Metodologia para estimativa de dados de medição pelo agente de medição

O presente Anexo estabelece a metodologia a ser utilizada pelo agente de medição para
realizar os ajustes de dados de medição no SCDE, objetivando a complementação de dados
de medição faltantes ou a alteração de dados de medição incorretos.
Cabe observar que há necessidade de cadastrar no SCDE uma Notificação de Manutenção
com Ajuste, contendo uma descrição objetiva e clara da ocorrência e o período em que os
dados serão ajustados, de forma a justificar e fundamentar o motivo do pedido de ajuste,
permitindo a adequada análise pela CCEE.
Constatada a inconsistência ou dados faltantes de qualquer ponto de medição, decorrente
de:

comissionamento,

desativação,

manutenção

preventiva,

manutenção

corretiva,

modificações, falhas e defeitos em componentes do sistema de medição, substituição de
medidor, impossibilidade de comunicação, ou incorreção destes valores por problemas
técnicos no SMF, poderá ser utilizado pelo Agente de Medição os critérios a seguir indicados:
a) Considerar, caso disponível, os dados do medidor de retaguarda, quando constatado
dado incorreto do medidor principal;
b) Caso a estimativa seja para apenas uma hora, utilizar a média entre a medida
anterior e a posterior à hora com medição faltante ou incorreta;
c) Para a medição de geração líquida, considerar a medição de geração bruta,
deduzindo o consumo interno e/ou perdas;
d) Considerar, caso disponível, medição destinada ao controle operacional;
e) Na medição a três elementos, na perda total do TP ou da tensão de uma fase (tensão
igual a zero), ou na perda total do TC ou da corrente de uma fase (corrente igual a
zero), os dados podem ser estimados multiplicando-se os dados coletados por 1,5;
f)

Na medição a três elementos, na perda total dos TP ou das tensões de duas fases
(tensões iguais a zero), ou na perda total dos TC ou das correntes de duas fases
(correntes iguais a zero), os dados podem ser estimados multiplicando-se os dados
coletados por três.

Obs.: A aceitação de eventual utilização de critérios diferentes dos citados ficará a cargo da
CCEE quando da análise da solicitação de ajustes.

