para a melhoria do procedimento. O objetivo deste trabalho é a apresentação e 

discussão deste processo, bem como o desenvolvimento de um aplicativo que auxilie na etapa de 

análise técnica do mesmo. 

O estudo contou com a colaboração de alguns textos que apresentavam a proposição de 

metodologias de planejamento, bem como de uma série de textos que abordam os temas a serem 

tratados ao longo da proposição da metodologia. As resoluções elaboradas pela ANEEL também 

contribuíram para a realização do presente trabalho, uma vez que estas definem as metas a serem 

alcançadas pelas empresas, bem como a avaliação da operação do sistema e de alguns 

procedimentos a serem adotados. 

Ao longo da descrição da metodologia proposta, foram analisados assuntos de extrema 

importância ao planejamento, como a economicidade da implantação de obras, além da segurança do 

sistema e da qualidade de prestação do serviço. Também foram discutidos tópicos que englobam a 

necessidade de flexibilização do procedimento e de integração entre empresas do setor. 

Foi introduzido, ao final do trabalho, o aplicativo realizado, suas finalidades e 

funcionalidades. E, por meio deste, foram apresentados dois exemplos de aplicação e suas 

respectivas análises técnicas. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O planejamento de um sistema de distribuição passou a ter destaque recentemente nas 

concessionárias do sistema elétrico brasileiro, uma vez que o enfoque era dado principalmente ao 

planejamento de sistemas de geração e transmissão (Sampaio, 2002). As novas metodologias de 

planejamento almejam, além da otimização da operação e da automação de procedimentos, a 

flexibilização do processo. É por meio desta que são considerados fatores que apresentam mudanças 

ao longo do tempo, e que são fonte de incerteza quando da realização do processo, tais como 

aspectos relativos à economia, tecnologia, entre outros. Outra consideração necessária é a 

necessidade de desenvolvimento do um processo de adequação do sistema à nova conjuntura em 

que ele se encontra – legislação vigente, novas condições de carga, questões sociais e políticas – de 

maneira econômica e eficiente, sempre observando os impactos sociais e ambientais que estas 

venham a causar (Njaim, 1995). 

Ao longo do processo, deve-se observar a qualidade de fornecimento de energia elétrica, 

devendo-se propor obras para a melhoria do sistema com base em estudos acerca de seu 

desempenho durante determinado período de tempo. Devem ser igualmente observados os aspectos 

econômicos do suprimento, tais como a economicidade de carregamento e os custos de perdas 

(Njaim, 1995). 

A realização do planejamento depende de vários setores de uma empresa, tais como 

operação, manutenção, projeto, construção, mercado. Estes fornecem dados necessários ao 

andamento do procedimento, além de contribuírem nas etapas de formulação, análise e 

desenvolvimento de alternativas (Njaim, 1995). 

Vale observar que o planejamento não é realizado para todos os segmentos do sistema. 

Em sistemas de distribuição, é possível observar os segmentos: rede de subtransmissão; subestação 

de distribuição; rede primária; transformador de distribuição; rede secundária; ramal de ligação; 

medidor de energia; entre outros, que podem ser observados na figura 1.1 (Méffe et al, 2000). O 

processo de planejamento usualmente se restringe às subestações e alimentadores primários; uma 

vez que segmentos como a rede secundária e ramais de serviço são usualmente considerados 

apenas nos estudos de projetos (Sampaio, 2002). 
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Suprimento

Rede de Subtransmissão

Subestação de
Distribuição

Rede Primária

Rede Secundária

Consumidor
primário

Transformador
de Distribuição

Ramal de Ligação
Medidor de Energia  

 
Figura 1.1 – Segmentos do sistema de distribuição 

Fonte: Méffe et al, 2000. 
 

O planejamento pode ser dividido em planos, dependendo da prioridade estipulada. 

Podem-se classificar os planos de expansão, adequação, melhoria e modernização. Os planos de 

expansão têm como enfoque o aumento da capacidade de suprimento do sistema nas subestações 

de distribuição, bem como nas redes primária e secundária devido aos novos blocos de carga e ao 

crescimento da carga dos grupos existentes. Já a prioridade dos planos de adequação consiste na 

manutenção da qualidade do serviço dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. Os planos de 

melhoria buscam o incremento da qualidade do serviço, por meio de obras como a substituição da 

rede aérea convencional por compacta, ou então a troca de rede aérea pela subterrânea. Por sua vez, 

os planos de modernização têm como objetivo a implementação de novas tecnologias no sistema 

(Njaim, 1995). 
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Estrutura do trabalho 

 

Após uma breve introdução acerca do assunto (capítulo 1), apresenta-se a fundamentação 

teórica do trabalho (capítulo 2), em que tópicos de extrema importância ao procedimento são 

detalhados. A legislação em vigor, que abrange horários do dia e períodos do ano, além de grupos de 

tensão e estruturas tarifárias, é o primeiro deles, seguido pelos cálculos realizados para o uso de 

curvas de carga ao longo do processo. Depois, são apresentados os cálculos elétricos, que englobam 

queda de tensão, perdas, carregamento, continuidade e compensação de reativos. A questão da 

previsão de carga também é apresentada na fundamentação teórica. 

Discute-se, então, a metodologia proposta para o processo (capítulo 3), que detalha os 

critérios, os horizontes de estudo e a proposição de etapas. Os critérios, definidos de acordo com a 

qualidade esperada do serviço e o montante disponível para investimento no sistema, foram divididos 

em integração com o meio ambiente, segurança, contingências, níveis e regulação de tensão, 

qualidade do produto, carregamento e perdas.  

Em seguida, é discutida a questão do problema inicial do processo. Os horizontes de 

estudo foram divididos de acordo com o segmento a ser estudado e a complexidade desejada. Após a 

apresentação destes, é apresentada a proposta das etapas do planejamento, dentre as quais podem 

ser citadas a previsão de carga, a análise técnico-econômica e a seleção de obras. Algumas 

considerações foram feitas, de modo a observar as incertezas existentes no processo e a 

necessidade da atuação conjunta de distribuidoras no planejamento de áreas adjacentes ou que 

possuam atuação conjunta de concessionárias.  

É realizada, então, a apresentação do aplicativo de análise técnica desenvolvido (capítulo 

4). Neste, descreve-se o raciocínio adotado, em seguida são detalhados os exemplos de aplicação 

realizados com o software, considerando-se um alimentador sob duas condições diferentes de estudo.  

Logo em seguida, são apresentadas as conclusões do projeto (capítulo 5). O anexo, por 

sua vez, apresenta o código do aplicativo desenvolvido.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O presente capítulo apresenta a teoria envolvida no processo de planejamento. Assuntos 

como legislação, cálculos elétricos e com curvas de carga serão abordados, de modo que o leitor 

esteja familiarizado com a teoria necessária quando este for apresentado à descrição dos 

procedimentos propostos. 

 

2.1. Legislação vigente 
 

O conhecimento das resoluções em vigor na conjuntura em que o sistema elétrico se 

encontra é de fundamental importância, pois estas exercem grande influência nas metas de qualidade 

e na economicidade dos procedimentos do planejamento. Assuntos como horários do dia e do ano, 

estruturas tarifárias e grupos de tensão são pré-requisitos na determinação de, por exemplo, 

carregamento econômico e custo de perdas.  

A legislação também é necessária na obtenção de indicadores de qualidade de prestação 

do serviço pelas distribuidoras, como os indicadores de continuidade. Deve-se observar, porém, que 

os tópicos a seguir conterão assuntos utilizados principalmente em análises econômicas, enquanto a 

legislação que diz respeito aos indicadores será apresentada juntamente com o tema.  

 

2.1.1. Períodos do dia e do ano  
 

O período de 24 horas que compõe um dia é dividido em horários de ponta e fora de 

ponta, enquanto os 12 meses do ano são separados em períodos úmido e seco (Moreira, 2004), 

(Silva, 2004). 

O horário de ponta: é o período composto por 3 horas diárias e consecutivas – exceto 

durante fins de semana e feriados – definidas pela distribuidora. Esta determinação é realizada 

fazendo-se uso das características do sistema localizado na área de concessão da empresa. O 

horário fora de ponta, por sua vez, é o período complementar às horas estipuladas no horário de 

ponta, com duração de 21 horas. Os feriados e fins de semana são considerados neste período 

(Moreira, 2004), (Silva, 2004). 

Com relação à divisão do ano de acordo com a sazonalidade, o período úmido abrange os 

meses de dezembro de um dado ano a abril do ano seguinte a este; e corresponde a um intervalo de 

151 dias ou 3624 horas. Já o período seco é composto pelos meses de maio a novembro de 
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determinado ano, o que equivale a 214 dias ou 5136 horas (Moreira, 2004), (Silva, 2004). As figuras 

2.1 e 2.2 ilustram a divisão do ano em períodos – seco e úmido – e do dia em horários – ponta e fora 

de ponta –, respectivamente.  

 
 

Figura 2.1 – Divisão de períodos sazonais ao longo do ano 
Fonte: ANEEL, 2000b 

 
Figura 2.2 – Divisão do dia em horários utilizada p ela CEB Distribuição 

Fonte: CEB Distribuição, 2007 
 

2.1.2. Grupos de tensão 
 

Com a finalidade de aplicação de tarifas, os grupos de consumidores são divididos em 

função da tensão de contrato. Existem dois grupos diferentes, sendo que um apresenta contrato de 

alta tensão e o outro possui contrato de baixa tensão com a concessionária. O primeiro corresponde 

ao grupo A e é composto por unidades consumidoras cuja tensão de atendimento é maior ou igual a 

2,3kV, e caracteriza-se pela aplicação de estruturas tarifárias binômias – tarifas de fornecimento 

aplicáveis ao consumo de energia ativa e à demanda de potência faturável. Consumidores atendidos 

em tensão menor que 2,3kV servidos pelo sistema subterrâneo de distribuição podem optar pela 

aderência a este grupo, desde que o fornecimento de energia seja realizado em tensão secundária e 

que seja atendida pelo menos uma das condições citadas abaixo (Moreira, 2004): 

Janeiro 
 

Maio 
 

Novembro 
 

Dezembro 
 

Período 
úmido 

 

Período 
seco 

 

Período 
úmido 

 

 

00 hs 
 

24 hs 
 

 

18 hs 
 

21 hs 
 

Ponta 
 

Fora de 
ponta 

 

Fora de 
ponta 
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� Registro de consumo de potência ativa mensal maior ou igual a 30MWh ao longo de pelo 

menos 3 ciclos completos e consecutivos nos 6 meses anteriores à opção; 

� Celebração de contrato fixando a demanda contratada igual ou superior a 150kW. 

O grupo B, por sua vez, é composto por unidades com tensão de fornecimento inferior a 

2,3 kV. Apresenta a estruturação tarifária monômia. – tarifa de fornecimento aplicada somente ao 

consumo de energia elétrica ativa (Moreira, 2004).  

A tabela 2.1 ilustra os critérios de divisão dos consumidores em grupos e subgrupos de 

tensão. 

 
Tabela 2.1 – Grupos e subgrupos de tensão 

Fonte: Silva, 2004 
 

 

 

2.1.3. Estruturas tarifárias 
 

O grupo B, conforme mencionado, apresenta estruturação tarifária monômia, ou seja, 

somente o consumo é cobrado. No caso do grupo A, que apresenta estruturação binômia, são 

cobrados a demanda e o consumo. Existem três estruturas tarifárias cabíveis a este grupo, a saber: 

as estruturas convencional, verde e azul (Figueiredo, 2006). 

A estrutura convencional aplica tarifas únicas relativas ao consumo de energia elétrica – 

independente do período do ano e do horário do dia – e à demanda de potência. Para as unidades 

pertencentes ao grupo A, esta estrutura só pode ser adotada por consumidores que apresentem 

demanda máxima de 300 kW (Moreira, 2004), (Silva, 2004). 

A estrutura horo-sazonal aplica tarifas diferenciadas para o consumo de energia e/ou 

demanda de potência, em função do período do ano e dos horários do dia. As unidades do grupo A 

atendidas em tensão inferior a 69kV que apresentaram, nos 11 últimos faturamentos, 3 medições de 

demanda consecutivas ou 6 alternadas iguais ou superiores a 300kW devem optar pela estrutura 

horo-sazonal. Esta abrange duas modalidades diferentes (Moreira, 2004), (Figueiredo, 2006). 

A estrutura azul aplica tarifas diferentes para a demanda de potência, em função das 

horas de utilização do dia – ponta e fora de ponta – e para o consumo de energia, em função do 

período do ano e do horário do dia – ponta no período úmido, ponta no período seco, fora de ponta no 
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período úmido e fora de ponta no período seco. Esta estrutura é obrigatória para consumidores 

atendidos com tensão igual ou superior a 69kV, enquanto sua adoção é opcional para os outros 

consumidores pertencentes ao grupo A (Moreira, 2004), (Silva, 2004). 

No caso da estrutura verde, por sua vez, a tarifação para o consumo de energia é o 

mesmo da estrutura azul, considerando as 4 tarifas mencionadas anteriormente. Porém, apresenta 

tarifa única para a demanda de potência, não considerando assim períodos ponta e fora de ponta 

(Moreira, 2004), (Silva, 2004). 

A título de ilustração, pode-se observar a tabela de tarifas para um consumidor A4 da 

Companhia Energética de Brasília – CEB Distribuição:  

 

Tabela 2.2 – Tarifas aplicadas para consumidores A4  da CEB 
Fonte: CEB Distribuição 

 

 

 

2.2. Uso de curvas de carga 
 

As curvas de carga expressam a variação da potência consumida ao longo do tempo. 

Além do conhecimento das curvas de carga das unidades consumidoras, são necessárias 

informações do uso final da carga, com a finalidade de dotar o estudo de políticas de conservação e 

gerenciamento da energia utilizada pelos consumidores. A forma mais usual de obtenção da curva de 

carga é o sistema de medição, realizado ao longo de períodos de 7 a 15 dias em média. As medições 

são realizadas de 15 em 15 minutos, o que caracteriza 96 medições diárias ao longo de 24 horas. Por 

meio da curva de carga, podem-se obter informações importantes do consumo da unidade 

consumidora, como a demanda média DMED, a demanda máxima DMAX, o fator de carga fCARGA, o fator 

de demanda fDEM, o fator de perdas fPERDAS, o consumo diário, etc. Pode-se verificar, também, 

questões como carregamento dos transformadores, queda de tensão e condutor mais econômico para 

cada ramal (Sampaio, 2002). 

Devido à aleatoriedade do consumo ao longo dos dias, a curva de carga das unidades 

consumidoras é descrita por duas curvas: a primeira é a curva das médias, série composta por 96 

pontos, em que cada um deles é a média dos pontos PD(t) de n curvas diárias. A curva dos desvios, 

por sua vez, é descrita por 96 pontos que caracterizam o desvio-padrão dos n pontos, em função do 
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horário considerado em um dia. Podem-se descrever ambas por meio das respectivas expressões 

(Sampaio, 2002): 

n

tP
tP

n

t
D

M

∑
== 1

)(
)(  [kW] e               (2.1) 

1

))()((
)( 1

2

−

−
=
∑

=

n

tPtP
tS

n

i
MD

 [kW], em que             (2.2) 

� t – localização do ponto na amostra , em que 961 ≤≤ t ; 

� )(tPD – valores de demanda medidos ao longo de um dia, em intervalos de 15 minutos; 

� )(tPM  – valores da curva das médias, em função do horário do dia; 

� )(tS  – valores da curva dos desvios, em função do horário do dia; 

� n – quantidade de amostras a serem consideradas. 

Para se transformarem os valores das curvas em valores por unidade, basta fazer 

(Moreira, 2004): 

BASE

M
P

tPtm )()( = [pu],               (2.3) 

BASEP
tS

ts
)(

)( = [pu], em que                         (2.4) 

� m(t) – curva das médias [pu]; 

� s(t) – curva dos desvios [pu]; 

� BASEP  - potência base considerada no raciocínio [kW]. 

Vale registrar que BASEP  é a demanda média da unidade consumidora, ou seja, (Moreira, 

2004): 

30.24
m

BASE

E
P = [kW], em que              (2.5) 

� Em – consumo de energia ao longo de um mês. 

Observe que na equação anterior considerou-se um mês com 30 dias. 

Existe uma estratificação de consumidores em função de faixas de consumo e atividade 

desenvolvida. Estas categorias apresentam um padrão de curvas de média e desvio – ambas em pu 

(Moreira, 2004). A figura 2.3 apresenta a curva de carga típica para um consumidor residencial que se 

encontra no estrato de consumo que abrange a faixa de 200 a 400 kWh. Os consumidores comerciais 

e industriais são divididos em função da atividade desenvolvida (Méffe et al, 2000). 
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Figura 2.3 – Exemplo de curva de carga típica de co nsumidor residencial 
Fonte: Méffe et al, 2000. 

 

Na figura 2.4, pode-se observar a curva de carga típica para um dado consumidor 

industrial que atua na fabricação de estruturas de madeira e carpintaria. 
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Figura 2.4 – Exemplo de curva de carga típica de um  dado consumidor industrial  
Fonte: Méffe et al, 2000. 

 

A figura 2.5, por sua vez, ilustra a curva de carga de um consumidor comercial, que 

corresponde a estabelecimentos particulares de cursos livres. 
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Figura 2.5 – Curva de carga típica de um dado consu midor comercial 
Fonte: Méffe et al, 2000. 

 
Conforme pôde ser visto, as curvas características em função do estrato de consumo e da 

atividade desenvolvida são bem discrepantes. Vale observar que as curvas de carga de circuitos de 

iluminação pública, a menos de erros no circuito de controle dos equipamentos, apresentam a mesma 

forma todos os dias – geralmente, ficam ligadas de 18:00 às 6:00 – e aleatoriedade nula. Portanto, 

estes circuitos geralmente não possuem curva de desvio (Sampaio, 2002). 

Fazendo uso destas e do consumo mensal médio, pode-se obter a curva de carga de cada 

consumidor em kW (Moreira, 2004): 

BASEJMJ PtmtP )()( = [kW]  e              (2.6) 

BASEJJ PtstS )()( = [kW], em que             (2.7) 

� )(tPMJ  – curva das médias da unidade consumidora J; 

� )(tSJ  – curva dos desvios da mesma unidade. 

A partir destes valores, é possível descrever a curva diária estatística DJP  de determinada 

unidade consumidora J por meio da equação (Moreira, 2004): 

)()( tkStPP JJMDJ += [kW].              (2.8) 

A variável k é adimensional e representa uma forma de se determinar a probabilidade de a 

demanda real não ultrapassar a curva PDJ em determinado ponto. Pode-se verificar a tabela da 

probabilidade em função de k (Moreira, 2004): 
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Tabela 2.3 – Valores de porcentagem associados à va riável k 
Fonte: Moreira, 2004 

 

 

 
Agregação de curvas de carga 
 

É de interesse das concessionárias a obtenção das curvas de carga acumuladas ao longo 

dos trechos da rede, com a finalidade de estudos técnicos. Fazendo uso da topologia em questão e 

da curva de carga em cada unidade consumidora alimentada por um dado transformador, pode-se 

obter a curva acumulada deste. Em um segundo momento, pode-se agregar as curvas dos mesmos 

de forma a obter a curva agregada ao final de cada ramal. Dando continuidade ao processo, obtém-se 

a curva de carga do alimentador completo (Sampaio, 2002). 

Para tal, é necessário o conhecimento do processo de agregação das curvas de carga 

consideradas. Este consiste na soma das funções que possuem distribuição normal e cujo desvio-

padrão e a média são conhecidos. São obtidos, portanto, a média e o desvio agregados, que podem 

ser descritos a partir das respectivas fórmulas (Moreira, 2004), (Sampaio, 2002): 

∑= iAGREG MM [kW] e              (2.9) 

         ∑= 2)( iAGREG SS [kW], em que            (2.10) 

� AGREGM  – média agregada; 

� iM  – média das funções a serem agregadas; 

� AGREGS  – desvio padrão agregado; 

� iS  – desvio padrão das funções a serem agregadas. 

Mais uma vez, tem-se que AGREGAGREGAGREG kSMD += [kW],  

� AGREGD  – curva de carga total da unidade consumidora.  

De posse da curva agregada, é possível calcular as curvas de perdas dos trechos, e 

agregando-se estas às suas respectivas curvas de carga obtém-se a curva agregada do alimentador. 

As curvas calculada e medida são provavelmente diferentes, devido a problemas no cadastro da 

concessionária, unidades sem medidor, erros no cálculo de perdas, etc.  
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Sampaio (2002) propôs a realização de comparação da curva calculada com a curva 

medida na saída do próprio alimentador, com o posterior cálculo de fatores de ajuste para os 96 

pontos da curva.  

É possível ajustar as curvas fazendo uso de diferentes métodos, e um deles é baseado na 

distribuição das diferenças proporcional à carga em cada ponto que apresente bifurcação, para cada 

um dos 96 dados horários medidos. Deve-se observar que o percentual a ser adotado na distribuição 

é calculado considerando-se somente um dos 96 pontos da curva de carga calculada (Sampaio, 

2002). 

A figura 2.6 ilustra o trecho de um dado percurso de circuito. Nesta, estão discriminados os 

valores de potência calculados nos ramais e o valor obtido por meio de medição na saída do 

alimentador (Sampaio, 2002). 
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Figura 2.6 – Trecho que engloba a saída do alimenta dor até o transformador 01 

Fonte: Sampaio, 2002 
 

Obtém-se, por meio da distribuição proporcional de carga, a tabela 2.4, que ilustra os 

valores agregados – A – e os valores obtidos pelo ajuste – B. É possível observar, na tabela, a 

existência de um padrão com relação ao fator de ajuste B/A. Para fins de simplificação de cálculos 

basta obter a relação B/A na saída do alimentador e aplicar este padrão para os outros ramais por 

meio da multiplicação da carga da curva calculada pelo fator de ajuste, em vez de realizar o processo 

de distribuição uniforme cálculo de proporções (Sampaio, 2002). 
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Tabela 2.4 – Resultados obtidos, antes e depois do ajuste, bem como a relação B/A 
Fonte: Sampaio, 2002 

 
 

 
 

2.3. Cálculos elétricos 
 

A análise técnica a ser realizada no processo de planejamento necessita de uma série de 

cálculos, por meio dos quais é possível prever a operação do sistema. Esta viabiliza a determinação 

das obras que não atendem às metas de qualidade do serviço prestado, bem como as obras a serem 

realizadas futuramente, devido à necessidade de substituição de equipamentos que, ao longo do 

tempo, deixem de atender às metas de qualidade. Também podem ser citadas as obras cujo 

investimento seja passível de adiamento. 

A seguir, são apresentados os cálculos propostos para o planejamento, que englobam 

queda de tensão, perdas e carregamento. Observe que neste último também são apresentados 

cálculos a serem usados na análise econômica. 

 

2.3.1. Queda de tensão 
 

Os níveis de tensão medidos em diferentes componentes do sistema, bem como aqueles 

obtidos por meio de simulação de rede devem ser analisados e comparados com valores 

determinados pelas metas. Esta análise também abrange o estudo de contribuição dos diferentes 

segmentos do sistema de distribuição na queda de tensão total do trecho estudado, da subestação ao 

ponto de entrega (CODI, 1990). 

Podem ser observados diferentes métodos de cálculo de queda de tensão, dentre os quais 

se encontram os métodos exatos e aproximados, descritos a seguir. 
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Método exato de cálculo de queda de tensão 

 

Em um alimentador, existem componentes que possuem diferentes modelos de 

representação do comportamento das cargas em função da tensão aplicada. Por exemplo, um motor 

de indução possui modelo de potência constante em função da tensão, enquanto lâmpadas 

fluorescentes apresentam modelo de corrente constante, ao passo que aparelhos de ar condicionado 

e lâmpadas de vapor de mercúrio são caracterizados por apresentar impedância constante em função 

da tensão. Cada comportamento de carga possui um método iterativo de determinação da queda de 

tensão ao longo de um dado trecho da rede. Observe a figura 2.7, que representa um dado trecho de 

um sistema de distribuição (Figueiredo, 2006): 

 

 
Figura 2.7 – Circuito equivalente de um trecho da r ede de distribuição 

Fonte: Figueiredo, 2006 
 

� e – tensão no nó anterior [V];  

� i – corrente transportada [A]; 

� ZL – impedância da linha, indicando uma queda de tensão neste ramal [Ω]; 

� SC – carga consumida no nó [VA]; 

� VC – tensão entre os terminais da carga [V]. 

Vale registrar que estas variáveis representam grandezas fasoriais, como exemplo pode-

se citar que ][Vii ϕ∠= . O procedimento que considera a potência constante da carga consiste na 

determinação da tensão VC – geralmente, o valor inicial é ][01)0( puV o
C ∠=  – e em seguida, na 

realização de iterações até que seja encontrado um valor de tensão desejado, por meio de equações 

que descrevem o comportamento do circuito. Este valor é encontrado estipulando-se um erro ε 

(Figueiredo, 2006): 

i 

e 

ZL 

SC 

+ 
 
 

VC 
 
 
- 
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Pela Lei das Malhas, tem-se que  

        iZVe LC += [V].                       (2.11) 

Mas a corrente pode ser obtida por meio da equação:  
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−= [V],                       (2.12) 

e se tratando de um processo iterativo, pode-se obter: 
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[V],                     (2.13) 

� n – número da iteração. 

O procedimento deve ser interrompido assim que for satisfeita a condição de, para um 

dado ε, 

         
ε<− − )1()( n

C
n

C VV .             (2.14) 

Para o mesmo circuito, utilizando-se o procedimento da corrente constante: 

      iZeViZVe LCLC −=⇒+= [V].           (2.15) 

Desta vez, determina-se a tensão VC – que passa a ser )0(
CV  – com a finalidade de se 

obter a corrente inicial do processo )0(i , cujo módulo será considerado constante no processo. Porém, 

seu ângulo varia ao longo das iterações, que serão interrompidas assim que for cumprida a condição 

de que, para um determinado ε,  

ε<− − )1()( n
C

n
C VV .             (2.16) 

O processo pode ser descrito fazendo-se uso das equações (Figueiredo, 2006). 
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Ao se obter o conjugado da divisão de SC por VC, obtém-se o módulo e o ângulo da 

corrente )0(i . Como geralmente o valor de )0(
CV  definido possui ângulo 0°, pode-se afirmar que o 

ângulo de )0(i  é devido à potência aparente SC, que será considerado constante. Ao longo do 

algoritmo, conforme são encontrados diferentes módulos e ângulos da tensão VC, usa-se somente o 

ângulo desta última variável na determinação do ângulo da corrente da iteração seguinte (Figueiredo, 

2006). 

No método da impedância constante, tendo-se como dado a potência SC e fazendo uso da 

tensão VC pré-definida, é possível obter a impedância – que neste procedimento será considerada 

constante – por meio do raciocínio abaixo:  
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A tensão na carga pode ser obtida por meio das expressões, em que se tem como dado a 

impedância ZL: 

][
])[(

][
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eV
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ViZV
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C
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+
=⇒





+=
=

.           (2.19) 

É possível calcular a tensão VC com o uso de processo iterativo e considerando-se que: 

C

C
LCLC Z

V
ZeViZeV −=⇒−= [V],              (2.20) 

em que deseja obter um dado ε tal que ε<− − )1()( n
C

n
C VV , realiza-se o procedimento 

(Figueiredo, 2006): 
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Método aproximado do cálculo de queda de tensão 

 

Para fins de simplificação de cálculos e redução do tempo de processamento do estudo, 

usualmente são usados métodos aproximados de cálculo da queda de tensão. Estes consideram que 

o componente imaginário da queda de tensão é muito inferior ao componente real, podendo assim ser 

desprezado. Vale observar que esta consideração é válida no caso de sistemas de distribuição. 

Os resultados obtidos pelos métodos exatos e aproximados apresentam diferenças pouco 

significativas, o que confere aos métodos aproximados grande confiabilidade (Figueiredo, 2006). 

Existem 4 casos a serem considerados, em função da distribuição de carga ao longo do ramal 

considerado. 

 

Influência do tipo de distribuição de carga na queda de tensão  

 

Serão considerados 4 tipos de distribuição de carga, a saber: carga concentrada no final 

do trecho, distribuição uniforme de carga ao longo do trecho, distribuição crescente de carga ao longo 

do trecho e distribuição decrescente de carga ao longo do trecho. Estas podem ser observadas na 

figura 2.8.  

 
Figura 2.8 – Esquema das diferentes distribuições d e carga ao longo de um dado ramal 

Fonte: Figueiredo, 2006 
 

A queda de tensão varia de acordo com parâmetros tais como a distância, bitola e a 

potência instalada. É possível, também, observar uma dependência desta grandeza em função do 

(a) (b) (c) 
(d) 
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carregamento distribuído ao longo do ramal. As diferentes expressões para queda de tensão vêm a 

seguir (Figueiredo, 2006): 

[%]1 kLSV =∆ ,  

 
[%]

2
1

2 kLSV =∆ ,  

 
[%]

3
2

3 kLSV =∆ ,  

   
[%]

3
1

4 kLSV =∆ , em que              (2.22) 

� 1V∆  – cálculo da queda de tensão para o caso de carga acumulada no final do ramal; 

� 2V∆  – cálculo da queda de tensão para o caso de distribuição uniforme ao longo do ramal; 

� 3V∆  – cálculo da queda de tensão para o caso de distribuição triangular crescente; 

� 4V∆  – cálculo da queda de tensão para o caso de distribuição triangular decrescente; 

� k – coeficiente unitário da queda de tensão 






MVAkm

1
; 

� L – comprimento do ramal [km]; 

� S – potência instalada acumulada ao final do ramal [MVA]. 

A variável k, por sua vez, pode ser escrita da seguinte forma (Figueiredo, 2006): 

100
cos

2
LV

xsenr
k

ϕϕ += 






MVAkm

1
,            (2.23) 

� ϕ  – ângulo de defasagem entre tensão e corrente [°];  

� VL – tensão de linha do ramal considerado [kV]; 

� r – resistência do cabo [Ω/km]; 

� x – reatância do cabo [Ω/km]. 

Os valores de r e x variam para cada bitola, conforme a tabela 2.5, considerando-se cabos 

do tipo AWG/MCM 50°C, diferentes Gs e D eq =1090 (Figueiredo, 2006): 
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Tabela 2.5 – Parâmetros de resistência e reatância indutiva para diferentes bitolas 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

Bitola
Resistência 
elétrica (r)

Reatância 
indutiva (x)

AWG/MCM Ω/km Ω/km
4 1,521 0,47
2 0,956 0,453

1/0 0,601 0,435
4/0 0,3 0,409

336,4 0,19 0,38  

 
Observe que Deq é a distância equivalente entre fases, que estabelece uma relação entre 

os condutores de alta tensão (Figueiredo, 2006): 

312312 dddDeq = [mm],                       (2.24) 

em que os três valores de distâncias – d12, d23, d31 –, que podem ser observados na figura 

2.9, correspondem à distância entre os pares de cabos da rede (Figueiredo, 2006).  

 

 
Figura 2.9 – Distância entre fases de um sistema de  distribuição 

Fonte: Figueiredo, 2006 
 

A grandeza G, por sua vez, é a distância média geométrica, calculada para cada bitola 

diferente, em função do número de fios que compõem o cabo e das distâncias observadas entre pares 

de cabos.  

             n

n

idG ∑=
1

                              (2.25) 

As distâncias di podem ser visualizadas na figura 2.10: 
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Figura 2.10 – Distância entre os filamentos de um d ado condutor 

Fonte: Figueiredo, 2006 
 

 
O Módulo 2 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica, PRODIST, estabelece 

que “a conformidade dos níveis de tensão deve ser avaliada, nos pontos de conexão à Rede Básica 

e/ou à Rede de Distribuição, nos pontos de conexão entre concessionárias e nos pontos de entrega 

de energia às unidades consumidoras, por meio dos indicadores estabelecidos.”. 

Os indicadores individuais de níveis de tensão a serem apurados pelas concessionárias 

são o DRP – Duração Relativa da Transgressão de Tensão Precária – e o DRC – Duração Relativa da 

Transgressão de Tensão Crítica – cujas expressões características são apresentadas a seguir 

(ANEEL, 2001). 

100
1008
nlp

DRP = [%]; 

100
1008
nlc

DRC =  [%].            (2.26) 

Em que  

� nlc – quantidade de leituras situadas na faixa crítica; 

� nlp –  quantidade de leituras situadas na faixa precária. 

O quociente de ambas as expressões caracteriza o número mínimo de medições a serem 

realizadas, pois o período mínimo de medição é de 168 horas, em intervalos de 10 minutos. Os 

valores estabelecidos de DRPM – valor máximo de DRP – e DRCM – o valor máximo de DRC – são 

3% e 0,5%, respectivamente (ANEEL, 2001). 

O indicador coletivo de níveis de tensão, por sua vez, é obtido fazendo-se uso das 

medições amostrais obtidas ao longo de determinado semestre, e é denominado Índice de Unidades 

Consumidoras com Tensão Crítica (ICC). Pode ser obtido através da expressão (ANEEL, 2001). 

           
100

CA
CC

ICC = [%], em que             (2.27) 

� CC – total de unidades consumidoras com leituras situadas na faixa crítica; 

� CA – total trimestral de unidades consumidoras objeto de medição. 

A ANEEL define, fazendo uso de critérios estatísticos aleatórios, as unidades 

consumidoras com a finalidade de realização de medições. A relação das instalações é, então, 
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enviada às concessionárias, a quem compete decidir a quantidade de unidades a serem medidas em 

um dado mês. Observe, no entanto, que as amostras possuem limite mínimo de unidades, a serem 

determinadas pela tabela 2.6 (ANEEL, 2001). 

 

Tabela 2.6 – Dimensão da amostra trimestral 
 Fonte: ANEEL, 2001 

 

 
 

2.3.2. Perdas 
 

As perdas elétricas são um grande desafio enfrentado pelas concessionárias de geração, 

transmissão e distribuição, pois o sistema brasileiro apresenta alta taxa de perdas. Por exemplo, no 

ano de 2002 as perdas de energia representaram cerca de 18% do total gerado no país. Do total das 

perdas do sistema elétrico, é estimado que cerca de 65% ocorrem nos sistemas de distribuição. A 

diminuição do nível de perdas do sistema acarreta em adiamento de novas obras nos sistemas de 

geração e transmissão, pois a demanda do parque gerador e o carregamento das linhas de 

transmissão diminuem (Moreira, 2004). 

Podem-se classificar as perdas com relação à localização – perdas globais, na 

transmissão e na distribuição –, à origem – técnica e não-técnica –, à natureza – perda de demanda e 

energia – e ao segmento – perdas na rede primária, na rede secundária, nos medidores de energia, 

nos ramais de ligação, nos transformadores de distribuição, etc. (Sampaio, 2002). 

Quanto à localização, as perdas globais correspondem às perdas – de demanda e energia 

– dos sistemas de geração, transmissão e distribuição juntos. As perdas na transmissão, por sua vez, 

correspondem às perdas ocorridas nos sistemas de geração e transmissão juntos, enquanto as 

perdas na distribuição têm sua origem no sistema de distribuição (Moreira, 2004). 

As perdas de energia correspondem à diferença de energia fornecida a determinado 

equipamento elétrico e a energia de saída deste, enquanto as perdas de demanda são a diferença da 

demanda de entrada e saída de um componente qualquer do sistema (Sampaio, 2002). 
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Perdas técnicas correspondem a perdas de energia ou demanda no transporte e 

transformação de energia elétrica, e ocorrem em pontos a montante do ponto de entrega. Dependem 

de características do sistema elétrico, como condutores, tensão de operação, entre outros. Não existe 

possibilidade de eliminação desta parcela de perdas, mas sim de redução delas. As perdas não-

técnicas ou comerciais, por sua vez, são a parcela não faturada da energia ou demanda entregue. 

Como exemplo, pode-se citar a presença de consumidores clandestinos, erro na constante do 

medidor, consumidores sem medição, funcionamento contínuo dos circuitos de iluminação pública 

devido a erros no circuito de controle, etc. (Moreira, 2004). 

As perdas técnicas são calculadas para cada nível de tensão em que a distribuidora opera. 

Para a rede de média tensão, primeiramente se obtém as perdas de potência para depois serem 

calculadas as perdas de energia, com a apuração do fator de perdas (ANEEL, 2007). 

As perdas totais de energia elétrica são obtidas por meio de medição específica nos 

pontos de suprimento, de geração própria da distribuidora e dos pontos de entrega. O montante 

dessas perdas aliado à estimativa de perdas técnicas resulta em boa aproximação das perdas não-

técnicas (Moreira, 2004). 

Podem-se calcular as perdas técnicas de demanda e energia por meio de cálculo 

específico em cada segmento do sistema de distribuição, fazendo-se uso de dados cadastrais da 

rede, curvas de carga típicas – divididas por classe e atividade desenvolvida – etc. (Méffe et al, 2000). 

Estas podem ser divididas em perdas no sistema de alta tensão, transformadores de subestações, 

rede primária, transformadores de distribuição, etc. Como perdas em segmentos, também são 

inclusas as perdas ocorridas em equipamentos – como capacitores, reguladores, etc – e perdas 

diversas – por efeito corona, correntes de fuga, perdas em conexões, entre outros (Moreira, 2004). 

A seguir, são apresentadas as faixas de níveis esperados de perdas de energia em cada 

segmento: 

 

Tabela 2.7 – Nível esperado de perdas de energia 
Fonte: Méffe et al, 2000. 

 

Do total de perdas técnicas Do total de energia
Sistemas de transmissão (redes e transformadores) 20 – 30 2,0 - 3,0
Transformadores de Subestações 9 – 15 0,5 - 2,0
Rede Primária 15 – 28 0,5 - 2,5
Transformadores de Distribuição 15 – 26 1,0 - 2,0
Rede Secundária 9 – 20 0,5 - 2,0
Ramais de Ligação 1 – 4 0,05 - 0,15
Medidores de Energia 2 – 5 0,2 - 0,4
Outros 9 – 11 0,2 - 0,8

Faixa Esperada (%)
Segmento
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Pode-se observar a existência de perdas constantes e variáveis ao longo do sistema. As 

primeiras são observadas em itens que apresentam a mesma demanda ao longo do tempo em que 

permanecem energizados, como o ferro de transformadores e equipamentos que possuem circuitos 

magnéticos, entre outros. As últimas, por sua vez, têm sua maior representação no efeito Joule 

decorrente da passagem de corrente em condutores e nos enrolamentos de transformadores e variam 

com o quadrado da corrente (Moreira, 2004).  

As perdas técnicas podem ser calculadas usando-se dois métodos diferentes. O primeiro e 

mais preciso deles utiliza a curva de carga como insumo. O segundo geralmente faz uso de dados 

como perda máxima e fator de perdas. 

As perdas nos transformadores de distribuição, calculadas com dados da curva de carga,  

precisam do conhecimento da potência nominal, perdas nominais nos enrolamentos à plena carga e a 

perda nominal do ferro, e podem ser calculadas por meio da fórmula (Sampaio, 2002), (Méffe et al, 

2000): 

∑ 





∆+=

2

24
N

I
NCUNFET S

StSPSPE [kWh].                         (2.28) 

Em que: 

� SN – potência nominal do transformador [kVA]; 

� Si – carregamento do transformador no intervalo i da curva de carga [kVA]; 

� PFE – perdas nominais no ferro [pu]; 

� PCU – perda nominal no cobre à plena carga [pu]; 

� t∆ – duração do intervalo da curva de carga diária [h]. 

O Comitê de Distribuição, por meio de Documento Técnico publicado em 1996, 

estabeleceu limites máximos de perdas em transformadores, como função da potência e da tensão de 

operação, que podem ser vistos na tabela 2.8 (Sampaio, 2002), (CODI, 1996): 
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Tabela 2.8 – Limites máximos de perdas em transform adores 
Fonte: Sampaio, 2002 

 

 
 

Já as perdas de energia na rede primária calculadas usando-se a curva de carga, com a 

suposição de rede radial, trifásica e equilibrada (Méffe et al, 2000): 

tIRE
t

n

i
tiiRP ∆






= ∑ ∑
= =

96

1 1

2
,1000

1
 [kWh], em que            (2.29) 

� iR  – resistência do condutor [Ω]; 

� tiI ,  – corrente no condutor i, em determinado intervalo de tempo t [A]; 

� t∆  – duração do intervalo considerado [h]; 

� n – número de condutores no trecho, entre eles os cabos de fase e neutro. 

 O valor da corrente anteriormente citada pode ser calculado por meio da equação 

(Figueiredo, 2006): 

3L

t

V

S
I =  [A].                                   (2.30) 

Em que: 

� tS  – potência aparente em determinado intervalo de tempo t [kVA].  

O cálculo de perdas nos transformadores de subestações é semelhante ao procedimento 

realizado para transformadores de distribuição. Porém, os transformadores das subestações estão 

presentes em quantidade bem menor no sistema, por isso geralmente obtém-se dados melhores de 

valores nominais de perdas – tanto no cobre quanto no ferro – e de carregamento nos 

transformadores (Méffe et al, 2000). 

As perdas nos condutores são sempre variáveis e proporcionais ao quadrado da corrente 

por eles transportada. Assim como no cálculo da queda de tensão, existe dependência da estimativa 
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das perdas com relação à distribuição de carga ao longo do ramal, conforme pode ser visto nas 

expressões a seguir (Figueiredo, 2006): 

][3 2
1 kWLRIP = , 

][2
2 kWLRIP = , 

][
5
8 2

3 kWLRIP = , 

  
][

5
3 2

4 kWLRIP = , em que                   (2.31) 

� P1 – perdas para o caso de carga acumulada no final do ramal; 

� P2 – perdas para o caso de distribuição uniforme ao longo do ramal; 

� P3 – perdas para o caso de distribuição triangular crescente; 

� P4 – perdas para o caso de distribuição triangular decrescente; 

� R – resistência do condutor [Ω/km]; 

� I – corrente de linha [A]; 

� L – comprimento do condutor [km]. 

 

Custo unitário das perdas 

 

O custo unitário das perdas técnicas corresponde ao custo das perdas para 1kW de 

perdas no horário de ponta (Moreira, 2004). Como existem diferentes estruturas tarifárias, que se 

caracterizam por diferentes maneiras de se cobrar o consumo e a demanda dos consumidores do 

grupo A, é necessário descrever matematicamente os custos unitários para as três estruturas. O custo 

unitário das perdas, considerando-se a estrutura tarifária azul pode ser dado por: 

FUFUFSFSPUPUPSPSFFPPAUP CeCeCeCeCPCPC +++++= 1212_ [R$/kWano],     (2.32) 

O custo unitário das perdas, considerando-se a estrutura tarifária verde, por sua vez, é 

descrito pela expressão: 

     FUFUFSFSPUPUPSPSVVUP CeCeCeCeCC ++++= 12_ [R$/kWano],                (2.33) 

Já para a tarifa convencional, tem-se que:  

      CEFUFSPUPSCDCUP CeeeeCC )(12_ ++++= [R$/kWano].                       (2.34) 

Em que: 
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� UPC  – custo anual unitário das perdas [R$/kW.ano]; 

� PP  – perdas de demanda máxima no horário de ponta [kW]; 

� PC   – custo unitário da demanda no horário de ponta [R$/kW]; 

� FP  – perdas de demanda máxima no horário fora de ponta [kW] 

� FC   – custo unitário da demanda no horário fora de ponta [R$/kW]; 

� PSe  – perdas de energia no horário de ponta, período seco [MWh/ano]; 

� PSC  – custo unitário da energia no horário de ponta, período seco [R$/MWh]; 

� PUe   – perdas de energia no horário de ponta, período úmido [MWh/ano]; 

� PUC   – custo unitário da energia no horário de ponta, período úmido [R$;MWh]; 

� FSe   – perdas de energia no horário fora de ponta, período seco [MWh/ano]; 

� FSC  – custo unitário da energia no horário fora de ponta, período seco [R$; MWh]; 

� FUe   – perdas de energia no horário fora de ponta, período úmido [MWh/ano]; 

� FUC   – custo unitário da energia no horário fora de ponta, período úmido [R$;MWh]; 

� VC  – custo unitário da demanda, considerando-se a estrutura verde [R$/kW]; 

� CDC  – custo unitário da demanda, considerando-se a estrutura convencional [R$/kW];  

� CEC  – custo unitário da energia, considerando-se a estrutura convencional [R$/MWh]. 

Por meio da observação da duração dos períodos do ano anteriormente mencionada, 

pode-se verificar que os horários de ponta anuais têm as seguintes durações, supondo a ocorrência 

de 3 feriados em dias de semana por período (Moreira, 2004). 

4503.3
7
5

.214.3 =−=PST [h/ano] e 

 
3153.3

7
5

.151.3 =−=PUT [h/ano],            (2.35) 

� PST  – duração do horário de ponta no período seco do ano; 

� PUT  – duração do horário de ponta no período úmido do ano. 

Nestas equações, o primeiro fator corresponde às 3 horas computadas durante os dias de 

semana dos 214 e 151 dias que caracterizam os respectivos períodos. O segundo fator equivale às 

horas que não devem ser computadas do horário de ponta devido à presença de feriados em dias de 

semana.  
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Já as durações anuais dos horários fora de ponta (Moreira, 2004): 

4505136 −=FST [h/ano], e 

         3153624 −=FUT [h/ano], em que           (2.36) 

� FST  – duração do horário fora de ponta no período seco do ano; 

� FUT  – duração do horário fora de ponta no período úmido do ano. 

É possível decompor o cálculo das perdas variáveis e constantes usando-se esta divisão 

No cálculo de perdas constantes, tem-se que a demanda é constante, daí pode-se inferir que as 

perdas máximas de demanda nos horários de ponta e fora de ponta são iguais a 1kW. Portanto, para 

se obter as perdas de energia, basta multiplicar as perdas de demanda – no caso, 1kW – pela 

duração de cada período. Obtém-se, então, que (Moreira, 2004): 
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            (2.37)

 

No cálculo das perdas variáveis, não se pode fazer a consideração de que as perdas 

máximas em horários de ponta e fora de ponta são iguais. Faz-se necessária, portanto, a 

normalização das perdas em horário fora de ponta em relação às perdas no horário de ponta (Moreira, 

2004): 
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=
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             (2.38)

 

� FD  – demanda máxima no horário fora de ponta; 

� PD  – demanda máxima no horário de ponta. 

Pode-se introduzir, portanto o conceito de fator de perdas PERDASf  como a razão entre a 

perda média e a perda máxima apresentadas por um equipamento ou trecho do sistema elétrico 
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(ANEEL, 2007). Cabe observar que o PERDASf  é adimensional e pode ser relacionado com a energia 

de perdas (Moreira, 2004). 

FUFSPUPSP eeeee +++= [kWh]; 

     MAX

P

MAX

MED
PERDAS P

e
P
P

f
)24.365(

== ,              (2.40) 

� PERDASf  – fator de perdas anual; 

� Pe  – energia de perdas; 

� PMED – perda média de demanda [kW]; 

� PMAX – perda máxima de demanda [kW]. 

Lembrando que PMAX=1, tem-se que (Moreira, 2004): 

]/[8760
8760

kWanoMWhfe
e

f PERDASP
P

PERDAS =⇒=          (2.41) 

O fator de perdas anual é obtido com a composição completa da curva de carga de dias 

úteis, fins de semana e feriados. Quando não se possui estes dados, é comum o uso deste fator por 

meio da equação (Moreira, 2004): 

 ( ) 2
11 1 CARGACARGAPERDAS fkfkf −+= ,            (2.42) 

em que k1 é um parâmetro arbitrário a ser escolhido pelo planejador, e para sistemas de 

distribuição este valor se situa na faixa de 0,15 a 0,3 (Moreira, 2004). 

A variável CARGAf , presente na equação acima representa o fator de carga, grandeza 

adimensional que relaciona as demandas média e máxima de uma unidade consumidora, sendo 

representada pela expressão (ANEEL, 2007), (Moreira, 2004), (Figueiredo, 2006): 

MAX

MED
CARGA D

Df = ,              (2.43) 

� MEDD  – demanda média de dada unidade consumidora [kW]; 

� MAXD  – demanda máxima de dada unidade consumidora [kW]. 

Para o cálculo de cada parcela das perdas de energia, deve-se definir que 

PPERDASf _ corresponde ao fator de perdas anual que considera somente os horários de ponta – fator 

de perdas na ponta. Vale recordar que o horário de ponta é composto por 3 horas. Para o cálculo a 

seguir, considerou-se que a demanda máxima ocorre na segunda hora do horário de ponta, ou seja, 

2HMAX DD =  (Moreira, 2004), (Sampaio, 2002). 
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Figura 2.11 – Curva de carga no horário de ponta 
Fonte: Moreira, 2004 

 

O fator de perdas na ponta é dado por (Moreira, 2004): 
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Mas como se tem que 
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Agora, é possível obter as energias de perdas no horário de ponta dos períodos seco e 

úmido (Moreira, 2004): 
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As perdas no horário fora de ponta, FUFS ee + , podem ser calculadas subtraindo-se as 

energias de perdas no horário de ponta da energia de perdas (Moreira, 2004): 

)()( PUPSPFUFS eeeee +−=+ [MWh/kWano].          (2.47) 

Demanda 
kW 

Hora 
H1 H2 H3 
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A distribuição do valor encontrado entre eFS + eFU é realizada por meio da repartição 

proporcional deste, considerando-se as durações – em horas – tanto do horário fora de ponta no 

período seco quando no úmido (Moreira, 2004): 
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           (2.48)

 

 

2.3.3. Carregamento  
 

Os níveis de carregamento devem ser analisados tanto nos equipamentos de subestações 

– como transformadores, reguladores e religadores – quanto ao longo do sistema – saída dos 

alimentadores, etc. A análise deve ser feita em operação regular do sistema e em contingência, sendo 

comparados os valores medidos com as capacidades nominais e limites determinados nos critérios 

(CODI, 1990). 

Vale observar que o processo de determinação do carregamento ótimo objetiva o 

carregamento mais econômico, dentro dos limites físicos dos equipamentos.  

 

2.3.3.1. Condutores 
 

O processo considera perdas ocorridas ao longo do período de vida útil do cabo. Os cabos 

condutores mais usualmente utilizados em sistemas de distribuição correspondem às bitolas 4, 2, 1/0, 

2/0 AWG e 336,4 MCM, no caso da rede convencional, e 50 mm2, 150 mm2 e 185 mm2, no caso da 

rede compacta. Cada uma delas apresenta valores máximos de corrente a ser conduzida (Sampaio, 

2002). 

Entretanto, a capacidade física dos condutores não é fator limitador para o carregamento 

ideal dos mesmos, sendo o valor presente – com considerações do custo de instalação, custo de 

perdas e valor residual dos condutores – o fator a ser observado no carregamento ideal de 

condutores. Isto pode ser explicado pelo fato de os limites físicos de carregamento excederem em 

larga escala os limites econômicos de carregamento (Moreira, 2004). 

Pode-se quantificar o valor presente de um condutor pela expressão a seguir (Sampaio, 

2002). 

PERDASRESCONDCOND VPVPCVP +−=             (2.49) 

Em que 



Planejamento de Sistemas de Distribuição 
 

- 32 - 

� CCOND – custo dos condutores [R$]; 

� VPRES – valor presente dos custos residuais dos condutores [R$]; 

� VPPERDAS – valor presente das perdas [R$]. 

O valor presente dos custos residuais dos condutores é muito baixo, e geralmente pode 

ser desconsiderado. Já o valor presente das perdas nos condutores pode ser calculado da seguinte 

forma (Sampaio, 2002): 

)()( 2 PCALCULARADADORICPVPPERDAS =
             (2.50)

 

� CP – custo unitário das perdas técnicas [R$/kWano]; 

� R – resistência do condutor [Ω]; 

� I – corrente de fase [A]; 

� DADO A CALCULAR P – termo usado para transformar uma série uniforme (A) de gastos em 

valor presente (P). 

Pode-se observar a influência do quadrado da corrente no valor presente das perdas. Este 

fator, no entanto, pode dificultar a análise, pois a curva característica da corrente da rede primária 

apresenta maiores variações, quando esta é comparada com a característica de cada consumidor 

isolado, ou mesmo de cada transformador. Isto ocorre porque ao se agregar curvas, aumenta-se a 

carga agregada dos trechos em estudo, o que acarreta na possível apresentação de mais de uma 

bitola como sendo o condutor mais econômico ao longo do dia. O mais usual, neste caso, é a escolha 

do condutor com maior bitola, o que nem sempre é a opção mais econômica. Outra maneira de se 

determinar o condutor mais econômico ao longo de um dia inteiro é comparar o custo global dos 

possíveis condutores que apresentem melhores perspectivas econômicas para os 96 pontos a serem 

considerados. É preciso cautela ao se usar valores médio e máximo de corrente, uma vez que estas 

opções nem sempre apresentam o condutor mais econômico (Sampaio, 2002). 

A figura 2.12 ilustra o custo total dos condutores em função da corrente para um 

consumidor tipo A4 e considerando-se fator de carga igual a 0,5 e utilizando-se como base a estrutura 

horo-sazonal azul (Sampaio, 2002). 

 



Planejamento de Sistemas de Distribuição 
 

- 33 - 

 
 

Figura 2.12 – Carregamento econômico para um consum idor A4, com fator de carga 0,5 
Fonte: Sampaio, 2002 

 

2.3.3.2. Transformadores 
 

O processo da determinação do carregamento de um transformador faz uso de estudos de 

caráter econômico e técnico – por meio da consideração, entre outros, de preços de transformadores 

em função da tensão de operação e potência fornecida, além do carregamento máximo de cada 

equipamento em decorrência da temperatura de operação destes. Este processo visa também a 

garantia da máxima utilização da capacidade aliada a um nível mínimo de perdas ao longo de sua 

vida útil (Silva, 2004). 

Quando submetido a capacidades além das nominais, ocorre aumento exponencial da sua 

temperatura, o que causa uma degradação do isolamento do transformador e, portanto, redução de 

vida útil. A temperatura máxima de operação dos transformadores foi estabelecida pela norma NBR 

5416, 1997, e pode ser observada na tabela 2.9 (Silva, 2004): 
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Tabela 2.9 – Temperaturas limite em função da class e de temperatura e condição de operação 
Fonte: Silva, 2004  

 

Óleo
Ponto mais 

quente
Óleo

Ponto mais 
quente

Normal 95 105 105 120
Emergência de 
longa duração

105 120 110 130

Emergência de 
cuurta duração

105 130 110 140

55°C 65°C
Temperatura máxima [°C]Tipo de 

carregamento

 

 

Quando da determinação do carregamento econômico de um dado transformador, devem 

ser observadas as perdas ao longo de sua operação e alguns fatores intrínsecos ao sistema e que 

venham a influenciar o nível de perdas ocorridas nos equipamentos, como a curva de carga das 

unidades atendidas (Silva, 2004). A curva de carga auxilia em um melhor dimensionamento de 

transformadores, pois considera o perfil de uso ao longo de 24 horas, o que permite flexibilizar a 

análise. Por exemplo, um transformador que fornece energia a consumidores residenciais – cuja 

solicitação máxima ocorre durante um curto período de tempo – pode ter um carregamento mais 

elevado do que um transformador industrial – cuja solicitação máxima possui longa duração – devido 

à temperatura do transformador (Sampaio, 2002). 

Deve-se atentar, também, para a possibilidade do aumento da carga atendida com a 

finalidade de se determinar a melhor estratégia de substituição de transformadores ao longo do 

período estudado, caso necessário (Silva, 2004). 

O carregamento econômico de transformadores considera também o custo dos 

equipamentos e da instalação destes na rede. O procedimento consiste na comparação dos valores 

presentes líquidos de todas as alternativas – que contabilizam o custo de perdas e de instalação, além 

dos valores de compra e residual do equipamento considerado – fazendo-se uso de determinada taxa 

de juros ao longo do processo. Cabe lembrar que o valor residual equivale à capacidade restante do 

equipamento. O valor residual de um transformador qualquer ao final do período em questão pode ser 

calculado da seguinte forma (Silva, 2004): 

             $][
1)1(
1)1(

)( R
j
j

VVVV
N

n

RTRAFOTRAFORES −+
−+−−= ,                      (2.51) 
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� VTRAFO – Custo do transformador [R$]; 

� VR – Valor residual do equipamento ao final de sua vida útil [R$]; 

� n – período de estudo em questão; 

� j – taxa de atualização de capital; 

� N – vida útil do equipamento. 

Já seu valor presente pode ser dado por:  

 
n

RES
RES j

V
VP

)1( +
= [R$].             (2.52) 

Os custos anuais das perdas no cobre dos transformadores, por sua vez, podem ser 

dados por: 

2









=

NOM

MAX
CUUPCU P

D
PCCP [R$/ano], em que           (2.53) 

� CUP – Custo unitário das perdas por ano nos enrolamentos de um dado transformador 

[R$/kW.ano];  

� PCU – Parcela de perdas no cobre [kW/ano]; 

� DMAX – Demanda máxima ao longo do ano [kVA]; 

� PNOM – Potência nominal do transformador [kVA]. 

É possível relacionar os valores das perdas máximas nos horários de ponta e fora de 

ponta a partir da seguinte expressão: 

         

2









=

P

F

P

F

D
D

P
P

             (2.54)
 

� PP  – perdas de demanda máxima no horário de ponta [kW]; 

� FP  – perdas de demanda máxima no horário fora de ponta [kW]; 

� DP – demanda máxima [kW]; 

� DP – demanda média [kW]. 

Considerando-se PP=1 kW, para um dado fator de carga é possível a determinação de PF, 

conforme a tabela 2.10:  

 

Tabela 2.10 – Perdas máximas nos horários de ponta e fora de ponta, em função do fator de carga 
Fonte: Silva, 2004 

 

 



Planejamento de Sistemas de Distribuição 
 

- 36 - 

 
Os custos anuais das perdas no ferro dos transformadores, por sua vez, são dados por: 

FEUNITFE PCCP = [R$/ano],             (2.55) 

� CUNIT – custo unitário de perdas constantes no transformador [R$/kW.ano]; 

� PFE – perdas no ferro do transformador [kW]. 

Para o cálculo de CUNIT, usa-se o mesmo raciocínio do cálculo de CUP, acrescentando-se 

que os fatores de perdas na ponta – PPERDASf _  – e no período fora de ponta – FPPERDASf _  – são iguais 

a 1, pois as perdas são constantes. Obtém-se, portanto (Silva, 2004): 
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eee
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+−
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                  (2.56)

 

Estas perdas no ferro ou núcleo do transformador são as perdas por histerese e correntes 

de Foucalt. Não são função da carga atendida pelo transformador, mas sim da tensão aplicada neste, 

e para fins de simplificação podem ser obtidas na tabela 2.11 (Silva, 2004): 

 

Tabela 2.11 – Perdas técnicas no ferro, em função d a potência nominal 
Fonte: Silva, 2004 

 

Potência 
[kVA]

Pfe 
[kW]

15 0,12
30 0,2
45 0,26
75 0,39

112,5 0,52  

 
O valor presente dos custos das perdas pode, portanto, ser descrito pela expressão: 

           FECUPERDAS VPVPVP +=  [R$].           (2.57) 

Em que 

� VPCU – valor presente das perdas no cobre [R$]; 

� VPFE – valor presente das perdas no ferro [R$]. 

E o valor presente do transformador, por sua vez, é obtido por meio da equação: 
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          RESPERDASTRAFOTRAFO VPVPCVP −+= [R$].          (2.58) 

Silva (2004) obteve a curva do custo total em função do carregamento dos 

transformadores, considerando-se fator de carga igual a 0,7: 

 

 

Figura 2.13 – Custo total em função do carregamento  dos transformadores 
Fonte: Silva, 2004 

 

Quando a distribuidora não possui sistema de medição de curvas diárias de seus 

consumidores, estas fazem uso de funções kVAs, aproximações do ciclo de carga real que possuem 

dois patamares constantes: um corresponde ao horário de ponta e o outro apresenta um 

carregamento constante para o horário fora de ponta. Deve-se observar que tais aproximações 

apresentam erro agregado advindo das aproximações realizadas para obtenção dos patamares, 

portanto as simulações realizadas podem apresentar valores discrepantes em relação aos valores 

reais. Como procedimento, utiliza-se curvas padrão para cada tipo de consumidor (Silva, 2004). 

 

Atendimento ao crescimento de carga 

 

Considerando-se que ao longo do horizonte estudado o carregamento inicialmente 

aplicado aos transformadores estudados apresente crescimento, é necessária a ponderação de troca 

dos equipamentos cujo carregamento econômico tenha sido ultrapassado pela nova situação de carga 

(Silva, 2004). 

É possível determinar o carregamento ao final do período em estudo n, ao se considerar 

uma taxa de crescimento anual da carga tC (Silva, 2004): 

n
Con tCC )1( +=  [kVA], em que            (2.59) 
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� C0 – condição inicial de carga [kVA]. 

Pode-se determinar o período ideal de troca do transformador por meio da substituição de 

Cn pelo seu carregamento máximo admissível (Silva, 2004): 

       )1log(

log
0

C

ADM

t

C
C

n
+










= [anos],              (2.60) 

� CADM – carregamento máximo admitido para o transformador em consideração [kVA]. 

A partir do cálculo do horizonte de operação dos transformadores, é possível obter uma 

árvore de possibilidades de trocas de transformadores ao longo do período em estudo. De posse 

destes dados, determina-se uma política de substituição dos equipamentos, objetivando o menor 

custo dentre as possibilidades anteriormente apontadas. O custo de amortização de um dado 

transformador em operação pode ser obtido por (Silva, 2004): 

    

[ ]
TOTALn
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[R$],            (2.61) 

� T1 – início da utilização do transformador; 

� T2 – final da utilização do transformador; 

� CTOTAL – custo total do transformador [R$]; 

� j – taxa de juros [%]; 

� n – vida útil do transformador. 

Deseja-se obter os valores presentes de substituição e de perdas, com a finalidade de se 

obter o menor valor presente (Silva, 2004): 

     
n

SUBS
SUBS j

C
VP

)1( +
= [R$],             (2.62) 

� CSUBS – custo de substituição do equipamento quando da substituição deste. 

Sabe-se que o valor de perdas nos enrolamentos dos transformadores varia com a carga 

demandada, por isso se torna necessária a consideração do crescimento da carga neste raciocínio. O 

fator fCU, que considera o crescimento da carga  – tC –  a partir do ano T1 até o ano T2 é descrito por 

meio da equação (Silva, 2004): 
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A variável auxiliar X pode ser obtida por meio da expressão que segue: 
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Finalmente, obtém-se as perdas totais no transformador. As perdas ocorridas no cobre dos 

transformadores ao longo do período considerado são dadas por (Silva, 2004): 

            

[ ] 2
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X

XX
CP [R$].             (2.65) 

Já as perdas no ferro, que apesar de serem constantes ocorrem somente ao longo do 

tempo em que este está instalado na rede – de T1 a T2 – são obtidas por meio de (Silva, 2004): 

 

[ ]
FEUNIT

TT

FE PC
j

jj
CP

21 )1()1( −− +−+=  [R$].                  (2.66) 

Silva (2004), ao considerar a curva de carga abaixo, desenvolveu uma árvore de decisão 

para a determinação das possibilidades de trocas de transformadores e seus respectivos custos.   

 

 

 

Figura 2.14 – Exemplo de curva de carga diária 
Fonte:Silva, 2004 

 

A partir desta curva e objetivando-se a opção com o menor custo, realizou-se análise 

acerca dos custos totais em função do carregamento admissível e da taxa de crescimento da carga. 

Por meio as consideração dos dados operativos apresentados na tabela 2.12, obteve-se 2.15 a 2.17, 

para diferentes taxas de crescimento (Silva, 2004): 
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Tabela 2.12 – Dados utilizados para solução do exem plo 
Fonte:Silva, 2004 

 

Tensão 13,8kV
Estrutura tarifária Azul
Carga inicial 10kVA
Horizonte de estudo 20 anos
Vida útil 25 anos
Taxa de juros anual 11,26%
Custo de substituição R$815,00
Custo de instalação R$1200,00 

 

 
 

Figura 2.15 – Custo total em função do carregamento  máximo admissível nos transformadores, para uma 
taxa de crescimento de 4% 

Fonte: Silva, 2004 
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Figura 2.16 – Custo total em função do carregamento  máximo admissível  nos transformadores, para uma 
taxa de crescimento de 6% 

Fonte: Silva, 2004 
 

 
 

Figura 2.17 – Custo total em função do carregamento  máximo admissível nos transformadores, para uma 
taxa de crescimento de 8% 

Fonte: Silva, 2004 
 

2.3.4. Continuidade 
 

Os indicadores de continuidade da prestação de serviços de energia elétrica devem ser 

supervisionados fazendo uso de índices coletivos associados a conjuntos de consumidores e de 

índices individuais, associados às unidades consumidoras isoladas e pontos de conexão. Tais 
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indicadores devem ser computados apreciando-se interrupções com duração maior ou igual a 3 

minutos (ANEEL, 2000a). 

Os indicadores associados aos grupos de unidades a serem apurados pelas 

concessionárias, observando todos os conjuntos por ela alimentados, são o DEC – Duração 

Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – e o FEC – Freqüência Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora. Estes podem ser descritos por meio das expressões (ANEEL, 

2000a). 

C

k
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C

itiCa
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∑
== 1

)()(
[h] e             (2.67) 
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∑
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[número de interrupções], em que 

� Ca(i) – Número de unidades consumidoras interrompidas em um evento i, no período de 

apuração; 

� t(i) – duração de cada evento i, no período de apuração; 

� i – índice de eventos ocorridos no sistema que provocam interrupções em uma ou mais 

unidades consumidoras; 

� k – número máximo de eventos no período considerado; 

� CC – número de unidades consumidoras no grupo considerado ao final do período de 

apuração. 

Em outras palavras, o DEC corresponde ao intervalo de tempo médio – considerando-se 

cada unidade consumidora de um dado conjunto – em que ocorreu descontinuidade de fornecimento 

de energia elétrica no período de observação. Já o FEC é a quantidade média de interrupções que 

ocorreram durante o período de observação em cada unidade de dado conjunto de consumidores 

(Figueiredo, 2006). 

No cômputo do DEC e FEC, devem ser apreciadas todas as interrupções que 

apresentaram duração igual ou superior a 3 minutos que atingirem as unidades, salvo por faltas em 

determinada unidade que não venha a causar interrupção em terceiras instalações, interrupções 

devido a obras que interessem determinado consumidor e que venha a afetar somente a sua própria 

unidade, interrupção emergencial e interrupção devido à inadimplência do consumidor (ANEEL, 

2000a). 
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Devem-se diferenciar as interrupções originadas nos sistemas de transmissão, 

transformação e distribuição (urbana e rural), para fins de investigação de causa dos problemas de 

continuidade. Estes podem ter origem em deficiência na proteção, manutenção inadequada, entre 

outros. Tal avaliação indicará, portanto, se as possíveis soluções residem na área de planejamento 

(CODI, 1990). 

Outro fator importante a ser considerado é a taxa de falha de determinada área, decisiva 

na previsão de índices de confiabilidade do serviço prestado – DEC, FEC e END, que caracteriza a 

Energia Não Distribuída. Esta taxa corresponde à média de ocorrências de interrupção por quilômetro 

de alimentador em determinado período de tempo (CODI, 1990). 

Toda a área de concessão da distribuidora deve ser dividida em conjuntos de unidades 

consumidoras, de forma que estes englobem unidades localizadas em áreas contíguas. Deve-se 

permitir a identificação geográfica das unidades consumidoras por meio da definição do conjunto, e 

para o estabelecimento de padrões relativos à continuidade associados a ele devem ser considerados 

atributos físicos e elétricos tais como área, consumo médio mensal de 12 meses anteriores (kWh), 

quantidade de unidades atendidas, potência instalada (kVA), entre outros (ANEEL, 2000a). 

Os conjuntos de consumidores são definidos pelas concessionárias, e devem ser 

aprovados pela ANEEL, sendo que esta pode, a qualquer momento, requisitar a revisão da 

configuração dos grupos de unidades consumidoras (ANEEL, 2000a). 

Quando houver mudança na configuração de determinado conjunto, devem ser definidos 

novos padrões de continuidade fazendo uso das novas características e do histórico dos conjuntos 

envolvidos na nova configuração. Deve-se justificar a nova proposta por meio de evidências de 

melhorias técnicas, econômicas e sociais desta com a configuração em vigor de agrupamento 

(ANEEL, 2000a). 

Anualmente, até o mês de novembro, a ANEEL publicará por meio de resolução as metas 

dos indicadores de continuidade de novos conjuntos ou novas configurações de conjuntos, e as 

permissionárias devem assegurar a implementação de tais indicadores a partir de janeiro do ano 

seguinte. Vale observar que a distribuidora pode requisitar apenas uma revisão de metas do DEC e 

FEC entre revisões das tarifas, desde que se encaminhem justificativas técnicas que fundamentem tal 

pedido. Se as justificativas forem julgadas consistentes, pode-se emitir outra resolução contendo 

novas metas. Caso algum conjunto não tenha alcançado as metas estabelecidas anteriormente e 

recebeu auto de infração, não será aceito o pedido de revisão (ANEEL, 2000a). 

Sempre que solicitado por algum consumidor ou pela própria ANEEL, as distribuidoras 

devem apurar em período não superior a 30 dias os indicadores individuais DIC – Duração de 

Interrupção por Unidade Consumidora –, o FIC – Freqüência de Interrupção por Unidade 
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Consumidora – e o DMIC – Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora – 

que podem ser obtidos por meio das seguintes expressões (Figueiredo, 2006), (ANEEL, 2000a): 

∑
=

=
n

i

itDIC
1

)( [h], 

nFIC = [número de interrupções],            (2.68) 
max)(itDMIC = [h], em que 

� t(i) – tempo de duração da interrupção da unidade consumidora ou ponto de conexão [h]; 

� i – índice de interrupções da unidade consumidora ou do ponto de conexão, no período de 

apuração; 

� n – número de interrupções da unidade consumidora ou do ponto de conexão considerada, 

no período de apuração; 

� t(i)max – tempo da máxima duração de interrupção(i), no período de apuração, verificada na 

unidade consumidora ou no ponto de conexão considerado [h]. 

Ou seja, o DIC corresponde ao intervalo de tempo em que ocorreram descontinuidades de 

fornecimento de energia elétrica em cada unidade, ao longo do período em que estas foram 

observadas. O FIC, por sua vez, equivale à quantidade de interrupções verificadas ao longo do 

período de observação em cada unidade. Já o DMIC é a máxima duração de interrupção contínua 

para determinada unidade consumidora (Figueiredo, 2006). 

No caso da apuração do DIC e FIC, deve-se considerar todas as interrupções cuja 

duração é igual ou superior a 3 minutos que venham a atingir as unidades consumidoras, salvo por 

faltas em determinada unidade que não venha a causar interrupção em terceiras instalações, 

interrupções devido a obras que interessem determinado consumidor e que venha a afetar somente a 

sua própria unidade, interrupção emergencial, interrupção devido à inadimplência do consumidor, 

interrupções causadas devido a planos de alívio de carga e racionamento de energia determinado 

pelo poder concedente. Na análise do DMIC, além dos casos acima não se deve considerar as 

interrupções devido a desligamentos programados, desde que os consumidores afetados tenham 

conhecimento do mesmo (ANEEL, 2000a).  

O exemplo a seguir ilustra o procedimento de escolha de alternativas envolvendo 

indicadores de continuidade (Figueiredo, 2006). 

 

Exemplo: 

 

Considere o alimentador da figura 2.18 e os dados de entrada a seguir: 
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Figura 2.18 – Diagrama unifilar do alimentador do e xemplo 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 
DMAX= 3000 kW; 

fcarga= 0,55; 

fpot= 0,9; 

Tensão=13,2 kV 

Custo do MWh não-faturado: US$60; 

Custo da turma de manutenção: US$250/h; 

Custo da equipe de plantão: US$10,13/h; 

Interrupção permanente em tronco: 4 horas de turma de manutenção; 

Interrupção permanente em ramal: 4 horas de turma de manutenção; 

Interrupção programada: 4 horas de turma de manutenção; 

Interrupção transitória da subestação: 0.5 horas de equipe de plantão; 

Interrupção transitória de linhas: 2 horas de equipe de plantão. 

 
Neste exemplo, são consideradas três alternativas de obras possíveis. A primeira 

corresponde à simples instalação de um disjuntor na saída do alimentador, enquanto a segunda 

propõe a instalação do disjuntor, acrescentada de relé de religamento no disjuntor e a terceira, por 

sua vez, sugere a instalação do disjuntor com relé de religamento no mesmo com o adicional de 

chaves fusíveis nos ramais. A partir da tabela 2.13, em que constam os custos básicos dos 

componentes a serem utilizados nas alternativas propostas, pode-se obter o custo total inicial, bem 

como o custo anual de cada alternativa – considerando-se um horizonte de 20 anos e usando-se taxa 

de desconto de 12% ao ano.  
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Tabela 2.13 – Custos básicos 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 
 

Tabela 2.14 – Custos de implantação das alternativa s 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 

 

Os dados de interrupções por quilômetro anuais são advindos da própria empresa, e no 

caso deste exemplo hipotético, considerou-se a tabela 2.15 para a realização dos cálculos. 

Considerando-se os comprimentos de cada trecho, pode-se encontrar a quantidade de saídas por ano 

dos trechos em estudo. 

 

Tabela 2.15 – Dados de saídas permanentes, transitó rias e programadas 
Fonte: Figueiredo, 2006 
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Tabela 2.16 – Saídas por ano 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 

 
Tendo-se como base a tabela 2.17, que apresenta os tempos de restabelecimento em 

horas para as diferentes alternativas apresentadas, e usando-se a tabela 2.16, pode-se calcular os 

tempos totais de interrupção, para os diferentes trechos e alternativas considerados. 

 

Tabela 2.17 – Tempos de restabelecimento 
Fonte: Figueiredo, 2006 
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Tabela 2.18 – Cálculo do tempo total 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 
 

Fazendo-se uso de alguns cálculos, a serem apresentados na tabela 2.19, pode-se obter 

os valores de DEC e FEC em cada caso, como pode ser visto. Observe na figura 2.18 que a 

subestação alimenta um total de 2120 consumidores, o que caracteriza CC=2120.  

 

Tabela 2.19 – Cálculos intermediários 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 
 

Lembrando que o DEC e o FEC são obtidos por meio das expressões a seguir, pode-se 

obter a tabela 2.20: 

        C

k

i

C

itiCa
DEC

∑
== 1

)()(
[h] e 
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              C

k

i

C

iCa
FEC

∑
== 1

)(
[número de interrupções].          (2.69) 

 

Tabela 2.20 – DEC e FEC por alternativa 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 

 

Com os dados anteriores de demanda máxima e fator de carga, é possível calcular a 

demanda média e, portanto, a energia interrompida. Como se sabe que  

][165055,0.3000 kWfDD CARGAMAXMED === , basta multiplicar os respectivos DECs para a obtenção 

da energia interrompida, com a conseqüente obtenção do faturamento não realizado, obtendo-se a 

tabela 2.21: 

 
Tabela 2.21 – Energia e US$ interrompidos 

Fonte: Figueiredo, 2006 
 

 

 

Os custos de manutenção, por sua vez, são calculados através da consideração da 

quantidade de saídas por ano, dos tempos de restabelecimento e os custos com equipe. Obtém-se, 

portanto, a tabela 2.22, em que a coluna da interrupção transitória da opção 2 e parte da opção 3 são 

nulas devido à ausência de relés de religamento. O restante da coluna de interrupção transitória da 

terceira alternativa não é nulo devido à presença de chaves fusíveis. 
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Tabela 2.22 – Custos de manutenção 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 

 

Já os custos de perdas, conforme o esperado, são iguais para as 3 alternativas, pois estas 

são influenciadas pelos cabos considerados, que não foram contemplados em nenhuma delas. Em 

outras palavras, a consideração do custo de perdas não vai ser decisivo na escolha da alternativa, e 

não será detalhado neste exemplo. Pode-se, com os cálculos realizados anteriormente, construir a 

tabela 2.23, que compara as escolhas: Conforme pode ser observado, a alternativa mais econômica é 

a terceira, que apresenta gastos anuais de R$84368,4. 

 
Tabela 2.23 – Comparação de alternativas 

Fonte: Figueiredo, 2006 
 

Alternativa
Custo anual 

de 
manutenção

US$ 
interrompido 

por ano

Custo anual 
de 

implantação

Custo anual 
da 

alternativa

1 35271 23532 39618,9 98421,9
2 34400 15018 40161,2 89579,2
3 35859 8218 40291,4 84368,4  

 

2.3.5. Compensação de reativos 
 

Com a compensação reativa, são reduzidas as perdas de energia e demanda – advindas 

da redução de energia reativa do sistema – o que resulta na liberação da capacidade do sistema no 

atendimento a novas cargas (Njaim, 1995). Com o aumento do fator de potência, a parte ativa da 
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corrente não se altera, no entanto a parte reativa da mesma diminui, reduzindo assim a corrente total. 

O cálculo da redução percentual nas perdas pode ser observado abaixo (Figueiredo, 2006): 
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P , em que 

 
 

� PA – perdas iniciais [kW]; 

� PD – perdas finais [kW]; 

� R – resistência do condutor [Ω]; 

� Iativa – corrente ativa [A]; 

� Ii – corrente total[A]; 

� cosφi – fator de potência. 

 

Exemplo 

 

Um alimentador que alimenta uma carga de 2000 kW e apresenta perdas de 2%. Ao se 

considerar a mudança do fator de potência de 0,85 para 0,92, tem-se a seguinte redução nas perdas 

(Figueiredo, 2006). 

( )
( )

[%]100
92,0

85,0
1

2

2











−=∆P  

%6,14=               (2.71a) 

][4002,0.2000 kWPA ==  

][16,34)146,0.40(40 kWPD =−=           (2.71b) 
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2.4. Previsão de carga 
 

A previsão de carga é uma etapa extremamente importante no processo. É por meio desta 

que são obtidos dados essenciais ao planejamento, o que permite a avaliação acerca da quantidade 

de obras de reforço, expansão e correção do sistema. Por isso, é imprescindível a consideração de 

todos os aspectos envolvidos na etapa de previsão e que esta apresente uma taxa mínima de erro. 

No entanto, existem muitas incertezas envolvidas no processo, o que dificulta a realização de previsão 

confiável conforme se prolonga o horizonte de estudo (Sampaio, 2002). 

Na previsão de demanda, devem ser considerados os acréscimos de carga que causem 

grande impacto na rede, sendo plausível a possibilidade da não-realização destes. Deve-se atentar 

também para os pedidos de fornecimento e as consultas de acesso. Os modelos a ser utilizados na 

previsão são de livre escolha da empresa distribuidora e são passíveis de auditoria, a ser realizada 

pela ANEEL. O fator de potência a ser adotado pela distribuidora deve ser obtido por meio de medição 

em subestações ou baseado em informações técnicas, através de dados caracterizados pela carga. 

Em caso de ausência de tais critérios, o fator de potência regulamentado pela ANEEL deve ser 

adotado. A carga estudada deve apresentar dados tais como potências ativa e reativa, além do fator 

de potência característico (ANEEL, 2007). 

A previsão de demanda na média tensão apresenta horizonte de estudo de cinco anos, 

devendo-se fazer revisão anual deste. É importante observar que “a extensão ou reforço do sistema 

de distribuição para atendimento a novas áreas com baixa densidade de carga deve ser destacada no 

estudo de previsão de carga, classificando-se como atendimento a mercado emergente” (ANEEL, 

2007). 

Em se tratando da previsão para os barramentos primários das subestações, recomenda-

se que esta considere o desenvolvimento tecnológico, aliado à mudança das posses de equipamentos 

dos consumidores – aquisição de equipamentos mais eficientes, o que implica em menor nível de 

perdas. Deve-se considerar, também, a existência de campanhas de eficiência energética quando da 

realização da previsão (ANEEL, 2007). 

A previsão de carga necessita de vários dados, adquiridos interna e externamente à 

empresa. As informações obtidas na própria empresa são o consumo e a quantidade de 

consumidores por classe – seja ela residencial, comercial, industrial, rural, poder público, serviço 

público, iluminação pública ou consumo próprio – bem como a demanda medida nos transformadores 

de distribuição e alimentadores, a demanda em transformadores de distribuição, curvas de carga, 

pedidos de ligações novas e informações sobre grandes consumidores (Njaim, 1995). 
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Os dados obtidos externamente às empresas envolvem as condições de infra-estrutura e 

sócio-econômicas das áreas envolvidas, além de expectativas de expansão do setor privado e advêm 

dos órgãos públicos responsáveis – prefeituras, entidades de indústria e comércio, etc. (Njaim, 1995). 

Existem vários métodos de previsão, podendo-se citar métodos estatísticos, pesquisa 

direta, uso final e o uso do solo. A escolha do método a ser utilizado é influenciada pelos dados 

disponíveis, horizonte e finalidade de estudo. Os métodos estatísticos usam o histórico de fatores 

como demanda e consumo no processo de previsão, e consistem na determinação de uma função 

matemática que se ajuste adequadamente ao conjunto de pontos disponível – seja em relação à 

demanda ou ao consumo – e posterior extrapolação desta função para os anos futuros. Pode-se 

observar, na figura 2.19, a aproximação de uma função F(t) com relação aos pontos disponíveis de 

uma amostra qualquer ao longo do período de tempo t0 – t e a extrapolação de F(t) para o período de 

estudo t – t+k (Njaim, 1995). 

 

 

 

 

 

Existe uma infinidade de maneiras de se determinar a curva que melhor se ajusta aos 

dados históricos: são as regressões simples, múltipla, múltipla descontada, etc. No entanto, a maioria 

destas utiliza somente o tempo como variável na previsão, apesar da existência de grandezas que 

mudam ao longo do tempo até o ano horizonte, tais como hábitos de consumo, posses de 

equipamentos, renda dos consumidores. Portanto, o uso da regressão simples na previsão de carga 

não é aconselhável para horizontes muito longos. Quando viáveis, nas previsões de carga que 

apresentam horizontes maiores é necessário o uso de regressão múltipla, que utiliza outras variáveis 

t0                                                               t                           t+k 

F(t) 

. 
. . . 

. 

. . 

t (anos) 
 

y 

Figura 2.19 – Ilustração do método estatístico de previsão de de manda  
Fonte: Njaim, 1995  
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– tais como população, densidade de ocupação de áreas – na previsão. Outro fator a ser ressaltado 

nos métodos estatísticos é que estes utilizam dados do passado como se estes fossem persistir no 

futuro, fato que prejudica a precisão do estudo (Njaim, 1995). 

O método da pesquisa direta é realizado predominantemente para consumidores mais 

representativos e por meio do agrupamento de consumidores que desenvolvem a mesma atividade. 

Por meio de contato com estes consumidores, é possível prever as futuras necessidades de consumo 

por meio da observação de perspectivas e planos de expansão dos mesmos. São consideradas 

informações relativas a novos equipamentos a serem instalados, perspectiva nacional de crescimento 

do setor em que se insere o consumidor. A partir daí, estima-se a expectativa de unidades a serem 

produzidas em um dado ano e a quantidade de energia consumida na produção de uma unidade, 

fazendo-se o seguinte cálculo (Njaim, 1995): 

iUNIDi PCC = [R$];             (2.72) 

� Ci – previsão de consumo de energia em um dado ano i [MWh]; 

� CUNID – consumo de energia necessário na produção de uma unidade [MWh/unidade]; 

� Pi  – estimativa de produção para um dado ano i. 

Estes métodos, no entanto, não serão aprofundados no presente estudo, sendo dada 

maior ênfase aos métodos do uso final e uso do solo, descritos a seguir. O primeiro faz uso de 

informações demográficas, econômicas e elétricas. As informações necessárias a este estudo giram 

em torno da previsão da quantidade de residências, da relação habitante/residência, renda familiar, 

tipo de indústria, etc. São necessários, também, dados acerca dos tipos de consumidores, hábitos de 

consumo destes – uso da energia para fins de iluminação, aquecimento, força motriz, entre outros –, 

de forma a obter o perfil do consumidor e desagregar a demanda em suas várias finalidades (Njaim, 

1995). Por exemplo, na figura 2.20 a seguir pode-se observar a curva de carga de um dado 

consumidor e a desagregação de seu consumo em função da finalidade. 
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Figura 2.20 – Curva de carga dividida em consumo de  uso final 
 

De posse das previsões econômicas e demográficas e da estimativa de consumo e 

padrões de uso da eletricidade, é possível calcular projeções de consumo. O procedimento se resume 

na decomposição do consumo em várias finalidades de uso, para em seguida realizar uma estimativa 

da carga consumida devido ao uso de determinado componente de uso final (Njaim, 1995): 

ijiiij FCND = ,              (2.73) 

� Dij – carga, na hora j, do componente de uso final i; 

� Ni – quantidade de equipamentos do tipo i; 

� Ci – cargas ligadas por componentes do tipo i; 

� Fij – fração de carga ligada do componente i que está operando na hora j. 

O consumo ao longo de determinado período de tempo é obtido por meio do somatório 

dos valores de carga dos diferentes usos finais. 

∑= iji DE ,              (2.74) 

� Ei – consumo de energia do equipamento de uso final i por um dado período de tempo. 

 

Usa-se o método do uso do solo com a finalidade de se determinar a distribuição das 

cargas no espaço ao longo dos anos englobados pelo planejamento. Neste estudo, são utilizadas 

pesquisas de ocupação do solo em pequenas áreas – como, por exemplo, as quadrículas – na 

previsão de densidade de ocupação e tipos de consumidores futuros. As quadrículas são o resultado 
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da divisão de uma dada região em áreas menores e apresentam dimensões como, por exemplo, 

500x500 m2, 1000x1000m2, 500x800m2 (Njaim, 1995). 

As informações de ocupação do solo são então transformadas em carga elétrica, e estes 

dados são posteriormente ajustados às projeções globais da região estudada. Após o levantamento 

dos dados atuais das áreas e a realização de estudos de projeção global das mesmas, realiza-se a 

análise da área total e dos padrões globais de ocupação. A função desta análise é a verificação das 

direções de crescimento das áreas estudadas ou de cidades, por meio dos dados advindos de órgãos 

públicos, leis de zoneamento e as tendências de ocupação da região em questão. Paralelamente, é 

efetuada a avaliação de densidade e zoneamento das regiões em questão. É importante a 

observação de características geográficas de, por exemplo, rodovias, parques, rios, praças, entre 

outros, pois determinadas frações do solo são mais indicadas para o desenvolvimento de uma dada 

atividade. Pode-se citar, como exemplo, a maior adequação para o desenvolvimento da atividade 

industrial em regiões perto de rodovias ou ferrovias, devido à grande facilidade de escoamento de 

produtos (Njaim, 1995). 

É de grande valia a observação da futura implantação de instalações como indústrias e 

shoppings, pois esta auxilia em projeções de ocupação do solo e no levantamento de hipóteses de 

surgimento de novos blocos de carga em função destas instalações. A avaliação de densidade e 

zoneamento das regiões, por sua vez, é responsável pelo estudo detalhado dos tipos de 

consumidores existentes em cada área, com o uso de dados que englobam a densidade de uso do 

solo e padrões de zoneamento. Para pequenas áreas, também é possível realizar estudos de hábitos 

de consumo (Njaim, 1995). 

Os dados obtidos e estudos realizados subsidiam, então, a projeção de tipo de uso do solo 

e as densidades das áreas em estudo, seguida pela conversão do uso do solo em carga elétrica 

(Njaim, 1995). 

Esta pode ser realizada de 3 maneiras diferentes. A primeira consiste na simples 

multiplicação da demanda média de uma unidade de área de um determinado tipo de solo – ou seja, o 

solo ocupado por um dado tipo de consumidor da região estudada – pela superfície de ocupação de 

consumidores do mesmo tipo que se localizam na área (Njaim, 1995): 

[ ]∑= )()()( , tLtatL ckck              (2.75) 

� Lc(t) – demanda média de potência de uma unidade de área do tipo de solo c, 

correspondente ao ano t; 

� ac,k(t) – superfície ocupada pelo consumidor c na região de estudo. 

A segunda utiliza a curva de carga por classe ao longo das horas de um dia; é um método mais 

preciso que o anterior, pois utiliza uma quantidade mais elevada de pontos. 
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[ ]∑= ),(),(),( , htLhtahtL ckck             (2.76) 

� Lc(t,h) – demanda de potência de uma unidade de área do tipo de solo c, em determinada 

hora h do dia de pico t. 

A terceira maneira, por sua vez, é a mais precisa pois considera o perfil de carga de todos 

os usos finais do solo. Por exemplo, a classe residencial possui os usos de aquecimento de água, ar 

condicionado, etc. (Njaim, 1995). 

A última etapa é a previsão de carga de cada área, baseada na conversão do uso do solo 

em carga elétrica e nas projeções de uso do solo e densidades de cada região em estudo (Njaim, 

1995). 

A construção de cenários geralmente é realizada em nível global da empresa ou macro-

regiões em previsões de médio e longo prazo. Um cenário é caracterizado pelo possível progresso de 

determinadas variáveis que venham a influenciar a sociedade. Como exemplo, pode-se citar os 

preços do petróleo (Njaim, 1995). 

Observe que as projeções de carga por meio de regressão realizadas para cada área 

podem conduzir a resultados elevados quando comparados com as projeções das macro-regiões em 

questão. Daí, a necessidade de ajuste entre ambas (Njaim, 1995). 

Uma alternativa a ser adotada, neste caso, consiste no agrupamento homogêneo das 

áreas em clusters, e realizar regressão usando-se os dados históricos desses clusters.O mesmo 

fenômeno ocorre com as projeções realizadas para subestações (Njaim, 1995). 

As projeções visam a definição dos carregamentos futuros a que os equipamentos das 

subestações e das redes estarão submetidos para realizar o dimensionamento destes componentes 

de maneira a garantir o tempo ótimo de uso destes pelo sistema (Njaim, 1995). 

Na previsão de carga, é recomendável a utilização de mais de um método para posterior 

comparação entre resultados. Um fator muito importante a ser considerado na previsão é a 

conservação de energia advinda da melhoria na eficiência dos equipamentos utilizados, programas de 

economia de energia, etc. Deve-se atentar para a necessidade de precisão de carga, com a finalidade 

de obtenção de planos realistas, bem dimensionados tanto física quanto economicamente (Njaim, 

1995). 
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3. O PROCESSO DE PLANEJAMENTO 
 

Neste capítulo, será detalhada a metodologia proposta para o processo de planejamento. 

Um primeiro passo será a introdução dos tópicos e a apresentação da metodologia em forma de 

fluxograma, para o posterior detalhamento do processo. 

 

3.1. Planejamento da distribuição 
 

O processo de planejamento pode ser dividido em etapas, observadas no fluxograma da 

figura 3.1.  

Primeiramente, é necessário definir a área de planejamento a ser estudada, além de obter 

os insumos necessários ao desenvolvimento do estudo. Uma área de planejamento consiste em um 

fragmento do sistema de distribuição alimentado por uma ou mais subestações e que supre uma ou 

mais localidades. A separação de áreas de planejamento deve estar de acordo com determinadas 

condições locais como isolamento elétrico, proximidade geográfica, condições de regionalização 

administrativa, entre outros (CODI, 1990). 

Já os insumos básicos são informações necessárias ao planejamento do sistema, com a 

finalidade de conhecimento da rede atual e de subsidiar a etapa de previsão de carga. São 

informações que englobam a base cartográfica, informações externas, além de características 

técnicas básicas, desempenho, aspectos físicos do sistema, entre outros. Paralelamente, são 

estabelecidas as metas de qualidade de serviço (CODI, 1990). 

A próxima etapa consiste na avaliação do sistema elétrico atual, que analisa o estado 

físico e as condições elétricas do sistema de distribuição em estudo, tendo como base as metas de 

qualidade de serviço e os critérios de planejamento. Nesta avaliação, devem ser consideradas tanto a 

operação normal quanto em contingência (CODI, 1990). 

Esta avaliação do sistema, aliada aos insumos básicos, subsidiam a etapa de previsão de 

carga, que consiste em um estudo que objetiva a caracterização da demanda que acompanha a 

evolução do mercado por classe de consumo e nível de tensão (ANEEL, 2007).  

De posse da previsão de carga e dos dados do sistema atual, pode-se simular o 

desempenho do sistema com a finalidade de observação da atuação deste perante diferentes 

condições de carga no futuro (CODI, 1990). 
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Figura 3.1 – Fluxograma do processo de planejamento  
Fonte: CODI, 1990; Njaim, 1995 
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Após a simulação do sistema realizada na etapa anterior, são observadas duas 

possibilidades para a realização do processo. A primeira caracteriza o acréscimo de um bloco de 

carga na região. Caso as simulações apresentem resultados satisfatórios com relação ao atendimento 

do novo grupo e dos outros consumidores atendidos pelo mesmo alimentador, até o ano horizonte do 

planejamento, o adiamento de tal estudo é viabilizado. Do contrário, é preciso realizar estudos acerca 

do novo atendimento, com a finalidade de determinação de carregamento de transformadores e 

condutores, da subestação – ou grupo de subestações – a alimentar este novo circuito, etc.  

A segunda possibilidade consiste no acompanhamento ao crescimento vegetativo de um 

bloco existente. Assim como para os novos blocos de carga, se as simulações apresentarem 

resultados satisfatórios com relação ao atendimento do grupo até o ano horizonte do planejamento, é 

possível o adiamento da realização do estudo. Caso contrário, continua-se com a realização do 

processo (CODI, 1990). 

Após a realização das simulações e, portanto, da verificação das carências do sistema, é 

realizada a formulação e seleção preliminar de alternativas. Esta consiste na elaboração de propostas 

com a finalidade de adaptação do sistema às necessidades do mercado consumidor e de obtenção de 

níveis de qualidade pré-estabelecidos, operando sob condições normais e de contingência (CODI, 

1990). 

As propostas pré-selecionadas são, então, objetos de análise técnica, seguida de análise 

econômica. A análise técnica observa a viabilidade do projeto, e caso este seja considerado factível, é 

realizada a análise econômica do mesmo. O objetivo destas análises é subsidiar a posterior seleção 

das melhores alternativas de obras; e ao se considerar a completa realização destas obras 

selecionadas, avalia-se novamente o sistema. A determinação de perspectivas quanto ao 

funcionamento do sistema é feita, por meio de comparação do desempenho deste com a realização 

das obras propostas e sem estas (CODI, 1990). 

São estabelecidas, então, prioridades entre as obras apresentadas nas melhores 

alternativas, considerando-se custos e benefícios advindos do seu eventual adiamento e 

considerando-se as estratégias da empresa. Se o desempenho do sistema não for considerado 

satisfatório – dentro das metas estabelecidas – é preciso realizar nova formulação e seleção de obras. 

Caso contrário, após a priorização e considerando-se o montante de investimento disponível para a 

realização de obras, determinam-se quais projetos serão, de fato, realizados (CODI, 1990). 

A etapa de manutenção do sistema, por sua vez, é realizada ao longo do horizonte do 

estudo de planejamento e pode ser dividida em dois módulos. O primeiro, caracterizado pelo controle 

do sistema elétrico, consiste na avaliação das obras selecionadas, observando-se o desempenho do 

sistema elétrico, em especial as variações na previsão de carga e outros itens que venham, 
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porventura, a modificar significativamente o planejamento. Este controle abrange o sistema de 

distribuição inteiro, e deve considerar principalmente fatores como níveis de continuidade e tensão, 

carregamento e perdas. O segundo, por sua vez, caracteriza a revisão do planejamento, e 

corresponde à avaliação periódica dos estudos relativos ao planejamento realizados, o que possibilita 

a adequação de possíveis distorções observadas e que venham a causar mudança no cronograma de 

obras anteriormente determinados. Considera-se, quando da realização de tal plano, aspectos como 

mudanças no plano estratégico da empresa, mudanças na conjuntura sócio-econômica, desempenho 

operacional verificado no sistema elétrico, novas legislações e diretrizes de planejamento, 

crescimento verificado de carga (CODI, 1990). 

 

3.2. Critérios 
 

Os critérios são definidos de acordo com a qualidade esperada do serviço e o montante 

disponível para investimento no sistema, grandezas essas que são inversamente proporcionais e 

“representam os limites que são estabelecidos para o planejador na modelagem das redes e na sua 

resolução, e as premissas, são diretrizes e recursos que deverão orientar a formulação de alternativas 

de atendimento” (Njaim, 1995). 

As empresas definem duas modalidades de critérios: os critérios de atendimento e de 

planejamento de redes. Os primeiros dizem respeito à continuidade, tensão, etc. Já os outros 

abrangem fatores como níveis de carregamento, substituição de transformadores de distribuição em 

acompanhamento ao crescimento da carga, entre outros (Njaim, 1995). 

Um fator de extrema importância a ser considerado é a necessidade de interação entre os 

planejamentos de diferentes segmentos elétricos – transmissão, subtransmissão, distribuição –, pois 

existe grande dependência entre estes. Por exemplo, a localização ótima de subestações de 

distribuição é um ponto de interesse de distribuição e transmissão – pois é o sistema de transmissão 

que vai fornecer energia à subestação – e deve ser decidido de forma que seja vantajoso para ambos 

os segmentos (Njaim, 1995). 

 

3.2.1. Integração com o ambiente 
 

A preocupação com a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente causa 

pressões sobre as concessionárias no que tange à necessidade de consideração de tais fatores. 

Neste contexto, torna-se necessária a adoção de obras que podem porventura apresentar custo maior 

do que aquelas que fariam parte do processo inicial, caso os aspectos ambientais não fossem 
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considerados. São exemplos a utilização de redes subterrâneas em áreas de valor artístico, histórico, 

turístico, etc; o uso de condutores isolados em áreas muito arborizadas, como uma forma de 

diminuição da necessidade de poda, além da  “construção de subestações compactas no interior de 

edifícios, como forma de diminuir ruídos e eliminar a poluição visual” (CODI, 1990). 

 

3.2.2. Segurança 
 

Existem dois aspectos de segurança a serem considerados. O primeiro consiste da 

robustez do sistema, mesmo quando da ocorrência de distúrbios, e à possibilidade de ocorrência de 

tal evento. Logo após o distúrbio, passado o tempo transitório, o sistema deve atingir um novo ponto 

de equilíbrio que ainda assim atenda as condições operativas – tais como níveis de tensão, 

carregamento, etc. (ANEEL, 2007). 

O segundo está relacionado à preservacão das características físicas e elétricas dos 

equipamentos e condutores, bem como a segurança dos operadores e do público (CODI, 1990). 

O primeiro aspecto a ser observado no sistema é o estado físico deste, com relação a 

inadequação de tensionamento de condutores, recozimento de condutores, conexões defeituosas, 

deterioração de estruturas, trincamento de isoladores, condições de limpeza das faixas de servidão, 

etc. (CODI, 1990). 

As condições elétricas e operativas também são de grande importância quando se trata de 

segurança. Para o correto dimensionamento físico dos componentes do sistema, é necessário o 

conhecimento das capacidades nominais dos condutores e equipamentos previstos em cada 

alternativa com relação às capacidades de interrupção dos equipamentos de proteção, que devem ser 

respeitadas. Deve-se observar, também, se o sistema suportará surtos de sobretensão devido a 

descargas atmosféricas (CODI, 1990). 

 

3.2.3. Contingências 
 

A definição de contingência simples pode ser resumida como a “indisponibilidade de algum 

elemento do sistema (transformador de subestação, de trecho de rede, etc) devido à saída 

intempestiva de operação por falha ou a desligamento programado” (CODI, 1990). 

Existe, portanto, uma necessidade de reserva de capacidade no sistema, cuja previsão 

deve se basear em critérios tais como características da área atendida, tipos de consumidores, 

densidade de carga, confiabilidade desejada, etc. Para tal, a proposição de algumas obras se faz 

necessária, como por exemplo a alimentação de subestações de distribuição a partir de mais de uma 
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subestação de transmissão, interligação entre alimentadores – estejam eles alimentados pela mesma 

subestação de distribuição ou não – viabilização de seccionamento e manobra na rede primária, 

automação da rede, “arranjo das subestações de distribuição, no que diz respeito a transformação de 

reserva, existência de barramento de transferência com painel de proteção”, entre outros (CODI, 

1990). 

 

3.2.4. Níveis e regulação de tensão 
 

Há a necessidade, por parte dos consumidores, de que os níveis e a variação da tensão 

entregue sejam adequados para o uso racional de equipamentos. Determinados mercados e cargas 

justificam e/ou necessitam o recebimento de melhores níveis de tensão e uma faixa mais estreita de 

variação de tensão (CODI, 1990). 

A determinação da faixa da tensão de operação é de fundamental importância para os 

estudos de planejamento e fator decisivo no estabelecimento de critérios do processo. Entre outros, 

pode-se destacar a regulação e o estabelecimento de limites da queda de tensão nos diferentes 

segmentos dos sistemas de distribuição (CODI, 1990). 

A Resolução 505 da ANEEL (2001) classifica as tensões medidas como adequadas, 

precárias e críticas, em função dos valores nominais ou contratados de tensão. Este assunto será 

tratado posteriormente. 

 

3.2.5. Qualidade do produto 
 

A qualidade do produto fornecido engloba aspectos como tensão em regime permanente, 

fator de potência, harmônicos, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão, variações de tensão de 

curta duração e é de fundamental importância no processo de planejamento, pois subsidiam o 

estabelecimento das metas a serem propostas. 

 

3.2.5.1. Tensão em regime permanente 
 

A conformidade de tensão elétrica corresponde à “comparação da tensão medida no ponto 

de conexão em relação aos níveis de tensão especificados como adequados, precários e críticos”. As 

tensões medidas são comparadas com a tensão de referência, que pode ser representada pelos 

valores nominais – “fixados em função dos níveis de planejamento do sistema de distribuição de modo 
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que haja compatibilidade com os níveis de projeto dos equipamentos elétricos de uso final” – ou 

valores contratados – “devem estar situados em torno da tensão nominal, pactuados entre os agentes 

ou entre estes e as unidades consumidoras no respectivo contrato de conexão”. As leituras são então 

classificadas com relação ao distanciamento destas em relação à tensão de referência em 

adequadas, precárias e críticas, conforme pode ser visto na figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2 – Faixas de tensão com base na referênci a estabelecida 

Fonte: ANEEL, 2007 
 

Em que: 

� TR – tensão de referência [V] 

� ∆ADSUP, ∆ADINF – intervalos adequados de tensão superior e inferior, respectivamente [V]; 

� ∆PRSUP, ∆PRINF – intervalos precários de tensão superior e inferior, respectivamente [V]. 

Os valores de tensão que se encontrarem nos intervalos 1 e 6 serão considerados valores 

críticos de tensão. Para a rede de 13,8kV, a faixa de classificação de tensões pode ser observada na 

tabela 3.1 (ANEEL, 2007): 
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Tabela 3.1 – Classificação das tensões de regime pe rmanente para uma tensão nominal superior a 1kV e 
inferior a 69kV 

Fonte: ANEEL, 2007 
 

 
 

3.2.5.2. Harmônicos 
 

As distorções harmônicas caracterizam deformações nas ondas de tensão e corrente, 

quando comparadas às ondas senoidais de freqüência fundamental (ANEEL, 2007). Estas podem ser 

classificadas como distorções harmônicas individuais – expressam o “nível individual de uma das 

componentes que totalizam o espectro de freqüências de um sinal distorcido, normalmente 

referenciada ao valor da componente fundamental” (ANEEL, 2007) – e distorção harmônica total – 

“composição das distorções harmônicas individuais que expressa o grau de desvio da onda em 

relação ao padrão ideal, normalmente referenciada ao valor da componente fundamental” (ANEEL, 

2007). 

Em caso de sistemas trifásicos, no cálculo da distorção devem ser consideradas desde a 

freqüência fundamental até a 25ª ordem harmônica. Para a rede de 13,8kV, o valor de referência 

global de distorção harmônica da tensão total de tensão corresponde a 8% da tensão fundamental. Já 

os valores de distorções harmônicas individuais podem ser observados na tabela 3.2 (ANEEL, 2007): 
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Tabela 3.2 – Níveis de referência no caso de distor ções harmônicas individuais de tensão, em porcentag em 
da tensão fundamental 

Fonte: ANEEL, 2007 
 

5 6
7 5
11 3,5
13 3
17 2
19 1,5
23 1,5
25 1,5
>25 1
3 5
9 1,5
15 0,5
21 0,5
>21 0,5
2 2
4 1
6 0,5
8 0,5
10 0,5
12 0,5
>12 0,5

Distorção harmônica individual 
de tensão [%]

Ímpares 
não 

múltiplas 
de 3

Ímpares 
múltiplas 

de 3

Pares

 

 

3.2.5.3. Flutuação de tensão 
 

O fenômeno da flutuação da tensão pode ser caracterizado como mudança no valor eficaz 

da tensão. Esta mudança pode ser ocasional, cíclica ou esporádica. A apuração de tal flutuação 

objetiva a avaliação do desconforto do consumidor final causado pela cintilação luminosa que 

apresenta pontos de iluminação alimentados em baixa tensão. “O indicador Pst representa a 

severidade dos níveis de cintilação luminosa associados à flutuação de tensão verificada num período 

contínuo de 10 (dez) minutos”. Por sua vez, “a grandeza Plt expressa a severidade dos níveis de 

cintilação luminosa associados à flutuação de tensão verificada num período contínuo de 2 (duas) 

horas, através da composição de 12 valores consecutivos de Pst” (ANEEL, 2007). 
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Os valores de referência na avaliação do desempenho do sistema podem ser observados 

na tabela 3.3, em que novamente as medições são classificadas em adequadas, precárias e críticas 

(ANEEL, 2007). 

 

Tabela 3.3 – Valores de referência para a flutuação  de tensão 
Fonte: ANEEL, 2007 

 

Em que FT é o fator de transferência, e deve ser obtido por meio do cálculo da divisão do 

PltS95% – o maior valor obtido, ao longo dos dias de uma semana, por meio de tratamento estatístico 

de um grupo de medições realizadas ao longo de 24 horas  – da rede primária pelo Plt95% do 

barramento secundário de baixa tensão mais próximo (ANEEL, 2007). 

Caso não seja viável o cálculo do FT, deve-se adotar, para a rede de 13,8kV, FT=1 

(ANEEL, 2007) 

3.2.5.4. Variações de tensão de curta duração 
 

Estes fenômenos correspondem a grandes desvios de curta duração no valor eficaz da 

tensão, e existe uma série de classificações que os caracterizam, constando na tabela 3.4. Não 

existem valores de referência como padrões de desempenho, porém estes dados podem servir para 

observação do desempenho de redes que suprem cargas sensíveis a tais variações (ANEEL, 2007). 
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Tabela 3.4 – Classificação das variações de tensão de curta duração 
Fonte: ANEEL, 2007 

 

 

 

3.2.6. Capacidade e carregamento 
 

A capacidade de um componente que faz parte do sistema pode ser descrita como o limite 

máximo associado ao transporte de energia, de modo que não haja perda de vida útil do elemento. 

Cabe observar a ligação entre capacidade e carregamento: a primeira deve ser escolhida de forma a 

obedecer aos critérios do segundo, enquanto este deve considerar a capacidade dos elementos 

considerados. Entre outros fatores, deve-se considerar os limites físicos de carregamento de 

condutores e transformadores de distribuição (CODI, 1990).  

 

3.2.7. Perdas 
 

É sempre importante lembrar que a limitação do nível de perdas técnicas auxilia no 

aumento de disponibilidade de carga das subestações e dos alimentadores, o que pode, muitas 

vezes, ocasionar no adiamento de investimentos. Existe também a preocupação com relação a 

perdas no dimensionamento de expansão do sistema, por meio da análise de viabilidade da 
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alimentação de determinado grupo de consumidores através de uma dada subestação. Outro fator 

que concerne às perdas técnicas corresponde ao custo destas ao sistema, portanto, na influência 

desta nas tarifas de demanda e energia, caso a estrutura seja binômia, ou então somente nas tarifas 

de energia, no caso de estrutura monômia (Njaim, 1995). 

 

Plano de otimização de perdas técnicas 

 

O nível ótimo de perdas implica em fazer com que um sistema operando em condições 

precárias passe a trabalhar em níveis econômicos, e em caso de expansão, que esta seja realizada 

cumprindo as metas estabelecidas. O pré-requisito para um processo de otimização é o conhecimento 

da topologia do sistema em estudo e do comportamento da rede, tanto em condições normais como 

de contingência (Moreira, 2004). 

 

3.3. O problema inicial 
 

A necessidade de realização do processo de planejamento pode ter várias causas, sejam 

elas internas ou externas à distribuidora. Fatores como o crescimento da demanda de determinado 

grupo de consumidores ou a necessidade de acréscimo de um novo bloco de carga ao sistema, por 

exemplo, carecem de considerações acerca de queda de tensão, perdas elétricas, carregamento de 

transformadores e condutores. Faz-se necessária, também, a consideração da influência do aumento 

da carga na depreciação dos equipamentos e conseqüente necessidade de substituição destes 

(Njaim, 1995). 

A exigência por parte da sociedade com relação à redução de poluição visual, e à 

segurança do público demanda a consideração de substituição e deslocamento de redes. Existem, 

também, as obras focadas na necessidade de atendimento à comunidade – como, por exemplo, a 

expansão de circuitos de iluminação pública e de atendimento a grupos de baixa renda – e outros 

fatores que são de interesse do público em geral, como a determinação adequada de tarifas para os 

diferentes grupos de consumidores (Njaim, 1995). 

 

3.4. Horizontes 
 

O processo de planejamento engloba diferentes segmentos do sistema de distribuição, tais 

como as linhas de subtransmissão, subestações de distribuição, redes primárias urbana e rural, rede 
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secundária, etc. Os estudos acerca de cada segmento possuem diferentes horizontes recomendados 

de estudo, a saber (CODI, 1990): 

� planos de subestações: 10-20 anos; 

� redes primárias urbanas e rurais: 5-10 anos; 

� redes secundárias: até 10 anos para estudos globais. 

A definição do horizonte de estudo do planejamento depende da finalidade do estudo, da 

natureza deste – seja detalhado ou global – entre outros. No longo prazo – horizonte acima de 10 

anos –, são definidas estratégias em relação a previsão do uso de novas tecnologias, políticas de 

adequação de níveis de tensão, revisão de padrões do sistema – redes e subestações (Njaim, 1995). 

No médio prazo – de 5 a 10 anos – e no curto prazo – 2 anos – são estabelecidos planos 

de obras que apresentam definição com relação ao tempo e à localização. O primeiro visa o 

atendimento ao mercado em crescimento, a melhoria dos indicadores de continuidade, a melhor 

distribuição da carga entre os transformadores de uma dada subestação, a maior flexibilidade 

operativa do sistema – redes primária, secundária e subestações – entre outros. As obras 

desenvolvidas neste horizonte abrangem, entre outros, a construção, expansão ou remoção de 

subestações, redistribuição de carga, construção de alimentadores ou a expansão destes. No curto 

prazo, por sua vez, são realizados ajustes do sistema com relação a novas condições de carga. 

Também são efetuadas ações corretivas decorrentes de imprevistos ocorridos, tais como o atraso de 

determinadas obras. Adequação do carregamento de transformadores de distribuição, remanejamento 

de carga entre alimentadores primários e divisão dos circuitos secundários fazem parte das obras 

planejadas neste horizonte (Njaim, 1995). 

Existem, ainda, os planos de curtíssimo prazo – horizonte de 1 ano ou menos – que 

englobam obras de adequação dos níveis de tensão advindas de reclamações procedentes, 

adequação de circuitos que estejam em situações desfavoráveis de carga, etc. (Njaim, 1995). 

 

3.5. Etapas 
 

Os tópicos a seguir detalham as etapas propostas para o processo, anteriormente 

mencionadas.  

 

3.5.1. Estabelecimento de metas 
 

As metas norteiam a escolha das ações a serem implementadas, com o intuito de alcançar 

os critérios de planejamento e operação determinados pelo planejador. Tais ações devem ser 
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compatíveis com as necessidades do mercado consumidor e com a quantidade de recursos 

disponíveis. Como exemplos de metas de qualidade de serviço, podem ser citadas a redução do 

número de desligamentos para manobras e tempo médio de desligamentos programados para 

manutenção preventiva, entre outros (CODI, 1990). 

 

3.5.2. Definição da área de planejamento 
 

Uma área de planejamento caracteriza  um fragmento de um dado sistema de distribuição 

de energia, alimentado por uma ou mais subestações de distribuição e que alimenta determinada 

localidade. A definição destas áreas é baseada em critérios tais como: condições da regionalização 

administrativa, proximidade geográfica, possibilidade ou não de transferência de carga entre 

subestações pela rede de distribuição, entre outros (CODI, 1990). 

 

3.5.3. Insumos básicos 
 

Consiste no levantamento de níveis que dizem respeito à qualidade do produto – como, 

por exemplo, níveis de tensão, perdas e continuidade – para posterior comparação com os limites 

estabelecidos pela legislação (Njaim, 1995). 

A base cartográfica das concessionárias é essencial para a observação do sistema no 

espaço.  De acordo com o Módulo 2 do PRODIST, é dever das distribuidoras a manutenção de dados 

referentes ao sistema de distribuição sob sua tutela e seus acessantes em sistemas de informação 

georeferenciada. Sobre a base cartográfica, deve-se registrar, usando-se coordenadas geográficas e 

através de simbologia adequada, linhas de subtransmissão, subestações, redes de distribuição 

urbanas e rurais e respectivos equipamentos (transformadores, reguladores e religadores, entre 

outros). Tais mapas devem ser atualizados com freqüência (CODI, 1990). 

Um insumo importante é o grupo de características técnicas básicas do sistema, que são 

normas e padrões obtidos por meio de análise da evolução histórica do sistema. Ao longo do 

processo, tais características auxiliam na escolha de alternativas e soluções para determinados 

problemas existentes no sistema. As principais características básicas de um sistema são freqüência, 

tensões nominais, sistemas de aterramento do neutro, capacidade de interrupção dos disjuntores e 

religadores, nível básico de isolamento, pára-raios, ligação dos enrolamentos dos transformadores, 

regulação de tensão dos transformadores, controle de tensão do sistema, potência dos 

transformadores padronizados, bitola e tipo de condutores, proteção, tipos de redes, etc. Estas 

características são de essencial importância no planejamento. Caso haja a possibilidade de alteração 
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de determinada característica básica da rede, é necessário averiguar a influência desta sobre as 

outras, uma vez que existe grande interdependência entre elas. Como exemplo, pode-se citar a 

possibilidade de recondutoramento de determinado sistema: a mudança na bitola dos cabos implica 

em variação do coeficiente unitário da queda de tensão. Isto acarreta, portanto, alterações nas 

tensões acumuladas ao longo do sistema de distribuição (CODI, 1990). 

O registro de desempenho do sistema elétrico por sua vez, tem a finalidade de subsidiar a  

avaliação da qualidade do serviço prestado pelas concessionárias. Estes são relativos a interrupções 

e medições. Destas últimas, pode-se destacar: tensão na barra de distribuição, potências ativa e 

reativa, corrente por saída de alimentador, potências ativa e reativa por saída de alimentador e 

consumo por saída de alimentador (CODI, 1990). 

Já a avaliação de aspectos físicos do sistema elétrico, caracterizada pela avaliação do 

sistema no que diz respeito a aspectos como conservação, padronização do sistema, segurança por 

ele oferecida, questões estéticas e do traçado dos circuitos.  São analisados o estado de 

conservação, segurança, estética, padronização, entre outros, do sistema estudado. As informações 

para a realização desta são colhidas com outras equipes, tais como manutenção e operação (CODI, 

1990). Regularmente, são realizadas inspeções com a finalidade de se apontar as estruturas em más 

condições de conservação, obsoletas ou mesmo fora dos padrões determinados. Com estas 

informações em mãos, o planejador determina a prioridade entre obras e as ações a serem tomadas 

em cada caso (Njaim, 1995). 

Aspectos externos, como os físicos e geográficos, sócio-econômicos e de infra-estrutura 

da área em estudo são cruciais no planejamento de expansão do sistema que nela se encontra. A 

obtenção e análise de tais dados têm por objetivo a visão geral da área em questão, portanto um 

auxílio no diagnóstico do sistema existente e na previsão de carga (CODI, 1990). 

O planejamento de um sistema de distribuição, quando elaborado, tem a obrigação de 

assegurar a manutenção e níveis mínimos de qualidade de serviço, definidos por meio de resoluções 

da ANEEL (CODI, 1990). As resoluções norteadoras deste projeto são os Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST – de 02/07/2007 

(“normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos 

sistemas de distribuição de energia elétrica”) (ANEEL, 2007), a Resolução 456 de 29/11/2000 

(“estabelece, de forma atualizada e consolidada, as Condições Gerais de Fornecimento de Energia 

Elétrica”) (ANEEL, 2000b), a Resolução 024 de 27/01/2000 (“estabelece as disposições relativas à 

Continuidade da Distribuição de energia elétrica às unidades consumidoras”) (ANEEL, 2000a) e a 

Resolução 505 de 26/11/2001 (“estabelece de forma atualizada e consolidada, as disposições 



Planejamento de Sistemas de Distribuição 
 

- 73 - 

relativas à conformidade dos níveis de tensão de energia elétrica em regime permanente”) (ANEEL, 

2001). 

Sempre que se deseja iniciar nova fase de planejamento, é necessária a verificação de 

obras já propostas em projetos anteriores – tais como reforços na rede primária, reformas e melhoria 

da rede secundária, instalação de novos equipamentos, entre outros. Estas devem ser avaliadas 

levando-se em consideração as novas solicitações do mercado, e podem ou não constar no novo 

projeto (CODI, 1990). 

Para fins de comparação de alternativas, é necessário conhecer a parcela de custos de 

investimentos, que correspondem aos custos unitários de cada componente envolvido no projeto – 

linhas de subtransmissão, subestações de distribuição, reguladores de tensão, religadores, bancos de 

capacitores, etc. Os custos de exploração, tais como custos de O&M – operação e manutenção –, 

custos das perdas de potência e energia, da energia não distribuída devido à interrupção do serviço, 

custo do desvio da tensão em relação ao seu valor nominal, entre outros também são importantes na 

análise econômica (CODI, 1990). 

Devem ser considerados os prazos mínimos de implantação de obras  na determinação da 

previsão anual de obras das alternativas propostas. Vale observar que os prazos estipulados 

dependem das características das empresas, dos fornecedores de materiais e equipamentos (CODI, 

1990). 

 

3.5.4. Avaliação do sistema elétrico atual 
 

A realização de estudos de planejamento do sistema de distribuição de média tensão deve 

ter como ponto de partida dados relativos ao sistema existente. Estes dados são, entre outros, a 

caracterização da carga – que abrange demanda de energia nos alimentadores e distribuição de 

carga ao longo destes, fatores de carga e  de potência e perdas técnicas – bem como caracterização 

da rede – topologia, informações geográficas associadas a esta, além de características elétricas e 

estruturais –, análise da qualidade de energia – ocorridas em alimentadores e transformadores de 

distribuição. A avaliação da confiabilidade é feita por meia de análise do DEC e do FEC dos grupos 

em consideração, e a análise de perfis de tensão é realizada por meio da caracterização de carga e 

dos alimentadores (ANEEL, 2007). 

Deve-se observar, além das condições normais, as condições de contingência, norteando-

se pelas metas de qualidade de serviço e pelos critérios de planejamento. Outros itens a serem 

considerados, além dos já supracitados, são o estado físico do sistema, níveis de tensão, 
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carregamento, perdas, curto-circuito, dados relativos a consumidores especiais, proteção, entre outros 

(CODI, 1990). 

O exame do estado físico, por exemplo, diz respeito à avaliação do estado de 

conservação, segurança, estética, padronização, entre outros, do sistema estudado. As informações 

para a realização desta são colhidas com outras equipes, tais como manutenção e operação (CODI, 

1990). 

Alguns itens relativos ao fornecimento de energia aos consumidores especiais devem ser 

considerados, tais como níveis de tensão e continuidade, regulação, etc. Devem-se analisar as cargas 

que podem porventura perturbar a rede, com a finalidade de prevenir eventuais quedas na qualidade 

do serviço prestado a outros clientes dentro do sistema (CODI, 1990). 

Deve-se verificar a capacidade nominal do sistema, bem como a capacidade de 

transferência de carga do mesmo quando ocorrer contingência, bem como averiguar a conformidade 

dos níveis de carregamento e tensão após a regularização da operação com os valores previstos 

pelos critérios (CODI, 1990). 

 

3.5.5. Previsão de carga 
 

O processo de previsão de carga é de fundamental importância no planejamento pois 

juntamente com os dados obtidos no diagnóstico, subsidia o dimensionamento da expansão do 

sistema de forma adequada. Consiste na determinação das características futuras da demanda, entre 

elas a sua magnitude, curva de carga, hábitos de consumo e tipo de carga atendida (Njaim, 1995). 

Os desvios ocorridos na previsão podem acarretar em investimentos desnecessários, em 

caso de superdimensionamento da carga, ou em danos ao sistema elétrico, em caso de 

subdimensionamento da mesma. Estes estudos devem ser realizados considerando-se uma área 

delimitada geograficamente, tais como lotes, regiões administrativas ou elétricas, etc. Podem ser 

feitos, também, para diferentes segmentos do sistema de distribuição, como transformadores de 

distribuição, subestações, alimentadores, etc. (Njaim, 1995). 

 

3.5.6. Simulações do sistema 
 

Simulações realizadas com o intuito de se verificar o comportamento do sistema existente 

sob novas condições de demanda – prevista no processo anterior – considerando-se operação normal 

e de contingência. O objetivo é determinar a adequação do sistema atual ao crescimento do consumo, 

levando-se em conta as metas de qualidade estabelecidas – relativas a níveis de qualidade de tensão, 
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continuidade, carregamento, perdas, etc. Deseja-se, também, identificar o ano em que o atendimento 

do sistema deixará de atender às metas. Caso o sistema já opere fora das metas, é importante a 

realização de simulação considerando-se o último ano em estudo, uma vez que esta informação será 

útil na etapa de elaboração de alternativas (CODI, 1990). 

Por meio de cálculos referentes a fluxo de carga, e ao desempenho do sistema – como, 

por exemplo, curto-circuito, queda de tensão, perdas, continuidade – é possível prever qual o 

horizonte de atendimento em conformidade com os critérios estabelecidos (Njaim, 1995). 

3.5.7. Formulação e seleção preliminar de alternati vas 
 

Proposta de ações que visam a adequação do sistema em questão para atender de forma 

adequada o mercado em expansão, ou um novo bloco de carga a ser acrescentado ao sistema, no 

horizonte considerado e considerando operação regular e de emergência (CODI, 1990). 

No caso das obras que apresentam horizonte de longo prazo, as ações de curto prazo 

devem atentar para o progresso do sistema no futuro, quando elaboradas. Primeiramente, se 

determina o alvo a ser atingido por meio da formulação de várias alternativas para o ano horizonte, 

seguida de análise técnico-econômica. Por meio desta, aponta-se a alternativa mais favorável, que 

passa a ser denominada meta. Vale observar que a nova configuração pode ou não derivar do 

sistema atual. Por exemplo, um sistema pode mudar de configuração: de aéreo para subterrâneo 

(CODI, 1990). 

Depois de determinada a meta a ser alcançada, elabora-se uma série de estratégias que 

partem do estado atual do sistema rumo ao alvo traçado. Cada estratégia é composta de uma série de 

estados intermediários; e após nova análise técnico-econômica escolhe-se a melhor opção (CODI, 

1990). 

A primeira análise é realizada acerca da proposição de redistribuição de carga entre 

alimentadores e subestações, logo após são avaliadas, entre outros (CODI, 1990), (ANEEL, 2007): 
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� Instalação de equipamentos de seccionamento e manobras; 

� Instalação de capacitores paralelos; 

� instalação de equipamentos de proteção; 

� instalação de reguladores de tensão; 

� interligação de alimentadores; 

� recondutoramento de linhas e alimentadores; 

� construção de circuitos duplos; 

� construção de novos alimentadores; 

� ampliação da capacidade de transformação das subestações existentes; 

� construção de novas subestações; 

� elevação da tensão nominal de operação; 

� transformação de redes aéreas em subterrâneas; 

� construção de novas subestações. 

As alternativas devem ser propostas livremente para, em seguida, ocorrer a eliminação 

das alternativas impraticáveis – por exemplo, a expansão de uma subestação que não possua espaço 

físico para tal – e as não-econômicas. Logo em seguida, é realizada nova eliminação por meio de 

comparação dos mínimos aceitáveis com as características obtidas (CODI, 1990). 

 

3.5.8. Análise econômica das alternativas 
 

Após a seleção prévia das alternativas que satisfazem os padrões mínimos estabelecidos, 

é realizada nova seleção por meio da análise técnico-econômica de cada opção (CODI, 1990). 

A análise técnica permite a avaliação do desempenho das obras propostas com relação 

aos requisitos mínimos de qualidade de serviço. Posteriormente à análise técnica é realizada a 

análise econômica, que define, dentre as propostas tecnicamente viáveis, as mais viáveis do ponto de 

vista econômico. Esta permite, também, a estimativa de retorno de investimentos de cada opção, para 

em seguida se definir o plano mais cabível dentro das disponibilidades orçamentárias da empresa. A 

decisão do plano de obras subsidiará, posteriormente, a próxima etapa do processo, que consiste na 

seleção de alternativas (Njaim, 1995). 

Existem aquelas opções cujo investimento é obrigatório, seja devido à necessidade de 

alcance de uma dada meta, ou outro problema que precisa ser reparado, independente do retorno do 

investimento. Pode-se citar, por exemplo, da necessidade de adequação dos níveis de tensão de 

determinada rede, uma vez que estes se encontram fora da faixa adequada. Existem casos, no 

entanto, que já se encontram dentro das metas de qualidade e não necessitam de investimento 
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imediato. Obras de mudança do tipo de rede – aéreo para subterrâneo – podem ser citadas neste 

caso: se necessário, o adiamento de tal investimento é viável sem grandes prejuízos (CODI, 1990). 

 

Planejamento 

 

Define-se por CGS – custo global do serviço – como o representante da função (Moreira, 

2004): 

$][RCCCCCCCGS QEDTENDOMPERINV +++++= , em que           (3.1) 

� INVC  – valor presente do custo de compra do equipamento [R$]; 

� PERC  – valor presente, referido ao momento da compra, do custo das perdas técnicas ao 

longo da vida útil provável do equipamento [R$]; 

� OMC  – valor presente do custo de operação e manutenção [R$]; 

� ENDC  – valor presente do custo da energia não distribuída [R$]; 

� DTC  – valor presente do custo do desvio de tensão [R$]; 

� QEC  – valor presente do custo da qualidade de energia (outras imperfeições do serviço, 

harmônicos, afundamentos súbitos de tensão, entre outros) [R$]. 

Existem duas categorias de elementos a serem custeados. A primeira é referente aos 

gastos relativos a aquisição – de equipamentos, materiais, terrenos para subestações, obras civis, etc 

– e mão-de-obra. Esta categoria é conhecida como custos de investimento, e como o esperado, sua 

curva característica aumenta conforme as necessidades de qualidade do serviço aumentam. A 

segunda categoria a ser custeada é referente aos custos de utilização da rede, e diz respeito ao custo 

de perdas técnicas, de desvios de tensão, da energia não suprida devido a interrupções no 

fornecimento de energia e os custos oriundos dos processos de operação e manutenção da rede 

(Njaim, 1995). 

Os custos de energia não distribuída envolvem três perspectivas: a da empresa, que 

apresenta perda de faturamento; a da sociedade, que sofre prejuízos devido a, por exemplo, perda de 

produtividade, entre outros; e finalmente a do Estado, que não arrecada impostos sobre a energia não 

faturada. Normalmente, as duas últimas são contabilizadas apenas com a finalidade de avaliação da 

qualidade do serviço prestado. Uma consideração relevante a ser feita com relação aos custos de 

operação e manutenção é que estes são de difícil quantificação, e geralmente é fixado um 

determinado percentual do valor do investimento realizado para a representação destes.  No entanto, 
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tal consideração muitas vezes é inválida, uma vez que os custos de investimento muitas vezes variam 

na razão inversa dos custos de operação e manutenção (Njaim, 1995). 

Deseja-se atingir o ponto ótimo da curva, ou seja, a minimização do CGS, o que nem 

sempre implica em diminuição dos custos de investimento. Isto ocorre porque um equipamento mais 

barato, por exemplo, pode carecer de maiores gastos de operação, manutenção, maior nível de 

perdas, etc. (Moreira, 2004). 

Por outro lado, a aquisição de equipamentos que apresentem custos de investimento 

maiores oferecem maior vantagem, por exemplo, pelo fato de proporcionarem acréscimo na qualidade 

do serviço prestado, ou mesmo redução de custos de exploração futuros. Em outras palavras, a 

análise deve englobar tanto aspectos técnicos quanto econômicos (CODI, 1990). O gráfico abaixo, em 

que constam as curvas de custo de investimento, custo de utilização e custo total, ilustra esta situação 

(Moreira, 2004): 

 

 
Figura 3.3 – Custos global versus qualidade do serv iço 

Fonte: CODI, 1990, Moreira, 2004,, Figueiredo, 2006  
 

A redução do CGS significa, portanto, a definição e priorização de investimentos, aliado a 

um nível ótimo de perdas técnicas. No processo de planejamento, para fins de simplificação, 

considera-se que as alternativas apresentam custos iguais para as parcelas COM, CEND, CDT, e CQE, e a 

partir dela pode-se reduzir significativamente o número de termos da equação. O CGS passa, então, a 

ser chamado de custo parcial e a ser descrito pela equação (Moreira, 2004): 

$][RCCCGS PERINV += .               (3.2) 

CUSTOS 

QUALIDADE 
DO SERVIÇO 

CUSTO GLOBAL 

O&M + PERDAS 

INVESTIMENTO 

QS1 

C1 
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O custo das perdas é essencial na consideração de aquisição de equipamentos novos. Na 

maioria dos casos, a minimização do CGS implica na operação dentro da faixa econômica de seus 

componentes (Moreira, 2004). 

“A escolha da melhor alternativa, tanto para intervenções na rede como para obras novas 

deve recair na solução que apresente menor valor presente do custo do serviço, ao longo de um 

período (da ordem da vida útil, ou até que as alternativas em análise convirjam para uma mesma 

situação), calculando os valores presentes dos custos através de uma taxa anual de desconto 

adequada.  

Nas análises de obras de intervenção na rede, como a substituição de transformadores e 

condutores, a data adequada é aquela em que o custo anual do serviço com a obra adicional é menor 

do que sem essa obra “(Moreira, 2004). 

 

Avaliação do custo das perdas no processo de aquisição de equipamentos 

 

Considerando as perdas anuais, deseja-se calcular o valor presente destas ao longo da 

vida útil de um equipamento qualquer, N anos. Sabe-se que elas ocorrem todos os anos de vida útil 

do mesmo, se for feita a suposição de que seu valor é constante ao longo dos anos  pode-se 

considerar as perdas anuais como uma série uniforme de investimentos: 

 

 
Figura 3.4 – Investimento uniforme ao longo de N an os 

 
Pode-se, a partir de então encontrar uma expressão que detalhe o valor presente das 

perdas (Moreira, 2004): 

N

N

UPPER ii
i

PCC
)1(

1)1(
0_ +

−+= [R$],              (3.3) 

N 

... ... 
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� CPER_0 – valor presente do custo das perdas, referido ao ano de instalação do equipamento 

[R$]; 

� CUP – custo unitário das perdas, em função da tarifa adotada [R$]; 

� P – perda máxima de demanda [kW]; 

� N – vida útil do equipamento [anos]; 

� I – taxa anual do desconto. 

Não se pode esquecer, no entanto, que alguns equipamentos apresentarão perdas 

crescentes ao longo dos anos. A título de exemplo, pode-se citar as perdas no cobre de um 

transformador de distribuição, que atende a uma carga em crescimento constante j. Perdas em 

condutores também são exemplos a serem citados (Moreira, 2004). 

 

Escolha entre projetos concorrentes 

 

Com a finalidade de se comparar um conjunto de alternativas que apresentem a mesma 

finalidade, é necessário escolher qual representa a melhor opção. Esta seleção pode ser realizada por 

meio do método do valor presente líquido, “a diferença entre o valor presente de todas as despesas e 

de todas as receitas, de um dado fluxo de caixa”. Basta escolher a que apresenta o maior valor 

presente líquido. Neste caso, o uso da taxa interna de retorno e da relação benefício/custo não é 

recomendável. O exemplo a seguir ilustra esta situação (Figueiredo, 2006). 

 

Exemplo:  

 

Considere dois programas, A e B, que apresentam receita e despesa na tabela 3.5, bem 

como o VPL e a relação benefício/custo (Figueiredo, 2006). 

 

Tabela 3.5 – Dados do exemplo em questão 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

ECONOMIAS CUSTOS LÍQUIDO BENEFÍCIO/CUSTO
PROGRAMA A 200 100 100 2,0
PROGRAMA B 100 40 60 2,5

VALOR PRESENTE

 

 

O programa a ser escolhido neste caso, apesar da relação benefício/custo, deve ser o 

primeiro, que apresenta maior valor presente. A figura 3.5 ilustra a fragilidade da comparação entre 

obras por meio da taxa interna de retorno. Observa-se que a comparação entre os programas é 
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variável em função da taxa de atualização do capital; abaixo do ponto A, o programa B – cuja taxa 

interna de retorno pode ser observada no ponto B – é mais interessante pois apresenta o maior valor 

presente líquido. Em contrapartida, a partir do ponto A, o programa A – cuja taxa interna de retorno 

corresponde ao ponto C – passa a representar a melhor alternativa (Figueiredo, 2006). 

 

 

 

Figura 3.5 – Relação entre TIR e VPL 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 
 

Priorização de projetos independentes 

 

Para a priorização de alternativas diferentes, recomenda-se o uso de cálculos que 

envolvem a taxa interna de retorno – “a taxa de desconto que torna o valor presente líquido igual a 

zero, ou ainda é a taxa de desconto para a qual duas alternativas de investimento têm o mesmo valor 

presente.” – e a relação benefício/custo. O procedimento consiste na classificação, em ordem 

decrescente, das obras em função da taxa interna de retorno ou da relação benefício/custo. Caso haja 

restrições orçamentárias, o procedimento é escolher as obras cujo VPL acumulado esteja dentro dos 

limites impostos pelo orçamento (Figueiredo, 2006). 
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Exemplo  

 

Considere a possibilidade de realização de 6 projetos independentes, listados na tabela 

3.6 em ordem decrescente de acordo com a relação benefício/custo. Observa-se que a realização dos 

6 projetos acarreta em um VPL acumulado de R$3800. Caso a concessionária não disponha deste 

montante de investimentos, é necessário eliminar a realização de projetos, partindo do projeto F em 

direção ao projeto A (Figueiredo, 2006). 

 

Tabela 3.6 – Investimentos listados em ordem decres cente com relação à RBC 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 

 

 

Determinação da taxa de atualização do capital 

 

Há a necessidade de determinação desta taxa, que varia com o mercado de capitais. Esta 

deve ser bem dimensionada, pois o seu mau dimensionamento acarreta em prejuízos para a 

concessionária. Uma taxa muito alta implica em altos custos de exploração e baixos custos de 

investimentos, uma vez que é mais rentável o adiamento de investimentos, dentro do limite de 

segurança da rede. Em contrapartida, uma taxa muito baixa acarreta em altos custos de investimento 

e baixos custos de exploração.Ou seja, quando do dimensionamento da taxa de atualização do capital 

deve objetivar a garantia da viabilização de obras e integridade do sistema (Njaim, 1995). 

 

3.5.9. Melhores alternativas e avaliação de desempe nho do sistema 
 

As obras selecionadas na etapa de análise econômica do sistema, correspondentes às 

melhores alternativas de expansão, podem se dividir em dois grupos. O primeiro corresponde às 

obras de maior vulto, listadas a seguir (CODI, 1990): 
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� Construção, reforço e desativação/retirada de linhas de subtransmissão; 

� Construção, ampliação e desativação/retirada de subestações de distribuição; 

� Construção de alimentadores e linhas de distribuição e recondutoramento; 

� Construção de interligações entre alimentadores e linhas de distribuição; 

� Elevação da tensão de operação; 

� Conversão de sistemas aéreos para sistemas subterrâneos; 

� Formação de novos reticulados. 

� O segundo grupo abrange obras menores: 

� Alteração de alimentadores e linhas de distribuição; 

� Alteração de ramais primários; 

� Instalação de reguladores de tensão; 

� Instalação de bancos de capacitores; 

� Instalação de religadores e seccionadores automáticos. 

Em seguida, são realizadas simulações do sistema supondo-se a integral realização das 

obras propostas. Considera-se, na simulação, os anos intermediários e o horizonte, observando-se 

itens como carregamento, níveis de tensão, índices de continuidade, níveis de perdas técnicas, 

benefícios ecológicos e ambientais, além de benefícios sociais. Deste último, fazem parte a ligação de 

consumidores de baixa renda e rurais, além dos consumidores beneficiados pela melhoria da 

prestação do serviço (CODI, 1990). 

Cabe aqui também estabelecer uma comparação entre o desempenho do sistema 

considerando-se a realização integral das obras e o desempenho do mesmo sem a realização das 

obras (CODI, 1990). 

 

3.5.10. Seleção de obras 
 

Após a verificação dos resultados da avaliação do sistema, realiza-se um processo de 

priorização de obras, por meio de análise dos custos e benefícios – ocorridos sobre o desempenho 

tanto do sistema de distribuição quanto da economia – advindos do possível adiamento de cada uma 

delas.  Cabe ressaltar, no entanto, que as obras de segurança – aquelas que colocam em risco a 

segurança tanto de pessoas quanto de equipamentos, caso não sejam realizadas – apresentam 

prioridade máxima neste processo e que a priorização realizada considera somente o ano analisado 

(CODI, 1990). 

O limite líquido de investimentos, necessário no enquadramento das obras a serem 

realizadas, é dado pela seguinte expressão (CODI, 1990): 
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)( COSAIL RILL +−= [R$], em que               (3.4) 

� LIL – limite líquido de investimentos [R$]; 

� LA – limite autorizado de investimentos [R$]; 

� IOS – investimento em obras de segurança [R$]; 

� RC – montante de recursos já comprometidos no ano considerado [R$]. 

Conhecendo-se o valor deste, são contabilizados os investimentos necessários para a 

realização de cada obra, considerando-se o ano de restrição orçamentária. São somados os 

investimentos oriundos de cada obra, considerando-se a ordem decrescente das prioridades 

estabelecidas anteriormente, de modo que a soma destes alcance o LIL. Caso a adição do 

investimento de uma dada obra implique em ultrapassagem do LIL, cabe a consideração de outras 

obras que apresentem menor prioridade, porém menor montante de investimento de modo que haja 

equidade entre LIL  e o somatório dos gastos decorrentes das obras (CODI, 1990). 

Na contabilização de gastos, é necessária a consideração de possíveis multas e custos 

adicionais de conservação de instalações e equipamentos que porventura venham a ter sua estrutura 

comprometida originados devido ao adiamento de uma determinada obra (CODI, 1990). 

As obras não consideradas dentro do limite passam a ser apreciadas como investimento 

adiado, embora seja viável – apesar de, na maioria das vezes, resulte em aumento do custo final do 

investimento – a realização parcial de determinadas obras. A ordenação de obras por meio de 

estabelecimento de prioridades também deve observar a interdependência entre as possibilidades 

existentes, ou seja, a possível mudança dos benefícios originados por uma dada obra em decorrência 

do adiamento de outras obras (CODI, 1990). 

Devem ser consideradas também as conseqüências dos adiamentos das obras, ou o 

“custo dos adiamentos” que podem ser caracterizados como uma postergação de benefícios. 

Adiamentos sucessivos de alguns grupos de obras podem acarretar em piora da qualidade do serviço 

prestado a determinados grupos de consumidores, o que dificulta o desenvolvimento econômico 

destes (CODI, 1990). 

 

3.5.11. Revisão do planejamento  
 

Podem ocorrer variações na operação do sistema elétrico – mudanças na previsão de 

carga e outros fatores que influenciem a tomada de decisões ao longo do processo – após a 

realização do planejamento, por isso a revisão periódica da seleção de obras se faz necessária. Todo 

o sistema de distribuição deve ser considerado quando da revisão, sendo necessária atenção especial 

aos níveis de continuidade, tensão, carregamento e perdas (CODI, 1990). 
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Mudanças na conjuntura sócio-econômica, legislações novas ou modificadas – em que 

este se encontra carecem em revisão dos estudos de planejamento, que podem mudar o cronograma 

de obras a ser realizado. Deve-se observar, também, a interdependência do planejamento realizado 

nos sistemas de transmissão e distribuição (CODI, 1990). 

O Módulo 2 dos Procedimentos de Distribuição da ANEEL, PRODIST, estabelece que 

anualmente, deve-se realizar análise crítica do planejamento, por meio de comparação entre o 

previsto e o realizado. Com os novos dados do sistema planejado, deve-se realizar nova avaliação de 

perdas técnicas, níveis de tensão e de carregamento, bem como estimar a confiabilidade, 

estabelecendo comparação entre a situação nova e a observada (ANEEL, 2007). 

 

3.6. Considerações gerais sobre o planejamento 
 

Nos tópicos seguintes, serão apresentadas algumas considerações importantes a serem 

feias ao longo do processo de planejamento, como questões sobre flexibilidade e a integração do 

planejamento entre concessionárias. Este último, por sua vez, abrange a integração entre 

distribuidoras diferentes e entre empresas responsáveis pela distribuição e transmissão. 

 

3.6.1. Flexibilidade no planejamento da distribuiçã o 
 

A flexibilidade no processo de planejamento é uma maneira de considerar as incertezas 

que constituem a conjuntura em que a empresa e o sistema se encontram. Fatores tais como o custo 

da energia, economia, tecnologia tendem a apresentar um comportamento irregular e, portanto, de 

difícil previsão. A economia, por exemplo, tende a influenciar o crescimento da demanda; caso a 

demanda cresça menos que o previsto, haverá prejuízos devido ao superdimensionamento da rede, 

caso contrário, é necessário agir de maneira a manter a qualidade do fornecimento. A tecnologia pode 

vir a contribuir com a inserção de novos equipamentos no mercado, que podem baratear custos ou 

mesmo melhorar a eficiência do sistema. Por outro lado, o uso crescente de equipamentos de ponta 

exige cada vez mais uma prestação de serviço de alta qualidade (Njaim, 1995). 

Algumas restrições impostas ao processo também possuem comportamento de difícil 

previsão, como por exemplo as restrições ambientais, financeiras, diretrizes políticas, etc. (Njaim, 

1995). 

O planejamento ideal deve ser capaz de se adaptar às necessidades de cada nova 

situação, uma vez que o emprego de sistemas robustos – que busca o atendimento a todas as 
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possíveis ocorrências futuras, adotando altos níveis de margem de segurança – tende a encarecer o 

plano (Njaim, 1995). 

As estratégias para a flexibilização do processo tendem a ser diferentes em função do 

prazo necessário para sua implantação. É viável a implantação, no curto prazo, de políticas, 

procedimentos, tecnologias que englobam a operação e a manutenção da rede, além de pequenas 

obras.  

 

3.6.2. Planejamento integrado da transmissão e da d istribuição 
 

Por meio da combinação destes dois planejamentos, é possível a maior racionalização de 

recursos. Uma técnica utilizada é a mudança de critérios do carregamento de subestações, buscando-

se a potência firme de grupos de subestações, em vez de subestações isoladas, de maneira a utilizar 

recursos de manobra entre subestações adjacentes quando se fizer necessária a transferência de 

carga (Njaim, 1995). 

A flexibilização é necessária no processo, devido às mudanças constantes que ocorrem na 

sociedade (Njaim, 1995). 

 

3.6.3. Planejamento da expansão para áreas de atuaç ão conjunta das 
distribuidoras 
 

Objetiva o estabelecimento de alicerces no tratamento técnico entre empresas 

distribuidoras, no que concerne ao planejamento de áreas vizinhas ou de atuação em conjunto. Este 

planejamento auxilia na determinação de ações conjuntas em busca de soluções técnico-econômicas 

ao longo do processo de planejamento das regiões em questão (ANEEL, 2007). 

Entre essas ações, podem ser destacadas a proposição de pontos de conexão entre 

sistemas contíguos, de normas de operação, tendo em vista os indicadores relativos à qualidade 

determinados para as áreas em consideração; busca de otimização técnica e econômica do sistema 

em estudo por meio de avaliação dos resultados da operação em conjunto; combinação dos 

processos de planejamento dos sistemas ao longo de suas fronteiras, bem como ao longo da fronteira 

destes com o sistema de transmissão (ANEEL, 2007). 
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4. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE ANÁLISE TÉCNICA  
 

A etapa de análise técnica é essencial ao desenvolvimento do processo, pois subsidia a 

avaliação de desempenho do sistema atual e a estimativa de operação futura do mesmo, 

considerando-se o período em estudo. Com a finalidade de se estudar em casos reais a partir da 

metodologia descrita, foi desenvolvido um aplicativo usando-se o programa Matlab, que 

operacionaliza a análise técnica. O software possui fins didáticos, e considera uma quantidade 

limitada de casos, como a consideração de que todos os ramais possuem carga acumulada ao final 

do trecho, além da realização de cálculos observando-se somente a rede aérea convencional. 

Com a finalidade de desenvolvimento de cálculos por meio de perspectivas diferentes, 

foram consideradas duas possibilidades: a primeira consiste de um alimentador que possui curva de 

carga típica para cada consumidor. Já a segunda possibilidade apresenta um alimentador que não 

possui tais dados, e que necessite de informações da potência instalada em cada ramal e do fator de 

carga. Ambas apresentam como produto final um estudo que engloba demanda máxima e média, 

queda de tensão, corrente e perdas trifásicas. Conforme pode ser observado, o raciocínio de estudo a 

ser adotado em cada possibilidade é diferente. O código do programa se encontra no anexo deste 

trabalho. 

 

4.1. Descrição 
 

Inicialmente, é preciso reconhecer qual a entrada fornecida – a necessidade de considerar 

a curva de carga ou não. O reconhecimento do estudo a ser realizado é feito por meio do tamanho da 

matriz de entrada, uma vez que o número de colunas difere em cada caso.  

É necessário explorar a matriz de entrada, por meio da análise de consistência nos dados 

de entrada: se o número de colunas da matriz está de acordo com o esperado, se houve algum fator 

de potência maior do que 1, se foi digitado algum valor desconhecido de bitola ou mesmo se a 

entrada possui algum valor que esteja inesperadamente vazio. 

O programa utiliza três matrizes principais: a matriz de entrada, denominada matriz “A” no 

algoritmo, que é o resultado de uma série de procedimentos de importação de uma dada matriz em 

arquivo de texto (.txt) separada por ponto-e-vírgula; a matriz de resultados, denominada matriz “S”, 

gerada ao longo do algoritmo e a matriz “CABO_AT”, declarada ao longo do algoritmo. A matriz “S”, 

apesar de ser comum aos dois casos considerados, possui diferentes configurações para ambos. A 
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última matriz considerada apresenta as características físicas das bitolas utilizadas em rede 

convencional, tais como a resistência R e a reatância X.  

 

Primeiro caso 

 
Neste, foi considerado que existem curvas de carga dos consumidores do alimentador em 

estudo. Em outras palavras, considerou-se que são realizadas medições de 15 em 15 minutos, o que 

corresponde a 96 medições ao longo das 24 horas de 1 dia. Os dados da matriz “A” estão 

organizados da seguinte forma:  

 
Tabela 4.1 – Tabela de entrada “A” no caso da curva  de carga 

 

No da coluna 1 2 3 4 5 6 7-102

Conteúdo
Nó 

destino
Nó origem Bitola Distância 

Fator de 
potência

Fator de 
demanda

Curva de carga
96 valores  

 

Conforme pode ser observado, a entrada possui 102 colunas. A matriz de resultados “S” 

está organizada da seguinte forma: 

 

Tabela 4.2 – Tabela de saída “S” no caso da curva d e carga 
 

 
 

Em que a variável k, vislumbrada na coluna 1, representa o coeficiente unitário da queda 

de tensão, uma grandeza adimensional e diretamente proporcional ao valor percentual da queda de 

tensão ao longo de cada ramal, quando utilizado o método aproximado de cálculo. Esta pode ser 

calculada da seguinte maneira: 

 100
)()cos(

2
LV

xsenr
k

ϕϕ +=               (4.1) 
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A grandeza Perdas 3φ máximas correspondem às perdas técnicas ocorridas no horário 

em que se apresentou a demanda máxima no dado nó. A queda percentual de tensão foi calculada 

utilizando-se o método aproximado, considerando-se a carga acumulada no final do ramal: 

[%]kLSV =∆                (4.2) 

A tensão ao final de um dado ramal, por sua vez, foi obtida por meio da multiplicação das 

quedas percentuais de tensão em cascata e da tensão da saída da subestação. Por exemplo, na 

figura 4.1 pode-se observar um exemplo de alimentador radial, que possui 12 pontos alimentados pela 

subestação, que se encontra no ponto 0. A queda de tensão no nó 5 é dada pelo produto da tensão 

de saída da subestação pelas quedas percentuais de tensão dos trechos 0-1 e 1-5. 

 

 

 

Figura 4.1 – Exemplo de alimentador 
Fonte: Figueiredo, 2006 

 
Como existem 96 medições que duram 15 minutos, ou seja, ¼ de hora, pode-se calcular a 

energia de perdas de maneira precisa. Para tal, foram elaboradas as tabelas “CORRENTE” e “EP”, 

que contêm os valores de corrente (já elevados ao quadrado) e energia de perda nos intervalos de 15 

minutos citados, respectivamente.  

 

Tabela 4.3 – Tabela “CORRENTE” 
 

No da coluna 1 2 3 ... 94 95 96

Conteúdo I1 I2 I3 I94 I95 I96  
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Tabela 4.4 – Tabela “EP” 

 

No da coluna 1 2 3 ... 94 95 96

Conteúdo EP1 EP2 EP3 EP94 EP95 EP96  

 

Finalmente, obteve-se a matriz “EP1”, que caracteriza as energias de perdas ao longo de 

um dia inteiro, ou seja, a soma dos 96 valores para cada linha da matriz ‘”EP”. 

 

Tabela 4.5 – Tabela “EP1” 
 

No  d a co luna 1
Cont eúd o ∑Ep i  

 

A partir dos resultados obtidos, é possível comparar os valores obtidos com valores 

estabelecidos em metas, de modo a determinar o comportamento do sistema. Em caso da proposição 

de obras, é possível determinar a viabilidade ou não da execução das mesmas. 

 

Segundo caso 

 
Neste, a matriz de entrada não apresenta a curva de carga, em contrapartida são 

apresentados dados como potência instalada, fator de demanda e fator de carga. Por meio deles, 

pode-se determinar as demandas máxima e média, o fator de perdas, a perda máxima, etc. A matriz 

“A” possui 8 colunas e representa os dados da seguinte forma: 

 
Tabela 4.6 – Tabela de entrada no caso da potência instalada 

 
N° da 

coluna
1 2 3 4 5 6 7 8

Conteúdo
Nó 

destino
Nó origem Bitola Distância 

Potência 
instalada 

Fator de 
demanda

Fator de 
carga

Fator de 
potência  

 

Já a matriz “S” possui a seguinte configuração:  
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Tabela 4.7 – Tabela de saída no caso da potência in stalada 
 

 
 

A variável k, novamente, corresponde ao coeficiente unitário da queda de tensão e é 

adimensional. Já as perdas 3φ máximas equivalem às perdas trifásicas computadas no horário de 

demanda máxima. Outra variável calculada é o fator de perdas, cuja expressão pode ser vista como 

segue: 

( ) 2
11 1 CARGACARGAPERDAS fkfkf −+= .                           (4.3) 

O termo k1 é adimensional e em sistemas de distribuição varia entre 0,15 e 0,3; devendo 

ser escolhido pelo planejador. No aplicativo, foi determinado que k1= 0,15. O próximo passo consiste 

no cálculo da carga acumulada em determinado nó, que equivale à soma das cargas de todos os 

transformadores localizados após o respectivo nó na rede.  

A carga acumulada foi obtida por meio da consideração de que o fator de potência dos 

ramais é igual, caso contrário este raciocínio só se tornaria viável através da decomposição das 

cargas em parte real e imaginária. 

Já nos cálculos das demandas média e máxima, utilizou-se os valores de fDEM e fCARGA, 

uma vez que: 

      
INST

MAX
DEM P

Df = ⇒
INSTDEMMAX PfD =  e              (4.4) 

MAX

MED
CARGA D

Df =
⇒

CARGAMAXMED fDD = . 

O cálculo de queda percentual de tensão pode ser observado a seguir:  

610
)()(

(%)
kmDkVAS

V =∆ .              (4.5) 

A tensão em cada nó elétrico foi calculada pela multiplicação das quedas percentuais dos 

ramais anteriores ao trecho considerado e pela tensão de saída da subestação.  

Para o cálculo da corrente na perda máxima, considerou-se que: 
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POTACUM

MAX
MAX

fV

D
I

3
= .                          (4.6) 

Note que este valor corresponde à corrente de fase. Conforme já foi visto na 

fundamentação teórica, para o caso de carga acumulada no final do ramal, tem-se que os valores de 

perda máxima e queda percentual de tensão, respectivamente, são dados por:  

    ][3 2
1 kWLRIP =                (4.7) 

[%]1 kLSV =∆  

No cálculo das perdas médias, basta usar os valores já calculados de perda máxima e 

fator de perdas, uma vez que:  

PERDASMAXMED
MAX

MED
PERDAS fPPP

Pf =⇒= .              (4.8)  

Após este cálculo, encontra-se uma grandeza de extrema importância no estudo: a 

energia de perdas, que será usada no cálculo dos custos das perdas. Tem-se, portanto, que 

tPE MEDPERDAS = , em que t é o tempo a ser considerado no estudo.  

Vale observar que o valor da energia de perdas é diretamente proporcional ao fator de 

perdas, que por sua vez é influenciado por k1. Esta variável tem, portanto, papel crucial na análise de 

perdas no planejamento.  

 

Descrição do algoritmo 

 

O primeiro passo é a importação da matriz de entrada, juntamente com a declaração da 

matriz CABO_AT, que contém as resistências e reatâncias das bitolas consideradas. Uma vez que a 

coluna 3 da matriz pode apresentar valores não-numéricos (bitola do ramal), é necessário maior 

cuidado quando da importação desta. Por isso, a matriz “A” – importada de um arquivo texto, que foi 

nomeado “curvas.txt” – foi importada em dois pacotes: o primeiro consiste na matriz que engloba a 

quarta até a última coluna da matriz de entrada. Deve-se observar que este pacote pode possuir dois 

tamanhos diferentes, considerando-se cada caso anteriormente apresentado. É por meio das 

dimensões deste que se determina o procedimento a ser adotado, seja o tratamento à curva de carga 

o à potência instalada. Segue a parte do código que realiza o procedimento descrito. 

 

O=dlmread('curvas.txt', ';',0,3) %importando parte da matriz de entrada, a 
partir de um arquivo txt 

[c1,l1]=size(O)   
CABO_AT=[1 1.5210 .470; 2 0.956 0.453; 3 0.601 0.43 5; 4 0.300 0.409; 5 

0.190 0.380] %definição da matriz de cabos, com res istências e reatâncias 
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O segundo pacote contém, entre outras, a coluna de bitolas, que é convertida em valores 

numéricos para fins de simplificação de procedimento. Esta conversão foi realizada por meio da 

atribuição de números a cada bitola considerada, para a posterior inserção destes na matriz de 

entrada. Após a montagem da coluna de bitolas modificada, pôde-se agrupar a matriz de entrada, e 

ordená-la em função do nó destino. Para o caso da entrada apresentar a potência instalada, pode-se 

observar o código a seguir. Vale registrar que o procedimento para o caso da curva de carga é 

análogo. 

 

if l1==6 
fid = fopen('curvas.txt'); 
 str=textscan(fid, '%f %f %s %f %f %f %f %f', 'deli miter', ';') 
fclose(fid) 
 col1=str{1,1} 
 col2=str{1,2} 
 col1_2=[col1 col2] 
fid = fopen('curvas.txt'); 
 str=textscan(fid, '%f %f %s %f %f %f %f %f', 'deli miter', ';') 
fclose(fid) 
BITOLA=str{1,3} 
  t0='' 
   t1='4' 
    t2='2' 
     t3='1/0' 
      t4='4/0' 
       t5='336.4' 
for po=2:c1 
if size(BITOLA{po})==[1 3] 
 if BITOLA{po}==t3 
 k(po)=3 
  elseif BITOLA{po}==t4 
  k(po)=4 
 else error('\n Erro na inserção da bitola da linha  %4.2f', po) 
 end 
elseif size(BITOLA{po})==[1 1] 
 if BITOLA{po}==t1 
 k(po)=1 
  elseif BITOLA{po}==t2 
  k(po)=2  
 else error('\n Erro na inserção da bitola da linha  %4.2f', po) 
 end 
elseif size(BITOLA{po})==[1 5] 
 if BITOLA{po}==t5 
 k(po)=5  
 else error ('\n Erro na inserção da bitola da linh a %4.2f', po) 
 end 
 else error('\n Erro na inserção da bitola da linha  %4.2f', po) 
 end 
end 
k1=k' 
B=[col1_2 k1 O] 
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A=SORTROWS(B,1) 
 [c,l]=size(A) 
Os procedimentos adotados a seguir diferem para cada caso. Primeiramente, será 

apresentado o caso da potência instalada. Declara-se a matriz “S”, para posterior cálculo do 

coeficiente unitário da queda de tensão e do fator de perdas, em que se considerou k=0,15. Vale 

registrar que a declaração da matriz “S” como uma matriz composta de zeros é necessária somente 

ao cálculo da soma da carga, uma vez que este procedimento necessita da realização de somas de 

células. Segue o código dos procedimentos descritos. 

 

S= zeros(c,11) %Declaração da matriz S 
    for i=1:c 
        if A(i,8)>1 
        error ('\n Fator de potência maior que 1 na  linha %4.2f', i) 
        end 
    end 
        %cálculo do k(coeficiente unitário da queda  de tensão) e do 

fperdas 
    for i=1:c 
        for j=1:5 
            if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
            

S(i,1)=100/13.8^2*(CABO_AT(j,2)*A(i,8)+CABO_AT(j,3) *sin(acos(A(i,8)))) 
            S(i,3)=0.15*A(i,7)+0.85*(A(i,7))^2  %ad otando k=0,15(note que 

esse k varia de 0,15 a 0,30, e o valor 0,15 foi arb itrário) 
            end 
        end 
    end 
 while n>=0   %Soma da carga 
    a=n 
    while a~=0 
        for i=1:c 
            if a==A(i,1) 
                if a==n 
                S(a+1,5)=S(a+1,5)+A(i,5) 
                b=A(i,5) 
                end 
            a=A(i,2) 
            S(a+1,5)=S(a+1,5)+b 
            end 
        end 
    end 
    if n~=0 
    n=n-1 
    else return 
    end 
    end 
 

O próximo passo é o cálculo das demandas máxima (usando-se o fator de demanda e a 

potência instalada) e média (usando-se a demanda máxima e o fator de carga), bem como a queda 

percentual de tensão em cada trecho.  
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for i=1:c %Dmax e Dmed, respectivamente. Funcionou 
  S(i,4)=S(i,5)*A(i,6) 
  S(i,6)=S(i,4)*A(i,7) 
  S(i,2)=S(i,1)*A(i,4)*S(i,5)/10^6 % Cálculo do del taV, 

considerando a carga acumulada no final do ramal de  MT 
 end 
n=c-1 
 
Em seguida, são calculadas a tensão ao final de cada trecho, a corrente e as perdas 

trifásicas ocorridas no horário em que houve demanda máxima em cada ramal. Usando-se o fator de 

perdas, é calculado o valor de perdas médias, seguido pela obtenção da energia de perdas. 

 

S(1,7)=input('digite a tensão de saída da SE: ') 
auxi=zeros(c,2) %declaração de um vetor auxiliar qu alquer 
while n>=0 %cálculo da tensão acumulada ao final de  cada ramal.  
 g=n 
 while g~=0 
  for i=1:c 
   if g==A(i,1) 
   h=A(i,2) 
    if auxi(g+1,1)==0 
    auxi(g+1,1)=1-S(g+1,2)/100 
    end 
    if  auxi(h+1,1)==0  
    auxi(h+1,1)=1-S(h+1,2)/100  
    end 
    if g==n 
    const=g 
    end 
    auxi(const+1,1)=auxi(const+1,1)*auxi(h+1,1) 
   end 
  end 
  g=h 
 end 
 if n~=0 
 n=n-1 
 else return 
 end 
end 
end 
if l1==6 
S(2:c,7)=auxi(2:c,1)*S(1,7) 
for i=1:c %corrente e perdas trifásicas para carga acumulada no final do 

ramal 
  S(i,8)=S(i,4)/(sqrt(3)*S(i,7)) 
  for j=1:5 
   if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
   S(i,9)=3*CABO_AT(j,2)*(S(i,8)^2)*A(i,4)/1000 
   end 
  end 
   S(i,10)=S(i,3)*S(i,9) %Pmed  
 end 
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S(1:c,11)=S(1:c,10)*24 
 
Considerando-se o caso da curva de carga, calculou-se o coeficiente unitário da queda de 

tensão, seguido pelo raciocínio da soma dos 96 pontos de demanda da curva de carga. A seguir, é 

apresentado o código que realiza os procedimentos descritos. 

 

S= zeros(c,104) %Declaração da matriz S 
    for i=1:c  %cálculo do k(coeficiente unitário d a queda de tensão)  
        for j=1:5 
            if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
            

S(i,1)=100/13.8^2*(CABO_AT(j,2)*A(i,6)+CABO_AT(j,3) *sin(acos(A(i,6)))) 
            end 
        end 
    end 
while n>=0   %Soma da demanda acumulada 
    a=n 
    while a~=0 
        for i=1:c 
            if a==A(i,1) 
                    if a==n 
                    S(a+1,9:104)=S(a+1,9:104)+A(i,7 :102) 
                    b=A(i,7:102) 
                    end 
                a=A(i,2) 
                S(a+1,9:104)=S(a+1,9:104)+b 
            end 
        end 
    end 
    if n~=0 
    n=n-1 
    else return 
    end 
end  
 
O próximo passo foi a obtenção das demandas média e máxima, além da potência 

instalada (por meio da demanda máxima e do fator de demanda), com a conseqüente queda 

percentual de tensão e, portanto, da tensão ao final de cada nó. Segue o código que contém esses 

procedimentos. 

 

A_1=S(1:c,9:104)' %determinação das demandas média e máxima 
S(1:c,3)=max(A_1)' 
S(1:c,4)=mean(A_1)' 
S(2:c,8)=S(2:c,3)./A(2:c,5) %carga instalada 
for i=1:c 
S(i,2)=S(i,1)*A(i,4)*S(i,8)/10^6 %queda de tensão p ercentual 
end 
n=c-1 
S(1,5)=input('digite a tensão de saída da SE: ') %t ensão ao final de cada 

nó 
auxi=zeros(c,2) %declaração de um vetor auxiliar qu alquer 
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 while n>=0 %cálculo da tensão acumulada ao final d e cada ramal.  
    g=n 
     while g~=0 
      for i=1:c 
   if g==A(i,1) 
       h=A(i,2) 
    if auxi(g+1,1)==0 
    auxi(g+1,1)=1-S(g+1,2)/100 
    end 
      if  auxi(h+1,1)==0  
      auxi(h+1,1)=1-S(h+1,2)/100  
      end 
        if g==n 
        const=g 
        end 
       auxi(const+1,1)=auxi(const+1,1)*auxi(h+1,1) 
                        end 
                     end 
             g=h 
               end 
    if n~=0 
    n=n-1 
    else return 
           end 
     end 
 
Em seguida, foram calculados os 96 valores de corrente elevados ao quadrado (matriz 

“CORRENTE”) e de energia de perdas (matriz “EP1”), além da energia total de perdas (matriz “EP”). 

 

S(2:c,5)=auxi(2:c,1)*S(1,5) 
  for i=1:c %cálculo da corrente ao quadrado para c ada trecho 
 for j=9:104 
 CORRENTE(i,1:96)=(S(i,9:104)./(sqrt(3)*S(i,5))).^2  
 end 
  end 
EP=ones(c, 96) %energia de perdas 
 
  for i=1:c %energia de perdas 
 for j=1:5 
  if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
  EP(i,1:96)=3*CABO_AT(j,2)*(CORRENTE(i,1:96))*A(i, 4)/4000 
  end 
 end 
        EP1=sum(EP')' 
  End 
 
O último passo é o cálculo da corrente e das perdas ocorridas no horário em que ocorreu a 

demanda máxima, conforme pode ser observado no código a seguir. 

 

for i=1:c %corrente e perdas na ponta 
 S(i,6)=S(i,3)./(sqrt(3)*S(i,5)) 
 for j=1:5 
  if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
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  S(i,7)=CABO_AT(j,2)*(S(i,6)^2)*A(i,4)/1000 
  end 
 end 
end 
 

4.2. Exemplo de aplicação 
 

De posse do aplicativo desenvolvido e descrito, deseja-se utilizar o mesmo em estudos de 

um alimentador fictício sob as duas condições idealizadas. Considerando o alimentador da figura 4.1 – 

em que as distâncias são dadas em metros –, desenvolveu-se duas tabelas em formato texto 

compatíveis com o formato estipulado. A primeira contém dados de curva de carga, enquanto a 

segunda ilustra o caso da potência instalada como entrada.  

No primeiro caso, foram atribuídas três curvas de carga típicas para os transformadores de 

distribuição, de forma aleatória e variando-se o consumo médio, de modo a obter curvas com 

amplitudes diferentes. As figuras 4.2 a 4.4 ilustram as curvas típicas, em pu.  
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Figura 4.2 – Curva de carga típica #1 
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Figura 4.3 – Curva de carga típica # 2 
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Figura 4.4 – Curva de carga típica #3 
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As figuras 4.5 a 4.7 ilustram as curvas atribuídas para cada nó, dadas em kVA. A partir 

delas e de dados como fator de potência, comprimento dos ramais, entre outros é possível verificar os 

níveis de tensão, perdas, entre outros.  
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Figura 4.5 – Transformadores e suas curvas de carga  #1 
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Figura 4.6 – Transformadores e suas curvas de carga  #2 
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Figura 4.7 – Transformadores e suas curvas de carga  #3 

 
A tabela 4.8 ilustra as informações do arquivo de entrada, com exceção das curvas de 

carga. Observe que este se encontra em formato de tabela para fins de visualização, uma vez que os 

dados de entrada se encontram em formato de texto. A tensão de saída da subestação é pedida 

assim que o programa passa a calcular a tensão ao final dos trechos em consideração. No caso deste 

estudo de caso, considerou-se que a tensão de saída é 14,076kV. 

 
Tabela 4.8 – Dados do exemplo, considerando-se o pr imeiro caso 
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A curva de carga, por sua vez, que ocupa as colunas 7-102 da matriz de entrada, será 

mostrada parcialmente na tabela 4.9: 

 
Tabela 4.9 – Cargas da matriz de entrada do primeir o caso 

 

 
 

Os dados da matriz “S” se encontram na tabela 4.10, de maneira compilada. 

 

Tabela 4.10 – Dados da matriz ‘S’ 
 

 

 

A continuação da tabela “S” segue abaixo, ilustrando parte das cargas acumuladas. 
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Tabela 4.11 – Cargas acumuladas 
 

 

 

Já o cálculo de perdas segue na tabela 4.12. 

 

Tabela 4.12 – Tabela de perdas “EP” e “EP1”  
 

 

 

O segundo caso, por sua vez, considerou a tabela  4.13como entrada. Observe que 

ambos os casos consideraram o mesmo fator de potência para todos os trechos, de forma a 

possibilitar a soma das potências aparentes. 
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Tabela 4.13 – Dados do exemplo, considerando-se o s egundo caso 
 

 

 

A matriz de resultados pode ser observada como segue. 

 

Tabela 4.14 – Resultados obtidos 
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5. CONCLUSÕES 
 

O planejamento de sistemas de distribuição é um processo que envolve variáveis oriundas 

de uma série de áreas das concessionárias, além daquelas obtidas em setores externos à empresa – 

tais como prefeituras, agências reguladoras, etc. Devem ser observados, ao longo do processo, a 

qualidade e os aspectos econômicos do fornecimento de energia elétrica, além da legislação em vigor 

e das prioridades estipuladas para o planejamento – como, por exemplo, a expansão, adequação, 

melhoria e modernização do sistema. 

A necessidade de realização do processo de planejamento pode ter várias causas, sejam 

elas internas ou externas à distribuidora. Como exemplos, podem ser citados o crescimento da 

demanda de determinado grupo de consumidores ou a necessidade de acréscimo de um novo bloco 

de carga ao sistema. 

Neste projeto, foi desenvolvida uma proposta do processo de planejamento de sistemas 

de distribuição, desde a seleção da área de planejamento até a manutenção periódica do sistema. 

Apresentou-se a fundamentação teórica sobre a qual o trabalho se baseou. Este tópico englobou a 

legislação vigente, os cálculos necessários para o tratamento de curvas de carga e os cálculos 

elétricos indispensáveis ao desenvolvimento do raciocínio. Outro tópico abordado é a previsão de 

carga. 

A legislação estabelece a existência de períodos do ano, úmido e seco, e de horários do 

dia, ponta e fora de ponta, ao longo dos quais existem diferenças no comportamento do consumo. 

Estabelece-se, também, a divisão dos consumidores em grupos e a estruturação tarifária aplicada a 

estes. O grupo A, atendido em alta tensão, apresenta estruturação tarifária binômia, que aplica tarifas 

tanto para a demanda quanto para o consumo. O grupo B, por sua vez, é caracterizado pela 

estruturação monômia, que tarifa somente o consumo. 

As curvas de carga são obtidas por meio de medição ao longo de 7 a 15 dias, em períodos 

de 15 minutos. Como existe grande quantidade de medições para cada unidade consumidora, surge a 

necessidade da determinação de uma curva que caracterize o consumo desta unidade. É definida, 

então, a curva diária estatística de cada consumidor, função da média e do desvio-padrão das 

medições. Como é interessante a obtenção das curvas acumuladas ao longo dos trechos da rede, faz-

se necessária a realização da agregação das curvas de carga das unidades consumidoras – para 

obtenção da curva característica de cada transformador – e, posteriormente, dos transformadores de 

distribuição, para a obtenção da curva de cada alimentador. 
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Os cálculos elétricos apresentados abrangem a queda de tensão, perdas, carregamento, 

continuidade e compensação de reativos. Os cálculos de queda de tensão podem ser realizados de 

duas maneiras. O método exato da queda de tensão é feito por meio de cálculos iterativos e considera 

os diferentes modelos de comportamento da carga em relação à tensão. O método aproximado da 

queda de tensão, por sua vez, considera que a parte imaginária da queda de tensão é muito inferior 

ao componente real da mesma, podendo ser desprezada – em sistemas de distribuição.  

As perdas, por sua vez, podem ser classificadas com relação à localização, à origem, à 

natureza e ao segmento. Podem ser realizados, neste caso, cálculos fazendo duas considerações 

diferentes. A primeira utiliza as curvas de carga, e como considera pequenos intervalos que 

apresentam diferentes condições de corrente, é mais precisa do que os cálculos realizados por meio 

da consideração única das demandas máxima e média.  

O carregamento considerado ideal é aquele que apresenta a necessidade de aplicação da 

menor quantidade de recursos possível, dentro dos limites físicos dos equipamentos. É necessário, 

então, calcular o valor presente dos custos globais necessários de cada componente considerado. No 

caso de condutores, vale registrar que os limites físicos dos mesmos excedem em larga escala os 

limites econômicos de carregamento. 

A continuidade é analisada através dos indicadores de continuidade, que contempla as 

interrupções com duração igual ou superior a 3 minutos. Estes indicadores podem ser divididos 

naqueles que englobam os grupos de consumidores – DEC e FEC – ou, então, as unidades 

consumidoras isoladas – DIF e FIC. 

A correção do fator de potência pode ser feita por meio da compensação de reativos, 

diminuindo assim a parcela reativa da corrente e, portanto, a corrente total. Uma conseqüência desta 

redução é a diminuição nas perdas, o que libera a capacidade do sistema para atender a uma 

quantidade maior de unidades consumidoras. 

O processo de previsão de carga é extremamente importante no planejamento, pois é por 

meio da previsão de demanda que se devem obter dados essenciais ao planejamento e permitir uma 

avaliação acerca da quantidade de obras de reforço, expansão e correção do sistema. Foi dada 

ênfase em dois métodos diferentes de previsão, o uso final e uso do solo. O primeiro utiliza 

informações demográficas, econômicas e elétricas. Após a decomposição do consumo das diferentes 

unidades em várias finalidades de uso, é realizada uma estimativa da carga consumida devido à 

utilização de determinado componente de uso final: o consumo ao longo de determinado período de 

tempo é obtido por meio do somatório dos valores de carga dos diferentes usos finais. O segundo 

utiliza pesquisas de ocupação do solo em pequenas áreas na previsão de densidade de ocupação e 
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tipos de consumidores futuros. As informações de ocupação do solo são transformadas em carga 

elétrica, e estes dados são posteriormente ajustados às projeções globais da região estudada. 

O passo seguinte foi a exposição da metodologia proposta, desde a descrição de critérios para o até a 

realização de considerações necessárias para o processo.  

Primeiramente, é definida a área de planejamento a ser estudada, e são obtidos os 

insumos necessários ao desenvolvimento do estudo. O passo seguinte consiste na avaliação do 

sistema elétrico atual, que analisa o estado físico e as condições elétricas do sistema de distribuição 

em questão, tendo como base as metas de qualidade de serviço e os critérios de planejamento e 

considerando tanto a operação normal quanto em contingência. A avaliação realizada, aliada aos 

insumos básicos, subsidia a etapa de previsão de carga. 

Após a etapa de previsão de carga e de posse dos dados do sistema atual, é possível 

simular o desempenho do sistema para a observação da atuação deste perante diferentes condições 

de carga no futuro. Observam-se duas possibilidades para a realização do processo. A primeira 

caracteriza o acréscimo de um bloco de carga na região, enquanto a segunda consiste no 

acompanhamento ao crescimento vegetativo de um bloco existente. Caso as simulações apresentem 

resultados satisfatórios com relação ao atendimento da nova situação de carga, torna-se viável o 

adiamento de tal estudo. Do contrário, é preciso realizar estudos acerca do atendimento, com a 

finalidade de determinação de carregamento de transformadores e condutores e da subestação a 

alimentar este circuito.  

O próximo passo é a formulação e seleção preliminar de alternativas, adaptando o sistema 

às novas necessidades de mercado. As propostas pré-selecionadas são, então, objetos de análise 

técnica, seguida de análise econômica, que vão subsidiar a posterior seleção das melhores 

alternativas de obras. Estabelecem-se prioridades entre as obras apresentadas nas melhores 

alternativas, pela consideração de custos e benefícios advindos do seu eventual adiamento e das 

estratégias da empresa.  

A etapa de manutenção do sistema é realizada ao longo do horizonte do estudo de 

planejamento e pode ser dividida no controle do sistema elétrico e na revisão do planejamento. O 

primeiro consiste na avaliação das obras selecionadas, observando-se o desempenho do sistema 

elétrico. O segundo, por sua vez, corresponde à avaliação periódica dos estudos relativos ao 

planejamento realizados. 

O último procedimento realizado no trabalho foi a descrição do aplicativo de análise 

técnica desenvolvido, com a consideração de dois casos diferentes – análise através da potência 

instalada e da curva de carga – e as simulações realizadas. 
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7. ANEXO 
 

A seguir, é exibido o código comentado do aplicativo desenvolvido, usando-se o software 

Matlab. 

 

O=dlmread('curvas.txt', ';',0,3) %importando parte da matriz de entrada, a partir 
de um arquivo txt 
[c1,l1]=size(O)   
CABO_AT=[1 1.5210 .470; 2 0.956 0.453; 3 0.601 0.43 5; 4 0.300 0.409; 5 0.190 0.380] 
%definição da matriz de cabos, com resistências e r eatâncias 
if l1==99 
fid = fopen('curvas.txt');  
 str=textscan(fid, '%f %f %s %f %f %f %f %f %f %f % f %f %f %f %f %f %f %f %f %f 
%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f 
%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f 
%f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f %f', 
'delimiter', ';') 
fclose(fid) 
 col1=str{1,1}  
 col2=str{1,2} 
 col1_2=[col1 col2]   
BITOLA=str{1,3}  
 t0='' %definição de variáveis que auxiliarão na co nstrução da coluna de bitolas 
  t1='4' 
   t2='2' 
    t3='1/0' 
     t4='4/0' 
      t5='336.4' 
for po=2:c1 %obtenção da coluna de bitolas modifica da 
 if size(BITOLA{po})==[1 3] 
  if BITOLA{po}==t3 
  k(po)=3 
  elseif BITOLA{po}==t4 
  k(po)=4 
  else error('\n Erro na inserção da bitola da linh a %4.2f', po)   
  end 
 elseif size(BITOLA{po})==[1 1] 
  if BITOLA{po}==t1 
  k(po)=1 
  elseif BITOLA{po}==t2 
  k(po)=2  
  else error('\n Erro na inserção da bitola da linh a %4.2f', po)    
  end 
 elseif size(BITOLA{po})==[1 5] 
  if BITOLA{po}==t5 
  k(po)=5  
  else error ('\n Erro na inserção da bitola da lin ha %4.2f', po)    
  end 
  else error('\n Erro na inserção da bitola da linh a %4.2f', po)    
 end 
end 
k1=k' %a coluna de bitolas modificada 



Planejamento de Sistemas de Distribuição 
 

- 110 - 

B=[col1_2 k1 O] % a matriz de entrada, inteira 
A=SORTROWS(B,1) %ordenando a matriz de entrada, em função da coluna 1 (nó atual) 
[c,l]=size(A) %algumas variáveis úteis nos raciocín ios a seguir 
n=c-1 
    for i=1:c  %verificação do fator de potência 
        if A(i,6)>1 
        error ('\n Fator de potência maior que 1 na  linha %4.2f', i)   
        end 
    end 
S= zeros(c,104) %Declaração da matriz S 
    for i=1:c  %cálculo do k(coeficiente unitário d a queda de tensão)  
        for j=1:5 
            if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
            S(i,1)=100/13.8^2*(CABO_AT(j,2)*A(i,6)+ CABO_AT(j,3)*sin(acos(A(i,6)))) 
            end 
        end 
    end 
while n>=0   %Soma da demanda acumulada 
    a=n 
    while a~=0 
        for i=1:c 
            if a==A(i,1) 
                    if a==n 
                    S(a+1,9:104)=S(a+1,9:104)+A(i,7 :102) 
                    b=A(i,7:102) 
                    end 
                a=A(i,2) 
                S(a+1,9:104)=S(a+1,9:104)+b 
            end 
        end 
    end 
    if n~=0 
    n=n-1 
    else return 
    end 
end 
end 
if l1==99 
A_1=S(1:c,9:104)' %determinação das demandas média e máxima 
S(1:c,3)=max(A_1)' 
S(1:c,4)=mean(A_1)' 
S(2:c,8)=S(2:c,3)./A(2:c,5) %carga instalada 
for i=1:c 
S(i,2)=S(i,1)*A(i,4)*S(i,8)/10^6 %queda de tensão p ercentual 
end 
n=c-1 
S(1,5)=input('digite a tensão de saída da SE: ') %t ensão ao final de cada nó 
auxi=zeros(c,2) %declaração de um vetor auxiliar qu alquer 
 while n>=0 %cálculo da tensão acumulada ao final d e cada ramal. 
    g=n 
     while g~=0 
      for i=1:c 
   if g==A(i,1) 
       h=A(i,2) 
    if auxi(g+1,1)==0 
    auxi(g+1,1)=1-S(g+1,2)/100 
    end 
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      if  auxi(h+1,1)==0  
      auxi(h+1,1)=1-S(h+1,2)/100  
      end 
        if g==n 
        const=g 
        end 
       auxi(const+1,1)=auxi(const+1,1)*auxi(h+1,1) 
                        end 
                     end 
             g=h 
               end 
    if n~=0 
    n=n-1 
    else return 
           end 
     end 
end 
if l1==99 
S(2:c,5)=auxi(2:c,1)*S(1,5) 
  for i=1:c %cálculo da corrente ao quadrado para c ada trecho 
 for j=9:104 
 CORRENTE(i,1:96)=(S(i,9:104)./(sqrt(3)*S(i,5))).^2  
 end 
  end 
EP=ones(c, 96) %energia de perdas 
 
  for i=1:c %energia de perdas 
 for j=1:5 
  if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
  EP(i,1:96)=3*CABO_AT(j,2)*(CORRENTE(i,1:96))*A(i, 4)/4000 
  end 
 end 
        EP1=sum(EP')' 
  end 
for i=1:c %corrente e perdas na ponta 
 S(i,6)=S(i,3)./(sqrt(3)*S(i,5)) 
 for j=1:5 
  if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
  S(i,7)=CABO_AT(j,2)*(S(i,6)^2)*A(i,4)/1000 
  end 
 end 
end 
end 
if l1==6 
fid = fopen('curvas.txt'); 
 str=textscan(fid, '%f %f %s %f %f %f %f %f', 'deli miter', ';') 
fclose(fid) 
 col1=str{1,1} 
 col2=str{1,2} 
 col1_2=[col1 col2] 
fid = fopen('curvas.txt'); 
 str=textscan(fid, '%f %f %s %f %f %f %f %f', 'deli miter', ';') 
fclose(fid) 
BITOLA=str{1,3} 
  t0='' 
   t1='4' 
    t2='2' 
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     t3='1/0' 
      t4='4/0' 
       t5='336.4' 
for po=2:c1 
if size(BITOLA{po})==[1 3] 
 if BITOLA{po}==t3 
 k(po)=3 
  elseif BITOLA{po}==t4 
  k(po)=4 
 else error('\n Erro na inserção da bitola da linha  %4.2f', po) 
 end 
elseif size(BITOLA{po})==[1 1] 
 if BITOLA{po}==t1 
 k(po)=1 
  elseif BITOLA{po}==t2 
  k(po)=2  
 else error('\n Erro na inserção da bitola da linha  %4.2f', po) 
 end 
elseif size(BITOLA{po})==[1 5] 
 if BITOLA{po}==t5 
 k(po)=5  
 else error ('\n Erro na inserção da bitola da linh a %4.2f', po) 
 end 
 else error('\n Erro na inserção da bitola da linha  %4.2f', po) 
 end 
end 
k1=k' 
B=[col1_2 k1 O] 
A=SORTROWS(B,1) 
 [c,l]=size(A) 
 n=c-1 
CABO_AT=[1 1.5210 .470; 2 0.956 0.453; 3 0.601 0.43 5; 4 0.300 0.409; 5 0.190 0.380] 
n=c-1 
S= zeros(c,11) %Declaração da matriz S 
    for i=1:c 
        if A(i,8)>1 
        error ('\n Fator de potência maior que 1 na  linha %4.2f', i) 
        end 
    end 
        %cálculo do k(coeficiente unitário da queda  de tensão) e do fperdas 
    for i=1:c 
        for j=1:5 
            if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
            S(i,1)=100/13.8^2*(CABO_AT(j,2)*A(i,8)+ CABO_AT(j,3)*sin(acos(A(i,8)))) 
            S(i,3)=0.15*A(i,7)+0.85*(A(i,7))^2  %ad otando k=0,15(note que esse k 
varia de 0,15 a 0,30, e o valor 0,15 foi arbitrário ) 
            end 
        end 
    end 
 while n>=0   %Soma da carga 
    a=n 
    while a~=0 
        for i=1:c 
            if a==A(i,1) 
                if a==n 
                S(a+1,5)=S(a+1,5)+A(i,5) 
                b=A(i,5) 
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                end 
            a=A(i,2) 
            S(a+1,5)=S(a+1,5)+b 
            end 
        end 
    end 
    if n~=0 
    n=n-1 
    else return 
    end 
    end 
end 
if l1==6 
for i=1:c %Dmax e Dmed, respectivamente. Funcionou 
  S(i,4)=S(i,5)*A(i,6) 
  S(i,6)=S(i,4)*A(i,7) 
  S(i,2)=S(i,1)*A(i,4)*S(i,5)/10^6 % Cálculo do del taV, considerando a carga 
acumulada no final do ramal de MT 
 end 
n=c-1 
S(1,7)=input('digite a tensão de saída da SE: ') 
auxi=zeros(c,2) %declaração de um vetor auxiliar qu alquer 
while n>=0 %cálculo da tensão acumulada ao final de  cada ramal. g=n 
 while g~=0 
  for i=1:c 
   if g==A(i,1) 
   h=A(i,2) 
    if auxi(g+1,1)==0 
    auxi(g+1,1)=1-S(g+1,2)/100 
    end 
    if  auxi(h+1,1)==0  
    auxi(h+1,1)=1-S(h+1,2)/100  
    end 
    if g==n 
    const=g 
    end 
    auxi(const+1,1)=auxi(const+1,1)*auxi(h+1,1) 
   end 
  end 
  g=h 
 end 
 if n~=0 
 n=n-1 
 else return 
 end 
end 
end 
if l1==6 
S(2:c,7)=auxi(2:c,1)*S(1,7) 
for i=1:c %corrente e perdas trifásicas para carga acumulada no final do ramal 
  S(i,8)=S(i,4)/(sqrt(3)*S(i,7)) 
  for j=1:5 
   if A(i,3)==CABO_AT(j,1) 
   S(i,9)=3*CABO_AT(j,2)*(S(i,8)^2)*A(i,4)/1000 
   end 
  end 
   S(i,10)=S(i,3)*S(i,9) %Pmed  
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 end 
S(1:c,11)=S(1:c,10)*24 
end 


