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RESUMO 

 

Um desafio para as empresas distribuidoras de energia elétrica é a realização de 
forma justa da cobrança do consumo de energia elétrica não registrado nas 
unidades consumidoras residenciais onde foi verificada alguma irregularidade na 
medição. Das possibilidades regulamentadas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL) está a realização da cobrança através do perfil de consumo da 
carga instalada na unidade consumidora. Para que seja possível realizar o cálculo 
da estimativa da energia perdida pelo critério da carga instalada é necessário 
desenvolver um método para definição do tempo médio e frequência de utilização de 
cada carga para os diferentes perfis de consumidores residenciais. Nesta 
dissertação é apresentado o desenvolvimento de metodologia para realização do 
cálculo da energia desviada através da carga instalada e do perfil de consumo nas 
unidades consumidoras residenciais, para cobrança do consumo não registrado em 
determinado período, baseado na metodologia de pesquisa de posse e hábitos de 
consumo dos diversos equipamentos utilizados nas residências. Foi realizado um 
estudo de caso nas unidades consumidoras residências da distribuidora de energia 
do Maranhão (CEMAR). Por fim verificou-se que os valores mensais de consumo de 
energia elétrica, estimados através da aplicação dos métodos, se aproximaram dos 
consumos médios reais das unidades consumidoras avaliadas, desviando apenas 
2%. 
 
 
Palavras-chave:  Energia Elétrica. Perda não técnica. Carga Instalada. Consumo 

não registrado. 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

A major challenge for an electric utility company is to estimate accurately and fairly 
the unregistered electric power consumption of residential units in which were 
detected any measurement irregularities resulting. One possibility regulated by the 
National Electric Energy Agency (ANEEL) is conducting the collection through the 
consumption of the installed load profile in the consumer unit. To be able to perform 
a calculation of the energy lost by the criterion of the installed load is necessary to 
develop a method for definition the average time and frequency of use of each load 
for the different profiles of residential consumers. The aim of this work is to develop a 
method for performing a proper estimation of the diverted energy for the residential 
class through the installed load and consumption in the residential consumer units 
profile for collection of unrecorded consumption at a determinate period, based on 
the research methodology of possession and consumption habits of the various 
equipment used in homes. In order to find the unregistered consumption, it is 
estimate the average time and the frequency of use of the load. A case study 
considered a sample of residential units in the concession area of CEMAR, an 
energy distribution utility located in Maranhao, in the Northeast region of Brazil. As a 
conclusion, it was found that the monthly values of energy consumption, estimated 
by applying the methods, approached the actual average consumption of consumer 
units evaluated, only 2% away. 
 
 
 
 

Keywords:  Electric power. Non-technical losses. Installed load. Unrecorded 

consumption. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

As perdas não técnicas de energia elétrica1, também conhecidas como 

perdas comerciais, são um grave problema que prejudica a saúde financeira das 

distribuidoras e impactam consideravelmente os valores das tarifas de energia 

elétrica para os consumidores finais, além de causar graves problemas na qualidade 

do fornecimento de energia. Apenas em 2012, as perdas comerciais no Brasil 

alcançaram 7,4%, de acordo com a Associação Brasileira das Distribuidoras de 

Energia Elétrica (ABRADEE). 

O cálculo das perdas comerciais é o resultado da diferença entre as perdas 

totais e as perdas técnicas (inerentes às atividades do transporte da energia elétrica 

na rede) e estão associadas à gestão comercial da empresa devido aos erros ou 

defeitos na medição, furto e fraude de energia, ligações clandestinas, erros no 

faturamento, erros na leitura etc. Seu tratamento regulatório é estabelecido pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) na Nota Técnica n° 271/2010 

(ANEEL, 2010) da Superintendência de Regulação Econômica (SRE). 

Na Figura 1 demonstra-se a média anual das perdas globais desde 2000 até 

2012, das 64 distribuidoras de energia elétrica do Brasil (dados da ABRADEE, 

2013), também são apresentadas as perdas técnicas e comerciais do mesmo 

período. 

Com relação às perdas técnicas, seu valor depende das características das 

redes. O Brasil, por ser um país com grande área territorial, cerca 8.500 milhões de 

km² e pouca densidade demográfica, estimada em 23,75 habitantes/km² (dados do 

IBGE, 2014)2, necessita de linhas de transmissão e distribuição com grandes 

extensões, o que naturalmente resulta numa maior perda técnica, podendo então 

considerar como aceitável o patamar de 7,11%. 
_______________  
 
1 Perdas não técnicas são aquelas correspondentes à parcela de energia consumida e não faturada 

por concessionária de distribuição, devido às irregularidades no cadastro de consumidores, na 
medição ou nas instalações de consumo, de acordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 166, de 
outubro de 2005. 

2 Informação de população estimada do Brasil em: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 
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Avaliando as perdas comerciais do Brasil, que são resultantes de fraudes na 

medição pelos consumidores ou falha nos processos comerciais das distribuidoras, 

pode-se considerar o patamar de 7,37% elevado, principalmente quando se avalia 

as perdas comerciais da empresa de distribuição do Estado do Ceará, a Companhia 

Energética do Ceará (COELCE) e a do Estado do Paraná, a Companhia Paranaense 

de Energia (COPEL), que possuem respectivamente as perdas comerciais no ano 

de 2012 de 2,72% e 3,03% (dados da ABRADEE, 2012). 

 
FIGURA 1 - PERCENTUAL DE PERDAS COMERCIAL E TÉCNICA NAS DISTRIBUIDORAS DO 

BRASIL  
FONTE: ABRADEE (2013). 

 

Conforme relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União de 2007 (TC 

025.619/2007-2), o nível de perdas no sistema elétrico é fator determinante do 

patamar tarifário e da necessidade de investimentos em aumento da capacidade de 

geração do país, ou seja, além de elevar as tarifas dos consumidores em todas as 

regiões, as perdas obrigam a construção de novos empreendimentos de geração, 

que acarretam em grandes impactos ambientais para o Brasil. 

De acordo com Almeida (2006), a redução das perdas resulta em uma maior 

quantidade de energia disponível para o faturamento e, também, aumenta a 

qualidade de energia entregue para os consumidores. 

A FIGURA 2 apresenta o demonstrativo das perdas globais e da energia 

faturada da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), única distribuidora de 
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energia elétrica do estado do Maranhão, onde se pode notar que o mercado global 

de energia (energia requeria) vem apresentando um crescimento médio de 5,8% ao 

ano (dados da CEMAR), quando avaliados os anos de 2005 a 2012. Vale observar 

que a diferença entre a energia requerida e o mercado faturado resulta nas perdas 

globais. 

 
FIGURA 2 - TOTAL DAS PERDAS GLOBAIS E ENERGIA FATURADA DA CEMAR  
FONTE: O AUTOR. ELABORADO A PARTIR DE DADOS DA CEMAR (2013). 
 

É importante salientar que a ANEEL, fundamentada no atual modelo de 

regulação econômica, tem a missão de garantir uma modicidade tarifária para o 

mercado e estabelecer limites regulatórios para as perdas de energia elétrica, no 

ano da Revisão Tarifária Periódica (RTP) de cada distribuidora. Esses limites 

estabelecidos são anuais e com prazo definido até a data base da revisão tarifária 

subsequente. 

Há então, uma grande preocupação das distribuidoras com as perdas 

comerciais, principalmente pelo fato de que apenas parte da energia não faturada 

pode ser reconhecida na tarifa de energia. Conforme metodologia de revisão tarifária 

definida pela ANEEL são estabelecidos os limites regulatórios para as perdas 

técnicas e não técnicas, limitando assim o repasse ao consumidor dessa energia 

não faturada. Dessa forma se estabelece um sinal regulatório que incentiva o 

combate às perdas e recuperação da energia não faturada. 

Como exemplo, na Nota Técnica ANEEL nº 287/2009 da SRE (ANEEL, 

2009), a agência definiu para a CEMAR um patamar regulatório de perda técnica de 

12,42% para os anos 2009 a 2012 e uma trajetória limite de perda não técnica 

iniciando em 24,16% e finalizando o ciclo em 16,22%. Ainda exemplificando o caso 
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da CEMAR a FIGURA 3 demonstra um comparativo entre o limite regulatório de 

perda não técnica e o resultado obtido na empresa no período 2009 a 2012 (ciclo 

tarifário da empresa) sobre o mercado de baixa tensão (BT) da empresa. 

 
FIGURA 3 - PERCENTUAL DE PERDAS NÃO TÉCNICAS E LIMITE REGULATÓRIO DE PERDAS 

NÃO TÉCNICA DA CEMAR  
FONTE: O AUTOR. DADOS DA NOTA TÉCNICA N.º 287/2009-SRE/ANEEL E CEMAR (2013). 

 
 

O limite regulatório de perda global é o resultado da soma entre os limites da 

perda técnica e perda não técnica estabelecidos pela ANEEL, onde no caso da 

CEMAR foram estabelecidos 36,58%, 33,93%, 31,28% e 28,94% para os anos de 

2009 a 2012 respectivamente. 

Ainda na FIGURA 3, destaca-se também a redução das perdas resultante de 

irregularidades na medição de energia atribuídas aos consumidores, decorrente de 

intervenções no medidor ou desvios de energia antes da medição, que caiu de um 

patamar de 22,52% (resultado de 2009) para 13,97% (resultado obtido em 2012) de 

toda perda comercial da empresa. Adicionando o montante de perda técnica, o 

resultado de perda global em relação à energia requerida da CEMAR em 2012 ficou 

em 20,07% (avaliando apenas com o mercado BT o resultado foi 26,39%). 

Comparando a distribuidora de energia do Maranhão com as demais 

distribuidoras do Brasil, verifica-se que ela ainda se encontra acima da média 

nacional, que é de 16%. Quando comparada com uma empresa entre os melhores 

desempenhos como a COPEL, que obteve um total de perdas em 2012 de 9,0%, 

pode-se então considerar elevado o atual índice de perda da CEMAR.  
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Para o atingimento das metas estabelecidas pela ANEEL e a garantia que a 

empresa não tenha prejuízo com a glosa na compra de energia pela obtenção de 

valores acima da trajetória estabelecida, as concessionárias estabelecem um Plano 

Diretor de Combate às perdas não técnicas. As ações são definidas com o objetivo 

de obter incremento de energia elétrica através da eliminação de irregularidades na 

medição do consumo e a recuperação da energia elétrica não faturada devido à 

existência de alguma irregularidade. 

Em particular, as ações de redução das perdas atribuídas às irregularidades 

na medição, enfrentam grandes desafios, tais como i) identificar alvos para 

inspeção, ii) identificar a fraude em campo, iii) realizar o cálculo e o faturamento 

corretos da  energia desviada e iv) garantir a arrecadação do valor faturado. 

As ações de regularização em consumidores com fraude resultam em sua 

grande maioria em três ganhos para as distribuidoras. O primeiro é o aumento da 

energia faturada, porque após a regularização a distribuidora passa a medir toda 

energia consumida na unidade consumidora (UC); o segundo efeito é a redução da 

energia consumida na UC, porque o consumidor passa a utilizar a energia de forma 

consciente e sem desperdício, e, apesar dessa redução de consumo não virar 

faturamento, reduz as despesas da distribuidora com a compra de energia que 

anteriormente não era faturada. Por fim, a possibilidade da distribuidora cobrar o 

montante da energia desviada no período que ocorreu a irregularidade. Esses 

efeitos são demonstrados através da Figura 4. 

 

 
FIGURA 4 - EXEMPLO DOS RESULTADOS DA AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO EM UM 

CONSUMIDOR COM FRAUDE 
FONTE: O AUTOR (2012). 
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É possível verificar que a recuperação do consumo não faturado em 

decorrência da fraude na medição é um grande desafio para as distribuidoras e uma 

necessidade para evitar perdas e garantir a saúde financeira da companhia, se 

fazendo necessário o desenvolvimento de métodos para facilitar e tornar cada vez 

mais clara para o consumidor e para a esfera judicial a determinação desses valores 

para realização da cobrança. 

Fazendo um comparativo dos dados de perdas global de energia elétrica de 

outros países, disponibilizados pelo Banco Mundial, sem levar em consideração o 

índice de universalização de cada país ou suas extensões territoriais, o Brasil em 

2012 ocuparia a 100ª posição (World Development Indicators, 2013), de um total de 

133 países que apresentaram essa informação. Comparando o Brasil apenas com 

os países da América do Sul que apresentaram os dados, ele possui uma das 

maiores perdas, com seu índice de perdas global inferior apenas ao do Equador e o 

da Venezuela, conforme TABELA 1 (a tabela contendo todos os países encontra-se 

no Anexo I). 

 

TABELA 1 - PERDAS MÉDIAS PERCENTUAIS TOTAIS DE ENERGIA NOS PAÍSES DA 
AMÉRICA DO SUL  

País 2011 
Peru 5,81 

Paraguai 5,96 
Chile 7,13 
Bolívia 10,88 
Colômbia 12,02 

Argentina 14,43 
Uruguai 12,44 
Brasil 16,46 
Equador 16,62 
Venezuela 19,35 

 
FONTE: BANCO MUNDIAL 2011 WORD DEVELOPMENT INDICATORS (2013). 

 
 

Quando comparado o Brasil com países que possuem grandes áreas 

territoriais como Estados Unidos (EUA) ou Canadá, que tiveram índices de perdas 

de 6,00 e 5,45, conclui-se que as perdas comerciais influenciam fortemente no atual 

índice de perdas do Brasil. O que coloca o país entre os que possuem uma perda 

elevada de energia elétrica, bem acima da média do índice mundial que foi 8,10.   
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Somente em 2012, segundo dados da ABRADEE, foram perdidos pouco 

mais de 66 TWh de energia elétrica3. Esse valor corresponde a quase toda energia 

gerada pelas fontes Gás Natural, Nuclear e Eólica juntas, conforme se pode verificar 

pela matriz energética brasileira (FIGURA 5), para o mesmo período, que foi de 

aproximadamente 68 TWh, dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). 

 

 
FIGURA 5 - MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 2012 
FONTE: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE (2013). 
 

Como visto anteriormente na Figura 1, segundo a ABRADEE, o atual nível 

de perdas das 64 distribuidoras, desconsiderando as perdas na rede básica (perdas 

na transmissão), encontra-se em torno de 14,48%, onde pouco mais da metade são 

perdas comerciais, que se encontram no patamar de 7,37%. 

A Figura 6 apresenta um ranking desse percentual de perdas comerciais no 

Brasil, onde se verifica grandes discrepâncias entre as distribuidoras, e segundo a 

Nota Técnica nº 271/2010 SRE (ANEEL, 2010), esse efeito está relacionado a 

fatores comportamentais explicados, em grande parte, por características 

socioeconômicas da concessão, que refletem o grau de desarranjo social no qual o 

consumidor está inserido. 

_______________  
 
3 Considerando apenas as perdas das 64 distribuidoras. 
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FIGURA 6 - PERDAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS COM MAIS DE 400 MIL CONSUMIDORES 
FONTE: ABRADEE (2012). 
 

A preocupação com a redução das perdas comerciais pode ser verificada 

em todo o país, mesmo em concessionárias de energia que apresentam valores 

baixos de perdas comerciais. Para evitar o efeito denominado crescimento natural 

das perdas, ou em outras palavras, os novos fraudadores. O assunto ganha uma 

maior importância quando se avalia as empresas do Norte e Nordeste, ou as 

empresas com elevados problemas sociais, como a área de concessão da cidade do 

Rio de Janeiro (área de concessão da Light). 

Trabalhos com foco em identificação das fraudes para redução do índice de 

perda e da recuperação da energia desviada são fundamentais para conter os 

diversos danos que os fraudadores causam para o sistema elétrico, tais como 

interrupções, queda da qualidade do produto e o aumento da tarifa decorrente da 

necessidade de aumento da quantidade de energia comprada pelas distribuidoras. 

Outra forma de redução do índice de perdas é a garantia do faturamento da 

energia desviada, ou seja, o devido faturamento do consumo não registrado (CNR). 

Para tanto é necessário a realização de pesquisa e o desenvolvimento de 

metodologias que estimem de maneira confiável e precisa a energia desviada. 

Nesse sentido, o presente trabalho propõe a realização de estudo, através 

de pesquisa de posses e hábitos, para levantar o tempo médio e a utilização das 
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cargas (chuveiro elétrico, ar-condicionado, etc.) em residências, para definir a 

frequência de utilização de cada carga para diferentes perfis de consumidores, 

possibilitando assim a cobrança da energia desviada pela carga instalada na UC. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral  

O objetivo geral deste trabalho é melhorar o processo de cálculo do 

consumo não registrado de energia elétrica para qualquer conjunto de consumidores 

da classe residencial, baseado na regulamentação vigente.  

1.2.2 Objetivos específicos  

Esse trabalho tem como principal objetivo específico desenvolver e avaliar 

uma metodologia para se determinar o tempo médio e a frequência de utilização de 

cargas em residências, visando a sua aplicação, conforme estabelecido na 

Resolução Normativa n° 414/2010 da ANEEL, na apuração das diferenças, devido 

às irregularidades na medição entre os valores faturados e os efetivamente 

consumidos nas Unidades Consumidoras (UCs) pertencentes à classe residencial. 

Outros objetivos específicos são: 

a) realizar uma análise estatística para a definição do tamanho da amostra a 

ser aplicada a cada segmento previamente estabelecidos que é a classe 

de consumo residencial; 

b) aplicar uma Pesquisa de Posses e Hábitos (PPH) nos consumidores 

residenciais da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR); 

c) traçar um perfil médio de carga com base na pesquisa de posses e 

hábitos realizada, nos dados de faturamento e outras informações 

relevantes da concessionária, empregando-se técnicas multivariadas de 

classificação e agrupamento de dados ou, ainda, modelos de regressão 

linear multivariada. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 

As empresas de distribuição de energia elétrica do Brasil convivem com uma 

realidade de perdas comerciais elevadas, grande parte devido às fraudes no 

processo de medição por parte dos consumidores. Essa realidade impõe desafios 

para as distribuidoras relacionados à regularização, controle do avanço dessas 

fraudes e recuperação do consumo não faturado devido ao montante de energia 

desviada. 

Com relação à recuperação da receita pelo faturamento da energia 

desviada, as distribuidoras buscam cada vez mais adotar medidas para melhorar a 

estimativa da quantidade dessa energia efetivamente desviada. Valores 

subestimados da quantidade de energia poderão contribuir para que os 

consumidores cometam novas fraudes, situação agravada no Brasil, pois em geral 

não se consideram as práticas de fraude/furto de energia como ilícito penal 

conforme Lima (2012). 

Segundo Gemignani (2009), um dos principais problemas para se recuperar 

a receita é a dificuldade de se estimar a energia consumida, ocasionada pela 

ausência do registro no equipamento de medição fraudado. 

Já a ANEEL, em sua Resolução Normativa nº 414 de 2010, que revogou a 

Resolução Normativa ANEEL nº 456 de 2000, estabeleceu novas limitações para o 

processo de cobrança do consumo não registrado, definindo em seu artigo 130 que 

as distribuidoras somente poderão realizar a estimativa da energia desviada com 

base na carga instalada, para a classe residencial através da aplicação do tempo 

médio e a frequência de utilização de cada carga. 

 

“Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à 

recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos 

critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva... 

I....... 

II...... 

III..... 

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das 

demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da 

carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga 
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instalada, verificada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo 

médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as 

demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a 

partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; 

ou 

V...” 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 

 

A partir da publicação dessa nova regulamentação, para que as 

distribuidoras pudessem utilizar o levantamento de carga para cobrança da 

irregularidade, foi estabelecido para a classe residencial a obrigatoriedade da 

obtenção de dados de tempo médio e a frequência de utilização de cada carga, 

obtidos através de uma pesquisa de hábitos de consumo e posse de equipamentos 

(PPH). 

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A presente dissertação está estruturada da seguinte forma: 

No Capítulo 1 foi apresentada uma abordagem do cenário brasileiro de 

perda, as justificativas para realização desse trabalho, além de apresentar os 

objetivos gerais e específicos. 

No Capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica, demonstrando o 

histórico da evolução da regulamentação Brasileira e abordando os principais 

aspectos regulamentares no processo de identificação, mensuração da energia e 

cobrança das perdas não técnicas. Também se apresenta a fundamentação teórica 

da Pesquisa de Posse e Hábitos (PPH). 

O Capítulo 3 contém a metodologia proposta para atingimento do objetivo 

geral e específicos, detalhando cada etapa do projeto, desde a definição do tamanho 

e seleção da amostra, até o levantamento dos dados em campo com os pré-

requisitos que as empresas devem seguir para garantir a conformidade da pesquisa, 

e por fim a análise dos dados coletados e a aplicação de métodos estatísticos para 

formação dos melhores agrupamentos, resultando no tempo médio de consumo dos 

equipamentos usualmente utilizados pelos consumidores. 
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No Capítulo 4 é apresentado um estudo de caso feito na CEMAR através da 

aplicação da metodologia proposta no Capítulo 4 e a análise dos resultados obtidos. 

No Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais e abordado os 

aspectos importantes para os próximos estudos sobre o tema. 

No Capítulo 6 encontram-se as referências bibliográficas utilizadas como 

base para a realização desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO REFERENTE ÀS PERDAS COMERCIAIS 

As relações comerciais entre as distribuidoras de energia elétrica e os 

consumidores tiveram sua primeira regulamentação em 1957, através da Portaria 

Ministério da Agricultura (MA) 345 de março de 1957. Atualmente essas relações 

são estabelecidas pela Resolução Normativa ANEEL nº 414, de setembro de 2010. 

Na Figura 7 apresenta-se uma evolução da regulamentação até a Resolução 

Normativa ANEEL nº 414/2010, e se destaca nessa evolução a portaria do 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) n° 466, de novembro 

de 1997, onde já existia regulamentação sobre o combate ao furto de energia 

elétrica e a forma de calcular o consumo não registrado, a Resolução Normativa 

ANEEL nº 456, de novembro de 2000 que estabelecia as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica e substituiu a Portaria do DNAEE nº 466/1997 

vigorando por 10 anos até sua revogação dada pela Resolução Normativa ANEEL nº 

414/2010. 

 
FIGURA 7 - EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DAS RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE OS 

CONSUMIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA E AS DISTRIBUIDORAS 
FONTE: ANEEL (2013). 
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2.1.1 A evolução da regulamentação brasileira relac ionada ao tratamento das 

perdas  

A regulamentação do setor elétrico brasileiro evoluiu bastante desde 1997 

quando houve a constituição da Agência de Energia Elétrica - ANEEL4. Na ocasião, 

verificou-se a necessidade do aprimoramento da regulamentação com objetivo de 

melhor estabelecer as condições gerais de fornecimento a serem observadas na 

prestação e utilização do serviço público de energia elétrica. Antes essas relações 

eram reguladas através da Portaria do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE) n° 466 de novembro de 1997. Essa melhoria era necessária tanto 

para os concessionários e permissionários quanto para os consumidores. 

Na ocasião, foi aberta a Audiência Pública ANEEL nº 007/1999, a qual 

resultou na Resolução Normativa n° 456 de 2000. Essa resolução vigorou durante 

10 anos, e, entre outros aspectos, evoluiu no tocante a caracterização da 

irregularidade com a introdução da obrigatoriedade de emissão do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade (TOI) por parte das distribuidoras e a possibilidade de 

cobrança a título de custo administrativo adicional, o correspondente a, no máximo, 

30% (trinta por cento) do valor líquido da fatura relativa à diferença entre os valores 

apurados e os efetivamente faturados. 

 

“Art. 73. Nos casos de revisão do faturamento, motivada por uma das 

hipóteses previstas no artigo anterior, a concessionária poderá cobrar o 

custo administrativo adicional correspondente a, no máximo, 30 % (trinta por 

cento) do valor líquido da fatura relativa à diferença entre os valores 

apurados e os efetivamente faturados.” 

Resolução Normativa ANEEL nº 456/2000 

 

O processo de caracterização da fraude e recuperação da receita era tratado 

através dos artigos 72 e 73, dentro do capítulo que tratava de aspectos relacionados 

às Compensações do Faturamento. E, apesar do pequeno avanço, cabe destacar o 

custo administrativo que, além do seu objetivo principal (pagamento dos custos das 

_______________  
 
4 O Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997 constituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica -

ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e dá outras providências. 
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equipes do processo de recuperação de energia), servia como uma espécie de 

“penalidade”, o que de certa forma contribuía para que os consumidores não 

voltassem a cometer novas fraudes. 

2.1.2  O tratamento das perdas na Resolução Normati va n° 414 de 2010  

Em 2008, foi aberta a Audiência Pública de número 008 (AP 008/2008) para 

que a sociedade em geral tivesse a oportunidade de contribuir sobre uma nova 

atualização das relações comerciais entre consumidores e agentes do setor. De 

acordo com a ANEEL em sua Nota Técnica 004 de 05 de janeiro de 2008 (ANEEL, 

2008), as modificações sugeridas têm como principais indutores a evolução das 

normas de defesa do consumidor, as novas tecnologias utilizadas no fornecimento 

de energia elétrica e a busca por tarifas mais módicas conforme Nota Técnica 

ANEEL n° 004/2008SRC (ANEEL, 2008). 

A supracitada Nota Técnica nº 004/2008 destacou a redução das perdas 

não-técnicas, como forma de se obter a modicidade tarifária e, nessa nova versão 

da norma, dedica um capítulo exclusivo para o tratamento da fraude e recuperação 

da energia não faturada. 

Entre as evoluções introduzidas na Resolução Normativa Aneel n° 414/2010, 

vale destacar os avanços na caracterização da irregularidade, como a possibilidade 

de solicitação de perícia técnica por ambas as partes, utilização de fotos ou vídeo 

que comprove a irregularidade e a padronização do TOI. Seu modelo é apresentado 

no Anexo V5 da referida resolução. 

No processo de recuperação da receita, parte das despesas que a 

distribuidora teve com todo processo de cobrança da energia desviada (processo de 

irregularidade), o que inclui as equipes de fiscalização, administrativas e os materiais 

utilizados, podiam ser recuperadas através da aplicação do custo administrativo. A 

cobrança desse custo que possibilitava recuperar até 30% do valor de toda a 

energia desviada, foi substituída por valores fixos, retirando dela a natureza de 

penalização, o que pelas distribuidoras foi considerado como um retrocesso. A 

_______________  
 
5 A Resolução Normativa n° 414, de 09 de Setembro de 2010, estabelece as condições gerais de 

fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. 
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Tabela 2 ilustra os valores para cada tipo de ligação, no caso da concessionária 

CEMAR. 

 

TABELA 2 - VALOR DO CUSTO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2012 DA CEMAR 
 

  Monofásico Bifásico Trifásico Grupo A 

Valor (R$) 81,05 121,61 202,69 2.702,82 
FONTE: ANEEL (2012). 

 

Apesar da alteração da metodologia de cobrança do custo administrativo, 

alguns avanços na forma de recuperação da energia faturada foram introduzidas 

(Art. 130 da resolução em questão), como a possibilidade de recuperação pelo 

consumo apurado por medição fiscalizadora, utilização do maior consumo apurado 

após três ciclos de faturamento subsequentes à regularização. 

Por fim, para que as distribuidoras possam utilizar o levantamento de carga 

para cobrança da irregularidade, foi estabelecida para a classe residencial a 

obrigatoriedade da obtenção de dados de tempo médio e a frequência de utilização 

de cada carga. Obtidos através de metodologia apropriada e pesquisa de hábitos de 

consumo e posse de equipamentos (PPH). 

A Tabela 3 apresenta o resumo dessa evolução da regulamentação, 

comparando os procedimento para caracterizar a irregularidade entre a primeira 

portaria do DNAEE que tratou com mais detalhes sobre este assunto, a Resolução 

Normativa ANEEL nº 456/200 e a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010. 
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TABELA 3 - COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 
PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE 

 

Procedimentos para caracterizar a irregularidade 

Portaria DNAEE 
466/1997 Resolução  456/2000 Resolução 414/2010 

Não estabelecia 
procedimento para 
caracterização da 
irregularidade 
  
  
  
  

Emissão do TOI para 
caracterização da 
irregularidade 

Padronização do TOI 

  
Utilização de recursos visuais e 
utilização de Medição Fiscal 

Possibilidade de solicitar 
perícia técnica 

Possibilidade de solicitar perícia técnica 

  

Elaborar Relatório de avaliação técnica 

Utilizar a Rede de Laboratórios 
Acreditados ou laboratório da 
distribuidora desde que com pessoal 
tecnicamente habilitado e equipamentos 
calibrados conforme padrões do órgão 
metrológico, devendo o processo ter 
certificação na norma ABNT NBR ISO 
9001. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Além da caracterização da irregularidade, destaca-se também a evolução dos 

critérios para realizar o cálculo do consumo desviado, os quais, desde a Portaria 

DNAEE nº 466/1997, somente sofreram modificações com a publicação da 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, ou seja, somente evoluiu após 13 anos 

sem nenhuma modificação. O resultado dessa evolução é apresentado na Tabela 4. 
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TABELA 4 - COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA 
CÁLCULO DA CARGA DESVIADA 

 

Critérios para realizar o cálculo da carga desviada  

Portaria DNAEE 466/1997  Resolução  456/2000 Resolução 414/2010 

  

Mantém os critérios da 
Portaria 466/97. 

I - utilização do consumo apurado 
por medição fiscalizadora, desde 
que os selos e lacres, a tampa e a 
base do medidor estejam intactos.  

I – Fator de correção obtido a 
partir da avaliação técnica do 
erro do medidor. 

II - aplicação do fator de correção 
obtido por meio de aferição do erro 
de medição, desde que a tampa, 
borne e lacre estejam intactos.  

II – Aplicar o maior valor de 
consumo de energia elétrica  
ocorridos em até 12 meses de 
medição normal, 
imediatamente anteriores ao 
início da irregularidade. 

III - Aplicar a média dos três 
maiores valores de consumo de 
energia elétrica ocorridos em até 
12 meses de medição normal, 
imediatamente anteriores ao início 
da irregularidade. 

III - estimativa com base na 
carga instalada. 

IV - estimativa com base na carga 
instalada, aplicando-se para a 
classe residencial o tempo médio 
e a frequência de utilização de 
cada carga.  

  

V – Maior consumo 3 ciclos após 
regularização. 

FONTE: O AUTOR (2013). 

2.1.3 Recuperação de Receita por meio da carga inst alada 

As metodologias para estimar a quantidade de energia elétrica a ser faturada 

de consumidores que realizaram fraude na medição, e o período que essa fraude foi 

realizada, são um problema para todas as distribuidoras do país que, ao longo do 

tempo, procuram estabelecer métodos para uma maior assertividade e aproximação 

desse levantamento com o ocorrido na prática. 
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Apesar de existir uma regulamentação recentemente revisada e definida 

pela ANEEL na REN n° 414/2010, as fraudes cada vez mais modernas dificultam o 

trabalho de levantamento de toda a carga desviada e consequentemente a cobrança 

do CNR. 

Quando a distribuidora consegue, através do histórico de consumo da 

unidade consumidora, definir claramente quando foi realizada a fraude e qual o 

período que essa fraude foi feita, fica mais simples o levantamento da energia 

elétrica desviada a ser faturada e dificilmente os valores cobrados serão 

questionados. 

Entretanto, quando não há como se identificar no histórico de consumo o 

período e a quantidade desviada, surge o problema da definição de qual o melhor 

método a ser aplicado para realizar o levantamento da quantidade de energia a ser 

faturada. 

Esses procedimentos para caracterização da irregularidade e recuperação 

da receita, conforme mencionado anteriormente, são atualmente regulamentados 

pela ANEEL, através da Resolução Normativa n° 414/2010, em seu capítulo XI. 

Conforme estabelecido na referida resolução, após realizados os procedimentos 

para a devida caracterização da irregularidade, a distribuidora deve, de forma 

sucessiva, apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles 

apurados por meio de um dos seguintes critérios: 

a) Utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado 

em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, com 

registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) 

dias consecutivos; 

b) Aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de 

medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os 

selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; 

c) Utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de 

potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos 

completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade; 

d) Determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de 

potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando 
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identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da 

constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo 

médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, 

os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades 

consumidoras com atividades similares; ou 

e) Utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, 

proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e 

reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente 

posteriores à regularização da medição. 

 

A aplicação prática do critério “a”, que é a utilização de medição 

fiscalizadora, somente é viável para consumidores que possuem carga elevada, 

como comerciais, industriais e uma pequena quantidade de residenciais. Não se 

aplica então a grande parte dos consumidores residenciais, devido aos custos com a 

aquisição e instalação dos medidores fiscais (Figura 8) e a necessidade de 

desenvolvimento de padrões compactos para utilização na baixa tensão. 

 

 
FIGURA 8 - EXEMPLO DE MEDIDOR FISCAL INSTALADO  
FONTE: ANEEL (2013). 
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O critério “b” é utilizado em casos bastante específicos onde a fraude foi 

realizada no medidor sem que os lacres e selos dos equipamentos tenham sido 

danificados, ou seja, fraudes de elevado grau de sofisticação, não sendo usual a 

utilização desse critério porque normalmente esses componentes são violados 

durante a adulteração do medidor, conforme no exemplo demonstrado na Figura 9. 

 

 

FIGURA 9 - EXEMPLOS DE FRAUDES SEM VIOLAÇÃO DO MEDIDOR  
FONTE: ANEEL (2013). 

 

Para os consumidores residenciais, o critério “c” é normalmente o mais 

empregado nas concessionárias para a devida caracterização da irregularidade, e só 

não é aplicado para os casos onde é impossível identificar o início da irregularidade 

no histórico de consumo (“degrau de consumo”), conforme Figura 10. 

 

FIGURA 10 - EXEMPLO DE IRREGULARIDADE ONDE PODE SER VERIFICADA NO HISTÓRICO 
DE CONSUMO DE UMA UC 

FONTE: ANEEL (2013). 



38 
 

 

 

Entretanto, em parte das ocorrências verificadas, não é possível identificar a 

irregularidade no histórico de consumo (Figura 11), tais como: 

• desvio antes da medição; 

• fraude no medidor no primeiro mês de ligação; 

• aumento excessivo da carga após início da irregularidade; 

 

 
FIGURA 11 - EXEMPLO DE IRREGULARIDADE ONDE NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR NO 

HISTÓRICO DE CONSUMO 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Para os casos descritos acima, as distribuidoras deveriam utilizar o critério 

“d”, mas atualmente estão impossibilitadas por não terem disponível uma 

metodologia que determina o tempo médio e a frequência de utilização de cada 

carga para unidades residenciais, tendo então que aplicar o critério “e”. 

Entretanto, o critério “e” apresenta algumas desvantagens quando 

comparado com o critério “d”, primeiramente relacionado à necessidade de utilização 

de três ciclos de faturamento posteriores à regularização, o que resulta em um 

aumento de, no mínimo, 90 dias no processo de faturamento da energia desviada, e 

a impossibilidade de eliminar o efeito da redução do consumo após a eliminação da 

irregularidade, pela adequação do hábito da família para um padrão sem 

desperdício, por entenderem que todo o consumo de energia passará a ser cobrado. 

Portanto, para que as concessionárias possam utilizar o critério “d”, é 

necessário o desenvolvimento de uma metodologia para a realização de um estudo 

consistente do tempo médio e frequência de utilização de cargas em residências 

possibilitando assim o cálculo da energia desviada, para sua devida cobrança. 
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Algumas pesquisas correlatas foram identificadas para se estimar o tempo 

médio e a frequência de utilização de cargas em consumidores residenciais, com 

objetivo de embasar a estimativa de crescimento do consumo e da demanda 

brasileira, como a Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso 

(ELETROBRÁS, 2005) e referentes à eficientização energética e a inadimplência 

segundo Penin (2008). Entretanto, devido à atualidade dessa regulamentação 

(menos de dois anos), não há ainda uma metodologia para a determinação do 

tempo médio e da frequência de utilização das cargas em residências, objeto da 

presente proposta de dissertação. 

2.2 OS PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO (PRODIST) 

Além da revisão da Resolução Normativa ANEEL nº 456/2000, revogada 

pela Resolução Normativa ANEEL n° 414/2010, outro importante trabalho 

desenvolvido pela ANEEL foi a elaboração e aprovação dos Procedimentos de 

Distribuição de Energia Elétrica – PRODIST, que tem por objetivo de normatizar e 

padronizar as atividades técnicas relacionadas a operação, acesso, medição, 

funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica. 

O PRODIST é composto atualmente por nove módulos, onde oito deles 

foram aprovados por meio da Resolução Normativa n° 345 de dezembro de 2008 

(Revogada pela REN ANEEL n° 395 de 15.12.2009), resultado da Audiência Pública 

014/2008. O módulo 09 foi posteriormente aprovado pela Resolução Normativa n° 

499 de 2012, resultado da Audiência Pública 034/2011. Atualmente os módulos do 

PRODIST estão definidos conforme a seguinte estrutura, estabelecidas no Módulo 

01. 

Para o presente trabalho, serão utilizados os Módulos 2, por definir os 

critérios para caracterização da carga e do sistema elétrico e o Módulo 5, onde se 

estabelece os requisitos técnicos mínimos para utilização do medidor para 

levantamento de curva de carga. 
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2.3 FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA DE POSSES E HÁBITOS DO USO DE 

APARELHOS ELÉTRICOS 

Desde 1988, as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), por meio do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), aplica a 

Pesquisa de Posses e Hábitos de Consumo (PPH), nos setores residencial, 

comercial e industrial, nas cinco regiões do Brasil, com o objetivo de avaliar o 

mercado potencial de eficiência energética. 

Em 1997 e 1998, uma nova aplicação foi realizada pelas concessionárias, 

executada em parceria com a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro). Uma ultima aplicação foi realizada entre 2004 e 2006 com o escopo mais 

amplo nessa oportunidade, abrangendo além dos consumidores residenciais, os 

consumidores comerciais, industriais e poderes públicos em qualquer nível de 

tensão e os detalhes de sua aplicação, Fagundes (2011). 

Essa sua ultima versão (ano base 2005), se insere em um projeto global de 

“Avaliação do Mercado de Eficiência Energética no Brasil”, que contou com recursos 

doados pelo Global Environmemt Facility - GEF, por meio do Banco Mundial e com o 

apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Um dos 

resultados foi o relatório de Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso, 

ano base 2005: Classe residencial relatório Nordeste, base para realização da 

pesquisa do presente trabalho. 

A PPH é realizada através de questionário específico, desenvolvido com 

base nos padrões PUC/PROCEL para o segmento residencial baixa tensão (Anexo 

II). Sua aplicação objetiva coletar as informações de posse de eletrodomésticos, 

através do levantamento de carga realizado pelo pesquisador (verificação dos 

equipamentos e suas respectivas potências) e do hábito de uso de cada 

equipamento levantado. 

Além da posse e uso de equipamentos elétricos, a pesquisa da 

PUC/PROCEL procurou verificar outros fatores como as condições 

socioeconômicas, qualidade do fornecimento, comportamento devido ao 

racionamento, satisfação do consumidor, iluminação pública entre outros aspectos 

voltados a eficientização. 
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Diversos trabalhos que utilizaram por base uma PPH, além do estudo do 

PROCEL, foram avaliados para estabelecer os procedimentos seguidos pela 

pesquisa de posses e hábitos da presente dissertação. Sentelhas (2004), 

desenvolveu um Software para auxiliar no planejamento energético através do 

processamento das informações de posse e hábitos de uso de equipamentos 

elétricos de uma determinada área estudada. 

 Calili (2005), utilizou a pesquisa de posses e hábitos para desenvolver um 

método de detectar consumidores fraudulentos, através do uso de inteligência 

artificial. 

Ainda tratando do planejamento energético, Araújo, et al. (2005), utilizou 

dados de uma PPH para estimar o consumo dos principais usos finais de energia 

elétrica, dos consumidores residenciais de Recife. 

Pinho, et al. (2011) desenvolveu um modelo estatístico que permite a 

estimação da curva de carga por aparelhos considerando informações provenientes 

de uma PPH. Fagundes (2011) utilizou a pesquisa para desenvolver um método de 

estimativa dos Fatores de Carga e Demanda para os clientes do grupo A e B de uma 

distribuidora. 

A aplicação da PPH está fundamentada na identificação e caracterização do 

domicilio, levantamento da posse dos equipamentos elétricos (carga instalada), 

levantamento do hábito de consumo de cada equipamento e caracterização 

socioeconômica e comportamentais da família entrevistada. 

A primeira fase da PPH está relacionada em estratificar a população, para 

garantir uma pesquisa mais uniforme e seleção da amostra através de métodos 

estatísticos já consolidados no meio acadêmico. 

Na pesquisa realizada pelo PROCEL os domicílios foram segregados em 03 

(três) faixas de consumo: faixa 1 (0 a 200 kWh/mês); faixa 2 (201 a 300 kWh/mês) e 

faixa 3 (> 301 kWh/mês). Nesse ponto, sugere-se que seja avaliada a população da 

área de concessão onde a pesquisa está sendo realizada, tornando a divisão em 

faixas de forma mais homogêneas. O problema é verificado na Figura 12, onde 

cerca de 70% dos domicílios em todas as regiões, se encontram na primeira faixa 

estabelecida. 



42 
 

 

  

 
FIGURA 12 - DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA DE CONSUMO, CONFORME DADOS ESTABELECIDOS 
PELAS DISTRIBUIDORAS PARA O SEGMENTO RESIDENCIAL BAIXA TENSÃO BRASIL (2005)  
FONTE: RELATÓRIO PROCEL. (2005). 

 

Outra abordagem possível de divisão das faixas para realização da PPH, 

diferente do PROCEL é a utilização das faixas determinadas no item 6.9 da seção 

2.1 do módulo 2 do PRODIST, conforme segue: 

 

6.9 Para as unidades consumidoras com instalações conectadas ao 
SDMT, secundariamente, a estratificação deve ser feita por potência 
demandada nas seguintes faixas: 

a) Até 50 kW; 
b) Acima de 50 kW até 100 kW; 
c) Acima de 100 kW até 200 kW; 
d) Acima de 200 kW até 300 kW; 
e) Acima de 300 kW até 500 kW; 
f) Acima de 500 kW até 1.000 kW; 
g) Acima de 1.000 kW. 

Módulo 02 do PRODIST – ANEEL 

 

A PPH retornará dados dos equipamentos instalados nas residências 

(marca, modelo, potência), e o hábito de uso desses equipamentos, formando assim 

a base de dados da pesquisa. Com relação aos dados de equipamentos, o 

pesquisador deve coletar diretamente da placa de cada aparelho e na sua ausência, 

deve-se levantar o máximo de informações sobre suas características (como 

exemplo: geladeira média de duas portas). 
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A verificação do hábito de consumo consiste em entrevistar um dos 

moradores da residência, verificando a frequência mensal de uso de cada 

equipamento, para a formação da base de dados da pesquisa realizada. 

2.4 FUNDAMENTOS DA ANÁLISE MATEMÁTICA 

2.4.1 Seleção da amostra 

Quando não há possibilidade de se realizar uma pesquisa em todo o 

universo, um estudo amostral é normalmente utilizado, inclusive o tamanho da 

amostra deve ser avaliado para não inviabilizar a pesquisa, devido os altos custos 

associados. No caso do presente trabalho, o universo é a classe residencial de uma 

distribuidora de energia elétrica, o que pode representar valores superiores a um 

milhão de unidades.  

Outro aspecto para a utilização de um estudo amostral está relacionado ao 

custo. Sabe-se que em qualquer amostra o custo da pesquisa sempre é proporcional 

ao tamanho da amostra, conforme Oliveira (2004), que pode ser um limitador da 

pesquisa. 

Para garantir que o processo de amostragem venha a produzir resultados 

confiáveis e livres de vieses, a amostra selecionada terá que possuir características 

de aleatoriedade que garantam a sua representatividade. A amostra terá que 

abranger os diversos perfis de consumidores, para captar as distintas realidades do 

mercado e de comportamento entre as distintas classes sociais. 

A utilização da amostragem estratificada proporcional visa garantir um 

aumento de precisão nas estimativas das características da população e torna-la 

mais homogênea. 

Nesse caso, consiste em quantificar uma amostra para cada um dos 

estratos, e selecionar os elementos da amostra entre as regionais, em número 

proporcional ao tamanho de cada uma delas. Utilizando-se este método de 

repartição amostral garante-se que a amostra seja auto-ponderada, o que significa 

que as proporções amostrais são estimativas não viesadas das proporções 

populacionais, então temos: 
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N =  número de elementos da população  

L =  número de estratos  

NL =  número de elementos do estrato L  

n =  tamanho da amostra a ser selecionada.  

 

Nota-se que:  

N = N1 + N2 + ... + NL 

 

Calcula-se a fração de amostragem dada por: 

 � = 	 ��                                                          (1) 

 

 

Número de elementos a serem sorteados em cada estrato será:  

 

N1f, N2f, ..., Nkf 

 

Em casos reais, não é possível determinar todas as possíveis combinações 

de amostras de n elementos para a determinação de dados estatísticos da 

população. Para tal, é necessário calcular o tamanho da amostra (n) de tal forma a 

que a média da amostra difira pouco da média da população. Algebricamente, 

assumindo-se a distribuição normal reduzida N(0,1), para a qual: 

 

σ
µ n

XZ ⋅−= )(
                                                    (2)

 

 

X  - Média da população 

µ  - Média da amostra 

σ  - Desvio Padrão 

γZ - Grau de confiança 
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Para o cálculo de uma amostra “n” de população dita como infinita tem-se a 

seguinte equação, através do rearranjo da equação (2). 

 

2

22

ε
σ γZ

n
⋅

=                                                      (3) 

σ  - Desvio Padrão 

γZ - Grau de confiança 

ε  - Erro máximo )( µ−X  

 

Para realizar o cálculo de uma amostra “n” de população N finita, admitindo-

se um coeficiente de variação CV e um erro amostral R, é verificada a partir do 

rearranjando dos termos da equação (3). Note que, é necessário agregar um fator 

de correção para população finita, uma vez que as amostras reais serão sem 

reposição da população. 

  

)1( −⋅
−⋅⋅=

Nn

nN
Zγµ

σ
µ
ε

                                          (4)
 

 

σ  - Desvio Padrão 

γZ - Grau de confiança 

ε  - Erro máximo 

µ  - Média da amostra 

N - Número de elementos da população 

1−
−

N

nN
 - fator de correção para populações finitas 

 

o que resulta em: 

 

                                                                      (5) 

 

 

 

 

Nn
CVR

11
96,1 −⋅⋅≅
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Sendo 

R  - Erro amostral: 
µ
ε=R  

CV - Coeficiente de variação: 
µ
σ=CV  

 

Onde γZ  corresponderia a um grau de confiança 95,0=γ , igual a 1,96 para 

uma distribuição normal. 

A partir da equação (5), rearranjando seus termos, obtém-se a equação para 

cálculo da amostra n de uma população N finita, admitindo-se um coeficiente de 

variação CV e um erro amostral R: 

 

 
22

2
2

96,1
1

96,1








⋅+








⋅
=

R

CV

N

R

CV

n  (6) 

 

A amostragem por faixa de consumo está baseada em método probabilístico 

aleatório simples sem reposição. Note que, se o tamanho da amostra for inferior a 

5% (cinco por cento) quando comparado para qualquer um dos estratos, pode-se 

afirmar que a população é infinita, não havendo necessidade de aplicação do fator 

de correção e dessa forma justifica-se o uso da equação (3). 

2.4.2 Análise Multivariada 

Quando é necessário realizar uma análise que abrange dados de diversas 

variáveis de uma amostra com muitos elementos as análises multivariadas são 

usualmente utilizadas, por abrangerem vários métodos estatísticos que 

simultaneamente analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo da amostra.  

A compreensão das relações entre muitas variáveis torna a análise 

multivariada muitas vezes difícil para ser compreendida pela mente humana por 

estar sobrecarregada pelo grande volume de dados, explica Johnson (2007).  
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Vale lembrar que o desenvolvimento da computação foi fundamental para 

aprimorar os testes estatísticos de análise multivariadas, e, com o surgimento de 

máquinas com maior capacidade de processamento, é possível a utilização de 

banco de dados grandes e complexos, possibilitando seu uso em larga escala. 

Algumas técnicas de análise multivariada podem ser destacadas, como:  

a) Análise de Agrupamento; 

b) Análise Discriminante; 

c) Componentes Principais e dos fatores comuns; 

d) Correlação Canônica; 

e) Regressão Múltipla e Correlação Múltipla; 

f) Distância Euclidiana; 

g) Escalonamento Multidimensional; 

h) Distância de Penrose-Mahalanobis; 

i) Teste de Bartlett; 

j) Teste de Hotelling; 

k) Análise de variância e covariância; 

l) Teste de Mantel. 

2.4.2.1 Análise de Agrupamento 

A análise de agrupamento (cluster analysis) é uma técnica de estatística 

multivariada, com a finalidade principal de agrupar objetos de características 

semelhantes em subgrupos significativos com base em um conjunto de variáveis e 

diferenças entre as variáveis dos demais grupos. Assim, se o objetivo tiver sido 

atingido, o resultado é a formação de grupos, onde os elementos de cada grupo 

possuem uma grande semelhança entre si e uma certa diferença entre os elementos 

dos demais grupos. 

Os dois métodos existentes de classificação dos agrupamentos são o não-

hierárquico e hierárquico. O primeiro permite a formação de um número pré-

definidos de agrupamentos e a partir dessa definição feita pelo pesquisador, avaliar 

qual a melhor configuração para realizar a análise. No segundo a divisão é 

estabelecida pela própria aplicação do método, não sendo definida pelo usuário. 
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Os métodos não-hierárquico e hierárquico permitem classificar todo o 

universo analisado em um número crescente ou decrescente de conjuntos. O 

método divisivo, permite que o agrupamento parta de um único agrupamento e os 

dados sejam desagregados, formando assim um maior número de clusters. Já o 

método aglomerativo, trabalha na posição oposta, partindo da avaliação de cada 

elemento até a formação de um único agrupamento contendo todos os elementos da 

amostra, explica Johnson (2007). 

Na análise multivariada de agrupamento, a identificação dos grupos e suas 

características é resultado da própria aplicação da metodologia, sendo diferente da 

análise discriminante, onde os grupos são pré-definidos. Nessa técnica, quando 

itens (unidades ou casos) são agrupados, a proximidade é usualmente indicada por 

alguma espécie de distância (Romanatto, 2011). 

Destaca-se entre os diversos métodos da estatística multivariada para 

realização dos procedimentos de agrupamento não hierárquico, o método 

denominado K-means, porque busca os melhores agrupamentos possíveis de um 

conjunto de elementos, com um número de clusters previamente definidos. Já para o 

critério de similaridade, que é o cálculo da distância entre os pontos encontrados, 

destaca-se também o quadrado da distância Euclidiana, comumente usado. Essa 

metodologia além da facilidade de aplicação quando se está perante um elevado 

número de observações, está difundida na maioria dos softwares estatísticos. 

Os métodos não-hierárquicos são mais rápidos que os hierárquicos, mas 

possuem como desvantagem a necessidade de definição do número de 

agrupamentos antecipadamente. 

2.4.2.2 Análise de clusters – método K-means 

O termo K-mean sugerido por MacQueen (1967), descreve seu algoritmo 

que atribui a cada item analisado ao cluster com o centróide mais próximo.  

O método parte de um número de agrupamentos (k) pré-definidos pelo 

pesquisador e com base nessa informação, calcula pontos que representam o centro 

de cada agrupamento, agrupando os elementos mais próximos desses centroides 

em seus respectivos grupos, e, movidos heuristicamente até alcançar um equilíbrio 

estático. 
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É realizada uma divisão dos casos obtidos pelos k grupos pré-definidos e a 

melhor partição dos “n” casos será aquela que otimize o critério escolhido. Conforme 

Guidini, et al. (2008), o procedimento inicia-se usando os valores dos primeiros ‘k’ 

casos como estimativas temporárias das médias dos clusters. Note que cada 

elemento que entra no agrupamento, altera a média e consequentemente o seu 

centroide, e esse processo ocorre até a estabilização da média, limitado a um 

número pré-determinado de interações. 

2.4.2.3 Distância Euclidiana 

Para verificar a similaridade dos elementos, ou seja, encontrar o centroide 

mais próximo de cada item dentre os agrupamentos, é usualmente utilizada a 

distância Euclidiana. 

A distância euclidiana é definida pela seguinte equação: 

 

 

                                             (7) 

 

 

Já o quadrado da distância euclidiana é dado pela seguinte equação: 

 

 

                         (8) 

 

 

A distância euclidiana quadrada tem vantagem com relação à distância 

euclidiana por não ser necessário calcular a raiz quadrada, o que acelera 

sensivelmente o tempo de computação, e é a distância recomendada para o método 

de agrupamento centroide, Hair, et al. (2005). 

�	��, 
� = 	���
��� xi −  yi �² �

 

�²	��, 
� = 	��
��� xi −  yi �²  



50 
 

 

2.4.3 Fator de Carga e Fator de Demanda 

A Resolução Normativa n° 414/2010, define fator de carga e fator de 

demanda da seguinte forma: 

“Art 2° (...) 

XXXIII – fator de carga: razão entre a demanda média e a demanda máxima 

da unidade consumidora ocorridas no mesmo intervalo de tempo 

especificado;  

XXXIV – fator de demanda: razão entre a demanda máxima num intervalo 

de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora;” 

Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 

  

Os valores dos fatores de carga e de demanda individuais podem então ser 

definidos através das seguintes equações: 

 

• Fator de Carga 

(9) 
 
 

 
Onde: 

 
     Fc = fator de carga 

     Dmed = demanda média (kW),  

     Dmax = demanda máxima (kW) 

 

• Fator de Demanda 

(10) 
 
 

Onde: 
 
     Fd = fator de demanda 

     Dmax = demanda máxima (kW) 

     Pi = potência instalada (kW) 

�� = 	�������� 

�� = 	 ������  



51 
 

 

 

Vale esclarecer que demanda media é a energia consumida (kWh) dividida 

pelo tempo em hora, já a demanda máxima é o valor do maior consumo de energia 

verificado no período avaliado. Para unidades consumidoras residenciais, a 

demanda máxima geralmente ocorre no horário de ponta6, momento em que há um 

maior número de equipamentos funcionando simultaneamente. 

Fagundes (2011) define o fator de carga como um índice adimensional que 

varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor a eficiência energética da 

instalação, já o fator de demanda mede a utilização simultaneamente dos aparelhos 

existentes, que também é um índice adimensional que varia de 0 a 1 e quanto mais 

próximo de 1, significa que o consumidor consegue utilizar em quase sua totalidade 

a potência instalada. 

Por fim, ao utilizar as duas equações acima, o resultado é a seguinte 

equação: 

 

(11) 

 
 

Como uma pesquisa de posses de hábitos é possível verificar valores de 

Dmed e Pi, e sendo esses valores conhecidos, é possível verificar o produto do fator 

de carga pelo fator de potência. 

Pelas definições, tanto o fator de carga (Fc), quanto o fator de demanda 

(Fd), são índices adimensionais que variam de 0 a 1, logo, ao realizar a 

multiplicação dos dois índices, o resultado obtido não poderá ser maior do que um. 

 

 

 

_______________  
 
6 Período de três horas diárias e consecutivas verifica-se a maior demanda de energia da 

distribuidora. Geralmente o horário de ponta ocorre das 18 às 21h. 

��	�	�� = 	������  
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3 METODOLOGIA PROPOSTA 

Após alteração realizada pela Resolução Normativa ANEEL n° 414/2010, 

parte das distribuidoras do Brasil passou a não mais utilizar o critério da carga 

instalada como uma forma de realizar o cálculo do consumo não registrado, e as que 

decidiram utilizar, estão seguindo como referência o resultado da PPH realizada pelo 

PROCEL em 2005. 

O problema principal da utilização do resultado da pesquisa realizada pelo 

PROCEL está no objetivo principal da realização da pesquisa que foi o 

conhecimento da posse e hábito de consumo geral do brasileiro para fins de 

implementação de política de eficiência energética. Nesse sentido, o resultado do 

PROCEL é a utilização média de cada equipamento para toda classe residencial, o 

que pode gerar grandes desvios de consumo de cada equipamento entre as 

diferentes classes sociais do estado, que possuem diferentes hábitos de consumo. 

Para eliminar essas distorções e garantir que o cálculo da energia elétrica 

desviada reflita o mais próximo possível da energia realmente consumida, é 

proposta metodologia para melhoria do processo de cálculo da energia desviada nas 

unidades consumidoras residenciais, para fins de cobrança pelas distribuidoras 

apresentada no fluxograma da Figura 13. 
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FIGURA 13 - FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA APLICADA 
FONTE: O AUTOR (2013). 

3.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

A proposta está fundamentada inicialmente em levantar da base de dados 

do sistema comercial da distribuidora de pelo menos um ano, contendo somente os 

consumidores residenciais ligados, pelo período mínimo de seis meses. 

Na fase de levantamento dos dados para definição do tamanho da amostra, 

o pesquisador precisa extrair do sistema de faturamento da distribuidora (sistema 

comercial) as informações de faturamento de todas as unidades consumidoras 

residenciais na situação ligada. 

A base de dados deve ser composta pelo código da UC, nome do 

consumidor, regional, município, localidade, endereço, número do medidor, 

coordenadas geográficas do medidor (se houver disponibilidade facilitará a 

localização da unidade em campo), a classe de consumo, os últimos 12 meses de 

consumo medido. Vale reforçar a atenção nessa ultima informação, para que não 
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seja extraído do sistema o consumo faturado, porque quando o consumo medido é 

inferior ao custo de disponibilidade definido no artigo 98 da Resolução Normativa 

ANEEL 414/2010, o consumo faturado segue os limites mínimos estabelecidos no 

referido artigo, o que pode alterar a média de consumo da unidade. 

 

“Art. 98. O custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável ao 
faturamento mensal de consumidor responsável por unidade consumidora 
do grupo B, é o valor em moeda corrente equivalente a:  
I – 30 kWh, se monofásico ou bifásico a 2 (dois) condutores;  
II – 50 kWh, se bifásico a 3 (três) condutores; ou  
III – 100 kWh, se trifásico.  

§ 1o O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o 
consumo medido ou estimado for inferior aos referidos neste artigo, não 
sendo a diferença resultante objeto de futura compensação.”  

 
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010  

 
Nesta etapa também deve ser realizado um levantamento da potência de 

equipamentos eletrodomésticos com base em catálogos, sites de fabricantes e de 

concessionárias para montar uma base de dados contendo os equipamentos 

comumente utilizados e suas potências médias. Sugere-se que a média seja 

formada com a informação de pelo menos três equipamentos similares. Os dados 

serão utilizados quando da inexistência da placa dos equipamentos, e poderão ser 

atualizados no decorrer da pesquisa.  

3.2 DEFINIÇÃO DA ESTRATIFICAÇÃO E TAMANHO DA AMOSTRA 

Na definição da estratificação e tamanho da amostra, propõe-se uma divisão 

da população por faixa de consumo, resultado da média dos 12 (doze) últimos 

meses de consumo lido da UC e a divisão proporcional por regional. Caso não se 

tenha disponibilidade de 12 meses (novas ligações), deve-se verificar pelo menos 

seis meses. 

Essa divisão tem por objetivo tornar a amostra uma representação mais 

fidedigna do universo, Dantas (2006). 
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3.2.1 Divisão da amostra por faixa de consumo 

Adotou-se as seguintes faixas de consumo: faixa 1 (0 a 30 kWh/mês); faixa 2 

(31 a 100 kWh/mês); faixa 3 (101 a 220 kWh/mês) e faixa 4 (>220 kWh/mês). Essas 

faixas foram definidas por melhor se adequar ao perfil do mercado consumidor 

residencial do Maranhão, que tem por característica cerca de 80% dos seus 

consumidores residenciais pertencentes a subclasse residencial baixa renda7, ou 

seja, por possuírem um baixo poder aquisitivo, consequentemente possuem um 

baixo consumo mensal. 

Outra possível divisão por faixa a ser adotada pode ser a definida no Módulo 

02 do PRODIST, utilizada para realização da PPH na campanha de medida para fins 

de caracterização da carga das distribuidoras, conforme já mencionado na seção 

2.3.1 dessa dissertação. 

A seleção das faixas pode variar de distribuidora para distribuidora, sugere-

se avaliar o perfil do mercado consumidor residencial da área que se deseje 

implantar a metodologia e após essa avaliação selecionar a melhor divisão da faixa 

que se adeque a esse perfil de consumo do mercado. 

3.2.2 Divisão da amostra por regional 

Além da divisão da amostra por faixa de consumo, para as distribuidoras que 

atuam em estados com grande extensão territorial, também propõe-se adotar a 

divisão da amostra proporcional por regional, que são as bases operacionais da 

empresa criadas para facilitar a gestão operacional. As sedes das regionais das 

distribuidoras geralmente são localizadas nos municípios de maior 

representatividade para o estado, devido o tamanho da população, a renda do 

município ou em alguns casos sua posição geográfica estratégica. 

Essa divisão facilita o trabalho de aplicação dos questionários nas unidades 

consumidoras sorteadas, tendo em vista as grandes distâncias territoriais dos 

estados brasileiros e a decisão de centralizar as equipes em uma única sede, 

_______________  
 
7 A subclasse baixa renda tem direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, atualmente regulamentada 

pela Lei nº 12.212 de janeiro de 2010. 
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dificultaria a pesquisa devido à necessidade de realizar grandes deslocamentos para 

uma mesma equipe. 

3.2.3  Tamanho da amostra 

O tamanho da amostra foi definido pela aplicação da metodologia detalhada 

no capítulo 2, através da utilização da equação (3) apresentada no item 2.4.1. Para 

cada faixa de consumo foi realizada a divisão de forma proporcional pelo número de 

consumidores de cada regional. Como em campo existem muitas 

incompatibilidades, para garantir que o mínimo da amostra fosse realizada e 

validada, foi realizado o sorteio de uma quantidade de unidades superior em 50% ao 

mínimo amostral estabelecido. Ao se atingir a quantidade mínima necessária de 

pesquisas validadas estabelecida, pode-se interromper o trabalho de aplicação dos 

questionários de pesquisa. 

3.3 DEFINIÇÃO DOS PRÉ-REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO DA UC À 

ENTREVISTA 

Somente foram considerados para sorteio da amostra, os consumidores 

residenciais, com pelo menos seis meses de consumo faturado (exclusão de ligação 

nova), para que fosse possível a definição do perfil e seu devido enquadramento na 

faixa de consumo. Para isso, foi necessário excluir as UCs que apresentaram 

histórico de irregularidades na medição, evitando assim visitas improdutivas pela 

rejeição da unidade em campo.  

Por fim, foram excluídas as unidades consumidoras que estavam com seu 

fornecimento de energia suspenso por inadimplência (situação Corte Recente no 

sistema), para que a aplicação da pesquisa ocorresse apenas nas UCs regulares. 

Esse parâmetro foi necessário porque era necessário que a UC tivesse com o 

fornecimento de energia ocorrendo de forma regular. 
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3.4 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

O questionário deveria possibilitar o cadastramento de todas as cargas da 

unidade consumidora, onde o pesquisador anotou os dados como: o tipo de 

equipamento (TV, geladeira, lâmpada, etc.) a potência de placa, marca e modelo do 

equipamento. 

Além das anotações decorrentes do levantamento da carga, foram 

necessários campos para levantamento do hábito de consumo de cada equipamento 

declarado, além da verificação da frequência de uso e os horários de utilização no 

dia (quantidade de vezes e horários de utilização). Vale reforçar a importância de 

diferenciar o consumo nos dias de semana (segunda-feira à sexta-feira) dos 

consumos no sábado, domingo e feriados, dias que geralmente as unidades 

residenciais possuem um perfil diferente de consumo. 

Os questionários foram auto-explicativos e já foram impressos com os dados 

cadastrais como o número da UC, a faixa de consumo e o endereço, sendo 

necessário o pesquisador confirmar em campo esses dados e complementar com as 

demais informações do imóvel como o tempo de residência e quantidade de 

residentes. 

O questionário foi desenvolvido, tomando como base o questionário utilizado 

na pesquisa campo realizada pela PUC-Rio em parceria com a ELETROBRÁS e 

PROCEL, excluindo os quesitos relativos às condições socioeconômicas, qualidade 

do fornecimento da energia elétrica, medidas adotadas no racionamento, previsão 

de aquisição de eletrodomésticos, por não haver relação com a necessidade da 

pesquisa a ser realizada. 

Os questionários foram aplicados por equipes técnicas da CEMAR 

especializadas em identificação de irregularidade na medição, treinadas para 

realizar o levantamento de carga e aplicar a PPH. 

3.5 SORTEIO DA AMOSTRA 

O sorteio da amostra foi realizado de forma aleatória sem reposição 

estratificando proporcional por regional (se for o caso da distribuidora). Existe uma 
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série de softwares disponíveis no mercado capazes de realizar o sorteio aleatório de 

uma base de dados, como o Excel. Para garantir a aleatoriedade, pela facilidade de 

manuseio de bases com elevado números de linhas, possibilidade de realização de 

filtros e segregação em novas bases, e a segurança no armazenamento dos dados, 

sugere-se a utilização do Software Audit Command Language (ACL). 

De posse da amostra por faixa de consumo e após alinhamento da forma do 

trabalho com todas as equipes, cada regional aplicou o questionário de pesquisa de 

posse e hábito de consumo desenvolvido com base na PPH realizada pelo 

PROCEL. 

3.6 PRÉ- AVALIAÇÃO DA UC 

Para cada unidade consumidora pertencente à amostra selecionada, 

levantou-se o consumo mensal de um período mínimo de seis meses, sendo o 

ultimo mês, o mais próximo da realização das entrevistas.  

Após o levantamento dos dados de consumo, foi realizada uma verificação 

da consistência dos dados, levando em consideração: 

a) o correto enquadramento na faixa de consumo, através da média dos últimos 

seis meses ou período maior, se houver disponibilidade; 

b) inexistência queda brusca no consumo mensal dos três últimos meses. 

Através do cálculo da média de consumo dos últimos três meses e dos 

últimos seis meses, e a razão entre elas. A unidade foi validada se esse valor 

estivesse entre 0,5 e 1,5; e 

c) ocorrência de seis meses sem registro de consumo. 

 

O trabalho de pré-avaliação da Unidade Consumidora consistiu inicialmente 

na avaliação do correto enquadramento em sua respectiva faixa de consumo, 

quando possível. Ocorrências de unidades consumidoras com grande área 

construída e identificada como média de consumo mensal de até 30 kWh é um 

exemplo de inconsistência, que foi apontado e não realizada a PPH nessa UC. 

Outro ponto importante verificado antes da realização da PPH está 

relacionado com a correta classificação da unidade consumidora como residencial (a 

unidade consumidora deveria ser exclusivamente residencial). Casos onde no local 
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também funciona um pequeno comércio, sem a separação da medição, são comuns, 

principalmente nas cidades do interior do estado. As equipes foram orientadas para 

descarta qualquer ocorrência de UC onde a carga não era exclusivamente 

residencial. 

Por fim, para realização da pesquisa a equipe de pesquisadores inspecionou 

a medição, verificando a ocorrência de irregularidade na medição. Essa inspeção foi 

precedida da emissão do TOI, conforme estabelecido na Resolução Normativa 

ANEEL n° 414/2010. Caso houvesse alguma irregularidade constatada, a unidade 

consumidora era descartada. 

Após a verificação dos critérios anteriormente destacados, a unidade 

consumidora está aprovada para realização da PPH.  

3.7 REALIZAÇÃO DA PPH 

A realização da Pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de consumo 

teve por base a aplicação pela equipe de pesquisadores, após validação da unidade 

consumidora, de questionário de pesquisa específico, desenvolvido com base no 

trabalho desenvolvido pelo PROCEL. 

Para realização da pesquisa, foram utilizadas equipes de fiscalização 

especializadas em identificação de irregularidade na medição. As equipes 

receberam treinamento de como abordar o consumidor, evitando assim que os 

entrevistados não respondessem honestamente a pesquisa. A sugestão é que sejam 

utilizadas pelo menos duas equipes por regional, possibilitando assim a comparação 

das pesquisas nas unidades de negócio, e o número reduzido facilita o treinamento 

e a aferição da pesquisa. 

As equipes foram orientadas a informar ao cliente que se tratava de um 

trabalho de pesquisa para melhoria no fornecimento de energia, das relações entre 

concessionária e consumidor, e que a contribuição do consumidor ao dar acesso ao 

levantamento de carga era fundamental para o sucesso do trabalho, revertendo em 

melhorias para ele e para o sistema em médio prazo. 

Para a realização da pesquisa, foram propostas algumas adaptações no 

questionário da pesquisa realizada pelo PROCEL, necessárias para absorver as 

particularidades regionais do estado do Maranhão, como a questão do clima. 
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A primeira etapa abrangeu o levantamento das características do imóvel e 

da família que reside no local. Foi importante o levantamento de dados que 

identificassem o entrevistado como o nome e idade (não foram aceitas entrevistas 

realizadas em entrevistados com idade inferior a 15 anos). Outro ponto importante 

foi o levantamento das características do imóvel, como a identificação dos 

ambientes e suas quantidades (salas, quartos, banheiros, escritórios, área de 

serviço, etc.,). Por fim foi necessário o levantamento da quantidade de adultos e 

crianças que habitam o imóvel e o tempo que a família reside no local. 

A segunda etapa da PPH abrangeu o levantamento de carga da residência, 

o entrevistador identificou todos os equipamentos existentes na unidade 

consumidora, sempre informando a potência de placa, marca e modelo do 

equipamento. Quando o entrevistador não conseguia as informações de placa do 

equipamento, era necessário informar, além de fabricante e modelo, dados que 

possibilitassem uma melhor estimativa da potência, tais como: 

a) No caso de geladeira ou freezer, fazer o levantamento do número de portas, 

se o equipamento era frost free; 

b) Para as TVs, realizar a identificação de tamanho, modelo, fabricante e tipo 

(tubo, LCD, Plasma ou LED); 

c) No caso de ar-condicionado, levantar informações de modelo, marca e 

capacidade em BTU/h. 

Após levantamento da carga instalada, a equipe de pesquisadores, 

perguntou ao entrevistado o hábito de consumo dos integrantes da unidade 

consumidora, questionando a utilização dos equipamentos verificados, de segunda-

feira à sexta-feira, sábados e domingos. Outra premissa era o questionamento do 

hábito de consumo entre o inverno e o verão. 

Alternativamente, na ausência de informação da potência, os pesquisadores 

coletaram o máximo de características do equipamento, como quantidade de portas 

em caso de geladeira, marca, tamanho do equipamento, modelo, etc., e diante 

desses dados, pôde-se utilizar a potência média do equipamento. 

Para dar suporte a pesquisa com a utilização de potência média dos 

equipamentos, foi necessário montar uma base de dados com a potência dos 

principais eletrodomésticos com base em catálogos, sites de fabricantes e de 

concessionárias. Os dados foram utilizados quando da inexistência da placa dos 

equipamentos. 
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3.8 TRATAMENTO DOS DADOS DA PESQUISA 

Os dados obtidos nos questionários da pesquisa foram tabulados em 

planilhas do programa Microsoft Excel 2010, verificando-se sempre o preenchimento 

correto de todos os campos do formulário.  

Nesta etapa verificou-se as seguintes ocorrências: 

a) Ausência ou inconsistência de identificação da potência ou características dos 

equipamentos; 

b) ausência de cargas típicas; 

c) identificação de carga não residencial; 

d) tempo de residência inferior a seis meses; 

e) produto fator de carga (��) versus fator de demanda (��) superior á uma 

unidade. 

Todos os questionários onde foram verificadas as inconsistências listadas 

nos itens “a” e “b”, retornaram para sua devida correção. A verificação dos demais 

itens (“c”, “d” ou “e”) são critérios para exclusão da pesquisa. 

Especificamente sobre a ocorrência do item “b”, ela é verificada quando no 

questionário não constou equipamentos normalmente verificado nas residências 

como lâmpadas, geladeira. Nesses casos os questionários foram indicados para 

nova verificação em campo. 

Com relação ao item “e”, que trata do fator de carga (��) versus fator de 

demanda (��), sabe-se que o resultado de seu produto não pode ser superior a 1,0. 

Admitindo-se um erro de 10% sobre esse resultado, uma vez que foi considerada 

para o cálculo uma quantidade média de horas do período de medição (720), e  

dependendo do ciclo de leitura essa quantidade pode atingir até  792 horas (33 

dias), logo, nos casos onde esses valores (Equação 11 do item 2.4.3) forem 

superiores a 1,1, o consumidor deverá ser excluído e os dados revisados em campo. 

Após o tratamento de todos os questionários, se não fosse atingida a 

quantidade mínima necessária de pesquisas aprovadas, era necessário um novo 

sorteio aleatório de uma amostra complementar para faixa que não obteve a 
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quantidade mínima, até que todas as faixas obtivessem o número mínimo de 

pesquisas validadas. 

3.9 ANÁLISE MULTIVARIADA PARA DETERMINAR OS AGRUPAMENTOS DE 

CONSUMO 

Na análise dos dados validados na PPH, foi aplicada a metodologia de 

análise multivariada de dados para a determinação do melhor agrupamento dos 

consumidores avaliados, e diante desses agrupamentos, verificar o consumo médio 

mensal de cada equipamento. 

Foi utilizado o método não hierárquico de agrupamento K-MEANS, por 

permitir que o pesquisador defina o número de agrupamentos (K) e a partir dessa 

definição, avaliar qual a melhor configuração para realizar a análise. Também foi 

utilizada a distância Euclidiana para avaliar a similaridade dos elementos por ser 

comumente utilizada, conforme já comentado no capítulo 2. 

A metodologia depende de ferramentas que possibilite uma avaliação mais 

complexa dos dados, logo, utilizou-se o MATLAB, por possuir função específica para 

aplicação dessa metodologia sugerida que é a função K-MEAN, além de ser um 

software de fácil interface com o usuário. 

A função K-MEAN no MATLAB, já vem parametrizada para utilização do 

quadrado da distância Euclidiana, sendo necessária apenas a definição da 

quantidade de agrupamentos (Clustes) pelo usuário. 

Os dados resultantes dessa análise formam a base de dados para o 

desenvolvimento do software que possibilitará a cobrança pela carga declarada. 

3.9.1 Avaliação dos Agrupamentos  

Para análise inicial dos agrupamentos foram utilizados a média e desvio 

padrão dos consumos. O desvio padrão é uma medida de dispersão que tem em 

comum com o desvio médio o fato de medir o afastamento dos dados observados 

em relação à média da distribuição. A diferença entre os dois indicadores reside no 

fato de que para o cálculo do desvio padrão, em lugar de serem utilizados os valores 
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absolutos dos desvios, são utilizados o “quadrado” desses desvios. O desvio padrão 

é definido como a raiz quadrada da média do quadrado dos desvios dos dados 

observados, em relação à média da distribuição desses (VIRGILLITO, 2010). 

O desvio padrão mede a variabilidade dos valores em torno da média. Um 

baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar próximos da média. Já um 

desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados por uma gama de valores. 

O valor mínimo do desvio padrão é zero quando não há variabilidade, ou seja, que 

todos os valores são iguais à média. Diante do exposto, pode-se afirmar que quanto 

menor o desvio padrão maior a homogeneidade da amostra. 

Para aprofundamento dessa análise faz-se necessária a aplicação do 

conceito de coeficiente de variação (CV). Esse coeficiente é uma medida relativa de 

dispersão útil para a comparação em termos relativos do grau de concentração em 

torno da média de séries distintas. É dado pela razão entre o desvio padrão e a 

média. 

Segundo Bastos (2007), coeficientes de variação menores do que 0,2 

sugerem pouca dispersão nos dados, enquanto coeficientes maiores que 1,0. 

Quando o desvio padrão é maior que a média, indicam dispersão bastante elevada. 

Coeficientes de variação maiores que 0,5 também sugerem que a distribuição 

analisada tende a uma forma assimétrica ou não-Normal. 

 Na validação da quantidade de agrupamentos, somente foram aceitos se o 

CV de cada grupo apresentar valores inferiores a 1,0. Valores superiores significa 

que a divisão deve ser desconsiderada. 

3.9.2 Definição da quantidade de agrupamentos 

Os dados de carga instaladas resultantes da pesquisa, foram agregados aos 

dados de consumo médio de cada UC para a definição dos agrupamentos, através 

do software selecionado para aplicação do método de agrupamento K-MEANS (no 

caso da presente dissertação foi o MATLAB). 

Foi utilizado o método não hierárquico divisivo, ou seja, parte-se de um único 

conjunto e até a divisão na quantidade de agrupamentos que melhor represente os 

dados carregados no sistema. 
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3.10 LEVANTAMENTO DO TEMPO DE CONSUMO DIÁRIO DOS PRINCIPAIS 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS RESIDÊNCIAS 

Através do resultado dos agrupamentos e dos hábitos de consumo coletados 

na PPH, foi possível realizar o cálculo do consumo médio diário de cada 

equipamento para os diferentes grupos de consumidores, formando uma base de 

dados de frequência de utilização diária dos principais equipamentos utilizados em 

residências. 

Através dessa base de dados é possível, diante da carga instalada de uma 

UC residencial, calcular o consumo médio mensal dessa UC. 

3.11 CÁLCULO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO 

Para realizar o cálculo do consumo não faturado, após definição do período 

que ocorreu a fraude, a distribuidora deve comparar o consumo faturado do período 

com o consumo estimado pela metodologia apresentada, através da carga instalada 

na unidade consumidora. A diferença entre os dois consumos é o que será faturado 

no processo de CNR. 

Para os casos onde a distribuidora não consiga pelo histórico de consumo, 

definir o período exato da irregularidade, a cobrança ficará limitado a seis ciclos de 

faturamento, conforme limitação estabelecida na Resolução Normativa ANEEL nº 

414/2010, conforme segue: 

Art. 132. “O período de duração, para fins de recuperação da receita, no 

caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência 

de medição decorrente de aumento de carga à revelia, deve ser 

determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de 

energia elétrica e demanda de potência, respeitados os limites instituídos 

neste artigo.  

§ 1º Na impossibilidade de a distribuidora identificar o período de duração 

da irregularidade, mediante a utilização dos critérios citados no caput, o 

período de cobrança fica limitado a 6 (seis) ciclos, imediatamente anteriores 

à constatação da irregularidade. 

Resolução Normativa ANEEL 414/2010 
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3.12 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

Para validação do método, foram instalados em uma amostra de 50 

unidades consumidoras sorteadas aleatoriamente, do conjunto de Unidades que 

tiveram a PPH validada, medidor eletrônico de energia Elster 1054, que atende as 

características técnicas definido no módulo 05 do PRODIST, para levantamento da 

curva de carga pelo período de 10 dias. 

3.13 SOFTWARES E MATERIAIS UTILIZADOS 

3.13.1 Audit Command Language (ACL)  

Para o sorteio aleatório da amostra, foi utilizado o software Audit Command 

Language (ACL). Existe uma série de outros softwares disponíveis que possuem a 

funcionalidade de sorteio aleatório, como o Microsoft Excel, mas foi escolhido o ACL 

para realização do sorteio amostral aleatório, por sua disponibilidade para esse 

projeto e pela sua facilidade em trabalhar com bases de dados com expressivo 

volume de dados.    

O ACL é um software de auditoria que auxilia na realização de testes em 

arquivos de dados. O sistema foi desenvolvido e é atualmente comercializado pela 

empresa canadense ACL Business Assurance.  

Como é um sistema desenvolvido para auxiliar em auditorias financeiras, ele 

possui um módulo estatístico bem desenvolvido, com possibilidade de seleção 

aleatória de amostra a partir de parâmetros pré-estabelecidos pelo usuário. 

A vantagem do ACL com relação ao Excel, é que ele pode trabalhar com 

grandes bases de dados e volumes de transações (superiores a 1 milhão de linhas), 

e para o caso específico da seleção aleatória de amostra, o sistema já segrega 

novas bases de dados resultantes do sorteio aleatório, preservando a base de dados 

original. Essa funcionalidade foi bastante útil, porque as amostras foram segregadas 

por faixa de consumo e em quatro regionais, sendo extraídas diretamente da base 

original, sem a necessidade de filtros. 
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A Figura 14 a seguir, demonstra uma tela do sistema ACL, com destaque 

para as bases de dados formadas a partir do sorteio aleatório das amostras por faixa 

de consumo. 

 

 
FIGURA 14 - TELA DO SISTEMA ACL NA FUNÇÃO DE EXTRAÇÃO ALEATÓRIA DE AMOSTRA 
FONTE: O AUTOR (2012). 

3.13.2 MATLAB  

O Matlab é um sistema de linguagem de alto nível, desenvolvido pela 

Mathworks, que possibilita ao usuário realizar análises mais complexas de dados, 

desenvolver algoritmos, realizar cálculo utilizando matrizes, plotar gráficos, além de 

possuir uma ótima interface gráfica e ser fácil de utilizar. O sistema permite 

resolução em tempo reduzido de inúmeros problemas numéricos em comparação ao 

que se gastaria para desenvolver solução similar em outra linguagem como Basic ou 

C++. 

O sistema possui ferramentas como: funções matemáticas para álgebra 

linear, funções estatísticas, análise de Fourier, otimização numérica, integração e 

equações diferenciais, além de possuir ferramentas para criação de gráficos 

personalizados. A Figura 15 apresenta uma tela do sistema. 
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FIGURA 15 - INTERAÇÃO GRÁFICA DO SISTEMA MATLAB  
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Com relação às funções estatísticas, vale destacar as ferramentas de 

análise multivariadas, que possibilitam aplicação de um ou mais algoritmos de 

agrupamentos (clustres) para encontrar padrões em um conjunto de dados. Uma 

dessas funções disponíveis no Matlab é a KMEAN (K-Médias), onde pode-se obter 

os agrupamentos, apenas informando a quantidade “K” de clustes e o critério de 

distância que o usuário pretende utilizar, com destaque à distância Euclidiana 

(padrão do sistema), distância probabilística, ou outra métrica. 

Existem outros sistemas disponíveis que possuem a funcionalidade de 

análise multivariada e realização de agrupamento como o software SPSS®, mas a 

escolha do Matlab se deu por sua disponibilidade, confiabilidade e facilidade de 

manuseio. 

3.13.3 Formulário da PPH 

Para realização da PPH, foi necessário a utilização de formulário de 

pesquisa que possibilitou a coleta dos dados da UC, como quantidade de ambientes 

e de moradores, além das anotações do levantamento de carga, como as 

características do equipamento e a utilização diária de cada equipamento. 
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O formulário foi desenvolvido através da simplificação do formulário de PPH 

utilizado pelo PROCEL na sua ultima pesquisa realizada em 2005. O Apêndice B 

apresenta o modelo completo do formulário utilizado na pesquisa. 

3.13.4 Medidor eletrônico 

Uma preocupação na escolha do medidor é o atendimento aos requisitos 

técnicos estabelecidos no Módulo 05 do PRODIST, que define as características dos 

sistemas de medição. No presente trabalho, apesar de se tratar de medição da 

classe residencial do grupo B, como se trata de um levantamento da carga 

consumida em uma UC, deve-se optar por um medidor de classe tipo “B”. 

 

TABELA 5 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DO SISTEMA DE MEDIÇÃO (MÓDULO 5 DO PRODIST) 
 

 

Legenda: 

FONTE: ANEEL. DADOS EXTRAÍDOS DO MÓDULO 5 DO PRODIST (2008). 

 

Para a realização das medições nas UCs para cumprir a etapa de validação 

da pesquisa, o medidor a ser utilizado é da família A1053/4/5 da empresa Elster. 

Esse medidor Eletrônico de Energia Elétrica polifásico de classe B (1%) de acordo 

com ABNT NBR14519 e NBR14520 e RTM vigente do INMETRO e tem a 

capacidade de medição de energia ativa (kWh direto e reverso), energia reativa 

(kvarh, Q1, Q2, Q3, Q4), registro de demanda máxima (kW, kvar) e Comunicação 

Classe de 
Acessante

Tensão de 
distribuição

Classe do 
TP

Classe do 
TC

Tipo do 
medidor

Classe do 
medidor

Registros 
mínimos

Grupo B BT - -
MEM A, 

MEM RO
A

kWh, kvarh 
opcional

Levantamento de 
curva de carga

BT, MT, AT 0,6 0,6
ME 2Q ou 
ME 4Q (*)

B kW; kvar; MM

MEM A Medidor eletromecânico de energia ativa 

MEM RO Medidor eletromecânico de energia reativa opcional 

ME 2Q Medidor eletrônico com medição em dois quadrantes 

ME 4Q Medidor eletrônico com medição em quatro quadrantes 

(*) 
Nota: Caso haja possibilidade de se ter fluxo de energia nos dois sentidos no 
ponto de medição, o medidor deve então possuir capacidade de medição em 
quatro quadrantes. 
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ótica remota RS-232 ou RS-485 (ABNT NBR 14533). Os medidores são dotados de 

uma prática e amigável interface com o usuário disponibilizada através do mostrador 

de cristal líquido (LCD) e os botões ALT e RESET. 

Os medidores A1053, A1054 e A1055 compartilham a mesma plataforma de 

medição e processamento, mas diferenciam-se por funcionalidades e combinações 

de opcionais, conforme Figura 16: 

 

FIGURA 16 - FUNCIONALIDADES DOS MEDIDORES DA FAMÍLIA A1053/4/5 ELSTER  
FONTE: MANUAL DO PRODUTO ELSTER (2010). 
 

Para o presente trabalho, será necessário armazenamento em memória de 

massa, dessa forma, o medidor utilizado foi o modelo A1054. Esse medidor registra 

energia ativa fornecida, e armazena dados em memória de massa em intervalos de 

5 minutos. A figura 17 ilustra o modelo do medidor. 
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FIGURA 17 - FOTO DO MEDIDOR DA EMPRESA ELSTER MODELO A 1054 
FONTE: MANUAL DO PRODUTO ELSTER (2010). 

 

Características técnicas do medidor Elster A1054: 

• Tensões nominais: 120V ou 240V, frequência 60Hz. 

• Índice de Classe de Exatidão B (1%);  

• Medição de energia ativa (kWh);  

• Medição de energia reativa (kvarh);  

• Fonte de alimentação trifásica e funcionamento com ou sem neutro;  

• Ligação monofásica, bifásica e trifásica;  

• Faixa de corrente - nominal (máxima):  

o 15 (120) A – Ligação direta;  

o 30 (200) A – Ligação direta;  

o 2,5 (20) A – Ligação indireta;  

• Base plástica (policarbonato) ou metálica;  

• Tampa principal em policarbonato transparente;  

• Grau de proteção IP52 em acordo com a IEC 60529:1999  

• Apresentação das totalizações de energia e ampla gama de dados de 

faturamento, identificação, segurança e instrumentação em mostrador 

totalmente configurável; 

• Modos de operação e ciclagem normal e alternativa;  

• Registro de eventos com data e hora para alterações, faturamento, falta e 

retorno de energia, tentativas de abertura de tampa, desbalanço de corrente 

(fases vs neutro) e anomalias de tensão (níveis precários e críticos)  

• Porta de comunicação ótica padrão ABNT, com dispositivo de selagem 

mecânica; 
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• Saída Auxiliar de Usuário padrão ABNT a coletor aberto (SC+/SC-) ou a 5 

Volts (SU+/SU-). 

 

Passa-se a descrever um estudo de caso realizado na área de concessão da 

CEMAR. 
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4 ESTUDO DE CASO 

A metodologia proposta no capítulo anterior foi aplicada na CEMAR que é a 

única distribuidora de energia do Maranhão e atende cerca 1.8 milhão de 

consumidores em todo o Estado (217 municípios), que estão segmentados conforme 

Figura 18. Com relação ao consumo, destaca-se a classe residencial totalizando em 

2011 2.300,00 GWh/ano (Figura 19), o que representou aproximadamente 47% de 

toda energia faturada pela empresa. 

 
FIGURA 18 - QUANTIDADE DE CONSUMIDORES POR CLASSE DE CONSUMO EM FEVEREIRO 

DE 2013 
FONTE: CEMAR (2012). 

 

 

FIGURA 19 - CONSUMO ANUAL POR CLASSE DE MAR/2012 A FEV/2013  
FONTE: CEMAR (2012). 

 

1.723.267 
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Através das figuras 18 e 19 apresentadas, pode-se notar a importância da 

classe residencial para o mercado da CEMAR, em quantidade de consumidores e 

também na energia consumida, e por esse motivo há uma preocupação na 

recuperação de receita não faturada. 

4.1 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

A CEMAR adota para fins de faturamento o Sistema Comercial (CS) da 

Sonda Elucid, sistema bem consolidado e utilizado em diversas distribuidoras do 

país. O universo estudado é de 1.723.267 consumidores classificados como 

residenciais. Os dados foram extraídos e carregados no ACL. 

O resultado do levantamento das potências médias dos eletrodomésticos foi 

feito com base em catálogos, sites de fabricantes e de concessionárias estão no 

apêndice A. Esse banco de dados foi utilizado, para comparar os dados coletados 

nas residências com as informações fornecidas pelos fabricantes. 

4.2  DEFINIÇÃO DA ESTRATIFICAÇÃO E TAMANHO DA AMOSTRA 

O Estado do Maranhão segundo o IBGE (2013), possui 331.937,450 km² de 

extensão territorial, dividido em 217 municípios, com uma população estimada de 

6.794.301 o que resulta em uma densidade demográfica de 19,81 habitantes/km². 

Os dados demonstram a grande extensão territorial do estado e a baixa densidade 

demográfica. 

A empresa possui quatro Unidades de Negócios, denominadas Norte, 

Centro, Leste e Sul, distribuídas respectivamente nas cidades de São Luís, Bacabal, 

Timon e Imperatriz. A Figura 20 demonstra a área que cada regional abrange 

deixando mais clara a necessidade dessa subdivisão da amostra. 
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FIGURA 20 - ÁREA DE ATUAÇÃO DAS REGIONAIS NO ESTADO DO MARANHÃO 
FONTE: CEMAR (2012). 

 

A segregação dos 1.723 mil consumidores residenciais por faixa de 

consumo e nas 4 (quatro) regiões distintas do estado, está conforme Tabela 6 

abaixo: 

 

TABELA 6 - MERCADO RESIDENCIAL DA CEMAR 

 
FONTE: O AUTOR. DADOS CEMAR (2012). 

 

Aplicando o método estratificado sem reposição para seleção da amostra, 

conforme item 2.4.1. A amostragem por faixa de consumo está baseada em método 

probabilístico aleatório simples sem reposição, onde γZ  corresponderia a um grau 

de confiança 95,0=γ , igual a 1,96 (um e noventa e seis) para uma distribuição 

normal, estimando-se desvio padrão (σ ) igual a 30% (trinta por cento), e erro 

máximo (ε ) de 5% (cinco por cento) para cada faixa. 

 

Utilizando a Equação (3), foi calculada uma amostra de 139 (cento e trinta e 

nove) unidades consumidoras, para cada faixa de consumo. Verifica-se que o 

 Quantidade de 
consumidores 

 Consumo 
(kWh/mês) 

 Quantidade de 
consumidores 

 Consumo 
(kWh/mês) 

 Quantidade de 
consumidores 

 Consumo 
(kWh/mês) 

 Quantidade de 
consumidores 

 Consumo 
(kWh/mês) 

Centro 88.067             2.420.907 229.846           15.571.583 100.313           13.615.688 19.755             7.262.307   
Sul 49.241             1.276.005 131.678           9.009.047   78.479             11.067.209 26.221             10.355.834 
Norte 127.851           3.079.479 277.373           19.041.009 190.050           27.038.440 74.154             31.565.504 
Leste 69.777             1.857.732 173.292           11.626.639 73.410             9.991.968   13.760             5.081.986   
Total 334.936           8.634.123 812.189           55.248.278 442.252           61.713.305 133.890           54.265.631 

Regional

Consumo mensal 
acima de 200 kWh

Consumo mensal de 
100 - 200 kWh

Consumo mensal de            
31 - 100 kWh

Consumo mensal             
até 30 kWh
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tamanho da amostra para qualquer uma das faixas é inferior a 5% (cinco por cento) 

do universo, logo, pode-se afirmar que a população é infinita, não havendo 

necessidade de aplicação do fator de correção. 

   Após cálculo do tamanho da amostra foi realizado a divisão proporcional 

da amostra de cada faixa por regional, de acordo com a quantidade de unidades 

consumidoras demonstrado anteriormente na Tabela 6. 

O resultado da estratificação da amostra de cada faixa por regional é 

apresentado na Tabela 7. 

 

TABELA 7 - TAMANHO DA AMOSTRA POR ESTRATO 
 

DESCRIÇÃO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

FAIXA DE CONSUMO (kWh) 

0├─┤30 31├─┤100 101├─┤220 > 220 TOTAL 

CENTRO 37 39 31 21 128 

SUL 20 23 25 27 95 

NORTE 53 47 60 77 237 

LESTE 29 30 23 14 96 

TOTAL 139 139 139 139 556 
FONTE: O AUTOR (2012). 

 

O quantitativo de 139 é a amostra mínima necessária do estudo para os 

parâmetros utilizados. Considerando as inúmeras inconsistências que podem 

ocasionar o descarte de um elemento da pesquisa, foi definido um percentual de 

50% de perdas amostrais. Na Tabela 8 demonstra-se o dimensionamento da 

amostra para cada estrato, com a aplicação da margem de segurança de 50%. 

 

TABELA 8 - DIMENSIONAMENTO DA AMOSTRA COM A MARGEM DE SEGURANÇA DE 50% 
 

DESCRIÇÃO 

TAMANHO DA AMOSTRA 

FAIXA DE CONSUMO (kWh) 

0├─┤30 31├─┤100 101├─┤220 > 220 TOTAL 

CENTRO 55 59 47 31 192 

SUL 31 34 37 41 143 

NORTE 80 71 90 116 357 

LESTE 43 45 35 21 144 

TOTAL 209 209 209 209 836 
FONTE: O AUTOR (2012). 
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Apesar da margem de segurança de 50%, foi necessário para a faixa de 0-

30 kWh da regional centro, um sorteio complementar devido o não atingimento do 

número mínimo de questionários validados para a referida faixa. 

4.3 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

No Maranhão, o período úmido vai de dezembro a maio, identificado no 

questionário como inverno, onde a média de chuva mensal, quando comparado os 

dados de 2009 a 2012 está em torno de 220 mm (Tabela 9), e as temperaturas 

médias no mesmo período estão em torno de 26,6° (dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia - INMET). O período seco vai de junho a novembro, identificado como 

verão, possui a média de chuva mensal em torno de 38 mm e as temperaturas 

médias em torno de 28,2°. 

O comportamento da classe residencial é bem diferenciado nesses dois 

períodos, havendo um maior consumo de energia no período de junho a novembro, 

com a utilização de aparelhos de ar-condicionado, ventiladores, e por isso adotou-se 

especificamente para a CEMAR, a separação dos dois períodos na pesquisa. 
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TABELA 9 - DADOS HISTÓRICOS DE PRECIPITAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Ano 
Precipitação (mm)  

Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jan a Jun 

2008   139,20    222,60    238,90    510,90    392,80    178,70     280,52  

2009   125,80    234,80    298,30    297,60    543,60    347,40     307,92  

2010   112,60    171,10    160,50    142,90    254,30    150,40     165,30  

2011     47,10    276,10    341,90    301,90    326,70    183,40     246,18  

2012   107,80    217,00    213,90    197,40      86,10      34,60     142,80  

Média   106,50    224,32    250,70    290,14    320,70    178,90     228,54  

Ano Jun Jul Ago Set Out Nov Jul a Dez 

2008     73,80      18,70      12,10        8,00      21,20      74,10        34,65  

2009     65,90      22,00      13,40        2,00      53,70      12,20        28,20  

2010     76,50      33,00        2,00        8,40      84,10      50,70        42,45  

2011     40,10      33,10        8,70        0,10    121,20      96,50        49,95  

2012     40,80      17,30        5,10        6,50      35,50      98,60        33,97  

Média     59,42      24,82        8,26        5,00      63,14      66,42        37,84  

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET. (2013). 

 

O questionário para realização da pesquisa foi desenvolvido adotando-se 

por base os questionários utilizados na PPH do PROCEL e encontra-se no Apêndice 

B. 

4.4 SORTEIO DA AMOSTRA 

No sistema ACL, os dados foram segregados em bases de dados separadas 

por estrato (faixa de consumo + regional). Após divisão da base, foi utilizada a 

função “Amostragem”, selecionando o parâmetro da amostra “Aleatório” e 

informando apenas o tamanho do estrato e da amostra (dados constantes nas 

tabelas 6 e 8) para cada estrato, onde o sistema gera uma nova base para cada 

amostra extraída dos estratos, o que facilita o trabalho e garante a segurança da 

informação. A Figura 21 destaca as telas da função amostragem do sistema ACL.  
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FIGURA 21 - FUNÇÃO AMOSTRAGEM DO SISTEMA ACL 
FONTE: O AUTOR (2013). 

4.5 PRÉ AVALIAÇÃO DA UC 

Antes da realização da PPH, foi necessário realizar a pré avaliação das UCs, 

conforme estabelecido no item 4.6 dessa dissertação. A faixa que apresentou maior 

ocorrência de inconsistência foi a de 0 a 30 kWh/mês, com a ocorrência de unidades 

com menos de seis meses com consumo acima de zero.    

Foram analisados os históricos de consumo mensal de cada unidade 

consumidora de acordo com seu enquadramento em cada uma das faixas de 

consumo. Foi utilizado um histórico de até 17 (dezessete) meses, o que permitiu 

uma melhor análise dos dados. Para essa análise prévia, foram utilizados os 

critérios descritos no capítulo 3. 

Outro ponto foi a verificação da ocorrência de queda brusca no consumo dos 

últimos três meses em comparação com os últimos seis meses anteriores. Nessa 

verificação foi calculada a média de consumo dos dois períodos e a razão entre elas.  

Caso esse valor estivesse entre 0,5 e 1,5, a unidade seria validada, valores fora 

dessa faixa, foram excluídos. 
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O terceiro critério foi a verificação da ocorrência de seis ou mais meses com 

o consumo igual a zero no relatório, que pode ocorrer na ausência de leitura, onde 

para o referido mês o faturamento é feito com base na média dos últimos doze 

meses ou aplicando somente o custo de disponibilidade8. Para os dois casos, como 

não há leitura registrada, os valores não são apresentados no relatório de consumo 

utilizado na pesquisa. 

Quando detectada alguma falha em algum dos critérios acima, a unidade 

consumidora era analisada individualmente e, se confirmada a falha, a unidade era 

descartada e substituída por outra, dentre as sorteadas. 

Duas equipes de fiscalização, especializadas em identificação de 

irregularidade na medição foram treinadas em cada regional para realização da PPH 

e orientadas para realizar a inspeção, verificando se a medição estava regular, com 

a emissão do TOI antes da realização da entrevista. 

Foi verificado um pequeno número de UCs com irregularidade na medição. 

Para essas unidades foram adotados os procedimentos de regularização e 

recuperação de receita da empresa e não se aplicou o questionário. Também 

ocorreram poucos casos de UCs não residenciais identificadas antes da realização 

da pesquisa. Para ambos os casos, devido a pequena quantidade de ocorrências, 

não foi necessário realização de novo sorteio aleatório para compor a amostra. 

4.6 REALIZAÇÃO DA PPH 

Somente foram inspecionadas e pesquisadas as unidades consumidoras 

sorteadas aleatoriamente, conforme o plano amostral, que pertenciam à classe 

residencial, estavam ligadas no momento da pesquisa e não apresentaram indicio 

de irregularidade na inspeção realizada pelo pesquisador. 

 Os consumidores foram convidados para responder as questões descritas 

nos Questionários 1 e 2, para posterior tabulação dos dados em planilhas padrão do 

Excel 2010. 

_______________  
 
8 O custo de disponibilidade está definido na seção V da Resolução 414/2010 e é o mínimo pago pelo 

consumidor por estar utilizando a rede da distribuidora. Sendo a cobrança do valor equivalente ao 
consumo de 30 kWh/mês para ligações monofásicas, 50 kWh/mês para as ligações bifásicas e 100 
kWh/mês para as trifásicas.  
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 Após análise de consistência dos dados levantados, as unidades 

consumidoras com questionários que apresentaram inconsistências foram 

revisitadas para verificação e correção dos erros. 

4.6.1 Principais dificuldades encontradas 

Em função da aleatoriedade do processo de seleção da amostra, devido ao 

embasamento estatístico, o plano amostral definiu um número elevado de 

municípios para realização da pesquisa de campo. Sendo o Maranhão um estado de 

grande extensão territorial, apesar da divisão em regionais, foram necessários 

grandes deslocamentos, o que dificultou a realização da pesquisa e aumentou as 

despesas. 

Outro ponto verificado foi o elevado número de consumidores que se 

recusaram em responder a pesquisa. Esse problema pode ser atribuído ao fato da 

CEMAR ter intensificado as ações de combate às irregularidades na medição nos 

últimos anos, devido à necessidade de redução do elevado índice de perdas do 

estado, mesmo o resultado da inspeção ter apontado que a medição da UC estava 

normal. 

Foram enviadas para validação 647 unidades, dessas, 65 foram excluídas 

por apresentarem problemas no levantamento das cargas, como a ocorrência de 

cargas não residenciais, tempo de residência inferior a seis meses ou o produto fator 

de carga (Fc) versus fator de demanda (Fd) superior á uma unidade (conforme item 

3.6).  O resultado final do levantamento pode ser visto na tabela 10 abaixo. 

 

TABELA 10 - RESULTADO DA PESQUISA DE POSSE E HÁBITOS REALIZADA NO ESTADO DO 
MARANHÃO 

Regional 
Tamanho 
Mínimo da 
Amostra 

Quantidade 
Digitada 

Quantidade 
Validada 

CENTRO 128 143 134 
SUL 95 123 107 
NORTE 237 256 239 
LESTE 96 106 102 
TOTAL 556 628 582 

FONTE: O AUTOR (2013). 
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Todos os questionários da pesquisa foram digitados por equipe diferente da 

que realizou a pesquisa em campo, evitando assim erros no preenchimento dos 

questionários, que foram rejeitados e enviados novamente para correção em campo. 

4.7 TRATAMENTO DOS DADOS DA PESQUISA 

A metodologia para análise de todos os dados coletados obedeceu aos 

seguintes critérios. 

a) Confirmação da classe de consumo residencial: 

Algumas unidades não apresentaram as cargas típicas residenciais, como 

geladeira, lâmpadas, televisão, etc.. Essas unidades foram rejeitadas e indicadas 

para confirmação dos dados da entrevista, através do retorno do entrevistador à UC.   

Identificou-se ainda cargas atípicas da classe residencial, como 

processadora de carimbo, cilindro, forno (cargas com característica comercial ou 

industrial). As unidades nas quais foram identificados problemas na caracterização 

das cargas foram indicadas para verificação da classificação. Aquelas que foram 

confirmadas como não residenciais, foram suprimidas da amostra. 

b) Preenchimento de todos os dados do questionário:  

Foi verificado se todos os campos estavam devidamente preenchidos, 

especialmente quantidade de equipamentos, potência e horário de uso. Caso 

contrário o questionário era enviado para validação na UC pela equipe de 

entrevistadores. 

Na etapa de calibração das equipes, esse ponto foi o que inicialmente 

necessitou de uma maior atenção, ocasionando no início da pesquisa um número 

elevado de questionários rejeitados. 

c) Definição da potência dos equipamentos: 

Utilizou-se a potência coletada no consumidor através dos dados de placa 

dos equipamentos, sempre que possível. Quando da impossibilidade foram 

utilizados catálogos ou contatos com fabricantes, além de dados existentes em 
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organismos como PROCEL e outras concessionárias de energia. Nesses casos, 

utilizou-se a média da potência informada de pelo menos 03 (três) 

fabricantes/fontes, expurgando-se os valores muito discrepantes. 

 

d) Análise da carga instalada: 

 

Conforme metodologia descrita no capítulo 2.6, após digitação dos dados da 

pesquisa, foi avaliado o Fator de Carga (��) e o Fator de Demanda (��) das 

Unidades constantes na amostra, de acordo com a Equação (11). Para os casos 

onde foram encontrados valores resultantes superiores a 1,1, a unidade 

consumidora foi excluída. Foram rejeitadas 09 (nove) ocorrências onde a relação ��	�	�� foi superior a 1,1. 

No geral, foram realizadas 628 pesquisas de posse e hábitos, dessas, 

apenas 46 (quarenta e seis) foram descartadas, restando um total de 582 pesquisas 

validadas, satisfazendo a quantidade mínima estabelecida no plano amostral. O 

resultado consolidado é apresentado conforme Tabela 11. 
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TABELA 11 - CONSOLIDADO DA VALIDAÇÃO DA PESQUISA DE POSSE E HÁBITOS 

 
FONTE: O AUTOR (2013). 

4.8 ANÁLISE MULTIVARIADA DOS DADOS PARA DETERMINAR OS 

AGRUPAMENTOS 

4.8.1 Análise inicial dos dados da PPH 

Após validação da amostra, um resumo dos dados é apresentado nas 

tabelas a seguir, onde demostra-se por faixa de consumo avaliada os valores 

máximo, mínimo, a média e o desvio padrão. 

Para análise inicial dos dados utilizou-se média e desvio padrão de 

consumo. O desvio padrão é uma medida de dispersão que tem em comum com o 

desvio médio o fato de medir o afastamento dos dados observados em relação à 

média da distribuição. A diferença entre os dois métodos reside no fato de que para 

Regional
Faixa de  
consumo

Quantidade 
Digitada

Inconsis
tência 

na 
Faixa

Inconsis
tência 

na PPH

Tempo 
menor 
que 6 
meses

Fc x Fd > 
1,1

Equipam
entos não 
residenci

ais

Quantida
de 

Validada

CENTRO 0 - 30 41 1 0 1 1 1 37
SUL 0 - 30 27 3 0 2 0 2 20
NORTE 0 - 30 58 0 0 4 0 0 54
LESTE 0 - 30 29 0 0 0 0 0 29
TOTAL 0 - 30 155 4 0 7 1 3 140
CENTRO 31 - 100 40 0 0 0 0 0 40
SUL 31 - 100 35 2 0 3 0 0 30
NORTE 31 - 100 52 0 0 5 0 0 47
LESTE 31 - 100 35 0 0 1 1 0 33
TOTAL 31 - 100 162 2 0 9 1 0 150
CENTRO 101 - 220 37 0 1 0 0 0 36
SUL 101 - 220 29 0 0 1 0 0 28

NORTE 101 - 220 64 0 0 2 2 0 60
LESTE 101 - 220 26 0 0 0 0 0 26
TOTAL 101 - 220 156 0 1 3 2 0 150
CENTRO > 220 25 0 2 1 0 1 21
SUL > 220 32 0 1 1 1 0 29
NORTE > 220 82 0 0 1 3 0 78
LESTE > 220 16 0 0 0 1 1 14
TOTAL > 220 155 0 3 3 5 2 142
TOTAL GERAL 628 6 4 22 9 5 582
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o cálculo do desvio padrão, em lugar de serem utilizados os valores absolutos dos 

desvios, são utilizados os “quadrados” desses desvios. 

O desvio padrão mede a variabilidade dos valores em torno da média. Um 

baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar próximos da média, 

enquanto um desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados por uma 

gama de valores. O valor mínimo do desvio padrão é zero quando não há 

variabilidade, ou seja, que todos os valores são iguais à média. Diante do exposto, 

pode-se afirmar que quanto menor o desvio padrão maior a homogeneidade da 

amostra. 

Para aprofundamento dessa análise faz-se necessária a aplicação do 

conceito de coeficiente de variação (CV). Esse coeficiente é uma medida relativa de 

dispersão útil para a comparação em termos relativos do grau de concentração em 

torno da média de séries distintas (FONSECA E MARTINS, 2006). É dado pela 

razão entre o desvio padrão e a média. 

O resultado da avaliação inicial das amostras selecionadas por faixa é 

apresentado nas tabelas 12 a 15 a seguir. 

 

TABELA 12 - RESUMO DE DADOS DA FAIXA 1 

Faixas de 

consumo 

Quantidade de 

unidades 
Característica 

Carga 

instalada 

(kW) 

Consumo 

mensal (kWh) 

0┤30 140 

Máximo 3,686 68,941 

Mínimo 0,030 2,059 

Médio 0,389 26,247 

Desvio Padrão 0,533 11,178 

CV (%) 136,8% 42,6% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 
TABELA 13 - RESUMO DE DADOS DA FAIXA 2 

Faixas de 

consumo 

Quantidade 

de unidades 
Característica 

Carga 

instalada (kW) 

Consumo mensal 

(kWh) 

31┤100 150 

Máximo 3,835 158,059 

Mínimo 0,127 24,516 

Médio 0,787 76,811 

Desvio Padrão 0,718 22,864 

CV (%) 91,2% 29,8% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 
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TABELA 14 - RESUMO DE DADOS DA FAIXA 3 

Faixas de 

consumo 

Quantidade de 

unidades 
Característica 

Carga 

instalada 

(kW) 

Consumo 

mensal (kWh) 

101┤220 150 

Máximo 4,348 248,824 

Mínimo 0,158 94,647 

Médio 1,469 152,557 

Desvio Padrão 0,945 36,764 

CV (%) 64,3% 24,1% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

TABELA 15 - RESUMO DE DADOS DA FAIXA 4 
Faixas de 

consumo 

Quantidade de 

unidades 
Característica 

Carga 

instalada (kW) 

Consumo mensal 

(kWh) 

>220 142 

Máximo 18,28 1277,588 

Mínimo 0,268 141,000 

Médio 2,895 379,347 

Desvio Padrão 2,108 178,753 

CV (%) 72,8% 47,1% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

Pode-se afirmar que a aplicação final do estudo é o cálculo do consumo, 

dada uma determinada carga instalada. Essa é uma variável contínua, pois pode 

assumir qualquer valor dentro do conjunto dos números reais. Por tratar-se de 

variável contínua e, como foi visto anteriormente, como a distribuição dos dados é 

não normal ou assimétrica, recomenda-se agrupar os valores em classes para tornar 

os agrupamentos mais homogêneos. 

Os dados foram agrupados em um único arquivo objetivando melhor 

visualização e avaliação dos mesmos. A partir daí foram gerados gráficos de 

dispersão para avaliação da correlação entre os dados de carga instalada e 

consumo médio mensal (Figura 22). 
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FIGURA 22 - GRÁFICO DE DISPERSÃO PARA OS DADOS DE CARGA INSTALADA (KW) E 

CONSUMO MÉDIO MENSAL (KWH) 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Devido a grande diferenciação de consumo para uma curta faixa de carga 

instalada que vai de 0 a 5 kW, fica difícil fazer qualquer leitura dos dados 

apresentados na Figura 22, sendo então necessário normalizar os valores através 

da utilização da função logarítmica, obtendo-se o gráfico demonstrado na Figura 23. 

 

 
FIGURA 23 - GRÁFICO DE DISPERSÃO PARA OS DADOS DE FUNÇÃO LOGARÍTMICA DA 

CARGA INSTALADA (KW) E CONSUMO MENSAL (KWH) 
FONTE: O AUTOR (2013). 
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Observa-se que existe uma concentração muito grande de unidades com 

consumo muito baixos e poucas unidades com valores altos, outro aspecto é a 

variação de consumo para uma mesma carga instalada. Das 582 unidades da 

amostra, cerca de 95% apresenta carga instalada inferior a 4kW, ou seja, apenas 29 

unidades apresentaram carga instalada superior a 4kW. Para o consumo, percebe-

se a mesma concentração, pois 97% possuem consumo inferior a 600kWh e apenas 

13 apresentam consumo superior a esse valor. 

Os valores de média e desvio padrão para o conjunto dos dados são 

apresentados na Tabela a16 seguir: 

 

TABELA 16 - VALORES DE MÉDIA E DESVIO PADRÃO PARA O CONJUNTO DE DADOS 
AVALIADO 

 

  Carga instalada 
(kW) 

Consumo 
mensal (kWh) 

Média 1,381 157,985 
Desvio Padrão 1,548 161,654 
CV (%) 112% 102% 

 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MENSAL FONTE CEMAR (2013). 

 

Diante do exposto no referencial teórico, observa-se na tabela acima que o 

desvio padrão apresenta valor muito elevado, superior à média. Ainda, no caso 

acima (tabela 5) o valor do CV é igual a 1,02. Assim, deduz-se que há a 

necessidade de subdivisão do conjunto para identificação de agrupamentos mais 

uniformes. 

4.8.2 Agrupamento utilizando função KMEAN do MATLAB  

Foram realizadas diversas simulações com o software MATLAB, visando 

verificar qual a melhor forma de agrupamento. As simulações foram conduzidas 

considerando o agrupamento em diversas quantidades de grupos. Os resultados 

para média e dispersão de carga instalada e consumo podem ser vistos nas tabelas 

a seguir: 
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TABELA 17 - AVALIAÇÃO DOS DADOS RESULTANTES DE DOIS AGRUPAMENTOS 

  Quantidade de 
unidades 

Carga Instalada (kW) Consumo (kWh) 

Média Desvio  CV (%) Média Desvio  CV (%) 

Cluster 1 98 3,387 2,308 68,1% 443,504 180,786 40,8% 

Cluster 2 484 0,975 0,913 93,6% 100,173 70,573 70,5% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 
TABELA 18 - AVALIAÇÃO DOS DADOS RESULTANTES DE TRÊS AGRUPAMENTOS 
  Quantidade 

de unidades 
Carga Instalada (kW) Consumo (kWh) 

  Média Desvio  CV (%) Média Desvio  CV (%) 

Cluster 1 146 2,498 1,950 78,0% 296,203 81,042 27,4% 

Cluster 2 413 0,836 0,830 99,2% 78,203 49,483 63,3% 

Cluster 3 23 4,084 1,970 48,2% 713,188 180,113 25,3% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

TABELA 19 - AVALIAÇÃO DOS DADOS RESULTANTES DE QUATRO AGRUPAMENTOS 
  Quantidade 

de unidades 
Carga Instalada (kW) Consumo (kWh) 

  Média Desvio  CV (%) Média Desvio  CV (%) 

Cluster 1 159 1,689 1,027 60,8% 189,538 44,410 23,4% 

Cluster 2 23 4,084 1,970 48,2% 713,188 180,113 25,3% 

Cluster 3 71 3,147 2,412 76,6% 365,715 58,397 16,0% 

Cluster 4 329 0,663 0,697 105,2% 59,092 34,447 58,3% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

TABELA 20 - AVALIAÇÃO DOS DADOS RESULTANTES DE CINCO AGRUPAMENTOS 

  Quantidade 
de unidades  

Carga Instalada (kW) Consumo (kWh) 
  Média Desvio  CV (%) Média Desvio  CV (%) 
Cluster 1 225 0,469 0,553 117,9% 39,484 21,129 53,5% 

Cluster 2 20 4,276 2,044 47,8% 736,576 182,067 24,7% 

Cluster 3 102 1,965 1,086 55,2% 241,725 38,148 15,8% 

Cluster 4 182 1,267 0,896 70,7% 122,573 28,367 23,1% 

Cluster 5 53 3,432 2,653 77,3% 403,158 58,168 14,4% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

TABELA 21 - AVALIAÇÃO DOS DADOS RESULTANTES DE SEIS AGRUPAMENTOS 

  Quantidade 
de unidades  

Carga Instalada (kW) Consumo (kWh) 

  Média Desvio  CV (%) Média Desvio  CV (%) 

Cluster 1 17 3,161 1,633 51,7% 580,189 61,521 10,6% 

Cluster 2 176 1,210 0,892 73,7% 117,868 25,848 21,9% 

Cluster 3 102 1,912 1,028 53,8% 227,408 34,116 15,0% 

Cluster 4 220 0,473 0,559 118,1% 38,576 20,479 53,1% 

Cluster 5 9 5,512 1,407 25,5% 888,652 169,691 19,1% 

Cluster 6 58 3,251 2,630 80,9% 373,427 47,084 12,6% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 
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TABELA 22 - AVALIAÇÃO DOS DADOS RESULTANTES DE SETE AGRUPAMENTOS 

  Quantidade 
de unidades  

Carga Instalada (kW) Consumo (kWh) 

  Média Desvio  CV (%) Média Desvio  CV (%) 

Cluster 1 77 2,038 1,077 52,84% 257,982 32,181 12,47% 

Cluster 2 101 1,594 1,005 63,04% 163,254 24,871 15,23% 

Cluster 3 8 5,698 1,380 24,21% 906,053 172,611 19,05% 

Cluster 4 49 3,495 2,749 78,65% 395,342 44,581 11,28% 

Cluster 5 163 0,935 0,760 81,28% 91,062 18,902 20,76% 

Cluster 6 169 0,405 0,511 126,19% 29,441 13,247 44,99% 

Cluster 7 15 3,223 1,692 52,51% 610,327 59,074 9,68% 

FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

  

Diante das simulações realizadas, observou-se que o melhor resultado 

verificado foi a subdivisão em três clusters, por se obter valores de desvio padrão 

abaixo da média para todos os agrupamentos e uma maior subdivisão da população. 

Quando se aumentou a quantidade de agrupamentos acima de três clusters, pode-

se perceber a ocorrência de um dos clusters com coeficiente de variação dos dados 

de carga instalada superior à 100%, resultando na rejeição desses agrupamentos. 

Conforme já demonstrado nas tabelas 17 a 22. 

Procurou-se com a continuidade das simulações, aumentando a quantidade 

de clusters, obter a melhora dos coeficientes de variação. Porém além de não ser 

verificado esse melhora, quando avaliado a divisão a partir de seis clusters, alguns 

agrupamentos apresentaram uma quantidade muito pequena de UCs, o que poderia 

distorcer o resultado final do tempo de utilização das cargas para esse cluster. 

Dessa forma optou-se por finalizar as simulações com sete clusters. 

A Figura 24 abaixo apresenta o gráfico de dispersão para o melhor 

agrupamento verificado na simulação realizada no MATLAB. Os demais gráficos 

estão no Apêndice C dessa dissertação. 
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FIGURA 24 - GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL 

(KWH) DO AGRUPAMENTO COM 03 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

Pode-se observar que o agrupamento realizado através da análise 

multivariada, utilizando o quadrado da distância Euclidiana como método de 

clusterização, conduz a agrupamentos através da utilização para análise da carga 

instalada e do consumo da UC como dados de entrada. Como o objetivo deste 

trabalho é definir a frequência de uso e tempo de utilização dos equipamentos 

eletrodomésticos para consumidores com fraude na medição, sugere-se a utilização 

da média dos três maiores consumos dos últimos 12 meses como dado de entrada 

do consumo, critério estabelecido na Resolução Normativa ANEEL n° 414/2010. 

Através da avaliação do resultado do CV para os agrupamentos feitos de 2 a 

7 clusters, pode-se verificar que os melhores resultados foram da divisão em dois e 

três cluters. A partir da divisão em quatro clusters verificou-se que o CV de alguns 

dos agrupamentos foi superior a 1,0, o que resultou na rejeição dessas divisões. 

Comparando a divisão em dois e três clusters, pode se verificar que o 

resultado de CV muito próximo para os agrupamentos, dessa forma, por permitir a 

divisão da população num maior número de grupos, mantendo a homogeneidade de 

cada agrupamento, avaliou-se que o melhor resultado foi a divisão em três clusters.   
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4.8.3 Agrupamento utilizando faixas de carga instal ada  

Além da possibilidade de entrada de dados de consumo e carga instalada, 

alternativamente verificou-se um agrupamento baseado na carga instalada das UCs. 

Essa alternativa foi avaliada para os casos onde não se tem histórico de consumo. 

Para realizar a divisão em faixas de carga instalada, foi necessário realizar 

algumas simulações e verificar qual método melhor se aplica para os dados obtidos 

na campanha de medidas da CEMAR. 

4.8.3.1 Divisão em QUARTIS 

A primeira opção foi a divisão dos agrupamentos em QUARTIS, assim, após 

a ordenação dos dados pela carga instalada e utilizando-se o software Microsoft 

Excel®, definiu-se os quartis: 

Q1/4 = 1º quartil, deixa 25% dos elementos. 

Q2/4 = 2º quartil, coincide com a mediana, deixa 50% dos elementos. 

Q3/4 = 3º quartil, deixa 75% dos elementos. 

Os resultados obtidos para essa hipótese foram: 

 

TABELA 23 - MÉDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA CONSUMO 
PARA AGRUPAMENTO POR QUARTIL 

QUARTIL 
Faixa de CI (kW)  Frequência  

Consumo 
CV (%) 

Nº Valor Média Desvio  
1º 0,33425 0 - 0,33425 146 43,197 32,121 74,36 

2º 0,7945 0,33426 - 0,7945 145 99,198 75,043 75,65 

3º 2,00625 0,79451 - 0,200625 145 172,7 111,325 64,46 
    acima de 0,200625 146 316,436 208,767 65,97 
        Média CV (%) 70,11 
FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

Pode-se observar que os CV das faixas ficaram entre 64,46 e 75,65. Para se 

obter um valor de comparação com as demais hipóteses foi calculada a média dos 

CV, nesse caso igual a 70,11%. 
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4.8.3.2 Divisão em DECIS 

A segunda opção foi a divisão em DECIS. Os resultados obtidos para essa 

hipótese foram: 

 

TABELA 24 - MÉDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA CONSUMO PARA 
AGRUPAMENTO POR DECIL 

DECIL 
Faixa de CI (kW)  Frequência  

Consumo 
CV (%) 

Nº Valor Média Desvio  
1º 0,217 0 - 0,217 61 29,991 22,5 75,02 

2º 0,297 0,2171 - 0,297 57 44,955 27,58 61,35 

3º 0,3945 0,2971 - 0,3945 57 67,147 45,982 68,48 

4º 0,55  0,3946 - 0,55 59 94,906 66,656 70,23 

5º 0,7945   0,56 - 0,7945 57 120,555 86,997 72,16 

6º 1,2894   0,7946 - 1,2894 58 152,726 92,068 60,28 

7º 1,6663  1,2895 - 1,6663 58 164,657 108,016 65,6 

8º 2,3544  1,6664 - 2,3544 58 222,389 115,92 52,12 

9º 3,2727 2,3545 - 3,2727 58 271,575 173,857 64,02 

    acima de 3,2727 59 409,88 243,093 59,31 

        Média CV (%) 64,86 
FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

Pode-se observar que os CV das faixas ficaram entre 52,12 e 75,02. Para se 

obter um valor de comparação com as demais hipóteses foi calculada a média dos 

CV, nesse caso igual a 64,86%, superando o resultado da divisão por QUARTIS. 

4.8.3.3 Divisão em quatro faixas uniformes  

Outra alternativa observada foi a possibilidade de realizar a divisão em 

faixas uniformes de carga instalada. O primeiro estudo foi feito, dividindo os grupos 

em quatro faixas uniformes (0 – 1; 1 – 2; 2 – 3 e acima de 3), conforme segue: 
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TABELA 25 - MÉDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA CONSUMO PARA 

AGRUPAMENTO EM QUATRO FAIXAS 

Faixa de CI (kW)  Frequência  
Consumo 

CV (%) 
Média Desvio 

0 - 1,0 319 78,217 72,571 92,78 

1,001 - 2,0 117 177,611 111,875 62,99 

2,001 - 3,0 72 238,954 123,485 51,68 

acima de 3,0 74 391,824 245,066 62,54 

 Média CV (%)  67,5 
FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

Observa-se que CV das faixas ficaram entre 51,68 e 92,78. Para se obter 

um valor de comparação com as demais hipóteses foi calculada a média dos CV, 

nesse caso igual a 67,50%. 

Dessa nova distribuição pode-se verificar que a frequência e o CV da 1ª 

faixa ficaram muito elevados em comparação com as demais faixas. O que sugere a 

necessidade de reduzir a amplitude e a frequência da referida faixa. 

4.8.3.4 Divisão em cinco faixas 

Por fim, foi realizada uma divisão em cinco faixas uniformes, (0 – 0,5 ; 0,5 – 

1; 1 – 2 ; 2 – 3 e acima de 3). O resultado é apresentado na Tabela 26. 

 

TABELA 26 - MÉDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO PARA CONSUMO PARA 
AGRUPAMENTO EM CINCO FAIXAS 

Cluster  Faixa de CI (kW)  Frequência  
Consumo 

CV (%) 
Média Desvio 

1 0 - 0,50 218 52,808 39,471 74,75 

2 0,501 - 1,0 101 133,062 94,451 70,98 

3 1,001 - 2,0 117 177,611 111,875 62,99 

4 2,001 - 3,0 72 238,954 123,485 51,68 

5 acima de 3,0 74 391,824 245,066 62,54 

   Média CV (%) 64,59 
FONTE: CARGA INSTALADA O AUTOR E CONSUMO MÉDIO FONTE CEMAR (2013). 

 

Observa-se que CV das faixas ficaram entre 51,68 e 74,75. Para se obter 

um valor de comparação com as demais hipóteses foi calculada a média dos CV, 
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nesse caso igual a 64,59%. Esse foi o menor valor de CV obtido entre todas as 

hipóteses estudadas, considerando-se também o quantitativo de unidades por faixa. 

Diante da avaliação dos CVs entre todos métodos avaliados de divisão pela 

carga instalada verifica-se que como o melhor resultado a divisão em cinco faixas 

fixas.   

4.9 LEVANTAMENTO DO TEMPO DE CONSUMO DIÁRIO DOS PRINCIPAIS 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS RESIDÊNCIAS 

Após definição do melhor agrupamento resultante da aplicação da análise 

estatística multivariada (Método I) e do agrupamento obtido pela divisão da carga 

instalada em 05 agrupamentos (Método II), é possível obter para os dois métodos, o 

perfil médio de hábito de consumo por equipamento. Ao se aplicar a carga instalada 

das unidades consumidoras se obtém o consumo médio mensal estimado para 

comparação com o real das UCs. 

Inicialmente foram levantadas as Curvas de carga estimadas a partir da 

quantidade de equipamentos e seus horários típicos de uso declarados para todos 

os agrupamentos, demonstradas nas figuras 25 a 27, resultante da aplicação da 

análise multivariada. As curvas de cargas resultante da divisão de clusters pela 

carga instalada são apresentadas no apêndice D. 

 

 
FIGURA 25 - CURVA MÉDIA DE CARGA AGRUPAMENTO 1 
FONTE: O AUTOR (2014). 



95 
 

 

 
FIGURA 26 - CURVA MÉDIA DE CARGA AGRUPAMENTO 2 
FONTE: O AUTOR (2014). 

 
FIGURA 27 - CURVA MÉDIA DE CARGA AGRUPAMENTO 3 
FONTE: O AUTOR (2014). 

 

Diante dos dados coletados na pesquisa de posse e hábitos é possível 

determinar o perfil médio de consumo diário dos principais equipamentos para cada 

tipo de agrupamento. Dessa forma, através da carga instalada na UC foi possível 

realizar o cálculo do consumo estimado para comparar com os faturamentos 

realizados na mesma UC. Assim, realizar a cobrança do consumo não registrado. A 

Tabela 27 apresenta o resultado médio do hábito de consumo por agrupamento 

resultante da aplicação do método apresentado. 
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TABELA 27 - TEMPO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM HORAS/DIA 
 

Equipamento 

Agrupamento Análise 
multivariada    
(Método I) 

Agrupamento Carga Instalada 
(Método II) 

1 2 3 1 2 3 4 5 
Aparelho de som 3,63 3,63 4,23 3,50 3,31 4,62 3,75 3,96 
Ar condicionado 5,73 6,58 5,33 - - 8,50 7,21 4,97 
Aspirador de pó 0,43 0,57 0,51 - - 0,71 - 0,50 
Bomba D`água 1,50 3,60 3,42 - - 1,50 4,00 3,40 
Chuveiro elétrico 3,67 5,00 3,83 - - - - 3,94 
DVD/ Videocassete 4,38 2,90 2,81 5,25 3,40 3,67 3,20 2,79 
Ferro de passar roupa 1,43 1,52 1,38 - 1,41 1,45 1,44 1,48 
Forno elétrico - 2,00 3,00 - - - 4,00 2,50 
Freezer 24,00 21,47 20,16 17,14 24,00 21,00 20,57 22,15 
Geladeira 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Lâmpada fluorescente 1,36 0,72 0,67 1,35 1,41 1,03 0,63 0,65 
Lâmpada incandescente 3,05 1,67 - 4,10 1,91 5,00 1,67 - 
Máquina de lavar louça 3,00 4,00 3,60 - - 2,00 - 3,86 
Máquina de lavar roupa 1,34 1,74 1,74 1,40 1,50 1,54 1,60 1,73 
Microcomputador 5,50 4,63 3,28 9,75 - 6,63 3,14 3,18 
Microondas 0,60 0,65 0,62 - - 0,70 0,60 0,61 
Rádio elétrico 3,50 23,00 2,00 3,00 - 9,67 - - 
Secador de Cabelo - 3,00 - - - - - 3,00 
TV LED/LCD/Plasma 5,84 4,64 3,89 6,60 7,00 4,91 4,17 4,21 
TV Normal 5,89 4,71 4,14 6,08 5,50 4,81 4,17 3,74 
Ventilador 6,37 4,72 4,15 7,08 6,14 4,19 4,50 3,87 

FONTE: O AUTOR (2014). 

4.10 CÁLCULO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO 

Para realizar o cálculo do consumo não registrado, inicialmente é necessário 

avaliar o agrupamento da UC. Se houver a disponibilidade dos dados de consumo e 

carga, utiliza-se o Método I, caso somente os dados de carga instalada estejam 

disponíveis, aplica-se o Método II.   

Supondo que foi verificada fraude na medição em determinada UC 

identificada como nº 10 (os dados de carga instala e resultado do consumo mensal 

se encontram na Tabela 30), e diante dos dados coletados, realiza-se o devido 

enquadramento nos agrupamentos dos Métodos I e II apresentados. Para o 

presente caso, grupos 2 e 3 respectivamente. 
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O resultado do consumo mensal (kWh) é obtido pela aplicação da utilização 

diária do consumo de cada equipamento (Tabela 27) do respectivo agrupamento 

que a UC se enquadra, através dos dados de carga instalada da respectiva UC. A 

Tabela 28 apresenta a aplicação dos dois métodos para obtenção do consumo 

mensal e o detalhe da carga instalada da UC. 

 

TABELA 28- EXEMPLO DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 
 

 

FONTE: O AUTOR (2014). 

 

Após realizar o cálculo do consumo mensal, é possível comparar com os 

dados de leituras do período verificado como irregular. Como as unidades 

consumidoras dessa pesquisa não possuem irregularidades na medição, 

estabeleceu-se um consumo fictício retroativo, apenas para fins de exemplificar o 

cálculo do CNR. 

Para fins de comparação, foi selecionado o Método I que resultou no 

consumo mensal de 421,03 kWh no mês (consumo de 30 dias). Tem-se então na 

Tabela 29 o seguinte resultado de consumo não registrado para o período de seis 

meses, o que resultou num CNR de 1.973,21 kWh. 

  

 

 

UC 2,361

Método Cluster Faixa CI 437,2353

Cluster 3 4 524,00

Consumo Mensal 421,03      517,00  

Método I Método II

Equipamento
Potência 

(kW)
Quantida

de
Utilização 

dia (h)

Consumo 
mês 

(kWh)
Utilização 

dia (h)

Consumo 
mês 

(kWh)

Ar condicionado 1,75          1,00      5,33       280,02   7,21       378,99    

Freezer 0,08          1,00      20,16     45,36     20,57     46,29     

Geladeira 0,07          1,00      24,00     48,24     24,00     48,24     

Lâmpada fluorescente 0,02          7,00      0,67       2,11      0,63       1,99       

Aparelho de som 0,30          1,00      4,23       38,08     3,75       33,75     

TV LED/LCD/Plasma 0,06          1,00      3,89       7,23      4,17       7,75       

-            -        -         -        -         -         

-            -        -         -        -         -         

18 Carga Instalada

Consumo Médio

Consumo Máximo
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TABELA 29 - EXEMPLO FICTÍCIO DE CÁLCULO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO 
 

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

4.11 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

Para verificar a validade do resultado obtido com a pesquisa de posse e 

hábitos e a segregação em agrupamentos, selecionou-se aleatoriamente 52 

unidades consumidoras que fizeram parte da PPH para calcular o consumo mensal 

através da carga instalada, aplicando a metodologia desenvolvida e comparando 

posteriormente com o consumo médio dos últimos 12 meses dessas UCs. 

Essa comparação é possível porque já se conhece os consumos realizados 

nos últimos 12 meses dessas UCs e por elas terem feito parte da PPH, sabe-se que 

não possuem irregularidade na medição, o que significa dizer que os consumos 

medidos são os efetivamente realizados. 

Para essas UCs, foi verificado o agrupamento que elas fazem parte, tanto da 

metodologia de clusterização, quanto para o método da divisão pela carga instalada. 

Dessa forma calculou-se o consumo médio mensal obtido com a aplicação do hábito 

de consumo para a carga instalada levantada na pesquisa e comparou-se com a 

média dos últimos 12 meses do consumo medido dessas UCs. 

Outro ponto verificado foi a comparação desse consumo obtido pela 

aplicação do método e o consumo máximo verificado nos últimos 12 meses. Parte 

do resultado é a presentado na Tabela 30 a seguir (a tabela completa está 

disponível no Apêndice E). Note que são feitas duas comparações para o Método I 

(agrupamento) e Método II (Carga Instalada), uma com o consumo médio dos 

últimos 12 meses e outra com o consumo máximo verificado nesse mesmo período.  

 

Referência
Dias 

Faturamento

Consumo 
faturado 
(kWh)

Consumo 
Calculado 

(kWh)
Diferença 

(kWh)

mês 1 30 100 421,03    321,03     

mês 2 31 99 435,06    336,06     

mês 3 29 92 407,00    315,00     

mês 4 31 101 435,06    334,06     

mês 5 30 90 421,03    331,03     

mês 6 30 85 421,03    336,03     

CNR Total 1.973,21 
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TABELA 30 - COMPARATIVO DA APLICAÇÃO DOS MÉTODOS COM AOS DADOS REAIS DE 
CONSUMO DAS UCS 

A B C D E F G H (E-G)/G (F-G)/G  (E-H)/H  (F-H)/H  

1 2 2 0,65 112,70 124,35 77,71 143 45,0% 60,0% -21,2% -13,0% 

2 2 2 0,72 149,05 168,79 164,94 223 -9,6% 2,3% -33,2% -24,3% 

3 3 3 1,81 286,98 207,97 271,24 382 5,8% -23,3% -24,9% -45,6% 

4 2 1 0,49 111,97 109,23 93,47 137 19,8% 16,9% -18,3% -20,3% 

5 2 1 0,36 77,59 94,36 74,47 103 4,2% 26,7% -24,7% -8,4% 

6 2 1 0,47 94,43 113,06 108,65 123 -13,1% 4,1% -23,2% -8,1% 

7 3 3 1,68 325,33 413,06 388,80 503 -16,3% 6,2% -35,3% -17,9% 

8 2 3 1,89 150,58 160,75 160,08 202 -5,9% 0,4% -25,5% -20,4% 

9 2 4 2,57 104,03 100,31 108,24 127 -3,9% -7,3% -18,1% -21,0% 

10 2 3 1,09 109 105 174 204 -37,1% -39,7% -46,5% -48,7% 

11 2 3 1,06 118,39 118,98 108,35 130 9,3% 9,8% -8,9% -8,5% 

12 2 1 0,16 53,50 59,13 41,65 87 28,4% 42,0% -38,5% -32,0% 

13 1 5 3,36 672,56 619,81 776,65 1.155 -13,4% -20,2% -41,8% -46,3% 

14 2 4 2,14 193,07 176,04 184,59 208 4,6% -4,6% -7,2% -15,4% 

15 3 3 1,94 369,39 498,42 407,30 555 -9,3% 22,4% -33,4% -10,2% 

16 2 3 1,32 98,10 101,93 101,70 135 -3,5% 0,2% -27,3% -24,5% 

17 2 1 0,30 57,92 65,60 49,12 86 17,9% 33,6% -32,6% -23,7% 

18 3 4 2,36 421,03 517,00 437,24 524 -3,7% 18,2% -19,7% -1,3% 

19 3 4 2,69 256,16 304,03 292,30 334 -12,4% 4,0% -23,3% -9,0% 

20 1 5 3,09 426,63 405,54 592,12 857 -27,9% -31,5% -50,2% -52,7% 
FONTE: O AUTOR. DADOS EXTRAÍDOS DA CEMAR (2014). 

A. – Unidade consumidora 

B. – Cluster resultante da aplicação da análise multivariada 

C. – Cluster resultante da divisão pela carga instalada (CI) 

D. – Carga Instalada 

E. – Consumo médio resultante da aplicação dos clusters da análise multivariada 

F. – Consumo médio resultante dos clusters da carga instalada 

G.  - Consumo médio mensal dos últimos 12 meses 

H. – Consumo máximo dos últimos 12 meses 

 

Como se trata da utilização média dos equipamentos para os agrupamentos 

de UCs encontrados com a aplicação de métodos estatísticos, não se espera como 

resultado valores exatos de consumo, mas sim uma variação em torno da média de 

consumo de cada UC. Não excedendo o valor máximo de consumo verificado no 

período avaliado. 

Diante desse fato, pode-se considerar o resultado obtido como positivo, 

porque 80,8% e 73,1% dos consumos mensais calculados utilizando o Método I e 

Método II respectivamente apresentaram uma variação inferior que 30% em 
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comparação com a média de consumo dos últimos 12 meses de cada UC da 

amostra. Dessas UCs 26 (50% da amostra) obtiveram resultado de variação de 

apenas 15% para mais e para menos em comparação com a média dos últimos 12 

meses, para o Método I e 23 (44% da amostra) para o Método II. 

Um ponto fundamental é comparar os consumos mensais obtidos com os 

valores máximos de consumo observados nessas UCs nos últimos 12 meses. Para o 

Método I, apenas 6 UCs (11,5%) apresentaram valores calculados superiores ao 

consumo máximo verificado, já para o Método II foram 7 UCs (13,5%), que 

apresentaram valores superiores ao consumo máximo verificado. 

Vale salientar que a presente metodologia trabalhou com média de utilização 

de equipamento e consumo, fora da tipicidade, podendo gerar distorções entre o 

cálculo utilizando a carga instalada e o consumo de energia real verificado na UC. 

Dessa forma, os resultados verificados em comparação com os valores máximos de 

consumo podem ser avaliados como dentro do esperado. 

Estava previsto na metodologia a instalação de medidores para comparar a 

curva de carga da PPH com a curva obtida através da medição, mas houve um 

atraso considerável na compra desses equipamentos, impossibilitando a realização 

das medições para esse trabalho, o que não altera os resultados obtidos. 

4.12 RESULTADOS OBTIDOS 

Avaliando o resultado global para as 52 UCs sorteadas aleatoriamente, 

verifica-se que o desvio padrão dos consumos obtidos nos dois métodos aplicados 

(Tabela 31) apresentou um resultado bastante similar quando comparados entre si, 

e obtendo valores inferiores às médias para os dois métodos.  

Com relação à comparação da soma de todos os consumos obtidos com a 

aplicação dos métodos com a soma dos consumos realizados (média dos últimos 12 

meses), observa-se uma variação de apenas 2,13% para menos no Método I e de 

apenas 2,85% para mais no Método II, diferenças que podem ser consideradas 

irrelevantes, o que valida a utilização da metodologia. 

A Tabela 31 apresenta o comparativo do resultado de consumo obtido com a 

aplicação dos dois métodos desenvolvidos neste trabalho com a média do consumo 

mensal realizado em 12 meses para cada UC sorteada. Também compara esses 
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valores obtidos com a aplicação dos métodos com o valor máximo de consumo de 

cada UC verificado mesmo período. 

 

TABELA 31 - RESULTADO DA MÉDIA, DESVIO PADRÃO E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO 
VERIFICADOS APÓS APLICAÇÃO DOS DOIS MÉTODOS DE AGRUPAMENTO 
PARA AS 52 UCS SELECIONADAS DE FORMA ALEATÓRIA 

 
FONTE: O AUTOR. DADOS DE CONSUMO EXTRAÍDOS DA CEMAR (2014). 

E. – Consumo médio resultante da aplicação dos clusters da análise multivariada (Método I) 

F. – Consumo médio resultante dos clusters da carga instalada (Método II) 

G.  - Consumo médio mensal real dos últimos 12 meses 

H. – Consumo máximo real dos últimos 12 meses 

 

Foi realizada uma comparação do consumo estimado através da aplicação 

de cada um dos métodos para as 52 UCs que fizeram parte da PPH, sorteadas 

aleatoriamente, com a média do consumo de 12 meses levantado no sistema de 

faturamento da CEMAR dessas UCs. Outra comparação foi o consumo resultante da 

aplicação dos métodos com o maior consumo obtido no período de 12 meses de 

consumo avaliado. 

Quando comparado o resultado individual da aplicação dos dois métodos 

para cada uma das 52 UCs sorteadas aleatoriamente com a média do consumo real 

de 12 meses de consumo dessas UCs, verificou-se variações bem próximas da 

média de consumo, positivas e negativas de consumo, como era esperado. Dessa 

forma, optou-se por avaliar de forma segregada as UCs com variação positiva e 

negativa para cada um dos métodos. Os resultados para os desvios positivos e 

negativos para o Método I são apresentados nas tabelas 32 e 33 respectivamente, já 

os desvios positivos e negativos para o Método II são apresentados nas tabelas 34 e 

35 a seguir. 

 

E F G H (E-G)/G (F-G)/G (E-H)/H (F-H)/H

Total 9.379,78 9.856,44 9.583,59 12.736,00   -2,13% 2,85% -26,4% -22,6%

Média 180,38      189,55             184,30             244,92         

DP 147,97      149,80             159,28             229,28         

CV 0,82           0,79                  0,86                  0,94              
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TABELA 32 - AVALIAÇÃO DAS UCS ONDE A APLICAÇÃO DO MÉTODO I RESULTOU EM 
CONSUMO SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO DE 12 MESES (VARIAÇÃO 
POSITIVA) 

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

 

TABELA 33 - AVALIAÇÃO DAS UCS ONDE A APLICAÇÃO DO MÉTODO I RESULTOU EM 
CONSUMO INFERIOR AO CONSUMO MÉDIO DE 12 MESES (VARIAÇÃO 
NEGATIVA) 

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

E. - Consumo médio resultante da aplicação dos clusters da análise multivariada (Método I) 

G. - Consumo médio mensal real dos últimos 12 meses 

H. - Consumo máximo real dos últimos 12 meses 

 

Para as UCs onde consumo mensal estimado através da aplicação do 

método I é superior à média de 12 meses do consumo real, obteve-se uma variação 

com relação à média da amostra de aproximadamente 31% (Tabela 32).  

Levando em consideração que se está avaliando apenas os desvios 

positivos, essa variação de 31% é aceitável. O resultado positivo da aplicação do 

método é verificado quando comparou-se esses valores com o consumo real 

máximo nos 12 meses de consumo verificado dessas UCs. O resultado obtido foi 

uma variação de -1,31%. O que indica que a aplicação do método reproduz o 

consumo mensal médio das UCs, não ultrapassando os valores máximos reais de 

consumo verificados. 

Comparando o resultado das variações negativas, o desvio com relação ao 

consumo médio foi de -17% (Tabela 33). Pode-se notar que os valores de consumo 

estimados pela aplicação do Método I, avaliando as variações negativas, se 

aproximaram da média de consumo de 12 meses dessas UCs.  

Diante desses resultados pode-se verificar a possibilidade de utilização 

desse método para estimativa de consumo mensal de uma UC com irregularidade 

Quant. E G H (E-G)/(G) (E-H)/(E)

Total 24 3.939,86 3.003,29 3.992,00   31,18% -1,31%

Média 164,16    125,14    166,33      

DP 135,54    96,89      118,97      

CV 0,83         0,77         0,72           

Quant. E G H (E-G)/(G) (E-H)/(E)

Total 28 5.439,92 6.580,30 8.744,00   -17,33% -37,8%

Média 194,28    235,01    312,29      

DP 158,98    184,79    277,58      

CV 0,82         0,79         0,89           



103 
 

 

na medição ou parte da carga desviada, onde não se consegue estimar através do 

histórico de consumo o valor da energia desviada.  

Fazendo a mesma avaliação para os valores de consumo estimados pela 

aplicação do Método II, têm-se os seguintes resultados apresentados nas tabelas 34 

e 35. 

 

TABELA 34 - AVALIAÇÃO DAS UCS ONDE A APLICAÇÃO DO MÉTODO II RESULTOU EM 
CONSUMO SUPERIOR Á MÉDIA DE 12 MESES DE CONSUMO REAL  

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

 

TABELA 35 - AVALIAÇÃO DAS UCS ONDE A APLICAÇÃO DO MÉTODO II RESULTOU EM 
CONSUMO INFERIOR Á MÉDIA DE 12 MESES DE CONSUMO REAL 

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

F. – Consumo médio resultante dos clusters da carga instalada (Método II) 

G.  - Consumo médio mensal real dos últimos 12 meses 

H. – Consumo máximo real dos últimos 12 meses 

 

Para as UCs onde consumo mensal estimado através da aplicação do 

método II foi superior à média de 12 meses do consumo real, se obteve uma 

variação com relação à média da amostra de aproximadamente 25% e, apenas -

4,4% com relação aos valores máximos de consumo (Tabela 34). O resultado tem 

uma maior aproximação da média de consumo real de 12 meses das UCs avaliadas 

se comparado com o resultado da aplicação do Método I.  

Considerando que os consumos estimados com a aplicação do Método II 

também foram inferiores aos valores máximos de consumo para cada uma das UCs 

da amostra, pode-se então verificar a possibilidade de utilização desse método para 

estimativa de consumo mensal de uma UC com irregularidade na medição ou parte 

da carga desviada. Vale observar que esse método será utilizado quando não se 

consegue estimar através do histórico de consumo o valor da energia desviada. 

Quant. F G H (E-G)/(G) (E-H)/(E)

Total 33 6.339,65 5.047,82 6.632,00   25,59% -4,4%

Média 192,11    152,96    200,97      

DP 153,09    124,47    155,42      

CV 0,80         0,81         0,77           

Quant. F G H (E-G)/(G) (E-H)/(E)

Total 19 3.516,79 4.535,77 6.104,00   -22,47% -42,4%

Média 185,09    238,72    321,26      

DP 147,93    198,52    310,34      

CV 0,80         0,83         0,97           
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Diante dos resultados obtidos, avalia-se como positiva a utilização dos dois 

métodos de agrupamentos realizados, mas destaca-se que o desempenho do 

Método II, quando avaliadas individualmente as variações do consumo estimado 

através dos métodos em relação a media do consumo real das UCs. Dessa forma 

deve-se priorizar para o caso da CEMAR a aplicação do Método II de clusterização.  
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Nesse trabalho foi levantado estado-da-arte sobre pesquisa de posse de 

equipamento e hábitos de consumo, tomando com base o primeiro trabalho sobre o 

tema realizado pelo PROCEL em parceria com a PUC-Rio, bem como de 

metodologias para estimar o tempo e a frequência de utilização de cargas em 

residências. 

Também se aplicou uma Pesquisa de Posses e Hábitos (PPH) nos 

consumidores residenciais da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). Para 

aplicação da PPH realizou-se uma análise estatística para a definição do tamanho 

da amostra a ser aplicada a cada segmento previamente estabelecidos. 

Foram utilizados métodos estatísticos de análise multivariada para verificar o 

melhor agrupamento para se traçar um perfil médio de carga com base na pesquisa 

de posse e hábitos realizada, nos dados de faturamento e outras informações 

relevantes da concessionária. Também foi realizado um estudo para verificar o 

melhor agrupamento utilizando apenas os dados de carga instalada das UCs. 

Por fim foi realizada uma avaliação dos dois métodos, comparando inclusive 

os resultados obtidos entre ele através da avaliação de amostra das unidades 

consumidoras que fizeram parte da amostra da PPH. 

Com o resultado da aplicação do método, verificou-se que o consumo obtido 

se aproximou do consumo médio real, o que viabiliza a utilização dos métodos para 

o cálculo e cobrança do consumo não registrado, utilizando o consumo médio de 

cada equipamento para os diferentes perfis de consumidores, divididos nos 

agrupamentos resultantes da metodologia aplicada. 

Foi realizada uma consulta às distribuidoras sobre a utilização de alguma 

metodologia para estimativa do consumo não registrado pela carga instalada para 

realização cobrança retroativa. Algumas declararam utilizar o resultado da PPH 

realizada pelo PROCEL, o que realiza a pesquisa sem levar em consideração 

qualquer tipo de agrupamento. As demais distribuidoras declararam não utilizar essa 

metodologia para cobrança. 

A avaliação do hábito de consumo por clusters baseados na carga instalada 

e consumo médio apresenta um melhor resultado de desvio padrão e coeficiente de 

variação. Consequentemente, a aplicação da metodologia proposta nesta 
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dissertação, resultou em valores de consumos estimados mais próximos dos 

consumos reais verificados. Dessa forma torna o processo de cálculo do CNR mais 

aderente a realidade do mercado avaliado, sendo mais difícil seu questionamento 

por parte dos consumidores. 

A simples utilização da PPH realizada pelo PROCEL pode gerar distorções 

porque é uma média de toda a classe residencial do Brasil, o que não levou em 

consideração as particularidades de cada estado. Realizar a pesquisa avaliando o 

mercado residencial de uma única área de concessão e segregar sua análise em 

grupos é o grande diferencial desse trabalho. 

Para que o consumo estimado pela carga instalada ou desviada se aproxime 

do consumo real de uma determinada UC, sugere-se que essa metodologia seja 

amplamente utilizada pelas distribuidoras. Por considerar que numa determinada 

áreas de concessão existem grupos de consumidores residenciais que se 

assemelham entre si, quanto à utilização dos principais equipamentos de consumo 

de energia elétrica em residências, mas se distanciam de outros grupos, devido 

alguns aspectos sócios e/ou ambientais.   

Como sugestão para trabalhos futuros, há uma necessidade de se avaliar a 

limitação de cobrança retroativa de no máximo seis meses estabelecida pela 

ANEEL, quando não se consegue determinar no histórico de consumo da UC o 

período que ocorreu a irregularidade, dessa forma contribuindo para evolução do 

processo de cobrança do consumo não registrado por irregularidades atribuídas ao 

consumidor e para a redução das perdas de energia elétrica do Brasil. 

 Outra sugestão é a necessidade de estudos que avaliem o impacto das 

perdas na geração de energia elétrica do Brasil. A partir desses trabalhos podem ser 

avaliados meios para o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem a 

redução das perdas comerciais. Resultando assim, na redução da necessidade de 

investimento em novas fontes de geração ou na utilização de fontes de geração a 

base de combustíveis fósseis (óleo diesel, carvão vegetal), que trazem grande 

impacto para o meio ambiente. 
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APÊNDICE A – TABELA DE CARGAS TÍPICAS  

 

 
FONTE: O AUTOR (2012). 

APARELHO
Potência 

Média (W)
APARELHO

Potência 

Média (W)

Aparelho de som 20 Geladeira

Aparelho de som completo, baixa potência (200 watts) 200          Geladeira 1 porta 35

Aparelho de som completo, alta potência (1.000 watts) 1.000          Geladeira 1 porta frost free 55

Aparelho de blu ray 12          Geladeira 2 porta 67

Aparelho de dvd 15          Geladeira 2 porta frost free 79

Aquecedor de mamadeira 100 HOME THEATER 350

Aquecedor de marmita 60 IMPRESSORA 15

Aspirador de pó pequeno 500 LÂMPADA

Aspirador de pó grande 1.000          Incandescente 40

Barbeador/depilador/massageador 10          Incandescente 60

Batedeira 150          Incandescente 100

Bomba d'água 1/4 CV 335          Fluorescente 11

Bomba d'água 1/2 CV 613          Fluorescente 15

Bomba d'água 3/4 CV 849          Fluorescente 23

Bomba d'água 1 CV 1.051 LAVA LOUÇAS 1.500

Cafeteira pequena 600 LAVA ROUPAS

Cafeteira grande 1.000          Tanquinho 70

Centrífuga 250          Sem aquecimento 500

Chaleira elétrica 1.000          Com aquecimento 1.500

Churrasqueira 3.500 LIQUIDIFICADOR 250

Chuveiro MÁQUINA DE COSTURA 100

Chuveiro Elétrico de 3.200 Watts 3.200 MODEM 24

Chuveiro Elétrico de 4.000 Watts 4.000 MONITOR (tubo) 14" 45

Chuveiro Elétrico de 5.500 Watts 5.500 MONITOR LCD 17" 40

Chuveiro Elétrico de 6.000 Watts 6.000 MICROCOMPUTADOR 120

Copiadora pequena 1.500 MICROCOMPUTADOR/IMPRESSORA/ESTABILIZADOR 180

Copiadora grande 3.000 MULTIPROCESSADOR 420

Cortador de grama pequeno 500 NEBULIZADOR 40

Cortador de grama grande 1.200 NOTEBOOK 20

Condicionador de ar PRANCHA/CHAPINHA 33

         Condicionador tipo janela 7.100 BTU/h 900 PROJETOR 245

         Condicionador tipo janela 8.500 BTU/h 1300 PURIFICADOR DE ÁGUA 100

         Condicionador tipo janela 10.000 BTU/h 1400 RÁDIO  PEQUENO 5

         Condicionador tipo janela 12.000 BTU/h 1525 RÁDIO  GRANDE 10

         Condicionador tipo janela 14.000 BTU/h 1900 RÁDIO-RELÓGIO 8

         Condicionador tipo janela 18.000 BTU/h 2380 ROTEADOR 6

         Condicionador tipo janela 21.000 BTU/h 2800 SANDUICHEIRA 220

         Condicionador tipo janela 30.000 BTU/h 3600 SAUNA 5.000

         Condicionador tipo SPLIT menor ou igual a 10.000 BTU 590 SCANNER 9

         Condicionador tipo SPLIT de 10.001 a 15.000 BTU 800 SECADOR DE CABELO PEQUENO 600

        Condicionador tipo SPLIT de 15.001 a 20.000 BTU 1220 SECADOR DE CABELO GRANDE 1.200

        Condicionador tipo SPLIT de 20.001 a 30.000 BTU 1830 SECADORA DE ROUPA PEQUENA 2.000

        Condicionador tipo SPLIT de maior que 30.000 BTU 2830 SECADORA DE ROUPA GRANDE 3.500

        Condicionador central 8000 TELEFONE SEM FIO 3

        Fancoil 250 TELEVISOR

Exaustor (parede) 160          TV EM CORES - 14" (TUBO) 42

Exaustor (teto - coifa) 400          TV EM CORES - 18"  (TUBO) 60

Ferro de passar roupa 1.000          TV EM CORES - 20"  (TUBO) 70

Fogão 60          TV EM CORES - 29" (TUBO) 101

Fogão elétrico - cook top (por queimador) 2.300          TV EM CORES - 32" (LCD) 95

Fogão elétrico 4 chapas 9.120          TV EM CORES - 40" (LED) 83

Forno à resistência grande 1.500          TV EM CORES - 42" (LCD) 203

Forno à resistência pequeno 800          TV PORTÁTIL 47

Forno micro-ondas - pequeno 1.200 TORNEIRA ELÉTRICA 3.500

Forno micro-ondas - grande 1.500 TORRADEIRA 800

Freezer VENTILADOR

         Freezer pequeno 130          Ventilador pequeno, de mesa 72

         Freezer médio 350          Ventilador grande (40 cm), de mesa 73

         Freezer grande 500          Ventilador grande (50 cm), de parede ou pedestal 90

Frigobar 50          Ventilador grande (60 cm), de parede ou pedestal 200

Fritadeira elétrica 950          Ventilador de teto 120

Furadeira 236 VIDEOCASSETE 15

GRILL 1.000 VIDEOGAME 20
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APÊNDICE B –  FORMULÁRIO DA PPH DESENVOLVIDO 

 

 

 
FONTE: O AUTOR (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de informações residenciais

CEMAR APLPED0037_PROJETOPED_0014_S01

Nome:

Endereço:

Dados do imóvel:

Quantidade de cômodos: Salas Sanitários 

Varandas Área de serviço

Quartos Cozinha

Escritório Outros   (....................................)

Quantitativo de residentes: Crianças (<12) Adultos (>12)

Tempo de residência no imóvel: Nome e idade do entrevistado

Faixa de consumo:Nº unidade consumidora:

Levantamento de hábitos de uso de equipamentos
CEMAR APLPED0037_PROJETOPED_0014_S01

Nº unidade consumidora:

2ª à 6ª 1

sábado 1

domingo 1

2ª à 6ª

sábado

domingo 1

2ª à 6ª

sábado

domingo

2ª à 6ª

sábado

domingo

Horários de utilização no dia

22 às 6

Equipamentos
Fabricante / 

modelo

Pot. média 

(watts) Qtde Frequência de uso por dia

22 às 6

No verão

No verão

No inverno

23 às 7

22 às 6
Split 9000 BTU

Springer / 

Maxiflex
1200 1

No inverno
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APÊNDICE C –  GRÁFICOS DOS CLUSTERS RESULTANTE DA 

APLICAÇÃO DA ANÁLISE MULTIVARIADA NO MATLAB 

 

 
GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL (KWH) 
DO AGRUPAMENTO COM 02 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 
GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL (KWH) 
DO AGRUPAMENTO COM 03 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 
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GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL (KWH) 
DO AGRUPAMENTO COM 04 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

 
GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL (KWH) 
DO AGRUPAMENTO COM 05 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 
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GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL (KWH) 
DO AGRUPAMENTO COM 06 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 

 

 
GRÁFICO DE DISPERSÃO DA CARGA INSTALADA (KW) PELO CONSUMO MENSAL (KWH) 
DO AGRUPAMENTO COM 07 GRUPOS NO MATLAB 
FONTE: O AUTOR (2013). 
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APÊNDICE D – CURVAS DE CARGAS RESULTANTES DOS 

AGRUPAMENTOS PELA CARGA INSTALADA 

 

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

 

 
Fonte: O autor. 2014. 
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FONTE: O AUTOR (2014). 

 

 
FONTE: O AUTOR (2014). 
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FONTE: O AUTOR (2014). 
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APÊNDICE E – RESULTADO DO MÉTODO PARA AS 52 UCS 

SORTEADAS DE FORMA ALEATORIA

 
FONTE: O AUTOR (2014). 

A B C D E F G H (E-G)/G (F-G)/G (E-H)/H (F-H)/H 

1 2 2 0,65 113 124 78 143 45,0% 60,0% -21,2% -13,0%

2 2 2 0,72 149 169 165 223 -9,6% 2,3% -33,2% -24,3%

3 3 3 1,81 287 208 271 382 5,8% -23,3% -24,9% -45,6%

4 2 1 0,49 112 109 93 137 19,8% 16,9% -18,3% -20,3%

5 2 1 0,36 78 94 74 103 4,2% 26,7% -24,7% -8,4%

6 2 1 0,47 94 113 109 123 -13,1% 4,1% -23,2% -8,1%

7 3 3 1,68 325 413 389 503 -16,3% 6,2% -35,3% -17,9%

8 2 3 1,89 151 161 160 202 -5,9% 0,4% -25,5% -20,4%

9 2 4 2,57 104 100 108 127 -3,9% -7,3% -18,1% -21,0%

10 2 3 1,09 109 105 174 204 -37,1% -39,7% -46,5% -48,7%

11 2 3 1,06 118 119 108 130 9,3% 9,8% -8,9% -8,5%

12 2 1 0,16 53 59 42 87 28,4% 42,0% -38,5% -32,0%

13 1 5 3,36 673 620 777 1.155 -13,4% -20,2% -41,8% -46,3%

14 2 4 2,14 193 176 185 208 4,6% -4,6% -7,2% -15,4%

15 3 3 1,94 369 498 407 555 -9,3% 22,4% -33,4% -10,2%

16 2 3 1,32 98 102 102 135 -3,5% 0,2% -27,3% -24,5%

17 2 1 0,30 58 66 49 86 17,9% 33,6% -32,6% -23,7%

18 3 4 2,36 421 517 437 524 -3,7% 18,2% -19,7% -1,3%

19 3 4 2,69 256 304 292 334 -12,4% 4,0% -23,3% -9,0%

20 1 5 3,09 427 406 592 857 -27,9% -31,5% -50,2% -52,7%

21 2 3 1,15 126 126 142 181 -11,0% -11,6% -30,1% -30,6%

22 2 1 0,33 89 97 130 144 -31,7% -25,7% -38,1% -32,7%

23 2 4 2,48 84 81 52 76 62,3% 57,4% 10,0% 6,7%

24 3 5 3,19 354 343 273 373 29,7% 25,8% -5,2% -8,0%

25 2 2 0,51 77 81 83 102 -7,9% -3,0% -25,0% -21,0%

26 2 1 0,38 102 115 126 164 -19,5% -9,2% -38,0% -30,1%

27 3 4 2,17 158 154 260 307 -39,4% -40,6% -48,7% -49,7%

28 2 3 1,41 95 95 66 95 42,6% 42,9% -0,2% 0,0%

29 2 3 1,64 128 136 146 193 -12,2% -6,8% -33,7% -29,5%

30 2 5 3,27 200 185 178 227 12,2% 3,8% -11,8% -18,4%

31 2 3 1,652 148 145 143 179 3,7% 1,6% -17,2% -18,9%

32 2 1 0,237 54 58 24 31 127,6% 147,2% 73,7% 88,6%

33 3 5 3,2055 247 253 394 437 -37,3% -35,7% -43,4% -42,0%

34 2 3 1,54 132 132 85 117 56,3% 56,6% 12,9% 13,1%

35 2 1 0,222 57 63 76 85 -24,7% -18,1% -32,4% -26,4%

36 2 1 0,3 64 74 53 79 21,2% 40,3% -18,8% -6,1%

37 2 1 0,5 61 71 65 76 -6,6% 9,4% -20,0% -6,3%

38 2 1 0,38 57 64 64 96 -10,9% 0,0% -40,7% -33,4%

39 2 2 0,968 121 113 114 135 6,4% -0,9% -10,3% -16,5%

40 3 2 0,938 297 362 334 472 -11,0% 8,2% -37,0% -23,3%

41 3 5 5,885 475 464 190 221 150,7% 144,7% 115,1% 110,0%

42 2 1 0,3537 38 57 27 40 42,7% 113,9% -5,1% 42,2%

43 2 1 0,44 90 108 123 168 -26,8% -12,2% -46,6% -35,9%

44 2 2 0,75 79 92 41 88 92,7% 125,5% -10,3% 4,9%

45 3 5 5,22 552 525 396 489 39,4% 32,6% 12,9% 7,4%

46 2 1 0,184 57 64 28 35 103,7% 127,4% 63,0% 81,9%

47 2 1 0,317 92 98 154 183 -40,4% -36,5% -50,0% -46,7%

48 3 5 3,849 209 213 203 230 2,7% 5,0% -9,2% -7,2%

49 3 3 1,318 266 370 232 301 14,9% 59,7% -11,5% 23,0%

50 1 5 3,298 511 446 559 926 -8,5% -20,2% -44,8% -51,9%

51 2 2 0,762 94 115 122 146 -22,6% -6,1% -35,3% -21,5%

52 2 1 0,48 78 94 90 122 -13,7% 4,6% -36,4% -22,9%

Total 9.379,78 9.856,44 9.583,59 12.736,00   -2,13% 2,85% -26,4% -22,6%

Média 180,38      189,55             184,30             244,92         

DP 147,97      149,80             159,28             229,28         

CV 0,82           0,79                  0,86                  0,94              
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ANEXO I – RESULTADO DAS PERDAS DE 134 PAÍSES DISPON  

Country Name 2008 2009 2010 2011 

Albania 38,53 23,56 12,64 25,13 

Algeria 18,11 20,41 19,88 19,32 

Angola 10,01 10,01 11,51 11,27 

Argentina 13,38 14,75 13,43 14,43 

Armenia 15,46 14,87 11,25 12,16 

Australia 6,09 5,90 6,16 5,27 

Austria 5,34 5,00 5,36 5,64 

Azerbaijan 14,61 21,73 20,47 19,58 

Bahrain 12,27 12,00 7,70 7,20 

Bangladesh 12,51 11,32 10,35 10,28 

Belarus 10,60 11,48 10,82 10,60 

Belgium 5,10 4,53 4,57 4,67 

Bolivia 10,83 10,83 11,08 10,88 

Bosnia and Herzegovina 13,26 11,97 9,36 10,14 

Botswana 41,20 56,36 56,46   

Brazil 16,64 17,19 16,62 16,46 

Brunei Darussalam 4,79 6,04 9,70 7,17 

Bulgaria 10,47 10,65 9,74 8,79 

Cambodia 11,09 14,17 28,77 28,11 

Cameroon 9,47 9,34 9,83 9,84 

Canada 9,60 11,48 4,16 5,45 

Chile 8,51 10,55 8,22 7,13 

China 6,14 6,03 6,10 5,73 

Colombia 19,30 14,70 16,09 12,02 

Congo, Dem. Rep. 10,94 4,90 10,84 12,97 

Congo, Rep. 71,52 70,32 59,36 46,02 

Costa Rica 10,27 10,59 10,12 10,78 

Cote d'Ivoire 23,53 23,25 20,20 22,38 

Croatia 13,97 15,91 14,44 17,11 

Cuba 15,89 15,51 15,91 15,75 

Cyprus 3,01 3,62 4,13 3,25 

Czech Republic 5,61 5,49 5,23 5,08 

Denmark 5,94 6,50 6,59 6,79 

Dominican Republic 30,36 31,00 33,25 30,13 

Ecuador 20,08 19,31 17,07 16,62 
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Country Name 2008 2009 2010 2011 

Egypt, Arab Rep. 10,64 10,52 10,16 10,60 

El Salvador 11,98 12,27 12,85 12,56 

Eritrea 15,68 11,86 12,54 14,24 

Estonia 10,68 10,09 8,08 7,36 

Ethiopia 10,01 9,99 10,00 10,00 

Finland 4,31 3,85 3,43 3,44 

France 5,88 6,57 6,28 5,22 

Gabon 18,17 18,19 18,19 18,32 

Georgia 12,95 12,63 10,89 11,20 

Germany 4,77 4,28 4,54 4,27 

Ghana 19,23 19,80 19,48 18,38 

Greece 8,03 5,28 6,59 4,77 

Guatemala 13,95 14,28 10,10 6,89 

Haiti 52,88 51,18 58,43 54,60 

Honduras 20,59 22,50 24,29 20,07 

Hong Kong SAR, China 12,65 13,16 12,71 13,69 

Hungary 9,71 10,04 10,17 10,52 

Iceland 3,50 3,02 4,10 2,92 

India 21,42 21,20 20,04 21,14 

Indonesia 10,10 9,67 9,46 9,14 

Iran, Islamic Rep. 17,54 15,61 14,19 14,56 

Iraq 48,92 40,40 38,99 34,76 

Ireland 7,43 7,51 7,45 7,42 

Israel 2,10 3,20 2,76 2,75 

Italy 6,52 7,06 6,88 6,93 

Jamaica 11,00 7,35 21,27 18,44 

Japan 4,77 4,84 4,45 4,62 

Jordan 14,08 14,18 13,46 14,67 

Kazakhstan 8,86 8,22 8,03 7,35 

Kenya 15,61 15,55 15,73 16,93 

Korea, Dem. Rep. 15,81 15,81 15,81 15,81 

Korea, Rep. 3,63 3,71 3,63 3,35 

Kosovo 18,46 19,37 17,98 16,22 

Kuwait 12,59 12,43 12,09 12,33 

Kyrgyz Republic 31,33 29,96 26,28 21,84 
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Country Name 2008 2009 2010 2011 

Latvia 15,13 13,31 10,94 10,11 

Lebanon 12,56 12,99 11,90 11,41 

Libya 13,06 13,06 13,06 13,06 

Lithuania 7,62 6,62 19,80 20,54 

Luxembourg 4,29 3,68 3,77 5,63 

Macedonia, FYR 22,88 17,38 17,62 20,17 

Malaysia 8,00 5,91 6,37 6,40 

Malta 14,36 15,64 18,25 11,03 

Mexico 15,81 16,26 16,33 15,41 

Moldova 28,88 23,48 23,56 21,05 

Mongolia 10,52 11,82 11,27 13,55 

Montenegro 25,64 25,98 16,58 24,51 

Morocco 9,82 10,82 12,02 12,54 

Mozambique 14,83 14,40 14,74 14,59 

Myanmar 29,01 28,30 16,61 21,24 

Namibia 20,55 16,64 26,74 27,90 

Nepal 31,86 34,45 34,11 34,33 

Netherlands 4,33 3,88 3,77 4,08 

New Zealand 7,14 6,89 6,91 6,95 

Nicaragua 21,27 20,79 24,24 18,67 

Nigeria 9,42 5,87 17,22 9,55 

Norway 6,87 5,79 7,70 8,11 

Oman 14,87 14,80 16,71 12,99 

Pakistan 20,94 19,70 16,08 16,92 

Panama 14,13 13,06 14,56 13,75 

Paraguay 5,25 5,70 6,23 5,96 

Peru 8,20 8,16 10,13 5,81 

Philippines 12,63 12,11 11,51 11,10 

Poland 8,14 8,29 7,54 6,52 

Portugal 9,20 7,66 7,97 7,88 

Qatar 7,08 6,28 6,28 2,03 

Romania 11,07 12,17 11,64 11,52 

Russian Federation 10,52 10,79 10,13 9,97 

Saudi Arabia 8,67 8,28 8,91 9,40 

Senegal 19,53 16,97 21,15 17,32 
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Country Name 2008 2009 2010 2011 

Serbia 16,03 15,83 16,10 15,37 

Singapore 5,05 5,82 5,57 5,29 

Slovak Republic 3,49 3,02 3,12 1,82 

Slovenia 4,95 5,44 6,04 5,17 

South Africa 8,79 9,84 9,53 8,47 

Spain 8,30 8,38 9,18 9,27 

Sri Lanka 16,06 14,37 13,81 12,15 

Sudan 21,92 21,92 21,92 21,92 

Sweden 7,33 7,25 7,13 7,03 

Switzerland 6,38 6,28 6,63 7,15 

Syrian Arab Republic 21,37 25,64 15,30 7,58 

Tajikistan 17,70 16,85 16,95 16,65 

Tanzania 19,61 20,67 19,43 19,43 

Thailand 6,07 5,91 6,34 6,94 

Trinidad and Tobago 2,19 2,18 6,84 4,80 

Tunisia 13,74 12,34 11,64 13,98 

Turkey 13,85 14,88 14,31 14,11 

Turkmenistan 13,80 13,10 12,80 12,72 

Ukraine 11,61 11,92 11,50 10,91 

United Arab Emirates 7,31 7,31 7,31 7,31 

United Kingdom 7,33 7,56 7,04 7,64 

United States 5,67 6,26 5,99 6,00 

Uruguay 11,79 12,77 11,02 12,44 

Uzbekistan 8,80 8,80 8,80 8,79 

Venezuela, RB 27,21 27,23 19,33 19,73 

Vietnam 10,08 9,60 10,11 10,14 

Yemen, Rep. 23,02 24,30 22,91 27,34 

Zambia 23,57 22,14 23,71 23,70 

Zimbabwe 3,70 3,79 3,79 3,79 

World 8,44 8,67 8,17 8,10 

 
FONTE: BANCO MUNDIAL 2011 WORD DEVELOPMENT INDICATORS (2013). 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DA PESQUISA DE POSSE E HÁBITO S DO PROCEL 

 

 

 



124 
 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 

 

 

 



133 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 



135 
 

 

 

 

 



136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 FONTE: PROCEL (2005). 
 


