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Editorial 
 
O desafio de produzir mais e melhor, no cenário mercadológico moderno,  vem sendo 
suplantado pelo desafio permanente de criar novos produtos, serviços, processos e 
sistemas gerenciais, visando à diferenciação e à excelência. As questões práticas 
abordadas pelas organizações brasileiras, por conseguinte, têm tido ênfase tanto na 
criação e no compartilhamento de conhecimento quanto na formação de memória 
organizacional. 
 
É neste cenário em que se insere a Revista Espaço Energia, a qual foi concebida como 
um veículo de comunicação com o objetivo de promover a disseminação e o 
compartilhamento de conhecimento em áreas relacionadas à energia, trazendo 
benefícios importantes à sociedade e ao ser humano, por meio de melhores produtos, 
serviços, tecnologia e atendimento. 
 
A chave para a geração desses benefícios é o investimento na inovação, resultante do 
empreendimento cuja matéria-prima é permeada pelo poder de criação. O desafio que 
se apresenta consiste, portanto, no desenvolvimento de uma cultura voltada à 
imaginação, à criação de conhecimento e ao seu empreendimento, de maneira 
organizada e sistematizada, gerando assim a inovação e a evolução da sociedade. 
 
Para atingir esse objetivo, é essencial a integração dos profissionais de empresas 
concessionárias de energia, de entidades setoriais e de centros de pesquisa. Esse 
intercâmbio deve não só proporcionar oportunidades de crescimento e evolução, como 
também resgatar a visão, nas concessionárias, de que seu papel também é fomentar, por 
meio da inovação, a evolução da sociedade. 
 
Tendo em mente a importância da capacitação e da maturidade no que concerne à 
explicitação do conhecimento empresarial, concebeu-se neste empreendimento um 
conselho editorial que refletisse a seriedade e o poder de crítica, com o objetivo de 
valorizar os trabalhos veiculados e de pavimentar um processo auto-evolutivo de 
excelência no compartilhamento do conhecimento e no estímulo ao aprendizado 
contínuo. Os participantes deste conselho, tenho certeza, já trilharam caminhos que os 
proveram de um nível essencial de maturidade e experiência. Aproveito esta 
oportunidade, portanto, para externar meus agradecimentos por sua valiosa 
contribuição. 
 
Os artigos deste número inaugural da revista têm seu foco em trabalhos científicos, 
abrangendo áreas com aplicações em geração, transmissão e distribuição de energia, 
em telecomunicações e em tecnologia da informação. Um dos trabalhos tem como 
tema a auscultação geodésica, a qual visa a obter coordenadas cartesianas em pontos 
topográficos utilizando diversas técnicas de levantamento geodésico. Para controlar 
possíveis deslocamentos de blocos de concreto nas barragens de usinas, sua 



instrumentação de segurança deve estar preparada para fornecer informações espaciais 
absolutas, por meio da integração com a auscultação geodésica. 
 
Ainda no contexto de barragens de usinas, a utilização de concreto compactado com 
rolo é abordada, com o objetivo de analisar de maneira mais rigorosa a durabilidade e o 
comportamento de estruturas. O trabalho sobre bombas de calor, por sua vez, visa a 
determinar a eficiência energética desses equipamentos quando aplicados a condições 
climáticas específicas, com o objetivo de definir as melhores formas de instalação. 
 
Na área de gestão, o tema terceirização é analisado de forma criteriosa, expondo 
características do modelo tradicional e do modelo com ênfase na estratégia, visando ao 
diferencial competitivo. Na área de tecnologia, a realidade virtual é estudada como 
forma de prover uma compreensão de caráter qualitativo em estudos de fenômenos e 
dados complexos, com o objetivo de agilizar sua interpretação e fornecer apoio real em 
tomadas de decisão em aplicações críticas.  
 
Estou certo de que este espaço voltado ao conhecimento, fruto do entusiasmo e do 
esforço de pessoas guiadas pela busca incessante da inovação e da excelência, além 
de seu conseqüente impacto no que concerne ao bem-estar da sociedade, será útil aos 
leitores, aos entusiastas, aos cientistas, aos profissionais, à empresa e ao setor energético. 
Acima de tudo, que seja um passo de valor ao crescimento do ser humano e da 
sociedade. 
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Resumo: O objetivo da Auscultação Geodésica 
é obter coordenadas cartesianas geodésicas de 
pontos topográficos por meio de técnicas de 
levantamentos Geodésicos, tais como: 
nivelamento geométrico de alta precisão, 
levantamento gravimétrico, posicionamento com 
GPS (Global Positioning System) e triangulações 
e trilaterações no monitoramento de 
determinados fenômenos. O trabalho busca 
integrar a Auscultação Geodésica à 
instrumentação de segurança utilizada para o 
controle de possíveis deslocamentos dos blocos 
de concreto que formam a barragem da Usina 
Hidrelétrica de Salto Caxias, situada no rio 
Iguaçu, no Estado do Paraná. Esta integração 
tem a finalidade de fornecer subsídios aos 
técnicos responsáveis pela manutenção civil, 
definindo deslocamentos absolutos dos blocos, 
uma vez que a instrumentação fornece apenas 
variações relativas. Estes dados são obtidos 
com a implantação de uma rede de 
monitoramento a jusante do reservatório, 

formada por seis pilares de concreto 
engastados na rocha, e dotada de sistema de 
centragem forçada. Esta rede servirá para 
realizar o monitoramento externo do muro que 
forma a barragem e também para apoiar uma 
poligonal geodésica de alta precisão que será 
conduzida no interior das galerias de drenagem, 
objetivando a integração da instrumentação de 
monitoramento e segurança, a qual consiste na 
transformação de deslocamentos relativos 
medidos em deslocamentos absolutos 
relacionados ao sistema de coordenada 
geodésica utilizado no levantamento. 

Palavras-chave: Auscultação Geodésica, 
Instrumentação de Barragens, Levantamentos 
Geodésia. 

 

1 Introdução 

As barragens são obras geralmente associadas 
a um elevado potencial de risco devido à 
possibilidade de um eventual colapso, com 
conseqüências catastróficas para as estruturas 
das próprias barragens, ao meio ambiente, 
causando destruição da fauna e flora, e, 
principalmente, colocando em risco vidas 
humanas. [Mini02].  

O monitoramento destas estruturas se reveste 
de especial importância, fazendo com que 
diversos trabalhos tenham sido publicados 
sobre a utilização da Geodésia para este fim, 
principalmente no que concerne ao 
monitoramento de grandes estruturas. O 
Departamento de Geomática da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) vem realizando há 
alguns anos trabalhos voltados à auscultação 
geodésica, com destaque para a determinação 
de deslocamentos verticais da crosta terrestre 
na região do reservatório da Usina Hidrelétrica 
de Salto Caxias-PR. Dando continuidade àquela 
pesquisa desenvolveu-se um projeto junto à 
COPEL (Companhia Paranaense de Energia), à 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e 
ao LACTEC (Instituto de Tecnologia para o 
Desenvolvimento) que visa à integração da 
Auscultação Geodésica com a instrumentação 
de controle e segurança da Barragem de Salto 
Caxias. Fundamentar o desenvolvimento de 
novas metodologias geodésicas com a 
implantação de redes topográficas de alta 
precisão, objetivando a análise de séries 
históricas de observações geodésicas, a elas 
agregando-se os novos dados da 
instrumentação de monitoramento e controle, 
será possível realizar uma análise global dos 
deslocamentos observados, o que culminará 
com uma melhora nos dados relativos à 
segurança da barragem. 
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2 Monitoramento Geodésico 

Os levantamentos geodésicos efetuados em 
uma rede de pontos topográficos, utilizando 
medidas de ângulos e medidas de distância, 
usualmente proporcionam suficiente 
redundância de observações para análises 
estatísticas de qualidade e detecção de erros 
[Army94]. Ainda, segundo os autores, esta 
técnica proporciona informações globais sobre o 
comportamento do objeto deformável, enquanto 
as medições geotécnicas proporcionam 
informações localizadas e, muito 
freqüentemente, informações locais sem 
qualquer verificação a não ser a comparação 
com outras medidas independentes. 

Algumas técnicas de levantamentos geodésicos 
utilizados para fins de monitoramento são: 
triangulação geodésica, poligonação, 
nivelamento geométrico de precisão e 
determinação de coordenadas utilizando o GPS.  
Em trabalhos de monitoramento de grandes 
estruturas é comum associar estas diferentes 
técnicas, como por exemplo, o posicionamento 
por GPS para a determinação das coordenadas 
planas dos pontos e o nivelamento geométrico 
de precisão para o controle altimétrico. 

3 Desenvolvimento do Projeto 

O projeto de auscultação geodésica da barragem 
de Salto Caxias está fundamentado em duas 
redes de monitoramento: uma externa e outra 
interna. A rede externa será utilizada para o 
monitoramento de pontos de interesse da 
segurança da barragem, localizados na face 
jusante, no topo da barragem e também como 
amarração para a rede interna de monitoramento 
(figura 1). Os pontos de interesse a serem 
monitorados pela rede externa compõem-se 
principalmente de alvos situados em lados 
opostos às juntas de dilatação ou a eventuais 
fissuras no corpo da barragem. 
 

 
Figura 1 - Rede externa de pontos para o monitoramento 
 
A rede interna é constituída de uma poligonal 
geodésica de precisão, que tem como objetivo 
servir de referência e apoio ao monitoramento 

de pontos de interesse, localizados dentro das 
duas galerias da barragem (superior e inferior), 
geralmente correspondentes às posições dos 
pontos situados no exterior do muro. Servirá 
também de apoio a pontos que integrarão os 
equipamentos de segurança, tais como 
extensômetros e pêndulos, com a rede 
geodésica. 

As principais atividades desenvolvidas na 
realização do monitoramento até o presente 
momento foram: 
 

a) Definição da posição dos pontos da 
rede de controle externa (Figura 1), com 
base em pré-análise de métodos e 
instrumentos. Foram, desta forma, 
escolhidos os locais para implantação 
de pilares de concreto armado, cujo 
projeto e construção foram 
desenvolvidos na UFPR (Figura 2); 

 

 
Figura 2 –  Projeto do Pilar da Rede de 

Monitoramento 
 

b) Uma vez implantados os pilares, 
efetuou-se o levantamento geodésico 
da rede (figura 3), que consiste na 
medição de ângulos e distâncias por 
metodologia específica de trabalho, 
através de séries de medidas, obtendo-
se superabundância de observações 
que permitem o ajustamento e análise 
dos dados; 
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Figura 3 - Levantamento Geodésico 
c) Após este levantamento em conjunto 

com os engenheiros da COPEL, 
procedeu-se à definição dos pontos a 
serem monitorados na face voltada a 
jusante da barragem em seu topo. 
Levou-se em consideração a definição 
de juntas de dilatação ou eventuais 
fissuras, colocando-se alvos 
topográficos em ambos seus lados 
(Figura 4). Procedeu-se a seguir ao 
levantamento de coordenadas 
tridimensionais dos pontos, com 
métodos geodésicos específicos, e que 
mais tarde possibilitarão o ajustamento 
e a análise dos dados; 

d) De forma análoga, efetuou-se a 
definição dos pontos a serem 
monitorados nas galerias de inspeção, a 
escolha dos locais e a materialização 
das estações da poligonal (pontos de 
referência). Procedeu-se a seguir ao 
levantamento topográfico tridimensional 
das galerias, com a determinação da 
posição dos pontos a serem 
monitorados; 

e) Na seqüência, estão sendo estudados 
os procedimentos para a observação de 
alvos situados nos equipamentos de 
monitoramento e de segurança, tais 
como pêndulos e extensômetros, tendo 
como objetivo a transformação de 
observações relativas em absolutas, ou 
em outras palavras, que permitam a 
análise total do deslocamento do 
instrumento em relação à barragem. 

Convencionou-se chamar de primeira campanha a 
que resultará nas coordenadas tridimensionais 
dos pontos, com sua respectiva qualidade 
estatística. 

Para a análise de possíveis deslocamentos dos 
pontos no tempo é necessária a realização de 
observações em pelo menos duas épocas 
distintas, comparando-se os resultados obtidos. 
Para que se tenha confiabilidade nos resultados, é 
necessário garantir que as mesmas condições e 
procedimentos realizados na primeira campanha 
sejam repetidos nas outras campanhas. Não 
menos importante é verificar a estabilidade dos 
pontos de referência. Finalmente, após esta coleta 
de dados e seu ajustamento, há a necessidade de 
verificar se as diferenças entre as coordenadas de 
um mesmo ponto para duas épocas distintas são 
estatisticamente significativas, o que efetivamente 
caracterizará um deslocamento do ponto. 
 
 

 
Figura 4 – Alvos na crista da barragem 

4 Conclusão 

O monitoramento de grandes estruturas é 
fundamental para sua segurança e as técnicas 
geodésicas vêm proporcionar informações 
adicionais aos responsáveis por esta área. Com 
este trabalho, pretende-se disponibilizar aos 
técnicos da Usina informações relacionas a um 
conjunto de pontos para os quais serão 
conhecidas as coordenadas em diferentes 
épocas do ano, possibilitando analisar possíveis 
deslocamentos, de forma global, uma vez que 
os pontos externos e internos terão suas 
coordenadas referidas a um único sistema de 
referência. 
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Resumo: A utilização de Concreto 
Compactado com Rolo – CCR é uma 
evolução natural da aplicação do concreto em 
barragens de aproveitamentos hidráulicos. A 
execução de CCR exige a utilização de 
concreto com consistência muito seca, aliada 
a uma necessidade muito grande de juntas 
de construção, gerando dúvidas sobre a 
durabilidade e o comportamento da estrutura. 
Estas características, aliadas ao processo de 
compactação, geraram dúvidas sobre a 
capacidade dos ensaios convencionais de 
concreto em caracterizar o material. Em 
geral, para a validação final do controle de 
qualidade, é executada campanha de ensaios 
em testemunhos obtidos por sondagem 
rotativa. Este procedimento procura avaliar os 
efeitos da extração dos testemunhos na 
resistência do concreto, utilizando 
equipamento para simulação de CCR em 
laboratório. Este equipamento permite a 
execução de maciços experimentais 
simulando as condições de campo, incluindo 
as possibilidades de cura, de tratamento das 
camadas e as condições ambientais. 

 

Palavras-Chave: CCR, Caracterização, 
Materiais, Concreto. 

 

1 Introdução 

Este trabalho procura mostrar uma 
metodologia para avaliação dos efeitos do 
processo de obtenção de testemunhos de 

concreto compactado com rolo, doravante 
denominado CCR, sobre seus parâmetros de 
resistência. O CCR é uma técnica 
construtiva, com peculiaridade de uso 
extensivo de equipamentos tipicamente 
empregados em obras de terra/enrocamento, 
utilizando um material conhecido que é o 
concreto, procurando obter um máximo 
desempenho no quesito velocidade de 
lançamento, aliado a custos baixos e teores 
de cimento relativamente pequenos para 
diminuição dos efeitos das mudanças de 
volume de origem termogênicas do concreto. 
A técnica utiliza intensivamente 
equipamentos para colocação e compactação 
do concreto, diminuindo a parcela de mão-de-
obra por unidade de volume, quando 
comparado com obras de concreto 
convencional, gerando um processo industrial 
muito eficiente, com processos repetitivos 
mensuráveis. O processo executivo impacta 
em todas as etapas construtivas, pois seus 
paradigmas de execução e controle são 
particulares e totalmente diferentes da prática 
usual dos concretos convencionais, bem 
como pode trazer aspectos a serem 
avaliados e monitorados ao longo da vida útil 
da obra. 

Em barragens convencionais, as juntas 
horizontais sempre representaram grande 
preocupação dos engenheiros, tanto pela 
possibilidade de criação de caminho 
preferencial de percolação, como pelas 
atividades executivas que garantissem uma 
adequada ligação entre as camadas de 
lançamento, e, conseqüentemente, a 
envoltória de resistência necessária às 
solicitações estruturais. Enquanto barragens 
utilizando concreto massa tinham camadas 
cuja espessura variava em geral entre 1,5 m 
e 2,5 m, o método construtivo utilizando o 
CCR impunha valores entre 0,25 e 0,50 m, 
aumentando consideravelmente a quantidade 
de juntas horizontais ao longo de toda a 
barragem [Andr97]. Além deste fato, a 
consistência extremamente seca necessária 
à compactação, associada à imagem de 
fragilidade e fraqueza na ligação entre 
camadas, também gerou expectativas e 
insegurança entre projetistas e construtores 
que obstruíram inicialmente a aplicação em 
grande escala de soluções utilizando o CCR. 

Desde o início do desenvolvimento do CCR, 
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várias dúvidas conceituais foram levantadas, 
geradas principalmente pela grande 
quantidade de juntas horizontais [Andr98a] 
[Andr98b]: 

a) Que parâmetros de resistência o 
material apresenta; 

b) Envoltória de resistência entre 
camadas; 

c) A grande quantidade de juntas 
subhorizontais de construção 
somadas a utilização de concreto 
extremamente seco criou dúvida 
quanto aos parâmetros de 
resistência nas interfaces 
horizontais e se as mesmas 
constituem um caminho 
preferencial de percolação; 

d) Influência das condições 
ambientais locais; 

e) A utilização de teores de água 
relativamente baixos, aliados a 
grande dependência que os 
mesmos têm do grau de 
compactação, exige um controle 
rigoroso da água em todo o ciclo 
produtivo. As condições de 
trabalhabilidade variam durante os 
períodos do dia ou sazonalmente; 

f) Como o grau de compactação influi 
diretamente nas propriedades 
mecânicas do concreto, o controle 
no campo adequado é importante 
para evitar não conformidades ou 
retrabalhos; 

g) As juntas podem gerar caminhos 
preferenciais de percolação, 
devendo ser analisado o controle 
de permeabilidade da estrutura; 

h) Qual a compatibilidade de 
deformação entre os diferentes 
materiais; 

i) Como evitar que as obras 
obrigatórias, como galerias, 
drenagem, vedajuntas interfiram na 
automação e velocidade do 
processo. 

Em geral, como as condições de campo 
diferem muito dos ensaios que se aplicam ao 
concreto convencional e são aplicados ao 
CCR, o controle de qualidade da obra é 
balizado e aferido através de ensaios em 
testemunhos obtidos por sondagem rotativa. 
A sondagem pode causar traumatismo nos 

corpos de prova, gerando resultados que 
subavaliam os parâmetros de resistência do 
material. Para estudar este efeitos. É 
proposto processo de análise que utiliza as 
metodologias de ensaio usuais para este tipo 
de tecnologia, aliadas às possibilidades 
trazidas pela execução de maciços 
experimentais em laboratório, possíveis com 
a criação do Laboratório de CCR do 
Laboratório de Concreto do Departamento de 
Apoio de Controle Técnico de FURNAS 
Centrais Elétricas S.A., localizado em 
Goiânia. Este laboratório viabiliza a 
simulação das condições de campo, criando 
a possibilidade de variar os parâmetros de 
dosagem e de execução muito além do que o 
cronograma de obras e as condições de 
campo permitiriam. 

2 Programa Experimental 

A execução de maciços experimentais na 
obra, em época muito posterior aos estudos 
de dosagem, gera insegurança inicial sobre o 
processo e dificulta o processo de otimização 
de dosagens e a confiança no 
dimensionamento das peças. Uma alternativa 
para o processo seria a execução de maciços 
experimentais em laboratório com a 
finalidade de simular as condições de 
execução no campo, técnica inicialmente 
tentada no Japão, com a criação de 
simulador de compactação, hoje desativado. 
Para suprir a necessidade de simulação 
experimental, o Laboratório de Concreto de 
FURNAS, em Goiânia, inaugurou um 
laboratório para execução de corpos de prova 
compactados, com possibilidade de variação 
da freqüência e energia de vibração do rolo, e 
velocidade de percurso 
[Marq98][Gall98][Gall99]. 

2.1 Descrição do Equipamento 

O equipamento para ensaios de 
compactação em laboratório consiste de um 
sistema de trilhos onde o rolo de 
compactação se move.  Como mostrado nas 
Figuras 1 e 2, vistas gerais do equipamento, 
na linha central sob o eixo dos trilhos está 
construído um poço onde é fixado molde 
metálico para a compactação do concreto. 
Este molde fornece a necessária contenção 
para garantir a eficiência da compactação, 
bem como permite o manuseio do corpo de 
prova via ponte rolante, como mostrado na 
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Figura 3, cujas dimensões máximas estão 
descritas na Figura 4. 

 

 
Figura 1:  Vista lateral superior do 
equipamento 

 
 

 
 

 
Figura 2: Vista Frontal do Equipamento 
 
 
 
 

 
Figura 3: Maciço Experimental sendo 
transportado para a Câmara Úmida 

 
 
 

 
Figura 4: Tamanho Máximo do Maciço 
Experimental 
 
 
 

 

Figura 5:  Vista do equipamento de 
compactação em funcionamento 

2.2 Ensaios 

Experimentos sobre o maciço podem ser 
realizados facilmente através da obtenção de 
testemunhos, que após usinagem podem ser 
ensaiados. A obtenção de testemunhos via 
sondagem rotativa é mais simples que em 
condições de campo, conforme exibido na 
Figura 6, podendo ser obtidos, também, 
corpos de prova prismáticos, utilizando serra 
de fio diamantado, vide como mostrado na 
Figura 7. 

Sobre os corpos de prova obtidos dos 
testemunhos podem ser realizados vários 
ensaios de caracterização, seguindo a 
Normalização vigente, tais como 
permeabilidade, resistência à compressão, 
massa específica, absorção, modulo de 
elasticidade e coeficiente de Poisson, 
resistência à tração direta, resistência à 
tração por compressão diametral e ensaios 
de cisalhamento direto. 
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Figura 6:  Extração de testemunhos 

 

 
Figura 7:  Corte com fio diamantado 

Para efeito de análise do traumatismo do 
processo de sondagem do material são 
analisados os resultados de 10 maciços 
experimentais com quatro camadas de 
lançamento, tendo a primeira 0,20m e as 
demais 0,30m. Para manter o experimento 
consistente, são utilizados os mesmos 
materiais e dosagem efetivamente aplicados 
na construção da UHE Dona Francisca, 
mantendo a altura de camada em 0,30 m, o 
Canon Time no valor 25±5 s, a utilização de 
aditivo plastificante, o consumo de cimento 
em 90 kg/m3 e o grau de compactação 
mínimo de 98%. 

3 Resultados Obtidos 

Os resultados dos ensaios de caracterização 
física dos testemunhos são apresentados na 
Tabela 1. 
 
 
Tabela 1: Caracterização dos Testemunhos 

120 dias 180 dias 365 dias
Média (Mpa) 6,65 7,73 8,78
Desvio Padrão (Mpa) 1,31 1,26 2,05
Coef. Variação (%) 20% 16% 23%
núm. ensaios 44 45 14
Média (kg/m3) 2517 2519 2513
Desvio Padrão (kg/m3) 17 40 43
Coef. Variação (%) 1% 2% 2%
núm. ensaios 46 37 20
Média (Mpa) 1,23 1,07 1,00
Desvio Padrão (Mpa) 0,31 0,3 0,29
Coef. Variação (%) 25% 28% 29%
núm. ensaios 11 12 3
Média (Mpa) 0,74 0,6 0,48
Desvio Padrão (Mpa) 0,26 0,2 0,25
Coef. Variação (%) 35% 34% 53%
núm. ensaios 15 17 8
Média (Mpa) 12,13 13,00 12,15
Desvio Padrão (Mpa) 3,6 4,59 4,9
Coef. Variação (%) 30% 35% 40%
núm. ensaios 40 37 14
Média (m/s)
Desvio Padrão (m/s)
Coef. Variação (%)
núm. ensaios

Módulo de
Elasticidade

Idade de ControleGrandeza

Resistência à
Compressão

Massa Específica

Resistência à
Tração por

Compr.Diametral

Resistência à
Tração Direta

Permeabilidade

2,23E-10
1,85E-10

86%
99

 

 
A extração de testemunhos é por si só um 
processo traumático, podendo gerar um pré-
fissuramento dos testemunhos, que aliado ao 
processo de usinagem para obtenção dos 
corpos de prova tendem a gerar dispersão de 
resultados. Este fato pode ser observado com 
a simples comparação dos resultados da 
Tabela 1 com aqueles resultantes de corpos 
de prova moldados durante a execução dos 
maciços experimentais e da obra, resumidos 
na Tabela 2. 
 
Tabela 2: Resultados de cp’s Moldados 
 

 

4 Conclusões 

As pesquisas realizadas até a presente data, 
com alguns de seus resultados apresentados 

Média 2,33 2,5
Desvio Padrão 0,24 0,29
Coef. Variação 10% 11%
Média 4,53 4,8
Desvio Padrão 0,76 0,40
Coef. Variação 17% 8%
Média 8,15 8,6
Desvio Padrão 0,66 1,02
Coef. Variação 8% 12%
Média 9,9
Desvio Padrão 2,08
Coef. Variação 21%
Média 10,38 11,2
Desvio Padrão 1,23 1,29
Coef. Variação 12% 12%

PROGRAMA
EXPERIMENTAL

OBRA

90

120

180

Resistência à
Compressao (mPa)

7

28
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mostram que a simulação em laboratório 
reproduz os ensaios de campo, indicando 
que a execução de maciços experimentais 
em laboratório é uma ferramenta útil, 
podendo ser utilizada para a otimização de 
dosagens, para a previsão de parâmetros de 
projeto e para a simulação de situações que 
seriam de execução complicada no campo. 

Os maciços experimentais têm como 
característica a facilidade de manuseio e a 
execução de ensaios em ambiente 
controlado, permitindo a avaliação dos 
diversos ensaios e dos fatores que neles 
influem. 

Como exemplo destas possibilidades, pode-
se avaliar os resultados de extração de 
testemunhos através de sonda de barrilete 
simples. O processo de obtenção de 
testemunhos traumatiza os corpos de prova, 
diminuindo os valores absolutos de diversos 
parâmetros de resistência, dificultando sua 
análise no decorrer da obra. A execução do 
maciço experimental permite segregar os 
efeitos da sondagem sobre os resultados, 
desde que os trabalhos de campo tenham o 
mesmo procedimento daqueles realizados 
em laboratório, criando parâmetros de 
comparação para o controle de qualidade da 
obra. 

Os resultados, para as mesmas condições de 
execução de CCR da UHE Dona Francisca, 
mostram uma diminuição de resistência a 
compressão da ordem de 30% em relação 
aos corpos de prova moldados, valor que 
deve ser levado em conta nas análises de 
controle de qualidade baseados em 
testemunhos de concreto. 
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Resumo: A terceirização é um processo em 
evolução, tanto do ponto de vista de aplicação, 
como conceitual. Enquanto que a chamada 
terceirização tradicional preocupava-se 
somente com as atividades acessórias da 
organização, a terceirização dita estratégica 
ocupa-se de todas as atividades que não 
trazem diferencial competitivo para a empresa. 

A Manutenção está inserida no rol de funções 
que não agregam valor na cadeia produtiva. 
Adicionalmente, vem sofrendo uma mudança 
de paradigma: o foco não é mais o reparo, 
mas sim, a manutenção da função do sistema 
produtivo. 

Este trabalho apresenta, a partir de um caso 
de terceirização das atividades do laboratório 
de reparos de módulos de equipamentos 
eletrônicos da COPEL, diretrizes e 
possibilidades para a gestão eficaz da 
terceirização da função Manutenção dentro 
das regras da administração pública.   

Palavras chave: Terceirização, manutenção, 
gestão. 

1 Introdução 

Em função da globalização, de cenários de 
negócios cada vez mais complexos, onde a 
competitividade aumenta cada vez mais, em 
meio ao avanço acelerado da tecnologia, as 
grandes empresas estão adotando a 
terceirização como forma de ganhar agilidade 
e flexibilidade para o aumento das vantagens 
competitivas. 

A Companhia Paranaense de Energia – 
COPEL, que além de concessionária de 

energia, atua na área de telecomunicações, 
vem adotando essa prática em alguns de seus 
segmentos, uma vez que a aceleração 
tecnológica demanda uma grande 
especialização, tornando a terceirização, em 
muitos casos, um imperativo estratégico de 
sobrevivência. Um desses segmentos, é de 
manutenção de módulos de equipamentos 
eletrônicos, cuja finalização da terceirização 
motivou este trabalho. 

O grande desafio é a gestão eficaz desse 
processo de maneira a direcionar as ações 
para uma terceirização estratégica  dentro dos 
limites impostos pela Lei das Licitações.  

2 Terceirização 

A terceirização não é um conceito simples, 
pois envolve aspectos legais, de qualidade, de 
segurança e de custos. Para uma abordagem 
correta do assunto, é necessário 
primeiramente promover a discussão do termo. 

Para Giosa [Gios94] a terceirização “é um 
processo de gestão pelo qual se repassam 
algumas atividades para terceiros, com os 
quais se estabeleceu uma relação de parceria, 
ficando a empresa concentrada apenas em 
tarefas essencialmente ligadas ao negócio em 
que atua.” 

Nesta definição, ficam evidentes dois 
aspectos: a terceirização como um processo 
de gestão e também de parceria. Para o autor, 
o processo de gestão deve ser  “entendido 
como uma ação sistêmica, processual, que 
tem critérios de aplicação (início, meio e fim), 
uma visão temporal (curto, médio e longo 
prazos) e uma ótica estratégica, dimensionada 
para alcançar objetivos determinados e 
reconhecidos pela organização.” Já o conceito 
de parceria, é segundo o mesmo autor, “uma 
nova visão de relacionamento comercial, onde 
o fornecedor migra de sua posição tradicional, 
passando a ser o verdadeiro sócio do negócio, 
num regime de confiança pleno junto ao 
cliente, refletindo a sua verdadeira e nova 
função de parceiro.”   

Kardec & Carvalho [Kard02] reforçam esta 
idéia dizendo que “terceirização é a 
transferência para terceiros de atividades que 
agregam competitividade empresarial, 
baseada numa relação de parceria.” Os 
autores explicam que “terceirizar passa pelo 
pressuposto básico de uma relação de 
parceria, por uma atuação semelhante com a 
contratante e, sobretudo, que seja uma relação 
de resultados empresariais para as partes 
envolvidas, trazendo uma vantagem 
competitiva para a empresa contratante, 
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através de uma economia de escala e para a 
empresa contratada através de uma maior 
especialização, comprometimento com 
resultados e autonomia gerencial.” 

Conclui-se, portanto, que a parceria e a visão 
estratégica são pressupostos básicos para a 
terceirização. Surge daí a necessidade de 
haver uma readequação das relações, em que 
o tomador de serviço não delega apenas a 
execução, cabendo ao prestador também a 
responsabilidade de gestão e o compromisso 
de resultados dos negócios. Saratt [Sara00] 
declara que sucesso ou o fracasso não será 
somente dos acionistas ou dos empregados da 
tomadora de serviços, mas de todos aqueles 
que participam direta ou indiretamente da 
cadeia. 

3 O que terceirizar 

Franceschini, et al [Fran04] relatam que, na 
última década, o sistema tradicional de 
terceirização evoluiu para um modelo 
estratégico. Considera-se terceirização 
tradicional a situação que envolve um 
processo não essencial da empresa. É o caso 
de atividades que não exigem habilidades 
específicas do fornecedor, como serviços de 
limpeza ou alimentação. A “terceirização 
estratégica”, por sua vez, ocorre quando a 
empresa terceiriza várias atividades, exceto 
aquelas específicas que lhe podem gerar uma 
vantagem competitiva. A idéia é a de que 
todas as atividades que não geram valor 
agregado em termos de diferencial competitivo 
devem ser terceirizadas. São os chamados 
“commodities”, coisas que todos fazem igual. 

O fato é que a terceirização vem crescendo. 
Teixeira Jr. [Teix04], cita  as palavras de Peter 
Drucker, em recente entrevista à revista 
Fortune: “ A maioria das pessoas vê a 
terceirização do ponto de vista do corte de 
custos, o que julgo ser um engano. O que a 
terceirização faz é melhorar a qualidade das 
pessoas que ainda trabalham com você. 
Acredito que as empresas deveriam terceirizar 
todas as atividades para as quais não haja um 
percurso de carreira que conduza os 
funcionários à alta gestão”. 

4 A função Manutenção - paradigma 
moderno 

Branco Filho [Bran00], em sua obra apresenta 
algumas definições importantes para o termo 
“Manutenção”: 

“A Manutenção é uma função empresarial, da 
qual se espera o controle constante das 
instalações assim como conjunto de trabalhos 
de reparo e revisão  necessários para garantir 

o funcionamento regular e o bom estado de 
conservação das instalações produtivas, 
serviços e instrumentações dos 
estabelecimentos (OCDE 1963).”  

“Todas as ações necessárias para que um 
item seja conservado ou restaurado de modo a 
poder permanecer de acordo com uma 
condição especificada (ABNT-TB116).” (A TB-
116 de 1975 foi substituída pela ABNT-5462 
de 1994). 

“Combinação de todas as ações técnicas e 
administrativas, incluindo as de supervisão, 
destinadas a manter ou recolocar um item em 
um estado no qual possa desempenhar uma 
função requerida. A Manutenção pode incluir 
uma modificação de um item (ABNT-5462).” 

Observa-se que houve uma evolução sutil, 
uma atualização conceitual do tema nas  
normas brasileiras. Enquanto que em 1975 a 
ABNT fala sobre a condição especificada, a 
revisão de 1994 comenta sobre função 
requerida e modificação de itens. 

Kardec & Carvalho [Kard02] expõem que, até 
há pouco tempo, a missão da Manutenção era 
de restabelecer as condições originais dos 
equipamentos ou sistemas. Hoje, a missão da 
Manutenção, segundo os autores, é: 

 “Garantir a disponibilidade da função dos 
equipamentos e instalações de modo a poder 
atender a um processo de produção ou de 
serviço, com confiabilidade, segurança, 
preservação do meio ambiente e custos 
adequados.” 

A Operação, por sua vez, exige da 
Manutenção maior disponibilidade confiável a 
menor custo. Entram aí os conceitos de 
disponibilidade e confiabilidade, que, muitas 
vezes, causam uma certa confusão. O 
seguinte exemplo ilustra bem a questão: a 
disponibilidade da lâmpada que ilumina a 
mesa de um neurocirurgião é altíssima, da 
ordem de um milhão de horas, porém de nada 
adianta se ela apagar por 5 segundos no meio 
de uma cirurgia, ou seja, não tiver a adequada 
confiabilidade quando necessária. Para 
aumentar a confiabilidade, neste caso, pode 
ser usado um sistema redundante de 
iluminação, por exemplo, um “no break”. O 
importante é a preservação da função 
iluminação. A missão da Manutenção não é 
preservar a lâmpada (equipamento), mas sim 
a função do sistema (iluminação). 

Dentro do conceito atualmente aceito, a função 
Manutenção é, portanto, muito mais do que o 
simples reparo. Houve uma mudança de 
paradigma. 
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− Paradigma do passado: “O homem de 
manutenção sente-se bem quando executa um 
bom reparo.” 

− Paradigma  moderno: “O homem de 
manutenção sente-se bem quando consegue 
evitar todas as falhas não previstas”. 

É importante ressaltar que quanto maior for a 
disponibilidade menor será a demanda de 
serviços. Pode-se medir a tendência da 
variação da disponibilidade de maneira 
indireta, medindo-se a tendência da evolução 
da demanda de serviços. 

5 Breve histórico e cenário atual das 
telecomunicações na Copel 

Desde o início, a COPEL, a exemplo das 
demais concessionárias de energia elétrica, 
optou por ter um sistema de telecomunicações 
próprio. A finalidade principal era prover  os 
dados de controle das usinas e subestações 
de um caminho confiável, bem como 
facilidades de comunicação para as diversas 
operações de uma empresa do segmento.  

Para um melhor entendimento da evolução do 
sistema até o cenário atual, é conveniente 
dividir o histórico em duas fases: a  analógica 
e a digital.  

A fase analógica  registrou o advento dos 
rádios SSB - Single Side Band, do sistema 
OPLAT (onda portadora em linhas de alta 
tensão), da implantação do sistema VHF – 
Very High Frequency  (fixo, móvel e portátil), 
sistema de paging (busca pessoa), do sistema 
UHF – Ultra High Frequency, mono e 
multicanal, do controle supervisor, da 
automação do sistema elétrico, e do sistema 
telefônico operacional e administrativo. O 
principal sistema dessa fase foi a rede de 
rádios microondas, cobrindo o Estado inteiro 
em forma de anel.  

Em 1996, inicia-se uma nova fase, a era 
digital: o anel de microondas começa a ser 
substituído por um anel de fibras ópticas, 
tendo como base os equipamentos SDH - 
Synchronous Digital Hierarchy, de tecnologia 
digital. Na verdade, a digitalização do sistema 
já tinha começado na década anterior, com o 
início da implantação das centrais digitais, em 
1985. Aos poucos, os antigos equipamentos 
analógicos foram sendo substituídos pelos 
digitais, além da implantação de novos 
elementos, todos de tecnologia digital, tais 
como os que compõe  a rede IP e  o sistema 
trunking.  

Em 1998, a COPEL torna-se a  primeira 
empresa de energia elétrica a obter licença 

para comercializar serviços especializados de 
telecomunicações. O sistema, antes 
exclusivamente corporativo, passou então a 
ser disponibilizado para clientes externos.  

Em 2002, a Empresa passa a ter o direito de 
ser provedora de SCM (Sistema de 
Comunicação Multimídia). 

Atualmente, as telecomunicações na COPEL 
são constituídas dos seguintes sistemas  e 
equipamentos: transmissão digital, UHF,VHF, 
trunking, paging (Bip), OPLAT, teleproteção, 
telessupervisão, telemetria e controle, rede IP, 
telefonia, energia, bateria e climatização. 

6 A manutenção do sistema de 
telecomunicações da Copel e sua 
terceirização 

A manutenção dos sistemas de 
telecomunicações da COPEL, pode ser 
dividida em duas partes básicas: a 
manutenção de campo (ou de primeiro 
escalão) e a manutenção de laboratório (ou de 
segundo escalão). Podemos acrescentar a 
essas duas funções primárias, uma parte 
adicional, que é a Engenharia de Manutenção, 
que tem por finalidade analisar o desempenho 
dos equipamentos e propor melhorias para 
prevenir a ocorrência de novos defeitos. 

A manutenção de campo realiza-se quando, 
após detectada uma anomalia no sistema, um 
técnico, munido de módulo sobressalente, 
realiza o diagnóstico do defeito ou da falha, e 
faz a substituição do módulo avariado pelo 
sobressalente, restabelecendo a 
disponibilidade ou a confiabilidade do sistema  
ou ambas. 

A manutenção de laboratório é o reparo do 
módulo propriamente dito, ou seja, realiza-se a 
troca dos componentes avariados, 
restabelecendo suas funções originais. 

Na fase dos equipamentos analógicos as 
manutenções de segundo escalão eram 
totalmente realizadas em um laboratório da 
COPEL. A tecnologia analógica permitia a 
troca dos componentes discretos, facilmente 
encontrados no mercado. 

Quando do advento da tecnologia digital, 
verificou-se a inviabilidade econômica de 
realizar-se a manutenção internamente. A 
integração crescente dos componentes, 
evoluindo desde circuitos integrados cada vez 
mais compactos e dedicados, até a tecnologia 
de SMD (Surface Mounting Device), levou a 
operação interna a dois fatores restritivos: o 
alto custo de equipamentos apropriados para 
manipular tal tecnologia e a dificuldade de 
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obtenção dos componentes dedicados, ou 
seja, de fabricação exclusiva do fornecedor.  

Quando da instalação do Sistema Óptico, a 
manutenção de segundo escalão do sistema 
SDH passou imediatamente a ser realizada 
pelo fabricante. À medida que os demais 
equipamentos digitais eram implantados, suas 
manutenções ficavam a cargo do fabricante, 
ou seja, eram terceirizadas. O sistema de 
telefonia digital avançou um pouco mais neste 
aspecto: contratou-se a manutenção de 
primeiro escalão, de segundo escalão e ainda 
um suporte de caráter operacional e consultivo 
de hardware e software.  

Em 2000, concluiu-se um estudo para a 
terceirização da manutenção de laboratório da 
COPEL, balizado em três aspectos: técnico, 
econômico e de recursos humanos. 

O aspecto técnico analisava a possibilidade 
dos equipamentos de diferentes sistemas 
analógicos ainda existentes na COPEL, terem 
a sua manutenção realizada por empresas do 
mercado, dentro dos prazos de atendimento e 
qualidade obtidas internamente. 

A análise de viabilidade econômica foi feita 
levando-se em conta três tipos de custos 
anuais, num horizonte de cinco anos:  custo de 
mão-de-obra, custo de matéria-prima 
(componentes) e custo do imobilizado em 
instrumental e mobiliário. Não foi considerado 
o custo da gestão de estoque de 
componentes. 

A crescente desmotivação do quadro técnico 
que permaneceu trabalhando com a tecnologia 
analógica remanescente, e a possibilidade de 
reaproveitamento deste pessoal em outras 
funções dentro da Empresa, foram os fatores 
ponderados no aspecto de recursos humanos. 

Analisados estes três aspectos, decidiu-se 
pela terceirização das atividades do 
laboratório. 

Por uma questão de cautela, para que 
houvesse um aprendizado prévio sobre as 
nuances do  processo, optou-se pela 
terceirização gradual, feita em três etapas: 
primeiramente o sistema VHF, logo após o 
sistema de Energia e por último um pacote 
finalizando o processo, envolvendo os 
sistemas OPLAT, teleproteção, paging (Bip), 
UHF e sistema de supervisão remota. 

O sistema VHF foi terceirizado em 2000, o 
sistema de energia em 2001 e os demais em 
dezembro de 2003, quando encerraram-se 
definitivamente as atividades do laboratório de 

reparos de equipamentos de 
telecomunicações dentro da COPEL.   

7 Os contratos de manutenção de 
telecomunicações na Copel 

Existem basicamente três tipos de contratos 
de manutenção para o sistema de 
telecomunicações da COPEL: contratos de 
manutenção de centrais telefônicas, contratos 
de suporte à operação e manutenção de 
alguns sistemas e contratos de manutenção 
(reparos) de módulos de equipamentos. 

Nos contratos de manutenção de centrais 
telefônicas, o objeto contratado é a 
manutenção completa, ou seja, primeiro e 
segundo escalão. Estes foram feitos devido à 
falta de pessoal e conhecimento da tecnologia 
na época da implantação nas equipes de 
manutenção de campo . 

Nos contratos de suporte, define-se como 
objeto, uma espécie de apoio consultivo e 
operacional para a solução dos problemas 
mais graves que podem ocorrer no sistema. 

Os contratos de manutenção de módulos são 
a maioria e cobrem a maior parte do parque de 
equipamentos, já que esta modalidade de 
contrato encaixa-se dentro da filosofia básica 
da manutenção na COPEL: o primeiro escalão 
é realizado por equipe própria, na maioria dos 
casos.  

Se a definição da função Manutenção for 
levada em consideração, pode-se dizer que 
estes últimos são somente de reparo e não de 
Manutenção. É importante notar que a função 
Manutenção é muito mais que o simples 
reparo. Este é apenas um dos componentes 
da função Manutenção. 

Um  contrato de Manutenção propriamente dito 
seria aquele em que a contratada fosse a 
responsável direta pelo produto final da função 
Manutenção, ou seja, a disponibilidade.  

O primeiro tipo de contrato supramencionado 
poderia ser, portanto, designado corretamente 
de “contrato de Manutenção”. Pode-se dizer, 
então, que houve, nesse caso, a terceirização 
da Manutenção. No caso de reparo de 
módulos, não se pode dizer a mesma coisa: a 
função Manutenção como um todo continua 
responsabilidade da contratante, sendo que 
houve a terceirização de apenas uma parcela 
do processo. Esta visão é importante pois fica 
claro que, nesse caso, a responsabilidade do 
contratante em relação ao produto final do 
sistema fica bastante atenuada. Mesmo que 
hajam falhas no processo, elas não serão 
sentidas de imediato pelo sistema. 
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Adicionalmente, como não se tem uma ação 
direta no sistema e, portanto, na 
disponibilidade, não se pode tomar ações do 
tipo “evitar que a falha aconteça” (paradigma 
moderno da Manutenção). Portanto, o conceito 
de “contratos por resultados ou desempenho”, 
em que se realiza a contratação do “resultado” 
e não do serviço, não se aplica para esta 
modalidade (no caso da função Manutenção, o 
resultado é a disponibilidade). Não se pode 
dizer, tampouco, que houve a terceirização da 
Manutenção. 

Porém, um outro princípio importante pode ser 
aplicado para a terceirização do reparo de 
módulos: o valor pago é sob demanda, ou 
seja, apesar do contrato ter um valor de 
pagamento global, este é apenas estimativo. O 
valor pago será correspondente somente aos 
serviços efetivamente utilizados. Cada módulo 
recebe um valor de preço fixo de reparo, que é 
enumerado numa lista de preços unitários. 
Cada vez que um determinado módulo é 
reparado, o valor determinado na tabela é 
descontado do valor global do contrato. Aí 
encontra-se uma clara aplicação de uma das 
vantagens proporcionadas pela terceirização: 
a flexibilidade. Não há custos fixos nesse caso. 
Haverá desembolso somente se houver 
demanda.  

8 Os desafios da terceirização na 
administração pública 

Considerando  a terceirização como um 
processo de gestão estratégica em que se 
espera ganhos no resultado empresarial como 
um todo e que isso só ocorre quando se 
caminha em direção à parceria,  constata-se 
que em  casos de empresas como a COPEL, a 
Lei 8666/93 (Lei das Licitações), impõe 
limitações tais que obrigam a administração, 
em regra, a escolher a proposta de menor 
preço. Dessa forma, o contratado nem sempre 
possui o perfil ideal para formar uma 
verdadeira relação de parceria com o Poder 
Público. Outro fator restritivo da Lei é que os 
contratos são por tempo limitado (máximo de 
60 meses), o que vai contra um dos princípios 
da parceria, que é a relação a longo prazo. 

Isso, porém, não impede que haja uma 
terceirização bem feita, até determinada 
extensão, que seguramente será menor do 
que na iniciativa privada. 

A Lei 8666/93, restritiva em muitos aspectos, 
pode ser proveitosa em outros para uma 
gestão eficaz da terceirização. O sistema de 
cadastro, por exemplo, pode ser um forte 
aliado na garantia dos fatores de legalidade, 
saúde econômico-financeira e idoneidade dos 

fornecedores. Funciona como um sistema de 
homologação e classificação na entrada do 
processo.  

Em caso de objetos específicos altamente 
especializados,  a Lei define a inexigibilidade 
de Licitação, ou seja, a ausência de 
competição. Pode-se realizar a contratação 
direta sem a realização de certame, desde que 
se comprove a exclusividade de fornecimento 
por parte da contratada.  

Na maioria dos casos, em que o certame é 
obrigatório, uma definição apurada do objeto 
garante a obtenção de um serviço ou produto 
de boa qualidade. O desafio, portanto, é fazer 
uma boa especificação. 

9 Diretrizes para a contratação do reparo 
de módulos  

A terceirização das atividades do laboratório 
de reparos de equipamentos de 
telecomunicações da COPEL, ocorreu 
primordialmente pelo avanço tecnológico 
acelerado do setor. A entrada na era digital, 
causou um impacto tal que inviabilizou a 
implementação de um laboratório próprio para 
esta tecnologia. Restava analisar se era 
vantajosa a terceirização dos reparos dos 
equipamentos analógicos remanescentes. 
Feita a análise técnica, econômica e de RH, 
optou-se pela terceirização. 

Como cada sistema tem um terceirizado 
diferente, foram gerados diversos contratos. 
Definiram-se as seguintes diretrizes 
orientativas: 

• Embora a Lei das Licitações inviabilize 
a parceria propriamente dita, deve-se 
procurar um relacionamento contratual 
dentro do máximo permitido pela Lei, 
que é de 60 meses; 

• É necessário um desenvolvimento de 
um sistema de cadastro forte, com 
critérios de seleção exigente; 

• Os indicadores devem ser simples e 
diretos para a avaliação do 
desempenho. São eles, para o caso 
das atividades de reparo em 
laboratório: tempo de reparo, índice de 
retrabalho e índice de 
irrecuperabilidade não justificada.  

O tempo de reparo é medido por módulo e 
uma penalidade contratual é aplicada quando 
do não cumprimento do acordado.  

O índice de retrabalho é o número de vezes 
que um módulo volta para reparo dentro do 



 
Espaço Energia                                                                                                                     Edição número 01 – Outubro 2004 

 

período de garantia. Não deve ser maior que 
um determinado número. Caso isso ocorra, 
deverá ser aplicada uma penalidade 
contratual. 

O índice de irrecuperabilidade não justificada 
mede a quantidade de módulos sucateados 
sem laudo de justificativa aprovada pela 
COPEL. Não deve ultrapassar a um limite 
máximo tolerável no ano. 

Há o tempo médio de reparo acumulado no 
ano, que deverá balizar a possibilidade do 
fornecedor continuar no cadastro da COPEL, 
ou não.  

10 Diretrizes para a contratação de 
manutenção e suporte 

 
Para estes contratos não há a preocupação de 
relacionamento de longo prazo com a 
contratada, já que em quase 100% dos casos 
ocorre a inexigibilidade de licitação. A questão 
cadastral também deixa de ser importante pelo 
mesmo motivo. O contrato sob demanda não é 
o melhor modelo, principalmente se 
considerarmos o antagonismo de interesses 
entre contratante e contratada: quanto mais 
falhas ocorrem, maior o faturamento da 
terceirizada.  

Propõe-se as seguintes diretrizes para estes 
contratos: 

• Estudar  a possibilidade de aplicação 
do conceito de contrato por resultados, 
onde se contrata não o serviço e sim o 
resultado final da  função Manutenção, 
que é a disponibilidade;    

• A composição do preço deve sempre 
ser detalhada no contrato. Em outras 
palavras: quando há mais de um item 
formando o objeto do contrato, deve-
se saber o preço de cada item 
separadamente. Isto subsidia as 
futuras negociações, quando da 
renovação do contrato;   

• A avaliação de desempenho deve ser 
feita não somente através dos 
indicadores, mas sim também através 
de pesquisa de satisfação do cliente 
final, no caso, os pólos de manutenção 
e os usuários do sistema objeto da 
manutenção. 

11 Conclusões 

O cenário tecnológico atual inviabilizou o 
reparo de módulos de equipamentos 
eletrônicos na COPEL, motivo pelo qual esta 
atividade está totalmente terceirizada. 

Conforme já foi citado, não houve neste caso, 
a terceirização da função Manutenção e sim 
somente da atividade de reparo.  

Em primeiro lugar, o processo de terceirização 
para ser eficaz deve ser estratégico, no 
sentido de que tudo que não agregar valor, 
diferencial competitivo, deve ser entregue para 
terceiros. Em segundo lugar,  a terceirização 
pressupõe uma relação de parceria, onde há 
uma readequação das relações, em que a 
contratante não delega apenas a execução, 
cabendo ao contratado também a 
responsabilidade na gestão e o compromisso 
nos resultados dos negócios, sendo este 
relacionamento a longo prazo.  

Analisando-se o caso da terceirização do 
reparo em laboratório da COPEL, constata-se 
que é uma terceirização limitada. Dentro do 
conceito de terceirização estratégica, levando-
se em conta a mudança de paradigma da 
função Manutenção, dever-se-ia terceirizá-la 
como um todo, e não somente o reparo. Em 
outras palavras, a terceirização deveria atingir 
o primeiro e segundo escalão, modelo este 
seguido por empresas de telecomunicações de 
iniciativa privada. A terceirização do segundo 
escalão, provocada pelo avanço tecnológico, 
embora vantajosa em termos de redução de 
custos e ganho em flexibilidade, não traz a 
maximização dos benefícios da terceirização, 
sob o ponto de vista estratégico. 

Por outro lado, surge o dilema: não é possível, 
na administração pública, realizar a parceria 
em seu conceito pleno, devido às amarras da 
Lei das Licitações (Lei 8666/93). Corre-se o 
risco da perda de qualidade e eficácia em 
algum momento do processo, devido a um 
objeto mal especificado. Outro fator agravante 
são os eventuais entraves no processo 
licitatório, que causam descontinuidades nos 
serviços. Pode-se, porém, fazer boas 
contratações dentro deste cenário, desde que 
haja um processo de cadastro criterioso, além 
de indicadores de desempenho bem definidos, 
que possam ser exigidos contratualmente. Em 
muitos casos, é possível obter um resultado de 
alta qualidade, com baixo custo. Logicamente, 
não há a segurança proporcionada pela 
parceria, mas haverá a diminuição de riscos, 
se forem tomados os cuidados adequados. 

Deduz-se, assim, que a terceirização total da 
Manutenção na administração pública parece  
estar fora de questão. Porém, não se deve 
descartar a possibilidade de um avanço da 
terceirização de primeiro escalão, seguindo os 
passos do que já acontece com a manutenção 
das centrais telefônicas.  
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A manutenção de primeiro escalão na COPEL 
é segmentada por sistemas, a exemplo do 
segundo escalão. Há sistemas mais críticos 
para o “core-business” da Organização, como 
é o caso do anel óptico e outros de menor 
relevância em termos de impacto, como por 
exemplo, a climatização e sistema Bip.  Uma 
terceirização completa (primeiro e segundo 
escalão) desses últimos poderia ser bem- 
sucedida, mesmo assumindo os riscos de uma 
relação de não-parceria. Fundamental, nesse 
caso, é a existência de fornecedores (mais de 
um) bem qualificados. 
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Resumo: Este artigo apresenta resultados iniciais 
de um projeto de pesquisa da área de distribuição 
da COPEL que objetiva determinar a eficiência 
energética de bombas de calor quando aplicadas 
às condições climáticas específicas da região sul 
do País, mais especificamente, em clima 
temperado subtropical, definindo assim as 
melhores formas de instalação, bem como as 
condições para estudos de viabilidade técnica e 
econômica. Neste sentido, os trabalhos 
apresentados nesse artigo estão baseados na 
coleta de dados climáticos atuais de três regiões 
de interesse do Estado do Paraná, a saber, 
Curitiba, Londrina e Pato Branco. De posse 
desses dados foi realizada uma análise climática, 
sendo que foram utilizadas as metodologias de 
graus-dia, graus-hora, temperatura BIN e análise 
bioclimática. Realizou-se também um estudo 
comparativo das condições de Curitiba referente 
ao período histórico versus período atual. Estes 
estudos objetivam auxiliar a COPEL na tomada de 
decisões para o investimento em bombas de calor, 
de posse de dados que indiquem as regiões com 
maiores necessidades por este tipo de tecnologia, 
bem como do potencial de mercado que este 
equipamento poderá abranger. 

Palavras-Chave: Bombas de calor, eficiência 
energética, graus-dia, graus-hora, temperatura 
BIN, análise bioclimática. 

 

1 Introdução 

Mesmo em temperaturas consideradas baixas, o 
ar, a terra e a água contêm uma certa quantidade 
de calor útil que é continuamente reposta pelo Sol. 
Aplicando um pouco mais de energia, pode-se 
elevar a temperatura desse calor para níveis 
necessários em diversas aplicações. 

Como o termo indica, uma bomba de calor move o 
calor de um lugar para outro. No inverno, move o 
calor da parte externa ao interior para 
aquecimento e no verão, move o calor no outro 
sentido para refrigeração. 

Dessa forma, inverte-se o fluxo natural do calor 
dos lugares quentes para lugares mais frios. Como 
uma bomba de água que usa a energia para 
bombear água para locais mais elevados, uma 
bomba de calor usa a energia elétrica para 
bombear o calor dos locais quentes para locais 
mais frios. 

A vantagem de bombear o calor é que uma menor 
quantidade de energia elétrica é necessária do 
que se fosse feita a conversão da energia elétrica 
em calor (como em fornalhas e aquecedores 
elétricos ou em calefatores radiantes). De fato, em 
temperaturas suaves de inverno, pode-se 
conseguir três vezes mais calor de cada watt de 
eletricidade comparado com uma fornalha elétrica. 

O custo da economia de energia difere para cada 
tipo de instalação. As bombas de calor 
corretamente dimensionadas e instaladas podem 
reduzir custos de aquecimento de 30 a 50 por 
cento comparados às fornalhas elétricas. A 
qualidade da instalação afetará significativamente 
a economia de energia e a longevidade do sistema 
[Amer02]. 

As bombas de calor são nomeadas pela sua fonte 
do calor. A maioria das bombas retira calor do ar 
externo. Há também as bombas de calor que 
utilizam a água e a terra como fontes de calor. 

A maioria das bombas de calor tem duas partes 
principais – uma unidade ao ar livre e uma 
unidade interna ao ambiente. A unidade ao ar livre 
geralmente inclui o trocador de calor, o 
compressor e um ventilador. Este é o lugar onde o 
calor da parte externa é captado para o 
aquecimento, e onde o calor de dentro do 
ambiente é rejeitado para refrigeração. A unidade 
interna ao ambiente contém o trocador de calor 
interno e o ventilador que distribui o ar aquecido 
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ou refrigerado ao sistema de dutos da casa. 
Alguns sistemas têm um segundo compressor 
interno. Todos os equipamentos são conectados 
por linhas refrigerantes, as quais permitem alguma 
flexibilidade em fixar as unidades internas e 
externas. 

É sabido que as bombas de calor podem atender 
às necessidades de aquecimento ambiental, de 
água e refrigeração em todos os tipos de 
edificações, bem como para atender necessidades 
de aquecimento em diversas instalações 
industriais. Pelo aspecto ambiental, deve-se 
considerar o grande impacto na redução de 
emissões de CO2 na ordem de 6% do total de 
emissões globais. Esse é um dos maiores 
montantes que uma tecnologia individualmente 
pode oferecer. 

2 Bombas de Calor 

Uma bomba de calor é um dispositivo que aplica 
trabalho externo para extrair uma quantidade do 
calor QH de um reservatório quente e entregar o 
calor QC a um reservatório frio [Amer00]. Uma 
bomba de calor está sujeita às mesmas limitações 
da segunda lei da termodinâmica como qualquer 
outro motor de calor, e conseqüentemente uma 
eficiência máxima pode ser calculada a partir do 
ciclo de Carnot. 

As bombas de calor são caracterizadas 
geralmente por um coeficiente do desempenho 
(COP – coefficient of performance) que 
corresponde à quantidade de energia entregue ao 
reservatório quente em relação à quantidade de 
trabalho. 

A segunda lei da Termodinâmica estabelece que: 
“É impossível extrair uma quantidade de calor QH 
de um reservatório quente e usá-la toda para 
desempenhar um trabalho W. Uma certa 
quantidade de calor QC deverá ser exaurida para 
um reservatório frio.” (Figura 1 e Equação (1)) 

 

 

Figura 1: Segunda lei da Termodinâmica 

Eficiência = W / QH = (QH – QC) / QH                   (1) 

2.1 Tipos de Bombas de Calor 

Há dois tipos básicos de bombas de calor, 
baseadas em um ciclo de compressão de vapor ou 
em um ciclo de absorção. A maioria das bombas 
de calor trabalha no princípio do ciclo de 
compressão de vapor, cujos principais 
componentes são o compressor, a válvula de 
expansão e dois trocadores de calor chamados de 
evaporador e condensador [Amer00]. 

As bombas por absorção são termicamente 
motorizadas, ou seja, ao invés de energia 
mecânica é utilizado calor para impulsionar o ciclo. 
Esses sistemas utilizam a habilidade de líquidos 
ou sais de absorverem o vapor do fluido de 
trabalho. 

2.2 Fontes de Calor 

O desempenho técnico e econômico de uma 
bomba de calor está intimamente relacionado com 
as características da fonte de calor empregada. 
Uma fonte de calor ideal para bombas de calor 
tem uma temperatura alta e estável, deve ser 
também disponível em abundância, não ser 
corrosiva ou poluída, ter propriedades termo-
físicas favoráveis, e sua utilização necessitar de 
poucos investimentos e ter um custo de utilização 
baixo [Amer00]. 

Os principais tipos de fontes de calor são: 
• Ar ambiente – é de graça e amplamente 

disponível, consistindo na mais comum 
fonte de calor para bombas de calor; 

• Ar de exaustão (ventilação) – é uma fonte 
de calor comum para bombas de calor 
em residências e prédios comerciais; 

• Lençóis d’água – está disponível em 
temperaturas estáveis em muitas regiões; 

• Solo – é usado para aplicações 
residenciais e comerciais, e tem 
vantagens similares a dos sistemas que 
usam lençóis d’água como fonte de calor; 

• Calor geotérmico (rochas) – pode ser 
utilizado em regiões sem ocorrência de 
lençóis d’água, ou onde essa ocorrência 
é muito pequena; 

• Água de rios e lagos – é em princípio 
uma boa fonte de calor, mas tem a 
grande desvantagem de variar muito sua 
temperatura de acordo com as estações 
climáticas; 

• Água do mar – é uma excelente fonte de 
calor sob certas condições, sendo 
utilizada para instalações médias e 
grandes de bombeamento de calor; 

• Água proveniente de processos 
industriais e efluentes – é caracterizada 
por uma temperatura relativamente alta e 
constante durante todo o ano. 



 
Espaço Energia                                                                                                                Edição número 01 – Outubro 2004 
 

2.3 Desempenho de Bombas de Calor 

O desempenho de bombas de calor é afetado por 
um grande número de fatores [Amer00], que 
podem ser: 

• O clima – demanda anual de refrigeração 
e aquecimento e picos de carga 
máximos; 

• A temperatura da fonte de calor e do 
sistema de distribuição de calor; 

• O consumo de energia auxiliar (bombas, 
ventiladores, outros); 

• O padrão técnico da bomba de calor; 
• O dimensionamento da bomba de calor 

em relação à demanda de calor e às 
características operativas da bomba de 
calor; 

• O sistema de controle da bomba de calor. 

3 Metodologias de Tratamento de Dados 
Climáticos 

Nesta seção serão apresentadas as metodologias 
utilizadas no tratamento dos dados climáticos, 
para a extração de conhecimento sobre 
necessidades de aquecimento e/ou refrigeração. 

3.1 Graus-dia e Graus-hora 

A demanda anual de energia requerida para 
aquecimento, assegurando níveis habitáveis de 
conforto, pode ser calculada por meio do valor da 
quantidade de graus-dia durante o ano. Segundo a 
ASHRAE [Amer01], graus-dia são métodos mais 
simplificados para análise de energia e são 
apropriados se o uso da edificação e a eficiência 
do equipamento de ar condicionado são 
constantes. 

Graus-dia é um parâmetro climático que pode ser 
definido como o somatório da diferença de 
temperatura, quando esta se encontra abaixo de 
uma temperatura base (Tb). Ou seja, quando a 
temperatura média diária for menor que Tb, 
calcula-se a diferença (Tb - Tméd). Somam-se 
então estas diferenças, dia a dia, para todo o ano. 

Graus-hora pode ser estimado de maneira similar, 
porém tomando-se as temperaturas horárias ao 
invés de temperaturas médias diárias. Neste caso, 
devem-se verificar os valores de temperatura hora 
por hora, durante todo o ano. 

3.2 Temperatura BIN 

Segundo a ASHRAE [Amer01], o método de 
graus-dia não deveria ser utilizado, mesmo com 
temperaturas-base variáveis, para muitas 
aplicações onde o coeficiente de perda de calor e 
a eficiência do sistema de ar condicionado não 
são constantes no decorrer do dia, ou quando esta 
eficiência varia com a carga. 

A eficiência da bomba de calor, por exemplo, varia 
fortemente com a temperatura externa. Além 
disso, na maioria dos prédios comerciais, a 
ocupação afeta o ganho de calor, a temperatura 
interna e a razão de ventilação. Nesses casos, os 
cálculos para o consumo anual de energia podem 
oferecer melhores resultados se forem avaliados, 
separadamente, em diferentes intervalos de 
temperaturas e períodos do dia. 

Esta aproximação é conhecida como método BIN, 
onde o consumo é calculado para vários valores 
de temperatura externa. Os dados de temperatura 
BIN consistem do número de horas em que a 
temperatura externa se encontra dentro de um 
intervalo (bin). Esses intervalos são usualmente de 
3°C e podem ser coletados em três ou mais 
períodos diários. 

3.3 Análise Bioclimática 

O ano climático de referência (Test Reference 
Year – TRY), foi preparado pelo National Climatic 
Center, e representa os dados climáticos de um 
ano típico para o cálculo do consumo de energia. 
O procedimento utilizado para selecionar o ano 
climático para um local específico é baseado na 
eliminação de dados relativos a anos, os quais 
contém temperaturas médias mensais extremas 
(altas ou baixas), até permanecer um ano, 
somente. 

Os dados do TRY podem ser apresentados sobre 
uma Carta Bioclimática, obtendo-se as estratégias 
de projeto mais adequadas para melhor adaptar a 
edificação ao clima local. Nesse estudo foi 
utilizada a carta bioclimática, na qual os limites 
máximos de conforto foram expandidos, 
considerando a aclimatação de pessoas que 
vivem em países de clima quente e em 
desenvolvimento (Figura 2). Na carta foi 
implementado o método de Watson e Labs 
[Wats83], que usa os dados climáticos das 8760 
horas de um ano típico (TRY). 

 

Figura 2: Carta Bioclimática: 1 – Conforto; 2 – 
Ventilação; 3 – Resfriamento evaporativo; 4 – Massa 
térmica para resfriamento; 5 – Zona de ar condicionado; 
6 – Umidificação; 7 – Massa térmica e aquecimento solar 
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passivo; 8 – Aquecimento solar passivo; e 9 – 
Aquecimento artificial. 

4 Análise de Dados Históricos 

Nesta etapa foram analisados dados de Curitiba, 
do período de 1961 a 1970 [Goul98], ressaltando-
se que os dados meteorológicos tratados foram 
registrados em aeroportos. Vale ressaltar que as 
temperaturas no centro da cidade, onde se 
encontra grande parte das instalações de 
refrigeração e aquecimento artificial, são, às 
vezes, sensivelmente mais altas. Além disso, a 
ausência de dados de radiação solar nos registros 
disponíveis prejudica a exatidão das estimativas 
de consumo de energia, pois a radiação é um fator 
de grande peso no consumo. 

4.1 Graus-hora para Aquecimento 

A Tabela 1 e a Figura 3 mostram os valores de 
graus-hora com Tb (temperatura base) variável 
para aquecimento. Foram realizadas ainda 
análises de Graus-dia para aquecimento e Graus-
hora para refrigeração. Os resultados da análise 
de graus-dia para refrigeração são nulos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0

50

100

150

200

250

300

Meses

G
ra

us
-D

ia
 m

en
sa

is
 p

ar
a 

aq
ue

ci
m

en
to

Tb = 14°C
Tb = 15°C
Tb = 16°C
Tb = 17°C
Tb = 18°C
Tb = 19°C
Tb = 20°C
Tb = 21°C
Tb = 22°C

 

Figura 3: Graus-dia mensais para aquecimento 

4.2 Temperatura BIN 

Os valores de Temperaturas BIN foram calculados 
para o TRY (8760 horas). Na Tabela 2 e Figura 4 
são apresentados os valores para todos os meses 
do ano em quatro períodos diários de 6 horas 
cada. 
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Figura 4: Temperatura BIN - Anual 

TABELA 2: Temperatura BIN - Anual 

TBS ( °°°°C) Hora 
1 – 6 

Hora 
7 – 12 

Hora 
13 – 18 

Hora 
19 – 24 

-4,0 a -2,0 0 1 0 0 
-1,0 a 1,0 22 14 0 3 
2,0 a 4,0 59 26 0 22 
5,0 a 7,0 133 72 8 65 
8,0 a 10,0 268 187 77 216 

11,0 a 13,0 620 324 127 442 
14,0 a 16,0 686 518 333 694 
17,0 a 19,0 361 498 432 519 
20,0 a 22,0 41 326 519 192 
23,0 a 25,0 1 160 409 34 
26,0 a 28,0 0 62 232 3 
29,0 a 31,0 0 2 53 0 

4.3 Carta Bioclimática 

Foi gerada a Carta Bioclimática utilizando-se o 
programa Analysis da Universidade Federal de 
Santa Catarina – Departamento de Engenharia 
Civil – Laboratório de Eficiência Energética em 
Edificações – Núcleo de Pesquisas em 
Construções com os dados de temperaturas e 
umidades para as 8760 horas do TRY, obtendo-se 
as estratégias mais adequadas para cada período 
do ano, conforme Figura 5. 
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Figura 5: Carta Bioclimática com o TRY de Curitiba 

Entre as zonas de Ventilação (2), de Resfriamento 
Evaporativo (3) e Massa Térmica para 
Resfriamento (4) acontecem algumas 
intersecções, ou seja, nestes pontos podem-se 
adotar estas estratégias simultaneamente ou 
aplicar uma delas somente. 

Na Tabela 3 são apresentados os percentuais das 
horas do ano em que ocorre conforto ou 
desconforto térmico e os percentuais em que cada 
estratégia é apropriada. 

A tabela foi organizada de forma a considerar as 
intersecções da carta bioclimática. Para saber o 
total de horas onde é adequada a Ventilação, por 
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exemplo, foram somados todos os valores 
correspondentes a Ventilação. 

TABELA 3: Estratégias Bioclimáticas 

Conforto 20% 
MA/AS 42,5% 
AS 18,9% 
AA 11,8% 

Frio 73,2% 

U 0% 
V 6,84% 
RE 1,02% 
MR 1,02% 

Descon-
forto 80% 

Calor 6,84% 

AC 0% 

Da mesma forma procedeu-se para as estratégias 
de Resfriamento Evaporativo e Massa Térmica 
para Resfriamento. Neste caso, a soma total das 
horas irá superar os 100%, pois alguns pontos 
foram computados mais de uma vez, 
considerando ora a Ventilação, ora Resfriamento 
Evaporativo, ora Massa Térmica para 
Resfriamento. 

5 Análise dos Dados Atuais 

Para essa análise foi executada a primeira parte 
da prospecção in situ de características regionais 
(3 regiões básicas no Estado do Paraná. As três 
regiões a serem analisadas foram: Curitiba, 
Londrina e Pato Branco. 

Essa seleção dessas localidades foi baseada em 
análises das diversas regiões do Estado, 
considerando as seguintes características: a 
primeira por ser a capital do Estado e o maior 
centro de consumo de energia e de tecnologias de 
aquecimento; a segunda região possui 
características climáticas bastante diferenciadas, 
pois fica situada no Norte do Paraná, é um pólo 
regional e é mais quente que as outras duas 
cidades; a terceira região fica no Sul do Estado, 
também constitui um pólo regional. 

Para essa análise foram coletados dados 
meteorológicos registrados por estações 
meteorológicas do SIMEPAR – Sistema 
Meteorológico do Paraná, observando-se as 
seguintes grandezas: Pressão Média (hPa), 
Temperatura Média (°C), Radiação Solar (W/m2), 
Umidade Relativa (%), Velocidade do vento (m/s) 
e Direção do Vento (graus). 

O período coletado foi de 2000 a 2002, sendo que 
os dados foram analisados pelos mesmos 
métodos anteriores. 

5.1 Graus-hora para Aquecimento 

Observa-se nas Tabelas 4, 5 e 6 os resultados 
obtidos nas análises de graus-hora para 
aquecimento para as três regiões. Percebe-se 
pelos resultados apresentados nas tabelas que 
Curitiba possui a maior necessidade de 

aquecimento, a seguir vem a região de Pato 
Branco e por último a região de Londrina. 

5.2 Temperatura BIN 

Nas Figuras 6, 7 e 8 são apresentados os 
resultados da análise de temperatura BIN anual 
com os dados atuais de Curitiba, Londrina e Pato 
Branco. 
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Figura 6: Temperatura BIN – Anual para Curitiba 
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Figura 7: Temperatura BIN – Anual para Londrina 
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Figura 8: Temperatura BIN – Anual para Pato Branco 

5.3 Carta Bioclimática 

Nas Figuras 9, 10 e 11 são apresentados os 
resultados da análise bioclimática com os dados 
atuais de Curitiba, Londrina e Pato Branco. 
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Nas Tabelas 7, 8 e 9 são apresentados os 
percentuais das horas do ano em que ocorre 
conforto ou desconforto térmico e os percentuais 
em que cada estratégia é apropriada. 
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Figura 9: Carta Bioclimática com o TRY de Curitiba 

Tabela 7: Estratégias bioclimáticas de Curitiba 

Conforto 29,9
% 

MA/A
S 

39,6
% 

AS 14,1
% 

AA 9,67
% 

Frio 63,4
% 

U 0% 

V 6,73
% 

RE 1,2% 
MR 1,2% 

Descon
-forto 

70,1
% 

Calo
r 

6,73
% 

AC 0% 
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Figura 10: Carta Bioclimática com o TRY de Londrina 

Tabela 8: Estratégias bioclimáticas de Londrina 

Conforto 24,5% 
MA/AS 28,9% 
AS 6,7% 
AA 3,06% 

Descon-
forto 

75,3% 

Frio 38,6% 

U 0% 

V 33,9% 
RE 7,59% 
MR 7,45% 

  Calor 36,7% 

AC 1,82% 
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Figura 11: Carta Bioclimática com o TRY de Pato Branco 

Tabela 9: Estratégias bioclimáticas de Pato Branco 

Conforto 29% 
MA/AS 35,5% 
AS 9,8% 
AA 7,87% 

Frio 53,2% 

U 0% 
V 17,8% 
RE 3,45% 
MR 3,45% 

Descon-
forto 71% 

Calor 17,8% 

AC 0,02% 

6 Análise Comparativa dos Dados 

Nas Figuras 12 e 13 é apresentado o resultado da 
análise comparativa entre as três cidades para o 
método Graus-dia e Graus-hora para 
aquecimento, utilizando os dados atuais. 
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Figura 12 – Comparativo do método Graus-dia para 
Aquecimento 

Analisando o método “Graus-dia para 
Aquecimento” obtiveram-se os resultados 
apresentados na Figura 12, onde se observa que 
a necessidade de aquecimento de Pato Branco é, 
em média, 117% maior que a de Londrina. 
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Curitiba, por sua vez tem uma necessidade de 
aquecimento 153% maior que Londrina e 17% 
maior que Pato Branco. 

Já para o método “Graus-hora para Aquecimento” 
obtiveram-se os resultados apresentados na 
Figura 13. Tem-se para Pato Branco uma 
necessidade de aquecimento em média 88% 
maior que em Londrina, e Curitiba apresenta uma 
necessidade de aquecimento em média 136% 
maior que em Londrina e 26% maior que em Pato 
Branco. Percebe-se que esse método é um 
aprimoramento do método anterior, pois a análise 
é feita para a temperatura média de cada hora do 
ano, ao invés de ser feita para a temperatura 
média de cada dia. Portanto, a precisão desses 
resultados é maior, bem como sua confiabilidade. 
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Figura 13: Comparativo do método Graus-Hora para 
Aquecimento 

A Figura 14 apresenta o resultado da análise 
comparativa do método de análise bioclimática 
para as três cidades, utilizando os dados atuais. 
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Figura 14: Comparativo do método de Análise 
Bioclimática 

Por esse método, Curitiba apresentou a maior 
parcela de conforto térmico, em seguida vieram 
Pato Branco e Londrina. Essa situação também foi 
verificada para a condição de desconforto por frio. 
Já para desconforto por calor, a relação é inversa, 
sendo que Londrina apresentou o maior índice, em 
seguida Pato Branco e por último Curitiba. 

Verificou-se também que a necessidade de 
aplicação de tecnologias para aquecimento 
artificial é 154,84% maior em Pato Branco do que 
em Londrina, e 212,9% maior em Curitiba do que 
em Londrina, e 22,78% maior do que em Pato 
Branco. 

Esta análise não foi possível de ser realizada para 
a necessidade de aplicação de tecnologias para 
condicionamento de ar, pois esse caso não foi 
verificado para Curitiba e Pato Branco. 

A Figura 15 apresenta o comparativo do método 
de análise bioclimática para Curitiba, utilizando os 
dados atuais e históricos. 
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Figura 15: Comparativo do método de Análise 
Bioclimática 

Por esse método, a situação atual apresentou 
maior parcela de conforto térmico do que na 
situação histórica. Para a condição de desconforto 
por frio, a situação atual apresentou uma parcela 
menor que a situação histórica, bem como para a 
condição de desconforto por calor. Porém, 
percebe-se que esse ganho de conforto térmico é 
devido principalmente à diminuição da condição 
de desconforto por frio, uma vez que a condição 
de desconforto por calor praticamente não sofreu 
alterações. 

Verificou-se também que a necessidade de 
aplicação de tecnologias para aquecimento 
artificial é 17,8% menor na situação atual do que 
na histórica. Esta análise não foi possível de ser 
realizada para a necessidade de aplicação de 
tecnologias para condicionamento de ar, pois esse 
caso não foi verificado em nenhuma situação para 
Curitiba. 

7 Conclusões 

O presente artigo teve como meta principal expor 
os trabalhos realizados no âmbito do projeto de 
P&D “Determinação da Eficiência de Bombas de 
Calor Aplicadas a Clima Temperado Subtropical, 
Típico da Região Sul do Brasil” da COPEL. 

Para a realização completa deste projeto, estão 
previstas diversas etapas, tais como: 
levantamento do estado-da-arte; análises de 
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dados climáticos para determinação da 
necessidade de aplicação de tecnologias para o 
aquecimento; simulações computacionais para a 
determinação do potencial do mercado de energia 
elétrica para esse tipo de tecnologia; 
desenvolvimento de laboratórios para ensaios da 
eficiência deste tipo de equipamento; e projetos 
piloto para avaliação da eficiência desses 
equipamentos em condições reais de 
funcionamento. 

Conforme pôde ser constatado, a etapa de 
levantamento do estado-da-arte teve uma grande 
abrangência de assuntos ligados a bombas de 
calor, levando em consideração as publicações 
mais relevantes em torno de cada área de 
pesquisa. 

A segunda etapa, análise de dados climáticos 
históricos, teve como premissa conhecer melhor 
as características climáticas das regiões de 
interesse, bem como aprender os métodos de 
análises climáticas. Neste sentido, foram 
apresentadas as principais metodologias 
empregadas para as análises climáticas, e ainda, 
foram apresentados também os resultados dessas 
análises. 

Na etapa seguinte foram coletados dados atuais 
de três regiões de interesse do Estado do Paraná, 
a saber, Curitiba, Londrina e Pato Branco. De 
posse desses dados, deu-se início ao trabalho de 
análise climática mais uma vez. Os resultados das 
análises de graus-dia, graus-hora, temperatura 
BIN e análise bioclimática já foram obtidos e 
apresentados. Buscou-se ainda traçar um estudo 
comparativo entre as três cidades e entre as 
condições de Curitiba referente ao período 
histórico e o atual. 

Para finalizar, essa fase inicial do projeto aborda a 
estimativa do potencial de mercado para a 
tecnologia de bombas de calor aplicadas no 
aquecimento de água para consumidores 
residenciais. 

Vale comentar que este projeto foi inicialmente 
concebido para ser executado em três fases. A 
segundo fase, em execução no momento, diz 
respeito a um extensivo processo de ensaios em 
reservatórios térmicos/boilers e bombas de calor, 
bem como a preparação para o desenvolvimento 
de três projetos pilotos, um em cada região de 
interesse. 

Já na terceira fase, serão implementados os 
projetos piloto e será avaliado o desempenho dos 
equipamentos numa aplicação real. Isso permitirá 
que a COPEL possa identificar a efetiva 
possibilidade de uma nova área de negócio em 
tecnologias para aquecimento baseadas em 
bombas de calor e boilers. 
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TABELA 1: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Curitiba – Dados Históricos 

Tb Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
14 0,6 11 18,7 166,6 1070,1 1645,4 2245 1730,5 805,7 1148,1 140 151,4 9133,1 
15 9,8 44,8 43 387,9 1429,1 2096,2 2729,3 2212,5 1126,1 1561,7 276,7 297,2 12214 
16 52,8 99,6 97,3 726,4 1884,8 2623,9 3268,9 2740,2 1536,6 2054,6 501,6 510,5 16097 
17 147,4 186,1 233,9 1161,1 2401,7 3208,2 3853,4 3295,6 2018,7 2618,8 798,4 800,5 20724 
18 304,4 335,3 490,2 1669,4 2966,8 3829,5 4466,7 3873,6 2553,4 3233,3 1182,2 1181,4 26086 
19 556,8 538,4 837,9 2217,2 3578,2 4474,2 5105 4475,5 3122,4 3884,1 1636 1638,6 32064 
20 917,5 812,9 1269,7 2813,9 4216,8 5127,1 5758,2 5099,7 3718,9 4557,9 2141,3 2150,7 38585 
21 1354,7 1170,2 1779,7 3451,9 4885,3 5791,3 6430,7 5749,4 4344,8 5246,8 2685,3 2726 45616 
22 1838,4 1596,1 2337,2 4119,2 5579,1 6470,4 7120,6 6414,7 4992,3 5944,5 3262,7 3349,9 53025 
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TABELA 4: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Curitiba – Dados Atuais 

T
b Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

14 2,3 3,7 6,8 117,3 1023,
7 659,2 2958,

8 
1572,

1 1001 73 17,5 66,4 7501,
8 

15 13,6 30,4 39,2 231,9 1394,
4 958,3 3505,

2 
2011,

2 
1368,

5 151,8 85,8 121,9 9912,
2 

16 48,1 86,5 126,5 421,3 1817,
6 

1347,
9 4083 2507,

3 
1817,

4 267 237,9 203 12963 

17 127 170,8 293 698,2 2295,
4 

1798,
2 

4683,
1 

3046,
2 

2325,
5 450,4 475,2 314,8 16678 

18 268 293,1 533,5 1052,
9 

2825,
7 

2292,
2 

5313,
2 

3613,
8 

2889,
9 739,3 815,3 458,7 21096 

19 473,6 468,8 857,9 1479,
5 

3419,
5 

2819,
6 5969 4207,

9 
3488,

8 1120 1224,
4 635,1 26164 

20 750 725,6 1271,
5 

1958,
2 

4052,
5 

3384,
8 

6642,
8 

4822,
8 

4111,
7 

1578,
6 

1692,
1 885 31876 

21 1127,
2 

1106,
1 

1766,
6 

2472,
6 

4712,
8 

3979,
8 

7332,
1 5455 4748,

1 
2087,

8 2207 1231,
3 38226 

22 1593,
4 

1554,
5 

2333,
1 

3019,
5 

5393,
5 

4603,
3 

8038,
1 

6105,
1 

5396,
3 

2633,
5 

2763,
1 

1653,
6 45087 

TABELA 5: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Londrina – Dados Atuais 

Tb Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
14 0 0 0 55,1 361,7 266,7 1646,4 248,2 124,9 4,7 0 28 2735,7 
15 0 0 0,1 95,4 561,7 396,2 2018,6 395,4 227,9 14,8 0 31,5 3741,6 
16 0 0,7 2,4 153,5 817,3 580,1 2448,6 594 363,6 32,9 0,3 38,4 5031,8 
17 3,8 9,3 9,6 230,8 1126,2 839,9 2937,3 870,2 545,9 58,8 3,5 53 6688,3 
18 16,6 24,8 35,5 343,6 1490,2 1178,3 3467,5 1244 796,2 98,8 27,5 87,1 8810,1 
19 43,9 56,6 102,2 518 1915 1573,9 4033,3 1679,2 1119,4 168,2 102,9 143,9 11456 
20 105,1 125,3 232 752,6 2389,6 2017,2 4633,5 2166,5 1510,6 301,2 266,6 243,3 14743 
21 231,3 271,6 429,5 1067,1 2913,3 2508,6 5255,1 2690,6 1949,4 499,4 509,7 403,5 18729 
22 436,1 502,4 732,9 1431,8 3476,3 3035,2 5902,6 3249,1 2431,5 761 817,7 657,9 23435 

TABELA 6: Graus-hora Mensais e Anuais para Aquecimento para Pato Branco – Dados Atuais 

T
b Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 

14 14 0,8 0 133,7 1095,
3 727,1 3054,

2 749,8 473 92,3 56,7 15,7 6412,
6 

15 15,2 6,4 1,8 220,3 1455,
5 929,9 3525,

9 
1045,

7 678,8 136,2 87,3 34,9 8137,
9 

16 21,5 18,2 19,5 340,9 1864,
8 

1188,
9 4040 1391,

2 958,7 197,3 127,3 66,9 10235 

17 41,1 42,1 96,9 513,2 2323,
4 1527 4596,

7 
1793,

9 
1309,

4 296,1 192,8 121,3 12854 

18 90 83,3 231,7 756,3 2842 1941,
2 

5194,
7 

2253,
9 

1700,
5 463,4 323,8 206 16087 

19 185,
5 169 422,9 1095,

8 
3420,

6 
2440,

1 5826 2760,
1 

2152,
8 718,2 551,7 339,1 20082 

20 336,
4 

334,
5 672,3 1511,

5 
4050,

8 
2999,

7 
6481,

6 
3308,

2 
2673,

6 
1041,

8 855 538,8 24804 

21 566,
5 

597,
8 

1002,
1 

1972,
4 

4724,
7 

3600,
8 

7161,
4 

3891,
1 

3246,
6 

1440,
3 

1218,
6 815,9 30238 

22 891,
9 

949,
2 

1401,
5 

2475,
1 

5425,
6 

4229,
1 

7858,
2 

4504,
4 

3850,
3 

1903,
1 

1632,
1 

1172,
6 36293 
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Resumo: A ampla compreensão da natureza 
qualitativa de fenômenos complexos é muitas 
vezes comprometida devido à enorme 
quantidade de dados por eles produzidos. 
Técnicas tradicionais têm seu foco voltado à 
exatidão da informação, fornecendo 
subsídios importantes para a percepção 
quantitativa. O desenvolvimento de técnicas 
avançadas de visualização e realidade 
virtual, por sua vez, tem proporcionado um 
mecanismo eficiente e intuitivo na 
compreensão da natureza qualitativa de 
dados complexos, agilizando sua 
interpretação e fornecendo real apoio no 
domínio da decisão em aplicações de 
diversas áreas, incluindo a engenharia. O 
objetivo deste trabalho é demonstrar, de 
maneira abrangente, potenciais aplicações 
de visualização e de realidade virtual no 
estudo de aplicações de engenharia elétrica. 
Além disso, é descrita uma aplicação de 
engenharia que utiliza um ambiente de 
realidade virtual de uso geral. 

Palavras-chave: Visualização científica, 
visualização de informação, realidade virtual. 

1 Introdução 

A operação de um sistema de energia 
elétrica constitui uma tarefa complexa que 
envolve muitos parâmetros, e pode, segundo 
Anderson et al. [Ande93], ser comparada 
com um sistema de controle de tráfego 
aéreo. Um grande número de variáveis, 
distribuídas sobre uma larga região 
geográfica, deve ser monitorado para 

assegurar uma operação confiável. A 
confiabilidade e a segurança na operação de 
sistemas interconectados requerem a 
resolução de problemas complexos por meio 
da análise de grandes quantidades de dados 
processados. 

Os operadores de sistemas de energia 
trabalham em um ambiente de monitoração 
computacional e em sistemas de controle 
denominados “sistemas de gerência de 
energia” (EMS – energy management 
systems), Seu trabalho consiste em tomar 
medidas corretivas quando limites são 
violados, quando equipamentos apresentam 
falhas e quando outras contingências 
ocorrem no sistema. 

Uma questão muito importante nesse cenário 
é a apresentação de informações referentes 
a sistemas de potência. A informação que o 
operador necessita em um determinado 
instante deve ser representada de modo a 
prover eficiência na tomada de decisões 
corretivas. 

Tanto a simulação quanto a visualização são 
atividades necessárias em todos os campos 
da gerência de sistemas de potência. 
Entretanto, algumas das funcionalidades 
requeridas nestas atividades dependem de 
seus propósitos em cada campo. 

Interação em simulações, por exemplo, é 
necessária na criação de modelos de 
sistemas de potência e nas alterações de 
parâmetros elétricos. Na área de 
visualização, combinações de 
representações topológicas e gráficas são 
efetivas na compreensão humana do 
comportamento de sistemas de potência 
[Ohas97]. 

A análise de sistemas de potência de grande 
escala requer a inspeção de uma grande 
quantidade de dados multivariados. Em 
sistemas que contêm dezenas de milhares 
de nós elétricos, um desafio chave é 
apresentar os dados de maneira a permitir 
que o usuário avalie o estado do sistema de 
um modo rápido e intuitivo. De particular 
importância são, neste contexto, a análise de 
relacionamento entre fluxos de potência na 
rede, entre fluxos de potência programados e 
a análise da capacidade de transmissão do 
sistema [Over00]. 
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A desregulamentação do mercado de energia 
tem causado um impacto significativo no 
projeto de software para análise e operação 
de sistemas de potência. O novo modelo de 
mercado, no Brasil, levará, como levou em 
outros países, à criação de mercados bem 
maiores sob o controle de um operador de 
sistema independente. 

A entrada de novos concorrentes no mercado 
e a intensificação de transferência de energia 
resultarão em novos estudos de engenharia 
e em mais dados a serem gerenciados 
[Over03]. 

Além disso, as decisões de operadores e 
engenheiros terão grande importância, pois 
poderão ter impactos substanciais no tocante 
a mercado e finanças. Respostas precisas a 
perguntas bastante complexas devem ser 
providas rapidamente, normalmente em 
questão de horas ou minutos, em contraste 
com o modelo anterior, em que as respostas 
poderiam demorar semanas ou até meses.  

Software de análise e engenharia e sistemas 
de gerência de energia terão que ser 
modificados sob diversos aspectos, para que 
esses novos desafios sejam enfrentados. Um 
desses desafios diz respeito à maneira com 
que informações do sistema são 
apresentadas ao usuário. 

Com o aumento da competitividade no 
mercado de energia elétrica, o conhecimento 
concernente à capacidade, às limitações e à 
confiabilidade de um sistema elétrico se 
tornará uma commodity de grande valor. 

É muito importante para uma empresa que 
tem por objetivo se manter no topo da 
competitividade entender as implicações 
dessas mundanças antes dos concorrentes, 
para que adquira uma vantagem competitiva 
importante. 

Em tal contexto, a gerência e a visualização 
de informações pertinentes ao mercado de 
energia e a sistemas de potência têm um 
papel importantíssimo. 

2 Realidade Virtual em Engenharia 

Especificamente no que diz respeito à 
engenharia, alguns trabalhos descrevem 
aplicações interessantes, as quais fazem uso 
de técnicas relacionadas à visualização e à 
realidade virtual. Arroyo e Los Arcos [Arro99], 

por exemplo, descrevem um sistema 
chamado SRV – Virtual Reality System, que 
tem como objetivo treinar pessoal que lida 
com a operação manual de equipamentos de 
subestações elétricas. O sistema provê três 
funções principais, as quais permitem ao 
operador aprender: 

a) A aparência de equipamentos 
elétricos, sua topologia e sua 
localização física na subestação: o 
sistema provê uma maneira de 
navegar ao redor de qualquer 
subestação virtualmente, permitindo 
que o usuário se mova facilmente 
para visualizar a real aparência dos 
equipamentos de chaveamento, 
assim como seus instrumentos. É 
possível também consultar vídeos 
digitalizados para mostrar como um 
especialista desempenha as 
operações mais comuns. 

b) Como operar localmente e 
remotamente o equipamento de 
chaveamento: o usuário pode operar 
com os elementos da subestação 
desempenhando as operações reais 
como se ele estivesse lá. Os 
elementos que podem ser operados 
são transformadores, chaveamentos 
e disjuntores. O usuário pode 
também clicar sobre um elemento 
para selecioná-lo e movê-lo. 

c) Como operar uma subestação e ver 
os efeitos em um simulador para que 
os procedimentos de operação 
estabelecidos possam ser 
corretamente seguidos: o usuário 
pode operar com o simulador e ver 
os efeitos na ferramenta SRV e vice-
versa. Esta parte é muito importante 
no processo de aprendizagem, e tem 
como objetivo ensinar o operador a 
agir em uma subestação elétrica e 
informá-lo sobre as manobras que 
devem ser feitas, além de mostrar os 
passos errados que foram tomados. 

Garant et al [Gara95] apresentam um 
protótipo de simulador de treinamento em 
realidade virtual desenvolvido para uma 
empresa de energia. O simulador recebeu o 
nome de ESOPE-VR, e foi baseado em um 
simulador desenvolvido pela Hydro-Quebec, 
chamado ESOPE – Expert-System for 
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OPerations Environment. O ESOPE inclui um 
editor single-line-diagram que pode ser 
usado para especificar a topologia de uma 
rede elétrica. Contempla também uma 
knowledge-based engine que valida as ações 
do usuário e age como um guia no decorrer 
do processo de operação de chaveamento. 

O ESOPE-VR demonstra que a integração 
de sistemas de apoio à decisão, 
reconhecimento de voz, feedback verbal, 
som ambiente e as tecnologias de interfaces 
visuais 3D têm um grande valor na área de 
treinamento de operação. 

Dentre as aplicações de realidade virtual 
descritas por Breen e Scott [Bree95] está a 
emulação de painéis de sala de controle em 
usinas de força (energia). O objetivo é reduzir 
custos e aumentar a produtividade no 
treinamento de pessoal na área de 
transmissão e distribuição de energia, 
especialmente em atividades de alto risco, 
como é o caso de manutenção de linhas 
ativas. 

A realidade virtual também pode ser usada 
com o objetivo de reduzir custos de projeto, 
construção e manutenção de instalações tais 
como usinas de força, subestações e linhas 
de transmissão. 

3 Uma Aplicação em Redes de 
Distribuição 

O potencial da realidade virtual pode ser 
demonstrado por meio de uma aplicação 
simples que, acessada por meio da world 
wide web, faz buscas em bancos de dados, 
prepara os dados e os transmite utilizando 
padrões tais como XML (eXtended Markup 
Language) e, por fim, apresenta ao usuário 
uma cena modelada em um ambiente virtual. 

A motivação para o desenvolvimento dessa 
aplicação é fornecer ao usuário de 
geoprocessamento de uma empresa de 
energia uma alternativa visual de caráter 
qualitativo, que possa permitir-lhe de forma 
intuitiva chegar rapidamente a conclusões a 
respeito da situação geral do sistema que 
está sendo analisado. 

Um sistema de geoprocessamento no 
contexto de uma empresa de energia provê 
informações importantes para diversas 
tarefas, entre elas, a monitoração do sistema 
de energia elétrica. É possível, por exemplo, 

visualizar um alimentador de energia elétrica, 
com todas as suas ramificações e os níveis 
de tensão em cada um de seus pontos. 

No caso estudado neste trabalho, o sistema 
de geoprocessamento provê informações 
geográficas bidimensionais. Não há 
informação a respeito de relevo e, portanto, 
os mapas gerados a partir dessas 
informações são bidimensionais. 

A falta de terceira dimensão, apesar de ser 
desvantajosa sob um certo ponto de vista, 
permite que se faça mapeamentos de outras 
grandezas ou informações relevantes no 
domínio espacial. 

A realidade virtual lida com 4 dimensões: 3 
espaciais e 1 temporal. Com isso, no caso 
estudado, podem-se gerar simulações que 
enfatizem uma certa grandeza, mapeando-a 
na terceira dimensão espacial, além de 
outras informações importantes, que podem 
ser representadas por meio de cores, 
transparência, ícones, textos e glifos. 

Uma rede de distribuição de energia é 
constituída de um conjunto de alimentadores. 
Estes, por sua vez, são constituídos de 
trechos, os quais ligam pontos que 
fisicamente representam postes. É possível, 
portanto, realizar a leitura dos níveis de 
tensão em um determinado instante em cada 
ponto de um alimentador. 

Mapeando-se os níveis de tensão no terceiro 
eixo espacial, pode-se obter uma 
visualização qualitativa que permita a rápida 
percepção da situação atual do sistema 
como um todo. Trata-se, portanto, de uma 
ferramenta complementar, de caráter 
qualitativo e com o objetivo de fornecer 
insight ao usuário final. 

Sendo uma ferramenta 4D, ou seja, que lida 
com as 3 dimensões espaciais e também a 
dimensão temporal, e tendo como base a 
plataforma VRML (Virtual Reality Modelling 
Language), ela provê o usuário de muitas 
funcionalidades de análise e exploração da 
cena gerada. A figura 2 apresenta uma cena 
relativa ao nível de tensão em alimentadores 
gerada dentro do aplicativo aqui descrito. 

3.1 Modelagem por meio de VRML 

A principal contribuição da aplicação aqui 
descrita é a modelagem da cena. Um 
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ambiente de VRML contempla em sua 
arquitetura um mecanismo de representação 
gráfica, o qual exime o cientista de 
desempenhar essa tarefa. A linguagem 
dispõe de um mecanismo para a descrição 
da cena, e programas feitos para ler VRML 
fornecem a funcionalidade de computação 
gráfica necessária para que a cena descrita 
seja representada adequadamente. Não 
apenas isso: esses programas provêm o 
usuário de um ambiente de interação, por 
meio do qual ele pode navegar pela cena, ou 
seja, rotar, aproximar, distanciar, transladar. 
Todos esses tipos de interação são 
executados por meio de uma interface 
intuitiva, fazendo uso do mouse. 

Em VRML, a cena é definida por uma árvore, 
como a ilustrada na figura 1. Esta estrutura é 
bastante adequada ao contexto, permitindo a 
manipulação de primitivas de maneira 
simples. Por exemplo, se uma transformação 
geométrica, como uma translação ou uma 
rotação, for aplicada ao objeto modelado no 
nó 1.2 da figura 1, ela será propagada para 
todos os nós descendentes desse nó, ou 
seja, aos objetos definidos nos nós 1.2.1 e 
1.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Integração por meio de XML 

Este tipo de ferramenta deve estar inserido 
em um ambiente em que a interface de 
usuário seja a mais amigável possível. O 
especialista em análise de níveis de tensão 
não deve se preocupar com mecanismos 
computacionais, saber como acessar por 
computador dados relativos a um elemento 
de rede, e tarefas semelhantes. Ele deve, 
sim, se concentrar em realizar a sua tarefa 

específica. Resta à própria ferramenta 
computacional prover os requisitos para essa 
tarefa da maneira mais transparente 
possível. 

O conjunto de equipamentos e software que 
compõem o ambiente computacional de uma 
corporação é hoje, na grande maioria dos 
casos, extremamente heterogêneo, com 
soluções providas por diversos fornecedores 
e prestadores de serviço. Esse cenário 
heterogêneo gerou uma frente tecnológica de 
integração, com o objetivo de tornar os 
sistemas, cada um com sua própria 
linguagem, comunicáveis entre si. Não 
apenas isso: além de tornar a comunicação 
possível, tornou-se necessário que ela 
ocorresse de forma automática e 
transparente, sem a necessidade de 
intervenções, operações e conhecimento 
humano. 

Com o advento das tecnologias de 
integração, tanto de aplicativos 
computacionais como de informação, este 
assunto tornou-se estratégico no ambiente 
corporativo. A agilidade no manuseio da 
informação é hoje um fator decisório e crítico 
no que concerne à sobrevivência da empresa 
no mercado. Uma empresa ágil nesse 
contexto tem seus custos, tanto 
administrativos como técnicos, reduzidos, 
permitindo-lhe atuar com uma margem de 
lucro adequada e, em tempos adversos, agir 
com flexibilidade para contornar a situação. 

Muitas tecnologias proprietárias foram 
disponibilizadas no mercado, prometendo a 
liberdade das empresas em relação a seus 
fornecedores. Entretanto, muitas delas 
acabavam por sacramentar a dependência 
da corporação relativamente a um 
determinado fornecedor, a saber, esse 
mesmo que lhe prometeu a independência. 
Isso se deve ao fato de que o produto 
utilizado com o objetivo de eliminar 
dependências e agilizar a comunicação entre 
diferentes sistemas de forma transparente 
tem, por si mesmo, a natureza proprietária. 

Esta tendência, felizmente, começou a ser 
revertida por meio de iniciativas de caráter 
antioligopolista. Uma organização chamada 
World Wide Web Consortium (W3C) propôs 
um padrão de comunicação chamado XML 
(eXtended Markup Language), o qual obteve 

Nó 1 

Nível 1 

Nó 1.1 

Nível 2 

Nó 1.2 

Nó 
1.1.2 

Nível 3 

Nó 
1.1.3 

Nó 
1.2.1 

Nó 
1.2.2 

Nó 
1.1.1 

Figura 1: Estrutura de uma cena 
descrita em VRML. 
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grande aceitação por parte das grandes 
empresas da área computacional. 

O padrão XML permite a comunicação de 
informações por meio de um mecanismo que 
fornece uma semântica aos dados. Sendo 
assim, equipamentos e ferramentas que 
“falam” esse idioma (o XML) podem se 
comunicar entre si de maneira transparente e 
ágil. Aqueles que não “falam” esse idioma 
provavelmente sucumbirão. 

As corporações estão agora preparadas para 
desenvolver aplicações ágeis, as quais 
fazem uso de informações armazenadas em 
ambientes distintos e completamente 
diversos. 

O aplicativo descrito aqui faz uso dessa 
tecnologia para prover o especialista da área 
de aplicação de uma ferramenta intuitiva que 
não exija conhecimentos específicos na 
compreensão de informações essenciais ao 
adequado funcionamento do sistema. 

Esse especialista pode então acessar a 
ferramenta por meio de um browser internet, 
escolher o item que deseja analisar de 
maneira simples e amigável e produzir a 
cena virtual de maneira automática. Com 
isso, ele pode proceder à análise do sistema 
enfocando tanto aspectos quantitativos como 
qualitativos. 

4 Conclusão 

Demonstrar a importância e o potencial da 
tecnologia de realidade virtual aplicada à 
área de sistemas de potência, incluindo a 
geração, a transmissão e a distribuição de 
energia, constitui o objetivo mais importante 
deste trabalho. 

As descrições dos trabalhos que têm sido 
desenvolvidos em várias instituições 
tecnológicas no contexto mundial deixam 
clara a relevância dessa tecnologia, 
especialmente no que diz respeito à análise 
qualitativa de sistemas elétricos, sob diversos 
aspectos, e ao treinamento de pessoal em 
tarefas de missão crítica.  

Para demonstrar o potencial da realidade 
virtual de maneira prática e simples, foi 
descrito um aplicativo da área de redes de 
distribuição, o qual objetiva a percepção 
qualitativa dos níveis de tensão nos pontos 
de um alimentador de energia. 

Apesar de extremamente simples, esse 
aplicativo demonstra que a tecnologia tem 
grande potencial na área e que aplicativos 
desse tipo podem ser desenvolvidos com um 
baixo custo. 

Deve-se considerar, entretanto, que 
aplicativos mais elaborados, tanto de 
visualização como de realidade virtual, têm 
demonstrado cada vez mais potencial em 
aplicações práticas da área de energia, 
alicerçados na evolução de equipamentos e 
tecnologias computacionais. 
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Figura 2:  Modelagem de um alimentador de energia em rede de distribuição em 
ambiente de realidade virtual. Um dos eixos espaciais representa 

o nível de tensão em cada ponto. 
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