
 

 

Programação Linear Aplicada ao Ajuste de 

Indicadores de Continuidade de Fornecimento de 

Energia 
 

SILVA, Leonardo N.; ABAIDE, Alzenira R.; KNAK NETO, Nelson; DORNELLES, Amanda G.;  

BERNARDON, Daniel P. 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Avenida Roraima, 1000, Bairro Camobi, 97105-900, Santa Maria, Brasil 

 

 
   Resumo  A qualidade de fornecimento de energia elétrica 

está relacionada ao nível de investimento, por parte das 

concessionárias, na operação e manutenção do sistema de 

distribuição. Quantitativamente, essa qualidade pode ser 

representada por indicadores de continuidade, cuja comparação 

com o respectivo limite indica o nível de confiabilidade da rede. 

Uma série de metodologias para apuração dos índices e limites 

de qualidade foram desenvolvidas. Entretanto, a vigente pode 

apresentar incoerências, gerando limites não passíveis de 

cumprimento e aumento de penalidades. Dessa forma, o 

presente trabalho propõe um método baseado em Programação 

Linear com a finalidade de ajustar os indicadores de DEC e 

FEC, corrigindo essas incoerências, viabilizando o 

redirecionamento de recursos, do pagamento de penalidades 

para investimentos no sistema de distribuição. 

 

  Palavras-chaves  Programação Linear, DEC, FEC, 

Penalidades, Confiabilidade. 

 

I. INTRODUÇÃO 

   
No atual patamar de distribuição de energia elétrica, em 

virtude dos constantes reajustes tarifários a fim de equilibrar 
o déficit causado pela crise hídrica, a continuidade de 
fornecimento de energia elétrica torna-se um fator 
importante, em virtude de o consumidor exigir, 
constantemente, um crescente nível de qualidade de 
fornecimento equivalente ao reajuste citado. 

A avaliação do nível de continuidade do fornecimento de 
energia parte da análise dos aspectos de duração e frequência 
de interrupções, representados através dos indicadores de 
confiabilidade. Esses indicadores podem ser divididos em 
dois grupos, sendo os coletivos e os individuais. Os 
indicadores coletivos são apurados por conjuntos 
consumidores, relativo ao agrupamento de unidades 
consumidoras, sendo que cada unidade possui índices 
individuais correspondentes [1]. 

 No Brasil, o órgão responsável pela regulamentação do 
sistema de distribuição é a ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) que foi criada com o objetivo de estabelecer 
e regular os parâmetros estruturais e operacionais do sistema 
elétrico brasileiro. Dessa forma, torna-se responsável por 
estabelecer os indicadores e a metodologia de apuração dos 
mesmos. 

Relativo aos indicadores coletivos, são empregados o DEC 
(Duração Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora), que quantifica o intervalo médio de tempo em 
que houve a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 
em um determinado período de apuração. A duração das 

interrupções está vinculada, diretamente, a fatores como 
acessibilidade ao local da falha e ao treinamento das equipes, 
influenciando na operacionalidade do sistema [2]-[3].  

Considerado, também, como indicador coletivo, o FEC 
(Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade 
Consumidora) refere-se ao número médio de interrupções de 
fornecimento ocorridas em um período de análise. A 
frequência das interrupções é proporcional a fatores como a 
degradação do sistema por envelhecimento ou a falta de 
manutenção adequada [2]. 

Quanto aos indicadores individuais, são representados pelo 
DIC (Duração Individual de Interrupção) e pelo FIC 
(Frequência Individual de Interrupção), cujos significados 
quantitativos são semelhantes aqueles apresentados para DEC 
ou FEC, respectivamente. Além disso, recentemente, a 
ANEEL vinculou aos indicadores individuais os índices de 
DMIC (Duração Máxima de Interrupção por Unidade 
Consumidora) e o DICRI (Duração de Interrupção em dia 
Crítico), sendo o primeiro relativo ao tempo máximo de 
interrupção dentre as ocorrências, e o segundo, referente 
aquelas interrupções em dias críticos, onde a quantidade de 
ocorrências em um conjunto consumidor, durante um dia, 
superar a média dos últimos 2 anos, acrescida de 3 desvios 
padrões dos valores diários [2]-[4]. 

No âmbito da determinação da metodologia de apuração 
dos indicadores de confiabilidade, a ANEEL busca apontar e 
adaptar medidas e resoluções que possibilitem a estimativa 
dos mesmos. Entre elas, a Nota Técnica nº 25, de 23 de maio 
de 2006, destaca-se ao apresentar um método de estimativa 
dos limites dos indicadores de DEC e FEC dos conjuntos 
consumidores [5]. 

A Nota Técnica propõe que os índices globais de DEC e 

FEC devem ser determinados com base no conceito de 

Cluster Analysis, que corresponde a criar grupos com 

semelhança de atributos, sendo eles a área, comprimento de 

rede primária, consumo médio mensal, potência instalada e 

número de consumidores, entre diferentes conjuntos 

consumidores. Neste método, estes limites são estimados, 

partindo de relações entre os conjuntos consumidores que 

pertencem ao mesmo Cluster.  
Em 2010, a ANEEL implementou a atual regulamentação, 

o PRODIST (Procedimentos de Distribuição). O mesmo 
consiste em um conjunto de normas que, de modo geral, 
objetivam garantir a segurança, a eficiência, a qualidade e a 
confiabilidade ao longo da operação do sistema, bem como 
estabelecer padrões que viabilizem a homogeneização dos 
sistemas de distribuição brasileiros [4]. O módulo 8 aborda a 
qualidade do produto e do serviço, estabelecendo padrões 
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relativos a fenômenos que tendem a alterar o desempenho do 
sistema como limites de tensão, harmônicos, variação de 
frequência, indicadores de qualidade, entre outros. Este 
módulo também estabelece o critério utilizado para calcular 
as penalidades a serem pagas devido à transgressão dos 
limites de continuidade, obtida da comparação entre os 
limites dos índices, publicados anualmente, e os índices 
apurados no período de análise, divulgados pela 
concessionária [2]. Cabe considerar, ainda, que a 
concessionária tem a autonomia de estimar os índices de 
DEC e FEC, bem como de efetuar o cálculo das penalidades 
a serem pagas, sob acompanhamento da ANEEL. As 
concessionárias também podem propor alterações à 
metodologia de cálculo, fato que embasa a possibilidade de 
desenvolvimento do método apresentado no presente 
trabalho. 

 
II. INDICADORES DE CONTINUIDADE E A ESTIMATIVA DAS 

PENALIDADES 
 
Conforme citado anteriormente, desde 2010, com a 

implementação do PRODIST, algumas medidas de 
determinação de indicadores e estabelecimento de 
penalidades foram alteradas. Dentre elas, a que causou maior 
impacto foi o fato que as penalidades passaram a ser pagas 
individualmente a cada unidade consumidora, ao contrário 
daquilo que vinha sendo realizado. Esse fato instituiu os 
índices individuais já citados, de DIC, FIC e DMIC. 

Dessa forma, tornou-se necessária uma apuração criteriosa 
das interrupções das quais cada unidade consumidora foi 
submetida, sendo importante, não somente para o cálculo de 
penalidades, mas também para a identificação das causas de 
interrupção e medidas de manutenção, principalmente, que 
venham a evitar a reincidência do problema. Além disso, a 
norma define alguns casos nos quais as ocorrências não são 
válidas para apuração dos índices, como falhas menores que 
3 minutos, aquelas vinculados a programas de racionamento 
instituídos pela união, falhas nas instalações das unidades 
consumidoras, interrupções ocorridas devido a obras de 
interesse exclusivo do consumidor, afetando somente a 
unidade consumidora do mesmo, interrupções em situações 
de emergência, suspensão devido a inadimplência, ou por 
deficiência técnica ou de segurança das instalações da 
unidade consumidora [2]. 

Mesmo com o enfoque nos indicadores individuais, os 
indicadores coletivos seguem previstos no módulo 8 do 
PRODIST, em virtude que representam o desempenho geral 
da concessionária. Além disso, o processo de determinação 
dos limites dos conjuntos consumidores, conforme definido 
na resolução nº 25 de 2006, utiliza o histórico de DEC e FEC 
para indicar o limite de determinado Cluster. O 
estabelecimento desses indicadores é dado de forma mensal, 
trimestral e anual, baseado em uma sequência de etapas 
definidas por: 

- Cálculo mensal dos indicadores de DEC e FEC de um 
conjunto consumidor: A estimativa desses indicadores é 
baseado na média aritmética de DIC e FIC, respectivamente, 
das unidades consumidoras pertencentes ao conjunto em 
estudo. 

- Cálculo trimestral e anual dos indicadores de DEC e FEC: 
Estimados pela média ponderada dos indicadores de DEC e 
FEC mensal, no período de 3 meses ou 12 meses, onde o 

indicador é ponderado pela média aritmética das unidades 
consumidoras atendidas no período. 

- Cálculo do Índice Global da Concessionária: Média 
ponderada dos índices de DEC e FEC anuais dos conjuntos 
de consumidores pertencentes a mesma. 

Tendo em vista a obtenção dos indicadores individuais e 
coletivos, podem ser apuradas as penalidades. Conforme 
citado anteriormente, os limites dos indicadores estão no 
âmbito de DEC e FEC. Entretanto, as penalidades são 
calculadas com base nos indicadores de DIC e FIC. Para 
tanto, foi necessário estabelecer, no PRODIST, uma forma de 
transcrever esses limites para a perspectiva individual. Sendo 
assim, são propostas tabelas, não lineares, que constam nos 
anexos do módulo em análise, que auxiliam nessa 
transcrição. São previstas 5 tabelas para obtenção dos limites 
individuais, sendo elas classificadas de acordo com o nível de 
tensão de fornecimento e o tipo de consumidor, rural ou 
urbano [2]. Dois consumidores diferentes, por exemplo, 
sendo um de baixa e outro de média tensão, porém 
pertencentes ao mesmo conjunto, possuem o mesmo limite 
coletivo. Entretanto, pelo fato de se enquadrarem em duas 
tabelas distintas, possuem limites individuais diferentes. 

Contudo, de forma geral, as penalidades são calculadas da 
mesma forma, através de (1) [2]. 

 
 

(1) 
 

  
Onde: 
- ÍndiceA, o valor apurado do índice mensal de DIC ou 

FIC, ou a soma dos mensais, formando o índice trimestral ou 

anual. 

- Índice L, relacionado aos limites de DIC e FIC referentes 

aos índices globais de DEC e FEC da unidade consumidora. 

- EUSDm, relacionado à tarifa de utilização do sistema de 

distribuição. No caso do cálculo trimestral ou anual, deve ser 

utilizada a média aritmética correspondente aos meses do 

período de apuração do indicador. 
- Kei, chamado de coeficiente de majoração, apresenta 

diferentes valores, relacionados ao nível de tensão de 
alimentação, assumindo o valor de 15 para os consumidores 
de baixa tensão, 20 para os consumidores de média tensão e 
27 para os consumidores de alta tensão. 

 
Realizado o cálculo das penalidades, existem algumas 

regras para determinação do valor real a ser pago ao 

consumidor. Quanto a penalidade mensal, é pago apenas o 

valor mais alto estimado para DIC ou FIC. No caso de 

penalidade trimestral ou anual, se um ou mais meses não 

foram violados nos seus índices, o valor estimado em (1) 

deve ser multiplicado pelo quociente entre a soma dos limites 

dos indicadores com desempenho abaixo desse limite, pelo 

limite trimestral, ou anual, respectivo. No caso de todos os 

meses serem violados, o valor que será pago é o total 

calculado, subtraído do valor já pago na forma mensal [2]. 

Conforme observa-se pela metodologia da ANEEL, 

algumas incoerências podem surgir no processo de obtenção 

dos limites coletivos, e posteriormente, individuais. Quanto 

ao método de Clusterização, conjuntos com muitas 

diferenças podem estar no mesmo Cluster, devido ao fato que 

 

 
𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐿
− 1 ∗ í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐿 ∗

𝐸𝑈𝑆𝐷𝑚
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são consideradas semelhanças físicas, como a extensão do 

alimentador, ou carregamento, por exemplo, não 

considerando características sazonais, como o índice de 

descargas atmosféricas, que interfere diretamente no FEC de 

um conjunto. Assim, os limites podem não condizer com a 

real situação de determinado conjunto, possivelmente 

causando um acréscimo no valor das penalidades e reduzindo 

a capacidade de investimento da concessionária no qual o 

conjunto está inserindo. 

Assim, a metodologia proposta nesse trabalho visa reduzir 

o efeito financeiro negativo que essas incoerências podem 

causar, possibilitando a variação dos indicadores limites de 

DEC e FEC dos conjuntos de determinada concessionária, a 

fim de remanejar os recursos excedentes da redução das 

penalidades para investimentos no próprio sistema e, 

consequentemente, reduzir, a curto e médio prazo, os 

indicadores de continuidade dos conjuntos. Para tanto, 

define-se a utilização da ferramenta de Programação Linear, 

na qual uma função de minimização de penalidades pode ser 

otimizada de acordo com restrições da própria agência 

reguladora. 

 

III. O MÉTODO DE PROGRAMAÇÃO LINEAR  
 
Com o avanço da tecnologia aplicada no desenvolvimento 

de computadores, os métodos matemáticos de otimização 

vêm se tornando ferramentas robustas para tornar melhores 

os processos de planejamento e operação dos sistemas 

elétricos. Nesse contexto, surge a Pesquisa Operacional. 

Aplicada, inicialmente, em atividades militares, o conjunto de 

métodos que compõe a Pesquisa Operacional passou a ser 

utilizado em problemas como o gerenciamento de cargas, em 

problemas de transporte e planejamento [6]. Analogamente, 

atividades como o deslocamento de equipes para manutenção 

de sistemas de distribuição podem ser otimizadas através dos 

métodos. Esse fato se dá pela possibilidade de tomada de 

decisões eficiente, considerando todas as alternativas 

possíveis, por parte dos sistemas programados [7].   

Especificamente, no contexto do presente trabalho, foi 

aplicado o método de Programação Linear, dentre aqueles 

possíveis da Pesquisa Operacional, que, de forma geral, 

define a otimização de uma função matemática, através de 

condições de existência dos resultados, sendo ambas de 

topologia linear. Dessa forma, pode-se maximizar ou 

minimizar um resultado da função principal, estando o 

mesmo restrito a algumas condições, em geral, inequações, 

que limitam os possíveis valores das variáveis do problema. 

Esse modelo é semelhante aquele empregado em problemas 

de valor de contorno de equações diferenciais, onde a solução 

é restrita as condições iniciais. 
A Tabela I apresenta os elementos característicos da 

Programação Linear, separados em estrutura do problema, no 
qual é detalhado as características das funções envolvidas, e 
as variáveis do processo, definindo a influência das mesmas 
na otimização. Um modelo estruturado, utilizando essa 
metodologia, é apresentado em (2) e (3) [7]. 

Neste modelo, podem ser identificadas a função principal 

(2), que deve ser otimizada, e as suas respectivas restrições 

(3). Com estas equações, é realizada a modelagem do sistema 

de Programação Linear, gerando como resultado os valores 

ótimos para as variáveis de decisão devido às condições das 

restrições utilizadas, sendo esses valores aqueles que 

minimizam ou maximizam o resultado da função principal, 

considerando que a interpretação do problema e as definições 

de funções tenham sido realizadas de forma correta. 
 
TABELA I. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO LINEAR 
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Dentre os métodos utilizados para resolução de problemas 

de Programação Linear pode-se citar o SIMPLEX, aplicável a 

problemas com um maior grau de complexidade, devido à 

capacidade que apresenta para o processamento de um 

número considerável de variáveis. Consiste, basicamente, na 

obtenção de uma área gráfica, bidimensional, que 

compreende as possíveis soluções para a função principal, e 

um método iterativo que identifica nos pontos extremos do 

conjunto de soluções, aquela compatível com o objetivo do 

sistema. Este processo é composto por um grupo de critérios 

pré-estabelecidos, para definição da solução ótima [6]. 

O processo interativo do método SIMPLEX parte de uma 

solução básica viável inicial. Além disso, é verificada a 

possibilidade de existência de uma série de outras soluções. 

Se a solução analisada não for a ideal, quando realizados 

testes de eficácia para a mesma, é indicada outra solução a 

ser testada, através de uma nova iteração de cálculo. O 

processo é concluído quando a solução em análise apresenta 

resultados positivos para todos os testes de eficiência do 

modelo. 

 

IV. METODOLOGIA DE AJUSTE DOS INDICADORES 

 

Com base na revisão apresentada anteriormente, identifica-

se a possibilidade de desenvolvimento do sistema de ajuste 

dos indicadores de DEC e FEC, a fim de reduzir as 

penalidades e possibilitar uma maior capacidade de 

investimento no sistema. De forma analítica, a proposta de 

Estrutura do 

Problema 

Função Principal: função linear, cujo objetivo é 

maximizá-la ou minimizá-la. 

Conjunto de Restrições: Responsáveis pela 

otimização do problema. 

Variáveis 

Variáveis de Decisão: valores a serem obtidos 

como resultado (Xn). 

Constantes da Função objetivo (Cn). 

Constantes das Restrições (Amn). 

Valor das Restrições (Bm). 

 
Max ou Min C1*X1+ ...+ Cn*Xn 

 

Sujeito a: 

 

A11*X1 + A12*X2 + ... + A1n*Xn (≤, =, ≥) B1 

... 

Am1*X1 + Am2*X2+ ... + Amn*Xn(≤, =, ≥) Bm 

 



 

 

ajuste parte do princípio que, a partir dos limites 

correspondentes a um grupo de conjuntos, sejam realizadas 

alterações nesses limites, elevando ou diminuindo-os, porém, 

mantendo a média ponderada dos mesmos constantes.  

Em um exemplo com DEC, supondo a relação entre 2 

conjuntos, cada qual com um limite para o indicador, sendo 

um conjunto com um valor alto de penalidades relativas ao 

DEC, e outro conjunto, cujos índices não foram 

transgredidos, ou o somatório das penalidades resultantes foi 

menor, deve-se encontrar um equilíbrio entre esses índices, 

reduzindo o somatório das penalidades, sendo que o 

equilíbrio surge na inserção de fatores de ajuste nos 

indicadores. No exemplo, uma alternativa poderia ser o 

aumento do limite do conjunto de maiores penalidades e 

redução do segundo. Dessa forma, mesmo que o montante de 

multas do segundo conjunto aumente, esse valor pode ser 

menor que a redução do conjunto com maior montante 

inicial, sendo o excedente passível de investimento na rede 

do conjunto de pior desempenho. 

Quanto a função principal, define-se que, por característica 

do método de Programação Linear, deve-se modelar uma 

equação linear, que estime as penalidades dos conjuntos sob 

estudo de ajuste, a fim de minimizar o valor das mesmas. A 

análise de (1) indica que a metodologia da ANEEL prevê 

uma equação de penalidades lineares, onde as constantes da 

mesma são respectivas a cada unidade consumidora. 

Entretanto, conforme citado, as multas são pagas 

individualmente, sendo que o ajuste proposto nesse trabalho 

deve ser realizado nos indicadores coletivos de DEC e FEC. 

Dessa forma, foi definida uma função semelhante a (1), 

porém no âmbito coletivo. Com base nas tabelas que constam 

no módulo 8 da ANEEL, os índices de DIC e FIC e são 

transcritos para o âmbito de DEC e FEC, sendo aplicados em 

(2), relacionando-os a seus respectivos limites coletivos, 

sendo mantidas as outras constantes da equação. O resultado 

das penalidades, utilizando ambas as equações podem ser 

distintas para uma unidade consumidora, entretanto esse fato 

é válido, uma vez que a relação entre o índice apurado e o 

limite é mantido, ou seja, mesmo o módulo não sendo 

mantido constante, uma unidade com pior desempenho 

apresentará maior montante de penalidades que outra com 

desempenho melhor. 

 

 

(2) 

 

Onde: 

- iapurado é o índice apurado refletido para o âmbito de 

DEC e FEC. 

- ilimite é o índice de DEC ou FEC limite. 

- Xn é o ajuste do índice limite. 

 

Quanto as restrições, a formulação das mesmas define a 

otimização do sistema, e o quão representativo será a resposta 

encontrada para o problema de minimização das penalidades. 

A primeira restrição a ser levada em consideração é quanto à 

manutenção dos índices globais da concessionária. Devido ao 

fato que na transição do primeiro para o segundo ciclo 

tarifário, houve um retrocesso na qualidade da distribuição, 

foi acrescentado a formulação de obtenção do índice de 

reajuste tarifário, o fator X. Esse fator, depende de condições 

como a produtividade da concessionária e a qualidade do 

serviço prestado pela mesma [8]. 

Dessa forma, uma concessionária pode ter uma variação no 

fator X, através do fator Xq, relativo a qualidade, caso seu 

desempenho de DEC e FEC global seja melhor ou pior em 

relação a última revisão tarifária. De forma geral, se ocorreu 

uma melhora no serviço, consequentemente o índice de 

reajuste irá prever uma condição de maior lucro para a 

concessionária, sendo uma estratégia semelhante a aplicação 

de penalidades com a finalidade de melhorar a qualidade de 

serviço [8].  

Em decorrência disso, é desenvolvida a restrição dos 

limites globais. Basicamente, a equação dessa restrição é 

definida como a média ponderada dos indicadores em ajuste, 

relacionados com a variável de ajuste, cujo valor da restrição 

é correspondente aos limites de DEC e FEC globais originais 

da concessionária. A equação (3) apresenta esse arranjo 

matemático. 

 

(3) 

 

Onde: 

- ilimiten é o índice de DEC ou FEC do conjunto “n”. 

- Ccn é o número de unidades consumidoras de cada 

conjunto. 

  

A segunda restrição do problema é dada pela limitação da 

variação dos indicadores. Uma vez aplicada a metodologia de 

ajuste no problema proposto, em um grupo de conjuntos 

consumidores, sem limitar a variação, ocorreria uma 

tendência de adaptação dos indicadores para valores muito 

superiores ou inferiores aos seus respectivos limites, gerando 

inconsistência como em um conjunto onde o índice apurado, 

por exemplo, de DEC, foi muito superior ao DEC limite, não 

se aplicariam penalidades. Com a finalidade de evitar essas 

discrepâncias, limitar a variação do ajuste dos indicadores 

torna-se uma alternativa viável. 

Dessa forma, foram estimados os limites de variação com 

base nas tabelas presentes nos anexos do módulo 8 do 

PRODIST. Conforme citado anteriormente, as mesmas 

apresentam comportamento não-linear, ou seja, até um índice 

de DEC ou FEC de 20, há uma variação unitária de 

indicadores individuais. Entre 20 e 40, para cada dois índices 

coletivos, há um índice individual, e assim sucessivamente. 

Assim, para a análise desse comportamento, foi estimada a 

menor faixa de variação para o ajuste a fim de gerar alteração 

nos valores de penalidades, tanto superiores como inferiores. 

Esse índice encontrado é uma variação de 10% a mais ou a 

menos. Ou seja, os indicadores de DEC e FEC limite de cada 

conjunto ficarão suscetíveis a ajustes com módulo entre 0,9 e 

1,1.  

Por fim, a última restrição é relativa a condicionar o 

sistema de Programação Linear a uma resposta não-negativa. 

Apesar de ser redundante em relação a segunda restrição, 

essa última é necessária a fim de evitar possíveis erros de 

estrutura do problema. Concluindo a análise matemática, 

tem-se que o problema de Programação Linear deve ser 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = (𝑖𝑎𝑝𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 − 𝑋𝑛 ∗ 𝑖𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒) ∗
𝐸𝑈𝑆𝐷𝑚
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estruturado conforme (4) e (5), que representa a função 

principal e as restrições do problema, respectivamente.    
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Observa-se, através da análise de (4), que a função 

principal de penalidades representa um somatório. Esse fato é 

devido a estimativa de todas as possíveis penalidades, em um 

período de análise de um ano anterior, de cada unidade 

consumidora. Ou seja, como as mesmas são apuradas de 

forma mensal, trimestral e anual, cada unidade consumidora 

será responsável por 17 termos no somatório (12 meses, 4 

trimestres e 1 ano). Dessa forma, para uma concessionária 

composta de 100.000 unidades consumidoras, a função 

principal terá 1.700.000 termos.  

 

V. RESULTADOS 

 

Com base na proposta apresentada, foi realizada a apuração 

dos índices de ajustes e análise do impacto nas penalidades, 

em conjuntos consumidores de uma concessionária brasileira. 

Essa concessionária é composta de 10 conjuntos 

consumidores, totalizando 181.728 unidades consumidoras, 

diversificadas em unidades urbanas ou rurais e com 

atendimento em baixa e média tensão. A Tabela II apresenta 

as características de cada conjunto, com o respectivo limite 

de DEC e FEC e o número de unidades consumidoras. 

Observa-se, na análise da tabela, que os conjuntos 71 e 65 

tendem a apresentar um maior número de unidades 

consumidoras rurais, e uma maior extensão nos 

alimentadores, retratando em limites de DEC e FEC maiores 

que o conjunto 29, por exemplo, predominantemente urbano. 

Para a aplicação da Programação Linear, e obtenção dos 

ajustes, foi utilizado o software EXCEL®, especificamente 

em uma ferramenta de programação do software, 

VisualBasic, e o uso da ferramenta SOLVER, do mesmo 

software. No mesmo foi estruturado o algoritmo de 

processamento que represente (4), sendo processados em 

separado o DEC e o FEC, e obter o índice Xn, de ajuste. A 

tabela III apresenta o resultado do processamento, constando 

os índices de ajuste de DEC e FEC e os respectivos índices 

ajustados. 
 

TABELA II.  CARACTERÍSTICAS DOS CONJUNTOS EM ANÁLISE 

Conjunto DEC FEC Número de Unidades 

29 11 11 24176 

37 12 11 9921 

38 33 34 3530 
46 37 44 8025 

53 17 17 33980 

65 46 27 10282 
67 15 12 17322 

71 56 48 15039 

74 12 12 21980 
80 24 23 37473 

Média/ Total 22,64 20,68 181728 

 

 
TABELA III. AJUSTES PROPOSTOS AOS INDICADORES DE DEC E FEC 

Conjunto 
Ajuste 

DEC 

Ajuste 

FEC 
DEC FEC 

29 0,9 0,9 9,9 9,9 

37 1,1 0,9 13,2 9,9 

38 0,9 0,9 29,7 30,6 
46 1,1 0,9 40,7 39,6 

53 0,9 1,1 15,3 18,7 

65 0,9 1,1 41,4 29,7 
67 0,9 1,1 13,5 13,2 

71 1,1 0,9 61,6 43,2 

74 0,9 0,9 10,8 10,8 
80 1,07 1,08 25,86 25,056 

Média - - 22,64 20,68 

 

Conforme proposto na Tabela III, foram realizadas 

mudanças significativas nos indicadores de DEC e FEC. Os 

ajustes resultantes, menores que 1 indicam que o desempenho 

do conjunto, como o 29 e o 74, por exemplo, foram bons no 

período de análise, uma vez que estão entre os maiores, em 

unidades consumidoras, porém passíveis de redução dos 

limites. Quanto aos conjuntos com ajuste maior que 1, houve 

um aumento dos limites, com possível redução das 

penalidades. No período de análise, o conjunto 80, por 

exemplo, apresentou um desempenho irregular, uma vez que 

ambos os indicadores foram aumentados, tendo como 

justificativa, também, que o montante de penalidades é maior, 

em função do grande número de consumidores. Contudo, 

 
 

Fig. 1. Gráfico demonstrativo da variação das penalidades por conjunto consumidor da Concessionária 
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identifica-se a manutenção do valor global, de 22,64 para o 

índice global de DEC e 20,68 para o índice global de FEC. 

  Sendo, então, validados os ajustes de DEC e FEC, foram 

apurados, de acordo com a metodologia de estimativa de 

penalidades da ANEEL, o impacto desses ajustes sobre o 

valor total gasto pela concessionária no ano de análise. Para 

tanto, foi considerada as normas constantes no PRODIST, 

desde o equacionamento, quanto as regras de faturamento. A 

Fig. 1 apresenta um gráfico de variação das penalidades dos 

10 conjuntos, e na Tabela IV são apresentados os valores de 

comparação das penalidades com e sem o ajuste nos 

indicadores de continuidade de DEC e FEC. 

 
TABELA IV. RESULTADOS COMPARATIVOS DE PENALIDADES COM AJUSTE E 

SEM O MESMO 

Conjunto Penalidades sem ajuste 
Penalidades com 

ajuste 

29 R$ 64.504,20 R$ 72.630,20 
37 R$ 41.227,28 R$ 41.748,79 

38 R$ 12.148,59 R$ 13.630,78 

46 R$ 225.561,45 R$ 228.088,53 
53 R$ 66.491,03 R$ 65.925,46 

65 R$ 146.359,12 R$ 133.821,46 

67 R$ 59.726,63 R$ 54.151,76 
71 R$ 415.020,32 R$ 391.624,05 

74 R$ 27.887,01 R$ 31.704,74 

80 R$ 258.967,06 R$ 231.843,37 
TOTAL R$ 1.317.892,69 R$ 1.265.169,14 

 

Em decorrência dos resultados de penalidades 

demonstrados no gráfico da Fig. 1, estima-se uma redução de 

penalidades gerais da concessionária, no ano do estudo, de 

cerca de 4%, em um montante de R$ 52.723,55, passível de 

investimento na manutenção do sistema da concessionária a 

fim de reduzir a incidência de algumas interrupções. 

Graficamente, observa-se o fato citado, da busca pelo 

equilíbrio de índices, respeitando as restrições do problema, 

para minimizar as penalidades. Um exemplo é o caso do 

conjunto 29 e do 74, cujo as penalidades tiveram um aumento 

considerável de 12,5% e 13,5%, respectivamente.  

No entanto, esses aumentos foram menores que a 

diminuição dos montantes como no caso do conjunto 80, de 

maior queda percentual, cerca de 10%. Contudo, em módulo, 

a maior queda foi no conjunto 71, de R$ 23.396,27. Em geral, 

observa-se a tendência de que conjuntos com maior índice de 

penalidades apresentassem redução no montante final. 

 

VI. CONCLUSÕES 

 

A utilização de indicadores de continuidade, sendo eles 

coletivos, como é o caso do DEC e FEC, ou individuais, é 

uma ferramenta importante para avaliação do quão confiável 

é determinado sistema. Aliado a isso, a utilização de limites 

de continuidade, indica as concessionárias a necessidade de 

medidas corretivas em seu sistema. Entretanto, conforme 

citado ao longo do trabalho, a metodologia proposta pela 

ANEEL pode induzir algumas discrepâncias no processo. 

Dessa forma, foi apresentada a metodologia de 

Programação Linear para propor um ajuste nos limites dos 

indicadores de continuidade de DEC e FEC, tendo como base 

a redução de penalidades, e a possibilidade de 

redirecionamento de recursos, atualmente empregados no 

pagamento de penalidades, em investimentos no próprio 

sistema. 

Considerando uma formulação de penalidades linear, e 

restrições constantes nas normativas da ANEEL, foi proposto 

o sistema apresentado, sendo aplicado em dados anuais de 

determinada concessionária brasileira. Cabe ressaltar que o 

sistema desenvolvido, devido ao tratamento matemático 

utilizado, pode ser aplicado a qualquer concessionária, 

independente da região na qual se encontra, a fim de ajustar 

os indicadores da mesma.  

Quanto aos resultados, verificou-se eficiência na proposta. 

Os ajustes indicados, conforme apresentado na Tabela III 

ficaram dentro da faixa de variação aplicada, sendo que 

houve uma tendência pelo posicionamento desses ajustes nos 

extremos da variação. Isso é dado devido ao processo de 

minimização, onde o sistema de Programação Linear busca 

soluções para as variáveis nas extremidades da área de 

possíveis respostas.  

Aplicando os ajustes nos índices de DEC e FEC limite, 

pode-se observar uma redução de R$ 52.723,55, economia 

passível de aplicação em melhorias do sistema de distribuição 

e dos recursos humanos da concessionária, como 

investimentos em preparação das equipes ou manutenções de 

rotina, como a conferência da isoladores e aterramento das 

redes de distribuição. 

Ressalta-se a relação entre o montante reduzido e a 

quantidade de conjuntos, sendo que em concessionárias de 

grande porte, com cerca de 50 conjuntos ou mais, esse 

montante tende a ser maior. Dessa forma, conclui-se que a 

metodologia desenvolvida pode ser uma importante 

ferramenta para o ajuste dos índices de continuidade de 

fornecimento de energia, favorecida pelo fato da 

possibilidade das concessionárias proporem metodologias, à 

ANEEL, para estimativa da qualidade do seu sistema.   
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