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Resumo-Este artigo apresenta um aplicativo computacional 
desenvolvido para avaliação econômica das alocações de perdas 
de transmissão atribuídas aos agentes conectados à rede básica 
brasileira. O aplicativo utiliza, para o cálculo das alocações, 
dados reais dos pós-operativos do Sistema Interligado Nacional 
- SIN fornecidos pelo Operador Nacional do Sistema - ONS, e 
possui implementadas várias metodologias de alocação de 
Perdas.  São apresentados os resultados das alocações de 
perdas pelas metodologias implementadas, considerando 
diretrizes constantes no Programa de Ampliações e Reforços – 
PAR para os anos 2005 - 2007. São feitas análises econômicas 
para os diferentes cenários operativos contidos no PAR 2005-
2007, analisando em detalhe o caso da Companhia Energética 
de Brasília - CEB. Foi observado que quando são analisadas as 
perdas alocadas por uma metodologia que considera a 
topologia da rede as perdas alocadas, para o caso da 
Companhia Energética de Brasília - CEB, diminuem em média 
23%. Isto pode levar a uma diferença em pagamento de 
US$6.500/mês. No caso da CEB, em todos os cenários 
analisados, metodologias considerando seu posicionamento 
dentro da rede básica, produzem alocações menores do que 
àquelas produzidas pela atual metodologia aplicada no Brasil. 

Palavras Chave-- Mercados de eletricidade, Perdas de 
transmissão, Métodos de Alocação de perdas, Rede Básica, 
Sistema Interligado Nacional. 

I. INTRODUÇÃO 

Em vários paises o setor elétrico tem sofrido mudanças 
nos últimos anos visando a criação de um mercado onde 
produtores e consumidores concorrem livremente seguindo 
regras de oferta e procura. O mercado de Eletricidade é 
utilizado em muitos países para a negociação de preços e 
quantidades de energia que devem ser comercializadas entre 
geradores e consumidores (agentes). Dado que as medições 
feitas pelo agente gerador não são as mesmas que as 
efetuadas pelo agente consumidor devido à ocorrência de 
perdas na transmissão, uma questão importante, objeto de 
recentes estudos é a relacionada com a responsabilidade que 
cada agente tem pelas perdas ocorridas no sistema de 
transmissão [1-4, 9-11]. 

As perdas de transmissão são parte significativa do custo 
da energia. Para se ter uma idéia, no Sistema Brasileiro este 

montante pode chegar a 2,3 GW ou 4,6% da carga total 
(dado de Setembro 2003 para carga média, [8]). Surge daí o 
problema de quem deve pagar por estas diferenças que, ao 
longo do ano, representam um montante significativo de 
dinheiro. 

Devido à complexidade do cálculo, estas perdas 
costumam ser desprezadas ou calculadas de forma 
simplificada nas transações entre os agentes. A tarefa de 
separar as perdas de transmissão e seus correspondentes 
custos entre os vários agentes que compartilham a rede de 
transmissão é um desafio interessante e necessário no novo 
contexto do setor.  Uma dificuldade apresentada é a 
característica não-linear das perdas em relação às potências 
líquidas injetadas nas barras, que não permite atribuir a cada 
agente a sua parcela de forma direta e única [4]. 

Conejo et al [1] fazem um estudo comparativo em três 
famílias de procedimentos de alocação de perdas propostos 
na literatura e fornecem uma descrição sucinta dos métodos 
mais utilizados em vários países: 1) Procedimentos pro-rata; 
2) Procedimentos Marginais; 3) Procedimentos de Divisão 
Proporcional. Neste mesmo estudo a análise comparativa 
dos montantes alocados é feita para um ponto de operação, e 
estendida para patamares de carga considerando um 
horizonte anual. 

O objetivo deste artigo é fazer uma comparação entre 
alguns dos métodos mais importantes de alocação de perdas, 
que incluem as famílias de métodos mencionadas 
anteriormente considerando a rede brasileira. O sistema 
brasileiro de transmissão está constituído de uma rede 
complexa que abrange quatro sub-mercados, quase 3450 
barras e umas 4900 linhas, com níveis de tensão variando 
entre 1kV e 750 kV sem considerar o sistema de transmissão 
em DC. 

O aplicativo desenvolvido segue os princípios da nova 
resolução normativa ANEEL N° 067, de 8 de Junho 2004, 
que atualiza critérios para a composição da Rede Básica 
brasileira.  Esta rede é menor que a rede completa e está 
constituída por barras com tensão maior ou igual a 230 kV, 
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que considera 687 barras e 898 linhas de transmissão 
aproximadamente.  Mesmo com esta redução a rede é 
complexa e de grande porte. 

A análise das simulações está focada nas alocações 
produzidas e nos correspondentes pagamentos para um 
determinado agente do sistema, neste caso a Companhia 
Energética de Brasília – CEB; embora estas mesmas 
análises podem ser estendidas para outros agentes do 
sistema. 

Vários cenários operativos que incluem os planos de 
expansão nos próximos anos são avaliados e seus resultados 
comparados em termos de níveis alocados e pagamentos 
relativos a este serviço. 

Na seção II é feita uma descrição da base teórica das 
metodologias implementadas, na seção III é descrita a 
estrutura do aplicativo, na seção IV são apresentados os 
resultados obtidos considerando vários cenários operativos e 
na seção V são apresentadas conclusões. 

II. METODOLOGIAS 

Os métodos de alocação de perdas não afetam as 
condições operativas do sistema. O objetivo é atribuir a 
responsabilidade do pagamento dos custos pela 
compensação das perdas no sistema de transmissão a 
geradores e cargas. 

Foram escolhidos alguns métodos de alocação que 
caracterizam as principais famílias de métodos e que são 
considerados atrativos devido ao fato de não dependerem de 
uma escolha arbitrária da barra de folga e serem 
relativamente fáceis de implementar. O método sugerido em 
[13] está atualmente em fase de testes para a simulação da 
rede básica Brasileira. A seguir é descrita a base teórica de 
forma resumida. 

A. Método Pró-Rata  

O método PRÓ-RATA [8], atualmente aplicado no Brasil 
ignora a existência da rede de transmissão, produz um único 
fator para todas as barras geradoras e um outro fator, 
também único, para todas as barras de carga como descrito 
nas equações (9) e (10).. 

Coeficiente para os geradores: 

 (1) 

Coeficiente para as cargas: 

 (2) 

Analisando as equações (1) e (2) nota-se que os 
coeficientes gerados pelo método PRÓ-RATA seguem 
exatamente a mesma tendência da curva das perdas totais do 
sistema. Isso porque os fatores são diretamente 
proporcionais às perdas totais. No entanto, as alocações não 
refletem aspectos relativos à localização das barras na rede. 
Esta é a razão deste método encontrar-se em discussão, 
atualmente, no Brasil. 

B. Método de Divisão Proporcional (Proportional 
Sharing - PS) 

O método Divisão Proporcional [3] utiliza os resultados 
de um fluxo de carga convergido e o princípio de divisão 
proporcional. Este princípio estabelece que um fluxo 

chegando numa barra divide-se proporcionalmente nos 
fluxos saindo da barra e conseqüentemente as perdas 
também. Tem o atrativo de não produzir alocações 
negativas. 

Utilizando este princípio as perdas são alocadas de forma 
linear. Por exemplo, para alocar perdas ás cargas o método 
transfere as perdas associadas a cada linha cujo fluxo entra a 
uma dada barra ás linhas cujo fluxo sae da barra de forma 
proporcional. De forma análoga é feito para alocar perdas 
aos geradores. Desta maneira é obtido um sistema de 
equações lineares que permite obter as alocações de perdas 
para geradores e cargas, levando em consideração a rede de 
transmissão e conseqüentemente a localização dos agentes 
na mesma. 

III.  ESTRUTURA DO APLICATIVO 

Devido à dificuldade em se conseguir um método que 
identifique de forma única alocações de perdas de 
transmissão, neste trabalho é apresentada a implementação 
das metodologias descritas na seção II para a rede básica 
brasileira através de um aplicativo computacional 
desenvolvido em linguagem Visual Basic.  

A figura 1 mostra a estrutura do aplicativo e 
procedimento de cálculo de pagamentos. 

 

 
Figura 1 – Estrutura do Aplicativo desenvolvido 
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executado através do programa ANAREDE [8], é feita 
leitura e armazenamento de variáveis e dados do sistema 
brasileiro que serão utilizados pelas rotinas dos métodos de 
alocação de Perdas. O aplicativo possui uma função que 
extrai a rede básica do SIN (barras com tensão maior ou 
igual a 230 kV) a partir dos dados do sistema brasileiro 
completo. Neste processo é conservado o montante das 
perdas totais fornecido inicialmente pelo fluxo de carga. 

Posteriormente, se aplicam as metodologias de alocação 
de perdas e calculam os pagamentos de geradores e cargas 
em cada barra. O pagamento total a ser efetuado por um 
agente como a CEB será o somatório dos pagamentos 
atribuídos às barras que formam parte da sua área de 
concessão. Este processo pode ser repetido para vários 
níveis de carga, contratos e perspectivas futuras de operação. 

O aplicativo permite exportar os resultados para planilhas 
de MS EXCEL 2000 facilitando a análise dos dados assim 
como a realização de estudos em vários cenários operativos 
e para várias concessionárias. 

IV.  RESULTADOS DE CASOS DE ESTUDO 

Para análise das alocações consideraram-se os casos de 
referência disponibilizados pelo ONS. Os Casos de 
Referência contemplam as obras indicadas no Plano de 
Ampliações e Reforços do ONS - Horizonte 2005 - 2007, 
adotando o cronograma das obras de transmissão e geração 
com concessão já outorgada, atualizado com informações 
dos Agentes detentores da concessão [8]. 

As projeções de carga informadas pelos Agentes foram 
consolidadas pelo ONS em março de 2004. Os Casos de 
Referência consideram o Sistema Interligado Nacional, com 
as cargas por barra representando fielmente seus horários de 
consumo. Estes casos constituem a base de dados para 
períodos específicos do ano, sendo ajustados de acordo com 
o detalhamento do estudo e a característica do 
comportamento da carga da área de interesse. A Tabela I a 
seguir mostra os casos de referência considerados: 

TABELA I - CASOS DE REFERÊNCIA - ONS 

CASO DE 
REFERÊNCIA 

MÊS E ANO 
PATAMAR 
DE CARGA 

Caso 1 FEV. 2006 Pesada 22 h 

Caso 2: ABRIL 2006 Pesada 19 h 

Caso 3: FEV. 2005 Média 15 h 

Caso 4: MAIO 2005 Média 17 h 

Caso 5: OUT. 2005 Média 16 h 

Caso 6: NOV. 2005 Média 16 h 

Caso 7: FEV. 2006 Média 15 h 

Caso 8: ABRIL 2006 Média 15 h 

Caso 9: MAIO 2005 Leve 04 h 

Caso 10: JUNHO 2005 Leve 04 h 

Caso 11: FEV. 2006 Leve 04 h 

Caso 12: ABRIL 2006 Leve 04 h 

Caso 13: JUNHO 2005 Mínima 

Caso 14: JANEIRO 2006 Mínima 

 

Foram analisadas as alocações produzidas nos pontos de 

acesso à rede básica da Companhia Energética de Brasília 
(CEB) para os anos 2006 e 2007. Na tabela II são 
apresentados os resultados dos métodos de alocação para os 
casos referentes ao ano 2006 e na tabela III para os casos 
referentes ao ano 2007. Os pontos de acesso da CEB são as 
subestações Brasília Sul (Barra 219) e Brasília Geral (Barra 
227). 

TABELA  II 
COMPARAÇÃO DAS ALOCAÇÕES EM MW/H  PRODUZIDAS PELOS MÉTODOS 

PRO-RATA E DIVISÃO PROPORCIONAL  PARA O AGENTE CEB – ANO 2006 

ANO 2006 
219 - 

Brasília 
Sul 

227 - 
Brasília 
Geral 

Alocação 
para 
CEB 

Perdas 
totais 

(Mw/h)  

P R 5,49 0,87 6,36 
P S 6,86 0 6,86 

Fev. 
Carga 
Média Var  25% -100% 8% 

1787,73 

P R 6,97 0,92 7,89 
P S 3,27 0,11 3,38 

Fev. 
Carga 
Pesada Var  -53% -88% -57% 

1765,98 

P R 2,36 0,22 2,58 
P S 1,31 0,02 1,33 

Jun. 
Carga 
Leve Var  -44% -91% -48% 

728,72 

P R 5,2 0,67 5,87 
P S 2,25 0,08 2,33 

Jun. 
Carga 
Média Var  -57% -88% -60% 

1451,33 

P R 6,62 0,9 7,52 
P S 5,3 0,13 5,43 

Jun. 
Carga 
Pesada Var  -20% -86% -28% 

1685,93 

P R 5,42 0,71 6,13 
P S 1 0,11 1,11 

Dez. 
Carga 
Pesada Var  -82% -85% -82% 

1600,18 

 

TABELA  III 
COMPARAÇÃO DAS ALOCAÇÕES PRODUZIDAS PELOS MÉTODOS PRO-RATA 

E DIVISÃO PROPORCIONAL PARA O AGENTE CEB – ANO 2007 

ANO 2007 
219 - 

Brasília 
Sul 

227 - 
Brasília 
Geral 

Alocação 
para 
CEB 

Perdas 
totais 

(Mw/h)  

P R 5,33 0,81 6,14 
P S 3,83 0 3,83 

Fev. 
Carga 
Média Var  -28% -100% -38% 

1661,9 

P R 6,48 0,82 7,3 
P S 2,16 0,11 2,27 

Fev. 
Carga 
Pesada Var  -67% -87% -69% 

1641,48 

P R 2,44 0,21 2,65 
P S 0,7 0,02 0,72 

Jun. 
Carga 
Leve Var  -71% -90% -73% 

723,71 

P R 4,44 0,65 5,09 
P S 2,18 0,08 2,26 

Jun. 
Carga 
Média Var  -51% -88% -56% 

1453,62 

P R 6,79 0,89 7,68 
P S 4,71 0,16 4,87 

Jun. 
Carga 
Pesada Var  -31% -82% -37% 

1678,32 

P R 5,42 0,71 6,13 
P S 1 0,11 1,11 

Dez. 
Carga 
Pesada Var  -82% -85% -82% 

1600,19 
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As tabelas apresentadas permitem avaliar e comparar as 
alocações de perdas fornecidas pela metodologia de Divisão 
Proporcional (PS) e Pró-Rata (PR) nestas duas subestações. 
Além do mais, é possível verificar a variação percentual das 
alocações produzidas pela metodologia PS com relação ás 
alocações produzidas pelo método PR atualmente em uso no 
Brasil. 

Do ano 2006 para 2007, o Sistema Interligado Nacional 
se modifica bastante com expansões no sistema de 
transmissão e inclusão de novos agentes geradores, em 
especial os do PROINFA, de acordo com diretrizes e 
definições constantes no PAR. Outro fato a destacar é que a 
demanda atual e prevista da CEB é considerada pequena em 
termos de concessionária de distribuição (em torno de 600 
MW/h).  

De forma geral, os resultados das Tabelas II e III 
mostram que as perdas totais do sistema praticamente não se 
alteram de um ano para o outro. As alocações produzidas 
pelo método Pró-Rata não se alteram; porém, note que as 
alocações produzidas pelo método PS sofrem mudanças 
significativas quando comparados os mesmos casos para os 
dois anos analisados. 

Os resultados permitem observar que à exceção de um 
caso, as alocações atribuídas à CEB pela metodologia PS 
(que considera aspectos locacionais dos agentes) são sempre 
menores do que as apresentadas pelo método Pró-Rata. As 
alocações PS são em média 23% menores do que as 
produzidas pelo método Pró-Rata. Este método em média 
atribui á CEB 0.3% das perdas totais produzidas na rede 
básica do SIN. Para se ter uma idéia do impacto econômico 
da utilização de uma ou outra metodologia é tomando como 
base o custo marginal da expansão da transmissão de médio 
prazo, determinado pelo CCPE/CTDO. Neste caso, a 
estimativa de desembolso mensal referente ao pagamento de 
perdas para a CEB, considerando a metodologia PRÓ-
RATA, é de US$ 26.000,00/mês. É estimada uma redução 
no pagamento das perdas de US$ 6.500,00 por mês levando 
em conta preços diferenciados por patamar de carga e sub-
região quando uma metodologia que considere aspectos 
locacionais como a PS é considerada no contexto da rede 
básica brasileira e os seus cenários futuros. 

Estes resultados levam a concluir que a CEB se encontra, 
e no futuro se encontrará (considerando os próximos três 
anos) “bem posicionada” na rede básica do Sistema 
Interligado Nacional. Portanto, com a expansão do Sistema 
Interligado a CEB poderia se beneficiar reduzindo o 
pagamento referente ao serviço de perdas por estar bem 
posicionada eletro-geograficamente. 

Para se ter uma idéia da variação no pagamento das 
perdas num caso mais extremo, considere o caso de uma 
UHE de grande porte cujo pagamento referente às perdas 
alocadas pode chegar a US$ 750.000,00 por mês. As 
variações obtidas entre os desembolsos calculados pelas 
diferentes metodologias, podem ser da ordem de US$ 
250.000,00 mensais. Este exemplo mostra a importância de 
se avaliar a metodologia a ser seguida na contabilização das 
perdas por parte das empresas.  

Outro fato interessante é que as indicações de localização 
eletro-geográfica da CEB, fornecidas pela metodologia PS e 

outras que levem em conta a rede de transmissão, podem se 
estender para a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão –
TUST, visto que esta também é norteada por aspectos de 
localização dos agentes dentro da rede.  

 

A. Procedimento para estimação de nível de perdas 
alocadas por contratos específicos 

Pode ser de interesse por parte da empresa saber quanto 
deve pagar a CEB pelo serviço de compensação de perdas 
quando efetivado um determinado contrato. Esta informação 
pode dar subsídios no planejamento de compra e venda de 
energia. 

As metodologias de alocação de perdas estudadas e 
implementadas consideram aspectos físicos da rede e não 
aspectos contratuais. Caso seja de interesse estimar o quanto 
deve ser pago pela compensação das perdas quando 
efetivado determinado contrato, deve ser seguido o seguinte 
procedimento: 

(i) Executar Fluxo de Carga no aplicativo ANAREDE 
incrementando o nível de geração no local onde 
potencialmente vai ser comprada a energia e, ao mesmo 
tempo, diminuir o nível de geração (ou aumentar a carga) de 
onde não vai ser comprada a energia, caso esteja sendo 
substituído o produtor da energia a ser comprada. 

(ii)  Gerar o relatório de saída do ANAREDE no formato 
padrão de leitura do Aplicativo de Alocação de Perdas. Este 
passo é facilmente efetuado no programa e está detalhado no 
Manual do Usuário do Aplicativo. 

(iii)  Utilizar o Aplicativo para obter os níveis alocados de 
perdas de acordo com as nas metodologias disponibilizadas. 

É importante ressaltar que o valor apresentado pelo 
aplicativo, só corresponde á realidade caso o despacho feito 
pelo ONS seja o mesmo que o simulado no fluxo de carga 
executado no aplicativo ANAREDE. Algumas diferenças 
entre o fluxo de carga real e o simulado no ANAREDE 
podem ocorrer devido a contingências no sistema, outros 
contratos bilaterais entre agentes ou alguma operação não 
prevista. Porém o procedimento descrito é uma boa 
estimativa para quantificar o impacto das perdas por um 
determinado contrato. 

B. Trabalhos sendo desenvolvidos 

Atualmente estão sendo implementadas ao nível da rede 
básica do sistema brasileiro, outras metodologias de 
alocação de perdas como as propostas em [12] que servem 
de complemento a este trabalho de pesquisa. 

Adicionalmente esta sendo implementado o cálculo dos 
coeficientes incrementais de Perdas da rede brasileira, 
conhecidos como Coeficientes ITL (Incremental 
Transmission Loss).  Estes coeficientes são um bom 
indicador do efeito das injeções nas barras em relação ás 
perdas totais do sistema e permitem fazer análises 
incrementais como sugerido em [9]. 

V. CONCLUSÕES 

No contexto atual e futuro do mercado de eletricidade 
Brasileiro, é importante a definição de critérios para 
quantificar o uso dos serviços. O custo mensal ou anual da 
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compensação de perdas no sistema de transmissão por parte 
dos agentes participantes é um componente alto das 
despesas a serem pagas. Portanto, o estudo detalhado da 
metodologia a ser utilizada e o seu impacto deve ser de 
interesse para cada empresa. 

Neste trabalho é apresentado um quadro comparativo dos 
pagamentos seguindo diferentes metodologias de alocação. 
É destacado o fato de existir diferenças significativas em 
períodos mensais se aplicadas diferentes metodologias no 
contexto de uma determinada empresa levando em 
consideração sua localização na rede básica do sistema 
interligado nacional. Esta diferença persiste quando 
considerados os planos de expansão da rede. 

A diferença entre continuar a utilizar um método que 
ignora a rede de transmissão e outro que considera a rede 
representa um prejuízo para a empresa da ordem dos 
US$6.500,00 por mês considerando vários cenários 
operativos. Este fato coloca em destaque a necessidade de se 
ter critérios de alocação de perdas mais precisos e 
transparentes de forma a evitar possíveis conflitos. 

O aplicativo desenvolvido é uma ferramenta de utilidade 
no contexto do planejamento da empresa visando a análise 
de pagamentos relacionados com a compensação de perdas 
de transmissão para diferentes cenários operativos, 
permitindo flexibilidade e facilidade na análise dos dados 
considerando a rede brasileira. 
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