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RESUMO 

Um fator relevante, notado pelas concessionárias de energia elétrica, faz-se 

quanto ao consumo indevido e acesso a fontes de energia elétrica clandestina e 

irregular, ao qual cria gargalos diversos na oferta de sua distribuição, em âmbito 

urbano, como desgastes excessivos da rede, constante manutenção, riscos ao 

ambiente, saúde pública, ineficiência na entrega ao contratado pelo cliente regular, 

elevação de custos de oferta, entre outros fatores. Ao adotar-se um método prático 

de mapeamento, determinação e obtenção de gargalos em redes elétricas 

urbanas, há de se conseguir otimizar o processo de entrega de serviços, uma vez 

que haverá fluidez compatível ao dimensionamento desta malha, permitindo 

menores custos operacionais e, possivelmente, redução no custo ao consumidor e 

à manutenção estrutural. Neste sentido, adotando-se recursos auxiliares (drones), 

utilizando-se módulos de verificação baseados em sensoriamento remoto 

(temperatura), há de se verificar, a uma malha mapeada, pontos de fuga de 

energia e redistribuição inadequada ou incompatível ao dimensionamento previsto. 

Ao determinar-se o sensoriamento pontual de gargalos, possibilita-se o 

direcionamento personalizado, reduzindo-se custos à concessionária e ao cliente, 

bem como riscos, além de melhor entrega ao consumidor e manutenção à rede. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao considerar-se a distribuição de energia elétrica, em áreas urbanas, 

concessionárias de energia são acometidas por fatores extrínsecos, como perdas, 

sejam de materiais e equipamentos, até desvios inadequados, em suas redes. De 

acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (2019), o sistema de 

distribuição de energia, em termos de perdas, pode ser classificado como técnico 

e não técnico; às perdas não técnicas, relacionadas a furtos, ligações clandestinas 

ou fraude, a apuração dá-se pela diferença entre perdas totais e técnicas. 

Mediante ocorrências, cria-se a necessidade em se obter mecanismos eficientes 

de detecção e acompanhamento de falhas mecânicas e faltas acometidas por 

usuários indevidos, uma vez que tais situações proporcionam perdas no processo 

de distribuição de energia, como redução de confiança na entrega, aumento de 

custos ao consumo (pois consumidores habilitados arcam com o consumo dos não 

habilitados), amplia-se riscos no manuseio, amplia-se emissão de calor aos focos 

de ligações indevidas, reduz-se tempo de vida de materiais envolvidos, bem como 



majoram-se riscos à saúde da população local e natureza, por meio de choques 

elétricos, queimadas e etc.. Para tanto, uma alternativa viável a se considerar, faz-

se com a utilização de equipamentos de auxílio ao rastreio, mapeamento e 

detecção, como drones; por meio de sensoriamento remoto, espera-se facilitar o 

acesso a áreas notadamente identificadas com gargalos de consumo, uma vez 

que pode-se confrontar médias históricas de consumo a dado percurso, mediante 

métricas obtidas em vistorias frequentes. 

 

OBJETIVOS 

Esta proposta prevê a implementação futura de drones ao rastreamento de 

sobrecarga de energia elétrica, em redes urbanas, por meio de recursos e 

sensores específicos, objetivando seu mapeamento, facilitação ao acesso e 

revisão pontual de rede, implicando em economia e realocação de colaboradores 

de forma otimizada, permitindo maior fluidez da distribuição de energia elétrica a 

dada região, implicando em redução de custos ao consumidor, bem como 

prezando pela saúde e manutenção adequada do ambiente local. 

 

METODOLOGIA 

Por meio de pesquisas bibliográficas em revistas especializadas, experiência 

tácita, pesquisa de campo, análise e comparativo a cenários similares (redes de 

alta tensão externas), intenciona-se implementar indicadores de controle que, por 

meio da captação via drones, permitam a otimização na distribuição de energia 

elétrica urbana, reduzindo-se inconsistências. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Este trabalho prevê a implementação de recursos auxiliares (drones) a redes 

locais (urbanas), utilizando-se módulos de verificação baseados em 

sensoriamento remoto (temperatura), ao qual, por meio de mapeamento, seja 

possível determinar-se pontos de fuga de energia, redistribuição inadequada ou 

incompatível ao dimensionamento previsto. Ao determinar-se gargalos, possibilita-

se o direcionamento personalizado, reduzindo-se custos à concessionária e ao 

cliente, bem como riscos e ampliando-se a fluidez da oferta, permitindo melhor 

atendimento ao consumidor e manutenção à rede. Ao desenvolver-se um sistema 

de sensoriamento remoto que colete informações acerca de inconsistências de 



energia em pontos de distribuição local, há de se obter, por meio de um 

confrontamento a histórico prévio de cada localidade, informações que demandem 

cuidado à posterior manutenção, retificação, ajustes pertinentes (e legais), a fim de 

minimizar perdas à rede, ao consumidor e à respectiva concessionária, implicando 

em maior qualidade (estabilidade) no atendimento aos serviços prestados, bem 

como menor oneração ao consumidor. Segundo o artigo veiculado pelo jornal 

Valor Econômico (2017): 

“(...) As perdas de energia por furtos ou fraude - os conhecidos "gatos" - custaram aos 

consumidores de energia cerca de 5,1% de toda a energia injetada na rede ano passado, o que 

representou o total R$ 3,6 bilhões, ou R$ 53 por consumidor no ano.(...)” 

A partir desta premissa, nota-se que é possível adotar recursos auxiliares que 

permitam reduzir perdas, tanto às concessionárias, quanto a seus consumidores, 

adotando-se controles mais efetivos de rastreamento e medidas corretivas, 

beneficiando cadeias de distribuição locais de energia elétrica. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Espera-se, com o desenvolvimento deste trabalho, que, ao confrontar-se 

resultados históricos com posterior coleta de dados, via drones, obtenha-se, com 

maior acurácia, um mapeamento mais eficiente quanto à manutenção e reajustes 

à rede de energia elétrica, em âmbito urbano, permitindo-se melhorias na 

qualidade de distribuição, redução de custos à concessionária e consumidor, de tal 

modo que reduzam-se pontos de riscos à sociedade e ambiente local. 

 

FONTES CONSULTADAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Perdas de Energia. Disponível 

em: <http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801&idPerfil=4>. Acesso em: 

29/08/2019. 

BAPTISTA, G.M.M. Sensoriamento Remoto Hiperespectral. Ed.Interciência. 2019. 

REVISTA BRASILEIRA DE GEOMÁTICA. Sensoriamento Remoto com VANTs: 

uma nova possibilidade para a aquisição de geoinformações. v. 5, p.326-342. 2017. 

VALOR ECONÔMICO. Perdas de energia custam mais de R$ 8 bi aos 

consumidores em 2016. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/empresas/5219107/perdas-de-energia-custam-mais-de-r-

8-bi-aos-consumidores-em-2016>. Acesso em 27/08/2019. 

http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801&idPerfil=4
https://www.valor.com.br/empresas/5219107/perdas-de-energia-custam-mais-de-r-8-bi-aos-consumidores-em-2016
https://www.valor.com.br/empresas/5219107/perdas-de-energia-custam-mais-de-r-8-bi-aos-consumidores-em-2016

