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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of
promoting the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing important
benefits to society and to the human being, by means of better products, processes, services, and
technology.
The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours driven
by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a culture focused
on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and systematic manner,
generating innovation and promoting the evolution of society.
To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only provide
opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the vision that
their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.
Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the quality of
published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in knowledge sharing and
development fostering.
The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the journal.
Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees do not know
each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, transparency and
impartiality in the process of paper reviewing and selection.
Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact both in
the companies related to the energy sector and in academia.
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Editorial – Issue 18 – April 2013
In its publication entitled “Communication number 152” (2012), the Institute of Applied Economic Research
(IPEA) analyses the interactions between academic institutions and companies in the electricity sector in the
context of R&D projects. In the conclusion section, the authors mention the fact that R&D structures of
enterprises are still strongly geared to the bureaucratic requirements of the programme. The study entitled
"R&D in the public and private sectors in Brazil: complementary or substitutes?" (free translation from the
original title: “P&D nos setores público e privado no Brasil: complementares ou substitutos?”) by Velho, Velho
and Saenz, 2004, argues that despite the encouragement for the interaction between the academic and business
sectors, focused on specific endeavours, firms still do not make investments, in general, in their own R&D
infrastructure. As a result, links do not become permanent and thus the formation of enduring research
networks is impaired.
An informal look on this information and on other recent publications on the subject allows us to conclude that
the business sector still lacks a bolder attitude in relation to R&D. Its main result, namely the knowledge
generated, which can lead to the acquisition of sustainable competitive advantage, is not assimilated by the
company, due to the fragility of the interaction mechanism. In other words, the company fails to appropriate the
main result of R&D, because it does not actually participate in the generation of knowledge.
"Building a bridge over the gap between academia and industry" requires a new approach of management. The
main reason for this is that to undertake R&D as a means to achieve innovation is an activity which is distinct
from other business activities, fraught with uncertainties, and for which the knowledge involved is not fully
mastered. Otherwise there would be no generation of knowledge. Traditional management methods tend to
repel uncertainties and minimize risks, and thus act in the opposite direction to the nature of R&D.
World industry and in particular the Brazilian industry have much to gain from the interaction with academia,
especially within dynamic markets in which innovation becomes key to the sustainability of companies. A new
business attitude in which a company effectively participates in activities based on expertise and scientific
creativity will be essential to ensure that these gains can finally be achieved.
Many are the benefits of this new approach for the country, but the main one consists of innovations for which
the country already has enough ingredients, and which will allow the country to reap the fruits of its own
investment. However, to reach this new attitude and achieve these results, it is necessary to break paradigms,
think differently, try new settings, promote experimentation and finally, value creativity. The first step is to stop
trying to perform activities of different natures always using the same techniques.
Espaço Energia, starting from this edition, ceases to publish the printed version, focusing on the online version,
following a trend that has been gaining ground, especially in the context in which it lies. This edition features
five papers whose subjects are presented next. The first article describes a study on the most suitable sites for
the installation of foundations for wind turbines on the coast of the state of Paraná, reaching a solid proposal
considering various parameters and constraints. The second article presents the development of a helmet
equipped with an electric network proximity sensor as a safety accessory for use in maintenance activities of
energised lines. The third article presents a comparative study of three types of bulbs, namely, incandescent,
compact fluorescent and LED, analysing various parameters such as cost, service life and efficiency. The fourth
article, in English, addresses security issues in the context of advanced metering infrastructure, including data
protection, privacy in the use of smart meters and their relationships with the regulation in Brazil. The fifth and
final article analyses the imbalance of the cargo transportation matrix in the state of São Paulo, proposing
intermodality between highway and railway, motivated by the fossil fuel economy and aspects related to the
environment.
We wish you all good reading, and that the new format of the magazine can further expand the dissemination of
knowledge in the area of energy.
Klaus de Geus
Editor-in-chief
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Editorial – Edição 18 – Abril de 2013
Em seu comunicado número 152, de 2012, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) analisa as
interações entre instituições acadêmicas e as empresas do setor elétrico no contexto do desenvolvimento de
projetos de P&D. Nas conclusões, é mencionado o fato de que as estruturas de P&D das empresas ainda são
fortemente voltadas aos requisitos burocráticos do programa. O estudo intitulado “P&D nos setores público e
privado no Brasil: complementares ou substitutos?”, de Velho, Velho e Saenz, de 2004, defende que, apesar do
incentivo à interação entre os setores acadêmico e empresarial, focado em empreendimentos específicos, não
há investimento por parte das empresas, de modo geral, em infraestrutura própria de P&D. Com isso, os
vínculos não se tornam perenes e, portanto, a formação de redes de pesquisa de caráter duradouro é
prejudicada.
Um olhar informal sobre essa informação e sobre outras publicações recentes no tema permite-nos concluir que
falta no setor empresarial uma postura mais ousada quanto a P&D. Seu principal resultado, que é o
conhecimento gerado, que pode levar à aquisição de diferencial competitivo sustentável, normalmente deixa de
ser assimilado pela empresa, devido à fragilidade do mecanismo de interação. Em outras palavras, a empresa
deixa de se apropriar do principal resultado do P&D, porque não participa efetivamente da geração do
conhecimento.
“Construir a ponte sobre o abismo existente entre a academia e a indústria” exige uma nova postura de gestão.
O principal motivo para isso é que empreender P&D com vistas à inovação constitui uma atividade distinta das
demais atividades empresariais, repleta de incertezas, e para as quais não há domínio de todo o conhecimento
envolvido. Do contrário, não haveria geração de conhecimento. Métodos tradicionais de gestão tendem a
afastar incertezas e minimizar riscos, e assim agem em direção oposta à natureza de atividades de P&D.
O setor industrial brasileiro e mundial tem muito a ganhar com a interação com o setor acadêmico,
especialmente em mercados dinâmicos, onde a inovação passa a ter papel fundamental para a sustentabilidade
das empresas. Uma nova postura empresarial em que a empresa efetivamente participa dos trabalhos baseados
em conhecimento especializado e na criatividade científica será essencial para que esses ganhos possam enfim
se concretizar.
Muitos serão os benefícios dessa nova postura ao país, mas o principal deles constitui-se em inovações para as
quais o país já possui ingredientes suficientes, e que permitirão colher os frutos de seu próprio investimento.
Porém, para chegar a essa nova postura e colher esses resultados, é necessário quebrar paradigmas, pensar
diferente, testar novas configurações, promover experimentações e, enfim, valorizar a criatividade. O primeiro
passo é deixar de tentar realizar atividades de diferentes naturezas usando sempre as mesmas técnicas.
A Espaço Energia, a partir desta edição, deixa de publicar a versão impressa, concentrando-se na versão online,
seguindo uma tendência que está se consagrando, especialmente no contexto em que se encontra. Esta edição
conta com cinco artigos, cujos assuntos são apresentados a seguir. O primeiro artigo descreve um estudo sobre
locais mais propícios para a instalação de fundações de turbinas eólicas no litoral do estado do Paraná,
chegando a uma proposta concreta considerando diversos parâmetros e restrições. O segundo artigo apresenta
o desenvolvimento de um capacete dotado de um sensor de proximidade de rede elétrica como acessório de
segurança para uso em atividades de manutenção de linhas energizadas. O terceiro artigo faz um estudo
comparativo entre lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas e LED, analisando diversos parâmetros,
tais como custo, vida útil e eficiência. O quarto artigo, em inglês, aborda questões de segurança no contexto de
infraestrutura de medição avançada, incluindo proteção de dados, privacidade no uso de medidores inteligentes
e suas relações com a regulação no Brasil. O quinto e último artigo faz uma crítica ao desbalanceamento da
matriz de transporte de cargas no estado de São Paulo, propondo a intermodalidade entre rodovia e ferrovia,
motivado pela economia de combustível fóssil e por aspectos relacionados ao meio ambiente.
Desejamos a todos boa leitura, e que o novo formato da revista possa ampliar ainda mais a disseminação do
conhecimento na área de energia.
Klaus de Geus
Editor-chefe
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Abstract: The objective of this study is to define a location
for the installation of a wind farm off the coast of Paraná
and propose a type of foundation that could be used for this
purpose. Data direction of wave trains and longshore
currents revealed directions S/SE and N respectively.
Current loads combined with the wind that reaches the
turbine could eventually damage the foundations.
Occurrence of rip currents was detected, which were
important in the delimitation of the area for the deployment
of offshore foundations. The central coast of Paraná is
dominated by sand sediments, which allows for the
adoption of foundation models such as Bucket, Triple,
Tripod, Jacket and Monopile. The region chosen in this study
was the beach of Pontal do Sul, which contains an area used
as anchorage of ships. In addition, there are two national
parks, called Superagui and Ilha de Currais, which can put
restrictions to the implementation of such a project in the
region.

Resumo: O objetivo deste trabalho é o de delimitar um local
para a instalação de um parque eólico no litoral do Paraná e
propor um tipo de fundação que poderia ser utilizada para
tal finalidade. Os dados de direção dos trens de onda e
correntes de deriva litorânea revelaram direções S/SE e N,
respectivamente. Os esforços de correntes combinados com
o vento que atingem a turbina eventualmente poderão
avariar as fundações. Constatou-se a ocorrência de
correntes de retorno, importantes na delimitação da área
para a implantação das fundações do sistema costa-afora. O
litoral central paranaense é dominado por sedimentos
arenosos, o que permite a adoção dos modelos de
fundações do tipo Bucket, Tripile, Tripod, Jacket e Monopile.
A região escolhida neste estudo foi o Balneário de Pontal do
Sul, o qual contém uma área delimitada como fundeadouro
de navios. Além disso, existem dois parques nacionais, o de
Superagui e o de Ilha de Currais, que podem implicar
restrições ambientais à implantação deste tipo de
empreendimento na região.
Palavras-Chave: Fundações, costa-afora, Paraná.
1

Introdução

Atualmente, a humanidade é fortemente dependente de
energia, e a tendência é que essa demanda aumente,
tornando-se um enorme desafio supri-la sem degradar o
meio ambiente. A Agência Internacional de Energia (IEA)
estima que, seguindo os padrões atuais, a demanda mundial
por eletricidade poderá dobrar entre 2002 e 2030 [1] . Até
2030, o setor energético, fortemente dependente de
combustíveis fósseis, poderá ser responsável por 45% das
emissões globais de carbono. No sentido de não degradar o
meio ambiente, a energia eólica dispõe de tecnologias já
comprovadas para responder a esses problemas em escala
global [2] . A geração eólica se utiliza de uma fonte que evita
a emissão dos gases de efeito estufa [2] A geração de
eletricidade por fontes eólicas reduz a geração de energia
por outras fontes, poupando assim recursos naturais,
diminuindo a emissão de poluentes e gases nocivos na
atmosfera e poupando recursos hídricos dos reservatórios,
principalmente em épocas de escassez de chuvas [3]. As
usinas eólicas, como as instaladas na Europa, eliminam a
emissão de mais de 50 milhões de toneladas de dióxido de
carbono por ano [1].
A energia proveniente de fontes eólicas é um recurso
abundante, seguro e limpo [1]. No mundo, estima-se que o
potencial eólico tecnicamente aproveitável seja maior do
que o dobro do consumo mundial de eletricidade previsto
para 2020, e a energia eólica é a fonte energética de maior
crescimento [4]. Esse tipo de geração de energia tem
vantagem em relação às demais fontes alternativas, por já
existir uma tecnologia desenvolvida, onde parques eólicos
estão sendo construídos para o fornecimento de energia em
escala equivalente às usinas de fontes convencionais [3].
Todo o sucesso da indústria eólica até os dias de hoje foi
impulsionado pelos esforços de poucos países,
principalmente Dinamarca, Alemanha e Espanha, ficando
evidente que, com esforços dos demais países, o impacto
seria ainda maior [1].

Keywords: Foundations, offshore, Paraná.
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A fonte de energia eólica também é uma grande saída para
países que tenham pequenas extensões territoriais, mas que
tenham zonas costeiras, que, dependendo das condições de
vento, também poderiam gerar energia em ambientes de
costa-afora (offshore). Na Europa, constatou-se um total de
trinta e nove parques eólicos marinhos espalhados pelo
continente, totalizando 2.063 MW de capacidade instalada.

Fundação jacket

EsSe ambiente fornece melhores rendimentos na geração
de energia, devido à inexistência de barreiras físicas,
ocasionando potência máxima nas turbinas pela pressão do
vento [3] [5].

Fundação tripé (tripod)

A fundação do tipo jacket é de uma estrutura
semelhante a um superposte de eletricidade de alta
tensão. Com quatro estacas extras a jacket é fixada ao
leito ocêanico. Este tipo de fundação é mais utilizada
em fundos ocêanicos arenosos [8].

A fundação do tipo tripé é composta de uma estrutura
de aço com três pernas que apoiam a estaca principal.
Para a sua instalação é necessário aprofundar a estaca
principal e subsequentemente as laterais até a
profundidade desejada. A desvantagem deste tipo de
fundação é que não pode ser usada em um leito
oceânico rochoso [8].

A tecnologia costa-afora avança mais a cada ano, em função
da localização dos parques eólicos instalados cada vez mais
distantes da costa, e em maiores profundidades das águas
costeiras, o que tem como consequência o aumento dos
custos de instalação e manutenção dos equipamentos.
Hoje, a distância média dos parques eólicos-costa é de 12,9
km, e as profundidades médias de implantação em torno de
20 m. Além disso, o ambiente de costa-afora é muito
dinâmico, elevando ainda mais os custos, tornando tímidos
os investimentos nesse ambiente hoje em dia [6].

Fundação triestacas (tripile)

Além disso, são necessários diversos estudos para a
viabilização desse tipo de empreendimento. Posteriormente
aos estudos de potencial eólico, são necessários ainda
estudos geotécnicos, de impactos ambientais, entre outros,
para que possa ser escolhido um local ideal para a instalação
de fundações no ambiente marinho.

Fundação de gravidade (gravity)

O objetivo deste trabalho é o de delimitar um local para a
instalação de um parque eólico no litoral do Paraná.
Para esse fim serão analisados os aspectos físicos de
correntes, a composição sedimentar do leito marinho, e
serão propostos tipos de fundações que possam ser
utilizadas neste empreendimento.

A fundação do tipo triestacas consiste de três pilares de
aço que são encaixados em uma estrutura de três
estacas acima do nível do mar. De acordo com os
fabricantes de triestacas, elas podem ser utilizadas em
profundidades entre 25 e 50 m. Só podem ser
utilizadas em sedimentos arenosos [8].

Fundações do tipo gravidade consistem de um grande
bloco de concreto onde a torre da turbina eólica é
fixada. Fundações de gravidade já são utilizadas para
fundações de pilares de pontes e em alguns parques
eólicos europeus, em lâmina d'água até 10 m. Esse tipo
de fundação é muito útil para fundos oceânicos
rochosos, tendo um custo-benefício maior nesse tipo
de solo do que os outros tipos de fundações, descritas
acima [8].
Fundação a vácuo (bucket)

2

Referencial bibliográfico

O referencial bibliográfico está segmentado de acordo com
seus tópicos principais, a saber:


Fundações;



Esforços sobre as fundações;



Seleção de um local para a instalação de um
parque eólico em costa-afora.

2.1 Fundações
Fundação monoestaca ou monopilar (monopile)
Atualmente, o modelo mais comum de fundação para
turbinas de costa-afora é o de monoestaca. Tem um
desenho simples, que consiste em um tubo cilíndrico
com uma estrutura subtransicional que conecta a
estaca na torre da turbina, de forma eficiente, desde a
parte mais alta da torre até abaixo da superfície da
água no fundo oceânico. A monoestaca é cravada ou
batida no solo oceânico até a profundidade desejada
[7].

A fundação a vácuo consiste no encaixe de um tubo
com a parte superior fechada no leito oceânico
arenoso. Todo o ar existente no interior desse tubo é
retirado. É importante que a construção seja ajustada
de forma uniforme, para garantia da verticalidade da
fundação. Não é necessário o fundeio de estacas para
instalar a base a vácuo, portanto, é ambientalmente
amigável [8]. Esse tipo de fundação é indicado para
fundos marinhos arenosos.
Podem ser utilizados ainda outros tipos de fundações,
como, por exemplo, com sistemas de ancoragem utilizandose de formas submersas que aproveitem forças
hidrodinâmicas para manter a estrutura presa ao fundo e
outras.
2.2 Esforços sobre as fundações
Esforços de ondas (wave loads)
Os esforços de ondas contêm grandes quantidades de
energia cinética e esforços de pressão hidráulica que
podem produzir repetidos impactos nas estruturas dos
aerogeradores (vibrações mecânicas). A frequência das
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marés tem uma influência significativa no
comportamento dinâmico das estruturas. Em
estruturas localizadas distantes da costa deve-se
considerar que as cargas oriundas das ondas tendem a
ser mais elevadas devido à maior velocidade do vento,
maiores profundidades da lâmina d’água, com maior
incidência desses efeitos nas fundações e na torre [7]
[9].
Correntes (current loads)
Os esforços provenientes de correntes podem ser
analisados levando-se em conta parâmetros que
dependem da profundidade e localização geográfica:
correntes geradas por ventos, correntes geradas por
marés, quebra de ondas (em águas rasas) e circulação
oceânica (como a Corrente do Golfo). As correntes
geradas por vento, marés e circulação são
parametrizadas por suas velocidades, que variam
principalmente com a profundidade, e, como
consequência, geram esforços maiores na parte
superior das fundações [7].
Subpressão hidrostática nas fundações
Denomina-se de subpressão hidrostática o esforço
vertical de empuxo exercido nas estruturas enterradas,
as quais são responsáveis pelo alívio das tensões que
muitas vezes exigem ancoragem.
Esforços de gelo
Os esforços de gelo devem ser considerados em áreas
onde ocorre desenvolvimento de gelo e sua deriva.
Características do gelo que exercem impactos incluem
sua geometria e natureza, sua concentração e
distribuição, seu tipo, suas propriedades mecânicas,
direção e velocidade de blocos em deriva, sua
espessura e a probabilidade de encontro da fundação
com um iceberg.
Outro fenômeno que é considerado é o gelo que se
forma nas estruturas da turbina que pode ser
proveniente do spray do mar, chuvas, nevascas ou pela
umidade do ar, que muda a área da seção transversal
dos elementos estruturais ou modifica a rugosidade da
superfície. Para estruturas flutuantes, a distribuição
desigual do gelo ou a acumulação de neve devem
também ser consideradas [7] [9].
Outros esforços poderão ser considerados como, por
exemplo, o transporte de sedimentos como o que ocorre na
foz dos grandes rios.
2.3 Seleção de um local para a instalação de um parque
eólico em costa-afora
A escolha de um local para a construção de parque eólico
em ambiente de costa-afora necessita de estudos de vários
parâmetros que podem ou não viabilizar sua execução,
como a segurança, incidência e regularidade dos ventos,
custos de instalação, operação e manutenção.

Do ponto de vista de regularidade dos ventos, no caso de
integração de sistemas elétricos como ocorre no Brasil,
deverá também ser previsto como será substituído o parque
eólico nos intervalos de calmaria (hidroeletricidade,
termoelétricas, etc).
Descrevem-se abaixo os principais fatores utilizados na
escolha de um local apropriado para esses
empreendimentos, baseados em [7] e [10].
Profundidades da costa e características batimétricas
A tecnologia atual possibilita o desenvolvimento de
parques eólicos marinhos em profundidades de até 30
m ou mais, sendo que as áreas mais profundas poderão
ser exploradas em um futuro próximo, com o ganho de
experiência (particularmente na Europa) e avanços
tecnológicos.
Como parâmetro define-se a profundidade mínima
para parques eólicos em 5 m, dependendo
principalmente dos navios utilizados na instalação, das
turbinas e de outras funções requeridas.
Escolha do tipo de fundações
No que diz respeito à definição do tipo de fundações a
adotar, outros parâmetros devem ser levados em
consideração, tais como: a porosidade do solo,
estratigrafia, taxa de sedimentação do local, idade do
solo e regime de correntes e marés. No local também
não deve haver abalos sísmicos, o que pode favorecer
erosão do fundo oceânico gerando danos às estruturas.
Correntes e ondas também devem ser estudadas antes
da instalação das fundações, pois atingem essa
estrutura constantemente, gerando vibrações e fadiga.
É importante identificar a direção e intensidade das
ondas e correntes existentes no local, que devem ser
combinadas com a força do vento na turbina,
verificando-se os esforços nas estruturas. A
profundidade média de perfuração para a instalação
das estruturas é de aproximadamente 25 m no solo
oceânico, podendo aumentar de acordo com a altura
da torre a ser instalada [7].
Restrições físicas
Na Tabela 1 é mostrado um ranking de locais para a
escolha próxima do ideal levando em conta diversas
características. As letras de DF, PF, FV e MF
representam, respectivamente, os locais desfavoráveis,
pouco favoráveis, favoráveis e muito favoráveis.
Tabela 1: Ranking de locais favoráveis à instalação eólica em costaafora. Fonte: [10].
Características
Profundidade.
Média(m)
Distância da
Costa(km)
Impacto Visual
(km costa-afora)
Densidade
Populacional
(residentes/km2)

DF

PF

FV

MF

20-30

18-20

15-18

5-15

14+

7-14

4-7

0.5-4

0-1

1-3

3-9

9+

45+

20-45

5-20

0-5
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O local escolhido também deve ser capaz de receber um
número de turbinas, cuja capacidade instalada seja de no
mínimo 100 MW, para que o empreendimento seja viável
[10]. Um estudo de viabilidade técnica e ambiental
(EVETEA) deve ser previamente efetivado para verificação
desses parâmetros.
Outras restrições e impactos ambientais são mostrados na
tabela 2.
Tabela 2: Restrições e distâncias de segurança para a instalação de
estruturas que constituem parques eólicos. Fonte: [10].
Restrições
Rotas comerciais subaquáticas
de trens e hidrovias
Naufrágios protegidos
Rodovias submersas
Linha de costa
Grandes lagos e pântanos
costeiros
Reserva ambiental
Área de interesse ambiental
Parques nacionais
Áreas protegidas

3

Distâncias de
segurança (m).
1.000
500
150
500
Proibido
Proibido
Proibido
Proibido
Proibido

Área de estudo

O litoral paranaense (Figura 1) tem aproximadamente 107
km de costa oceânica, com limites ao norte com o estado de
São Paulo, na barra do Ararapira, no município de
Guaraqueçaba (25º12’S), e ao sul, com o estado de Santa
Catarina, na foz do rio Saí-Guaçu (25º58’S). Possui duas
grandes baías, Paranaguá e Guaratuba. O litoral está
inserido na região da costa brasileira denominada de
sudeste ou das escarpas cristalinas, que abrange o trecho
entre o Cabo Frio/RJ e o Cabo de Santa Marta/SC [11],
caracterizado pela grande extensão da plataforma
continental, que é composta basicamente de areia e lamas
[12].
O litoral do Paraná é constituído por sete municípios,
classificados por Estades [13] como rurais (Guaraqueçaba e
Morretes), portuários (Paranaguá e Antonina) e praianoturisticos (Guaratuba, Matinhos, e Pontal do Paraná). As
principais atividades econômicas da região são o turismo,
agropecuária, pesca e o extrativismo vegetal.
No município de Pontal do Paraná está localizado o
balneário de Pontal do Sul, tendo como coordenadas
geográficas a latitude 25° 35’S e longitude 48°21’W, na
desembocadura sul da baía de Paranaguá, principal entrada
para o Porto de Paranaguá, sendo este último o maior porto
exportador de grãos da América do Sul [14].
A dinâmica dos ventos no litoral paranaense é definida
basicamente pelo anticiclone do Atlântico Sul e pelo
Anticiclone Migratório Polar, na sua ação sobre o ramo
Atlântico da Massa Polar [15]. Os dados disponíveis revelam
que os ventos predominantes possuem direções ENE, E,
ESSE e SE, com intensidades mais fortes nos quadrantes
leste e sul, sendo que as de quadrante leste são
relacionadas às circulações locais, enquanto que as de Sul
são relativas à passagem de frentes frias [16].

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo (quadrado branco)
e da estação meteorológica de Pontal do Sul. Fonte:
Landsat, banda 5. 1999.

A intensidade dos ventos na região tem média de 4 m/s com
sistema de brisas bem relevantes, sendo detectadas
amplitudes de até 2 m/s nos meses de novembro até março
[17].
O Grupo de Física Marinha do Centro de Estudos do Mar da
UFPR manteve, durante os anos de 1996 a 1999, um
monitoramento dos padrões de ventos na região de Pontal
do Sul.
Noernberg [18] concluiu que houve uma mudança no
padrão dos ventos dos anos de 1996 e 1997 para os anos de
1998 e 1999 (Figura 2). Os ventos frequentes de NE
diminuíram sensivelmente. Os autores correlacionam o fato
com o fenômeno El Niño, ocorrido em 1997–1998, que teria
ocasionado um aumento na frequência de sistemas frontais
provenientes do sul, modificando os padrões de vento
normais que apresentam a componente NE acentuada.
Christófaro et al. [19], analisando dados de vento para o
potencial eólico da região, entre os anos de 2007 e 2009,
verificaram que a região apresenta uma tendência de
direção dos ventos entre os setores W, S e L, sendo que os
setores SSW, S, SSE, ESE e E, foram os que tiveram as
direções mais significativas, ocorrendo ventos com maior
frequência no setor S (4,7 %), seguido por E (4,6 %).
Comparando o gráfico (figura 3) das rosas dos ventos com
os resultados de Noernberg, [18] (figura 2), que teve fins
meteorológicos, é possível perceber uma igualdade nos
quadrantes de direção dos ventos com os anos de 1998 e
1999, que estariam sob efeitos do fenômeno El Niño, que
teriam ocasionado um aumento na frequência de sistemas
frontais provenientes do sul. Os dados de 2007 e 2008
estariam sob efeito do fenômeno La Niña e os de 2009 sob o
efeito de El Niño, segundo o CPTEC/INPE [20], que
explicariam os padrões encontrados naquele trabalho.
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4.3 Escolha da área para instalação
Utilizando as estimativas obtidas das correntes locais e da
análise sedimentar da região, entre outros parâmetros, foi
possível propor uma área em ambiente de costa-afora onde
futuramente poderia ser instalado um parque eólico,
levando em consideração a metodologia de Helimax [10],
junto com os resultados obtidos nos itens 6.1 e 6.2. A
literatura consultada neste objetivo inclui os trabalhos de
Barbieri et al. [32], Sá da Costa [33], Paraná Mar & Costa
[34], Mestre et al. [35], DHN [36] e IBGE [37].
5
Figura 2: Diagrama da Rosa dos Ventos para Pontal do Sul de 1996 a
1999. Fonte: Grupo de Física Marinha – CEM.
Nota: dados trabalhados por Noernberg [18].

Resultados e discussão

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados
obtidos.
5.1 Padrão de ondas e correntes
No litoral paranaense foram feitos três levantamentos sobre
dados de ondas. O primeiro foi realizado entre os meses de
agosto e dezembro de 1982, com um ondógrafo instalado
entre a Praia de Leste e o arquipélago de Currais. Esse
estudo revelou a existência de dois trens preferenciais de
ondas, provenientes das direções ENE e SSE/SE, e que as
ondas mais altas vêm do quadrante SE [21].

A seguir serão apresentados os materiais e métodos usados
nas análises realizadas.

Os azimutes de frente de ondas observados no período de
coleta de dados (Tabela 3) referem-se a dois sistemas
distintos de geração de ondas: a direção ENE, gerada pela
atuação dos ventos associados ao anticiclone tropical do
Atlântico Sul (centro de alta pressão), caracterizando ondas
bastante regulares e de tamanho intermediário, sendo que
as da direção SSE/SE se relacionam à passagem de sistemas
meteorológicos, que ocasionam a formação de “ondas de
tempestade” [21]. Os parâmetros A, B, C e D presentes na
tabela 3 referem-se à altura máxima da onda (em m), altura
significativa das ondas (em m), período médio (em s) e a
direção das ondas (em graus).

4.1 Padrão de ondas e correntes

Tabela 3: Valores de altura, período e direção de ondas entre
agosto e dezembro de 1982. Fonte: [21].

Figura 3: Direção e velocidades dos ventos em Pontal do Sul. O
gráfico A representa a direção predominante do vento. O gráfico B
representa as velocidades médias (azul) e máximas (salmão) em
cada quadrante. Fonte: Christófaro et al. [19].

4

Materiais e métodos

Para a análise dos aspectos físicos de correntes marinhas da
região costeira de Pontal do Sul, foram utilizados dados
secundários que caracterizam esses processos na região,
como os de Portobrás [21]. Angulo [22], Camargo et al. [23],
Marone et al. [24], Noernberg [18] e Lima et al. [25].
4.2 Composição sedimentar e tipo de fundação
Para a análise da composição sedimentar do fundo marinho,
foi considerada a região que compreende desde a
desembocadura sul do Complexo Estuarino de Paranaguá
(CEP), até o balneário de Praia de Leste, no município de
Pontal do Paraná, a fim de indicar o melhor tipo de
fundação para a região. Para esse estudo, foram utilizados
dados secundários disponíveis na literatura, como os de
Vieira dos Santos [26], Angulo [27], Lamour [28], Lamour et
al. [29], Veiga et al. [12], Lamour et al. [30] e Lamour et al.
[31].

Parâmetro
A
B
C
D

Ago
2,35
1,58
16,53
-

Set
3,95
2,54
10,73
112°

Out
3,2
2,54
10,73
133°

Nov
2,65
1,49
9,8
140°

Dez
3,5
2,13
12,0
123°

O segundo levantamento, efetuado por Marone et al. [24],
em períodos de verão, indica que as ondas que adentram o
CEP, pelo setor entre a ilha da Galheta e o balneário de
Pontal do Sul, mostram que as alturas significativas são
menores do que 0,5 m, com períodos da ordem de 7 s.
Ondas menores, com alturas de até 0,25 m, apresentam
períodos de até 12 s. A direção média principal de chegada
de ondas é SE. Ainda, segundo os mesmos autores, as ondas
possuem uma característica não linear de propagação,
criando um fluxo turbulento, o que implica um maior poder
de ressuspensão e transporte de sedimentos. Para o período
de inverno, as ondas apresentam alturas significativas
menores que 0,3 m, com períodos da ordem de 5 s. A
direção principal de chegada de ondas é S-SE, ligeiramente
diferente da situação encontrada no verão.
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O período de coleta dos dados levantados por Marone et al.
[24] foi de extrema calmaria, o que exigiu mais medições,
em condições energéticas mais fortes, comuns no inverno.
Assim, os dados proporcionaram uma pequena amostra de
como é o padrão de ondas durante aquela estação.

Noernberg [18] ainda observou a inexistência de correntes
de retorno em Pontal do Sul, sendo que essas correntes
começam a aparecer a partir do Balneário Atami, com
espaçamento entre elas de 150 m, com comprimento
transversal à costa, de 170 m.

Lima et al. [25], utilizando o dispositivo S4ADW (InterOcean
System Directional Wave Instrument), coletaram dados de
direção dos trens de ondas de outubro de 2006 até janeiro
de 2008, entre os balneários de Shangri-lá e Ipanema, na
isóbata de 10 m, revelando trens de onda com direção
predominante de SE.

Com relação às características das marés, o Grupo de Física
Marinha – GFM do Centro de Estudos do Mar – CEM, da
UFPR, definiu que a costa paranaense possui regime de
micromarés (amplitudes normalmente menores que 2,0 m),
com uma amplitude de maré de 1,8 m na desembocadura
da baía de Paranaguá, decrescendo ao longo da costa, tanto
para sul como para norte. No interior do CEP, todavia, a
amplitude de maré é maior do que na desembocadura
devido à refração da onda de maré no solo estuarino,
podendo ser classificado como mesomarés [16].

Para dados de correntes, Camargo et al. [23], baseando-se
no deslocamento de garrafas de deriva ao longo da costa,
concluíram que o fluxo principal das correntes de deriva
litorânea na região é para a direção norte. A inversão de
deriva, para o sul, ocorre frequentemente e foi observada
em campo diversas vezes em períodos de bom tempo, com
ventos predominantes do quadrante NE, mas cuja
intensidade é bem menos pronunciada [22].
Noernberg [18], utilizando imagens de satélite Landsat 7,
observou a troca de propriedades entre a zona de surf e a
plataforma rasa na região a sul da desembocadura do CEP,
materializadas pela presença de correntes de retorno com
características erosivas. A pluma de sedimentos, observada
pelo autor para a delimitação das correntes de retorno, é
proveniente da ressuspensão de sedimentos pela ação das
ondas sobre o fundo da área. No mesmo estudo, descreve
ainda megacorrentes de retorno (mega rip-currents),
existentes na porção central da área formada pelas massas
d’água que convergem de Pontal do Sul para Praia de Leste
e de Matinhos para Praia de Leste, ultrapassando a isóbata
de 10 m (Figura 4). Nestas condições de energia, pode haver
trocas importantes de propriedades e constituintes entre a
zona de surf e a plataforma rasa.

Os dados sobre a direção dos trens de onda e das correntes
de deriva litorânea foram importantes, pois revelaram um
padrão de direção para S/SE e N respectivamente. Segundo
Delong e Westgate [7], esses tipos de esforços combinam-se
com os esforços de vento que atingem a turbina, podendo
avariar a fundação se tiverem a mesma direção, com fortes
intensidades. Todavia, esses dados podem ser utilizados em
um estudo futuro de esforços e fadigas na fundação.
Os dados de correntes de retorno ajudaram a identificar os
possíveis locais para a instalação das fundações na região.
Pontal do Sul é um local que não sofre influência desse
fenômeno com características erosivas. Também é próximo
do sítio onde os dados de vento foram coletados. Noernberg
(2001) concluiu que pode haver trocas importantes de
propriedades e constituintes entre a zona de surf e a
plataforma rasa, onde ocorrem esses fenômenos, sendo
importante haver uma distância de segurança das
fundações em relação às correntes de retorno, pois podem
gerar esforços de fadiga [7] na fundação, dependendo da
sua intensidade, podendo afetar a sua estabilidade, devido a
erosões.
Não foram encontrados valores padrão na literatura sobre
alturas de maré que poderiam afetar as fundações.
5.2 Composição sedimentar e tipo de fundação
A região próxima à desembocadura do CEP é utilizada para o
lazer, pesca artesanal e atividades portuárias. Devido a esta
última atividade, a via de acesso ao porto de Paranaguá na
desembocadura (Canal da Galheta) é dragado regularmente,
desde 1972, quando ocorreu a sua abertura. Essas obras
modificaram a dinâmica costeira local, decorrendo a
interrupção da transferência de sedimentos da porção sul
para a porção norte do litoral paranaense, criando uma
armadilha de sedimentos no canal navegável [27] [30].

Figura 4: Correntes de retorno e megacorrentes de retorno no
balneário de Praia de Leste. Fonte: Noenrberg [18].

Além das atividades de dragagem, ocorre na região os
pontais rochosos, associados às elevações topográficas da
Ilha do Mel. A posição desses pontais confere aos fluxos de
correntes de maré maior projeção na plataforma
continental rasa, em direção ao quadrante SE. Assim, os
fluxos de maré causam o efeito de molhe hidráulico [27]
[28] [30], retendo os sedimentos transportados pelas
correntes de deriva longitudinal, os quais formam o banco
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da Galheta, que constituem o delta de maré vazante do
estuário, gerando déficit de sedimentos na desembocadura
norte do canal [31].
Lamour et al. [29], estudando as áreas das desembocaduras
norte e sul do CEP, constataram que predominam areias
finas a médias na desembocadura sul, e areias finas a
grossas na desembocadura norte, de moderadamente a
bem selecionados no sul e moderadamente a pobremente
selecionados na norte. Em ambas as desembocaduras
ocorre o predomínio de areias finas, tanto na sua porção
externa quanto na porção proximal da plataforma rasa
adjacente. Outro ponto marcante que pode ser observado é
a concentração de areias muito finas na porção distal da
plataforma rasa [31].
Veiga et al. [12] analisaram a composição sedimentar na
porção central da plataforma continental paranaense, que
apresentou grande predominância de areias finas,
ocorrendo corpos de areia média a grossa entre os 10 e 15
m de profundidade e junto à costa (5 – 10 m), havendo
também uma faixa muito fina de silte e argila (Figura 5).
A costa do litoral central paranaense foi caracterizada como
uma costa do tipo dominada por tempestades, visto que as
características observadas indicam que o principal
controlador da dinâmica deposicional atual é o regime de
ondas [12]. Durante as tempestades, a energia de ondas é
maior, e o registro deposicional irá preservar o retrato
desses eventos episódicos de maior energia, podendo erodir
em parte ou totalmente os registros da deposição ocorrida
durante períodos de menor energia de ondas.

Westgate [7], é possível sugerir a utilização para fundação
dos tipos Bucket, Tripile, Tripod e Jacket, Monopile descritos
anteriormente. Já a fundação Gravity não é aconselhável,
visto que não ocorrem fundos oceânicos rochosos na região.
As informações secundárias sobre a composição sedimentar
também possibilitou avaliar um possível local para a
implantação das fundações. Os estudos de Veiga et al. [12] e
Lamour et al. [29] mostraram que o litoral central
paranaense é dominado por sedimentos arenosos, sendo
possível a instalação das fundações em qualquer parte dessa
região. Mas levando em consideração os resultados obtidos
no item 6.1, fica evidente que a região de Pontal do Sul seria
o melhor local para a instalação das fundações, pois é a
única região em que não ocorrem correntes de retorno.
Também devem ser considerados eventuais movimentos
tectônicos na área, que poderiam influenciar as eventuais
estruturas dos aerogeradores. Na atualidade, não existem
sismógrafos instalados na região. Vieira dos Santos [26]
relata a ocorrência de dois eventos sísmicos neste trecho da
costa. O primeiro aconteceu no ano de 1789, na cidade de
Cananéia, no Estado de São Paulo, ao norte da região
estudada, onde foi relatada a ocorrência de “ressacas” e
condições adversas na baía de Cananéia, logo após o abalo.
O segundo foi em Paranaguá, no ano de 1845. Assim, seriam
necessários estudos mais detalhados sobre esse aspecto.
5.3 Proposta de local para instalação de um parque eólico
Utilizando os dados obtidos nos itens 5.1 e 5.2 propõe-se o
balneário de Pontal do Sul como local para a instalação das
fundações em ambiente de costa-afora. Foram também
analisados aspectos ambientais restritivos [10] conforme as
tabelas 1 e 2.
Segundo o IBGE [37], o Município de Pontal do Paraná tem
uma densidade populacional de 94 hab/km², com uma
pequena extensão territorial (200,5 km²) e uma população
de 17.820 habitantes.
A instalação de um parque eólico costa-adentro (onshore),
poderia gerar diversos impactos ambientais, físicos,
biológicos e sociológicos. Estudos podem indicar a
minimização desses impactos.
Utilizando a Tabela 1, juntamente com os dados
batimétricos e de distância da costa fornecidos pela Carta
Náutica n° 1.820 [36], que abrange o litoral central
paranaense, foi possível localizar um local propício para a
instalação dos aerogeradores (Figura 6).

Figura 5: Distribuição da média granulométrica nos
sedimentos de fundo da face da costa da porção central do
litoral paranaense. Fonte: Veiga et al. [12].

O local apresenta distância de pouco mais de 5 km da costa,
apresentando profundidades variando de 13 a 17 m, sendo
consideradas favorável e muito favorável por aquela
classificação. Essa região é utilizada como fundeadouro para
navios que estão aguardando a liberação de acesso para o
porto de Paranaguá. Uma mudança de local do fundeadouro
da região atual será necessária uma vez que navios podem
atracar em maiores profundidades do que as encontradas
na região escolhida, ou em áreas adjacentes.

Com essa composição sedimentar, e utilizando parâmetros
da empresa Offshore Wind [8], e estudos de Delong e
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Figura 6: Local sugerido para a instalação de um parque eólico no Balneário de Pontal do Sul (área retangular em preto). Fonte: [36].
Adaptado pelos autores.

Figura 7: Parques e habitats especiais no litoral central paranaense. Em vermelho, possível local para instalação. Fonte: [34].
Adaptado pelos autores.
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Quando se analisa a Tabela 2, a região apresenta várias
áreas de conflito de usos com a atividade proposta neste
trabalho (Figura 7). Existem áreas de preservação ambiental,
como parques nacionais, corredores de biodiversidade,
habitats submersos e habitats especiais [34].
Em relação ao Parque Nacional de Currais, várias espécies
de pássaros têm seus ninhos nesse sítio. A mortalidade tem
maior incidência sobre as aves migratórias do que sobre as
aves residentes, sendo que parques eólicos não devem ser
construídos próximos aos habitats de aves. A mortalidade
em aves locais é muito reduzida sendo menor do que uma
ave por máquina por ano [33].
Estudos ambientais são necessários pois o litoral
paranaense é um local de rota de aves migratórias
provenientes do hemisfério norte, principalmente nas
estações de primavera e verão, que rumam para o sul e
sudeste do Brasil. Por exemplo, Barbieri et al. [32] citam que
o município de Ilha Comprida, São Paulo, próximo a Pontal
do Paraná, é uma das áreas de parada para o forrageio e
descanso da Batuíra-de-Bando (Charadrius semipalmatus),
durante a migração de retorno para o hemisfério norte
(abril) e áreas de alimentação no hemisfério sul (setembro).
Mestre et al. [35] também relatam a presença dessa espécie
na Baía de Paranaguá e suas proximidades. Assim, seria
necessário avaliar o quão importante é a área escolhida sob
este aspecto.
A Energia eólica tem como ponto positivo a melhoria global
da qualidade do ar, pois não gera continuamente CO2,
ocorrendo isso apenas no momento da construção dos
aerogeradores.
Outra vantagem é que o custo de sua construção é
multiplicado em cerca de 20 vezes ao longo de sua vida útil
[33], podendo ser uma fonte de renda para a região, visto
que gera empregos, durante a construção, na manutenção,
na operação, no monitoramento do empreendimento [1].
6

Conclusões e considerações finais

Em relação aos tipos de fundação, a região mostrou-se apta
a receber estruturas de aerogeradores. Os modelos de
fundação que poderiam ser utilizados são os do tipo
Monopile, Jacket, Tripod, Tripile e Bucket, pois todos podem
ser implantados em sedimentos arenosos, que dominam na
costa central do litoral paranaense. Estudos detalhados, em
projetos executivos com levantamentos sísmicos e
geotécnicos, que abranjam 25 a 30 m (ou mais) de
profundidade abaixo do fundo marinho seriam necessários
para confirmar essa hipótese, pois as estruturas necessitam
de perfis estratigráficos homogêneos para a sua
estabilidade.
O regime de ondas e correntes também foram satisfatórios,
revelando que as direções de propagação, podem sofrer
mudanças durante as estações do ano, aumentando suas
intensidades nos períodos de inverno. Os estudos realizados
na região também revelaram a ocorrência de correntes de
retorno, que poderiam afetar e danificar as estruturas a
serem colocadas.

A região proposta fica próxima à desembocadura sul do CEP,
sobrepondo-se a uma área de fundeadouro dos navios que
aguardam a entrada para o porto de Paranaguá, gerando
conflito de uso. Áreas próximas são utilizadas por aves
migratórias vindas da América do Norte no verão, em busca
de abrigo e alimentos. O local também tem diversos navios
afundados que servem de abrigo para organismos marinhos,
e recifes de corais artificiais [36]. Também existem nas
adjacências dois parques nacionais, o de Superagui e o da
Ilha de Currais, que podem ter interferência ambiental. A
execução de um estudo de viabilidade técnica, econômica e
ambiental de um empreendimento dessa envergadura
definirá seu desenvolvimento.
7
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Abstract: This paper presents the main results of an R&D
project, entitled “Prototype development of a proximity
sensor for overhead distribution networks as accessory of
safety helmet”, developed for practical use in the context of
the utility company “Copel Distribuição”, between the years
2010 and 2012. This paper presents the methodology
adopted in the project and the describes details of the
development of the proposed accessory, including the
electric field measurement, using three orthogonal
directions, and the calibration process. Laboratory and field
tests performed in different distribution networks are also
presented.

Keywords: Electric field measurement, distribution
networks, safety helmet, proximity sensor, security.
Resumo: Este artigo apresenta os principais resultados de
um projeto de P&D intitulado “Desenvolvimento de Cabeça
de Série de sensor de proximidade de rede de distribuição
como acessório de capacetes de segurança”, realizado para
uso no contexto da concessionária COPEL Distribuição, entre
os anos 2010 e 2012. É discutida a metodologia adotada
para o projeto e o desenvolvimento de sensor de
proximidade de redes de distribuição, para emprego como
acessório de capacetes de segurança, incluindo
principalmente, o desenvolvimento de sensor de campo
elétrico, para medição em três direções ortogonais, bem
como o procedimento de calibração adotado e os testes
realizados tanto em laboratório quanto em campo.
Palavras-Chave: Medição de campo elétrico, rede de
distribuição, capacete de segurança, sensor de proximidade,
segurança.
1

Introdução

A manutenção efetuada por eletricistas em linhas de
distribuição apresenta um elevado fator de risco de
acidentes por choque elétrico, particularmente nos casos
em que o eletricista ultrapassa a distância mínima de
segurança de trabalho recomendada pela concessionária de
energia e por normas técnicas internacionais. O valor dessa
distância de segurança é função de duas componentes:
ergonométrica e elétrica. A componente elétrica é calculada
com base nos valores máximos de sobretensão para o nível
de tensão no qual o eletricista realiza seu trabalho. A
componente ergonométrica é utilizada para incluir um valor
“adicional” à componente elétrica para compensar o
movimento inadvertido do trabalhador em direção à parte
energizada ou em decorrência do movimento desta em
relação ao trabalhador.
Com base nesses critérios, cada concessionária estabelece a
distância de segurança adequada ao serviço a ser realizado.
No caso da COPEL Distribuição, a distância de segurança
recomendada para serviços nas redes de distribuição de
média tensão de 13,8 kV e 34,5 kV é de 60 cm e 100 cm,
respectivamente.
Tendo em vista essa realidade e a dinâmica do trabalho
realizado pelo eletricista, optou-se por desenvolver um
dispositivo eletrônico baseado no campo elétrico gerado
pelas linhas de distribuição, para emprego como acessório
em capacetes de segurança, visando a alertar os eletricistas
da aproximação excessiva em relação à rede energizada de
média tensão. Esse alerta indica para o eletricista uma
situação de risco, ou seja, indica que a distância de
segurança foi ultrapassada e a probabilidade de risco por
choque elétrico é maior, principalmente devido ao fator
ergonométrico.
Nesse cenário, foi desenvolvido um projeto de P&D
denominado “Sensor de Proximidade de Rede de
Distribuição Energizada como Acessório de Capacetes de
Segurança”, cujos resultados demonstraram a viabilidade de
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se realizar tal sinalização de forma confiável e com baixo
custo, possibilitando a intensificação do uso desse
dispositivo.

três direções ortogonais do sistema de coordenadas
cartesianas, de modo a reduzir o efeito da direção do sensor
em relação à rede, para estimativa da distância.

Com base na validação dessa ideia, optou-se por realizar a
otimização do projeto dos sensores de campo elétrico
desenvolvidos como cabeça-de-série, particularmente
visando à redução de suas dimensões físicas, definição de
geometria mais favorável, confiabilidade e ergonomia, a fim
de transformá-lo em um produto comercial de larga
utilização pelos eletricistas de baixa tensão de
concessionárias e prestadoras de serviço de energia elétrica,
podendo reduzir significativamente os acidentes por
choques elétricos decorrentes de proximidade excessiva em
relação aos condutores energizados de redes de distribuição
de média tensão.

Dessa forma, este trabalho apresenta um resumo da
metodologia adotada para o desenvolvimento do primeiro
dispositivo, bem como os resultados em laboratório e em
campo obtidos mediante melhorias aplicadas nesse
protótipo, caracterizando os resultados do protótipo
cabeça-de-série.

Convém ressaltar que existem alguns modelos de sensores
comerciais disponíveis para operar como detectores de
tensão a distância, realizando o alerta contra aproximação
excessiva em áreas energizadas. No entanto, a utilização
desses sensores no contexto deste trabalho (sinalizar a
situação de risco por meio da distância de segurança)
apresenta algumas ressalvas.

2

Metodologia

Por se tratar de um trabalho voltado às redes de distribuição
de energia, foram considerados os vários arranjos de rede
padronizados na COPEL Distribuição, de forma que se possa
estabelecer a configuração do campo elétrico na distância
de segurança para cada caso. A figura 1 mostra alguns dos
arranjos padronizados utilizados como referência.

A primeira delas é que esses sensores são projetados para
serem utilizados em diferentes condições de operação,
incluindo subestações, redes de transmissão e distribuição.
Nesse sentido, o sensor pode estar sujeito a diferentes
configurações do campo elétrico – grandeza utilizada como
referência para o alarme. Esses diferentes arranjos podem
provocar diferentes comportamentos do sensor, levando a
um alarme não padronizado em relação à distância, mesmo
para áreas energizadas com o mesmo nível de tensão.
Ainda nesse contexto, a aplicação específica desses sensores
em redes de distribuição foi avaliada pela Copel Distribuição
em diferentes arranjos de rede da concessionária. Foi
verificado que, em muitos casos, os sensores emitiam o sinal
sonoro para distâncias muito superiores à distância de
segurança, enquanto que para outros casos, o sensor não
emitia alarme para distâncias inferiores à distância de
segurança.
A segunda ressalva é que, em geral, os sensores comerciais
possuem uma direcionalidade limitada do campo elétrico,
ou seja, efetuam a medida do campo elétrico em apenas
uma direção. Isso implica que, a uma mesma distância dos
condutores energizados, o sensor pode considerar um
campo elétrico mais intenso em alguns casos ou menos
intenso em outros, de acordo com a direção de maior
intensidade do campo elétrico que está sendo registrada.
Essa diferença provoca, por sua vez, uma alteração no
comportamento do alarme do sensor, para uma mesma
distância relativa aos condutores, levando a possibilidade de
existir ou não um alerta sonoro na distância em questão.
Sendo assim, o esforço realizado pela concessionária em
conjunto com a instituição de pesquisa para desenvolver um
novo sensor dessa natureza é fundamentado na proposta de
uma solução que atenda as restrições específicas de uma
rede de distribuição. Além disso, no sensor são
considerados aspectos associados à direcionalidade,
incluindo a possibilidade de monitorar o campo elétrico nas

Figura 1: Arranjos das redes de distribuição. estrutura N1
(1), estrutura B1 (2), estrutura C1 (3),
estrutura U1DU3-SPCF (4) [6] [7].

Inicialmente foram criados e validados os modelos para
simulação de campo elétrico no aplicativo COMSOL
Multiphysics®, visando à definição dos valores típicos de
campo elétrico a serem medidos para projeto do sensor,
bem como a verificação dos principais fatores de influência
na medida.
A figura 2 mostra o resultado de uma simulação em três
dimensões utilizando o COMSOL. Nessa figura está
representada a norma do campo elétrico em um instante de
tempo, nas três direções, em dois planos distintos: um plano
perpendicular ao centro do vão avaliado da linha e outro
junto ao poste, sendo que as cores representam a
intensidade do campo elétrico, conforme indica a barra
lateral da figura 2. Verifica-se que para a maior parte das
regiões assinaladas, o campo elétrico apresenta valores
entre 1 kV/m e 15 kV/m. Isso vale também para outros
instantes de tempo e demonstra que os valores de campo
elétrico nas regiões próximas aos condutores energizados
apresentam a mesma ordem de grandeza, com certa
uniformidade para as três fases do sistema.
O plano junto ao poste mostra a influência dos isoladores,
cruzeta e poste na configuração do campo elétrico. Existe
uma intensidade maior do campo elétrico próximo a esses
elementos, já que o poste foi considerado aterrado nesse
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modelo. Porém, na distância de segurança, essa diferença
não é relevante, sugerindo que a presença do poste não
altera o campo elétrico de forma significativa.

Observou-se mediante simulações para diferentes
estruturas e condições de operação, que o campo elétrico
típico na distância de segurança varia entre 1,5 e 3 kV/m,
podendo em alguns casos chegar a 10 kV/m.
Uma vez definida a faixa de valores de campo elétrico a ser
medida pelo sensor, fez-se necessária a escolha de uma
metodologia para se efetuar a medida.
Existem várias formas de se efetuar a medição do campo
elétrico e dentre elas destacam-se [1]:

Figura 2: Simulação em três dimensões no COMSOL
Multiphysics®. Estrutura padrão N1 [6].

A validação desse sistema de simulação foi feita por meio de
uma comparação entre as simulações de campo elétrico
realizadas pelo COMSOL, e um conjunto de medidas
realizadas por um sensor de campo elétrico comercial
calibrado. Essa comparação é apresentada na figura 3, para
uma estrutura N1 modificada (altura de poste reduzida).



Medidores de espaço livre;



Referência à terra;



Eletro-ópticos;

Em função da aplicação do medidor neste trabalho
(acessório para capacete de segurança), optou-se pelo
medidor de espaço livre [2-4].
Essa metodologia de medição determina a intensidade do
campo elétrico por meio da medida da corrente induzida
permanente ou oscilante entre os eletrodos (condutores) de
uma sonda, sendo que esses eletrodos são isolados
eletricamente. A figura 4 mostra algumas configurações
possíveis para esses sensores.

Figura 4: Sensores de campo elétrico de espaço livre.

Figura 3: Comparação entre valores medidos e simulados.

Na figura 3, o eixo das abscissas representa a posição de
medição ao longo do eixo z (perpendicular ao eixo dos cabos
energizados) e o eixo das ordenadas representa o valor
eficaz da norma do campo elétrico. A origem para o eixo z
foi escolhida como 0,3 m à esquerda do condutor central da
figura 1.
A diferença encontrada entre os valores medidos e os
simulados é função da dificuldade em se obter uma medida
confiável do campo elétrico, pois existem vários fatores que
alteram sua medição, dificultando a modelagem em
simulação digital. No entanto, para o propósito deste
trabalho, esse resultado foi considerado suficiente, já que
fornece uma estimativa adequada para a intensidade que o
campo elétrico apresenta na distância especificada. Além
disso, permite a inclusão de certos fatores que alteram o
campo elétrico de maneira significativa, fornecendo uma
resposta qualitativa para problemas de difícil mensuração,
como por exemplo, a presença do eletricista próximo à
distância de segurança ou a existência de vegetação ou
demais estruturas civis localizadas próximo à rede de
energia.

Quando a sonda é introduzida em um campo elétrico, a
carga induzida em um dos eletrodos é:

Q





Dd A

(1)

S/2

sendo D a indução elétrica e dA o elemento de área na
metade do corpo com superfície total S.
No caso de uma geometria esférica, a equação 1 resulta na
equação 2.

Q  3a 2  0 E

(2)

sendo Ɛ0 a permissividade no ambiente em questão
(normalmente o ar) e a o raio da esfera.
Considerando um campo elétrico variável no tempo

E  E0 sen(t )

, a corrente induzida entre os eletrodos
do sensor é dada pela equação 3.

I

dQ
 3a 2  0 E 0 cos(t )
dt

(3)
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A dependência da frequência angular não é desejável na
maioria das aplicações, portanto o sinal de corrente pode
ser integrado através de um circuito eletrônico simples, de
forma que a amplitude do sinal resultante seja
independente da frequência [5].
Aplicando-se o valor máximo de campo elétrico (10 kV/m) a
ser medido pelo sensor na equação 3, obtém-se uma
estimativa para a corrente induzida entre as placas, que no
caso de uma esfera de 5 cm de raio resulta
aproximadamente 800 nA (valor de referência para projeto
do ganho do sensor).
A partir desse sinal de corrente, foi desenvolvido o primeiro
protótipo do sensor, com um circuito eletrônico que efetua
o processo de filtragem do sinal, para que este seja enviado
através de uma fibra óptica e posteriormente realizada a
calibração inicial do sensor. A fibra óptica foi utilizada com o
objetivo de possibilitar a montagem do circuito eletrônico
no interior do sensor, transmitindo o sinal medido para o
exterior, de forma que os eletrodos também atuem como
uma “blindagem eletromagnética” para o circuito
eletrônico, evitando interferências externas na medição do
campo elétrico.
Esse protótipo permitiu a calibração do sensor e posterior
teste em laboratório, caracterizando a finalização do
primeiro estágio de desenvolvimento. Com base nesses
resultados, passou-se ao desenvolvimento do protótipo
cabeça-de-série do sensor. Para o novo desenvolvimento, as
seguintes melhorias foram efetuadas:


Realização de um projeto mecânico para o invólucro
do elemento sensor, bem como para o próprio
sensor contendo os elementos metálicos e placa de
circuito impresso. Esse projeto visa a melhor
adequação ao capacete, tendo em vista aspectos
como vedação, funcionamento e ergonomia ao
capacete. As figuras 5 e 6 mostram esses elementos
separadamente e o projeto final, respectivamente.



Substituição da comunicação via fibra óptica por um
elemento de comunicação sem fio (rádio)
embarcado à placa de medição de campo elétrico.
Essa solução facilita os testes em campo, uma vez
que não altera as dimensões físicas da placa e pode
ser acoplada ou desacoplada durante os testes, sem
alterar fisicamente o dispositivo na sua aplicação
final (o qual não necessita de comunicação via
rádio).



Desenvolvimento de um aplicativo de testes, que
recebe todas as informações do sensor via rádio, tais
como: valores eficazes das três direções do campo
elétrico, forma de onda das três direções do campo
elétrico, estado de operação da placa (bateria,
potência do sinal via rádio, volume do alerta sonoro,
etc.) e configurações necessárias para os testes.
Além da operação no modo de testes do aplicativo,
é possível utilizá-lo em fábrica para verificação da
operação da placa, facilitando o processo produtivo
do dispositivo como um todo.



Desenvolvimento de um dispositivo de teste
bastante simples, que possa ser utilizado sempre em
conjunto com o sensor desenvolvido, de modo a
permitir que o correto funcionamento do sensor
seja garantido. Toda vez que o dispositivo de teste
acusar alguma falha, será possível identificá-la e
efetuar a manutenção necessária no sensor. Com
isso, garante-se que o eletricista irá sempre utilizar
um dispositivo em operação conforme.



Reengenharia da placa de circuito impresso, visando
a manter a operação no modo de mais baixo
consumo, garantindo uma operação de até quatro
meses sem necessidade de troca da bateria. Além
disso, foram reduzidas ao máximo as dimensões da
placa para que seu tamanho passe a ser pouco
significativo nas dimensões gerais do sensor.

Figura 5: Visão geral de todas as peças do sensor.

Figura 6: Projeto final do sensor no capacete.

Com todas essas alterações, foi possível finalizar os testes
em laboratório e em campo, validando o conceito e
operação do sensor proposto. A seguir, esses ensaios serão
apresentados em detalhe.
3

Resultados

Após o aprovação final do projeto do sensor, iniciou-se o
desenvolvimento industrial das peças e a montagem dos
sensores nos capacetes. Para os ensaios realizados, tanto
em laboratório quanto em campo, foi utilizado o aplicativo
descrito na seção 2, que através de comunicação via
radiofrequência com o sensor, possibilitou receber os
valores de campo elétrico medido e assim calibrar o nível
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com o qual o sinal sonoro do sensor deveria ser acionado. A
figura 7 apresenta a tela do aplicativo responsável pela
comunicação via radiofrequência com o sensor,
demonstrando os valores eficazes de campo elétrico
medidos nas três direções ao longo do tempo. É possível
observar, pelos dados de campo elétrico do sensor, o
comportamento de cada componente do campo elétrico
para diferentes distâncias do eletricista em relação aos
condutores energizados.

Figura 7: Tela do software para comunicação com o sensor de
campo elétrico.

Os ensaios em laboratório tiveram o intuito de analisar a
qualidade da comunicação via radiofrequência e verificar se
o ganho do sinal de campo elétrico medido pelo sensor
estava adequado. Para tanto, o sensor foi posicionado
abaixo de uma rede de distribuição experimental energizada
em 13,8 kV, conforme Figura 8.

Figura 8: Ensaio em laboratório numa rede experimental de 13,8 kV.
Estrutura padrão N1 [6].

Com o aplicativo instalado em um computador portátil, foi
possível verificar o nível de campo elétrico medido e testar a
distância máxima da transmissão de radiofrequência,
possibilitando também verificar a confiabilidade da
comunicação via radiofrequência próximo a redes
energizadas e ajustar o ganho do sinal de campo elétrico
medido. Vale ressaltar que a comunicação era mantida
mesmo para distâncias de até 20 metros.
Finalizados os testes em laboratório, efetuou-se uma
primeira bateria de ensaios de campo, com o intuito de
simular e analisar as situações de trabalho dos eletricistas.
Os ensaios em campo foram realizados nas proximidades da
cidade de Curitiba e Pato Branco, localizada na região oeste
do estado do Paraná. A metodologia consistiu no
deslocamento do eletricista com o sensor acoplado ao

capacete nos postes da rede de distribuição de média
tensão de 13,8 kV e 34,5 kV, em regiões próximas à
distância de segurança, conforme demonstrado na figura 9.

Figura 9: Vista do eletricista próximo a uma estrutura N2 de 13,8 kV.

Ao iniciar o deslocamento no poste, estabelecia-se a
comunicação do sensor com o computador portátil
permitindo assim, verificar e armazenar os valores de
campo elétrico medido pelo sensor para cada uma das
estruturas de rede de distribuição ensaiada. A tabela 1
apresenta as estruturas [6] [7] onde os ensaios foram
realizados, com tensão nominal da rede de distribuição, e o
valor do módulo do vetor campo elétrico (composição do
campo nas três direções) medido para uma determinada
distância do sensor em relação às fases da rede de
distribuição de energia.
Por meio da análise da tabela 1 e das componentes do
campo elétrico nas três direções, foi feita a calibração do
sensor para que pudesse operar de forma satisfatória na
distância de segurança em diferentes estruturas e diferentes
classes de tensão. Foi decidido adotar uma calibração mais
conservadora, permitindo que o sensor pudesse efetuar o
alarme para distâncias ligeiramente superiores à distância
de segurança, já que, como mostra a tabela 1, existem
diferenças nos valores do campo elétrico para as diferentes
estruturas avaliadas, na região da distância de segurança.
Além disso, observou-se que, mesmo sob condições de
campo elétrico intenso, como no caso de redes de
distribuição localizadas abaixo de linhas de transmissão de
138 kV e 230 kV, o sensor operou com boa confiabilidade,
realizando o alarme sonoro somente quando o eletricista
ultrapassava a distância de segurança.
Para determinar a distância do eletricista em relação às
fases das estruturas dos postes, utilizou-se uma vara de
manobra com marcações padrão de distância, conforme
detalhado na figura 10, juntamente com uma trena digital
para o ajuste fino da medição de distância.
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Tabela 1: Valores medidos nos ensaios de campo.
Campo
Distância
Nº de
Tensão Elétrico Sensor/Fase
Estrutura
Fases
(kV)
Medido
(cm)
(V/m)

C1
N3C3
N4A
N3N4
T1
T4PR
U#DU3
N2
N1
N1
B1
B1DN3

3
3
3
3
3
3
1
2
3
2
3
3

13,8
13,8
13,8
13,8
34,5
34,5
34,5
13,8
13,8
34,5
13,8
13,8

1100
1800
2100
3000
2700
2400
3000
2300
2200
2600
2000
2000

60
100
70
60
100
100
150
60
60
110
60
60






A seguir, apresenta-se um resumo das observações
assinaladas pelos eletricistas nas diferentes cidades onde
foram realizados os testes, totalizando um conjunto de mais
de 100 diferentes testes na rede:











Figura 10: Detalhe da medição do sensor em relação às fases da
rede de distribuição. Estrutura padrão C1 [7].

Na sequência do desenvolvimento, foram confeccionados
vinte protótipos para teste em todas as regionais da Copel
Distribuição para avaliação no cotidiano das atividades
realizadas pelos eletricistas. Para acompanhar o
desempenho dos sensores, foi elaborado um questionário,
composto pelos seguintes critérios de avaliação:








Tipo de rede em relação ao número de fases
(trifásica ou monofásica);
Tipo de estrutura no qual o trabalho foi realizado;
Nível de tensão de trabalho;
Rede instalada em área rural ou urbana;
Se a atividade envolvia proximidade com a média
tensão energizada;
Se o sensor emitiu sinal sonoro e a qual distância
esse disparo ocorreu;
O relato se em algum momento foi ultrapassada a
distância de segurança sem que o sensor emitisse o

alarme sonoro. Também foi registrada a distância
limite de operação, uma vez ultrapassada a distância
de segurança;
Quais as condições climáticas no momento da
realização da atividade, levando em conta a
possibilidade de o sensor operar sob chuva intensa;
A validação da utilização do sensor, por meio de um
teste prévio que é realizado para tal finalidade;
Questões ergométricas associadas com a utilização
do sensor, tais como a dificuldade de realização de
alguma atividade em função do peso e espaço
ocupado no capacete.

4

Funcionamento em relação à distância de segurança
na rede 13,8 kV: Foi detectado apenas um caso em
que o sensor alarmou a uma distância superior a 60
cm (Estrutura N1-TTPR [6]). Nos demais casos o
disparo sonoro estava a uma distância adequada.
Funcionamento adequado em relação à distância de
segurança na rede 34,5 kV. Em alguns casos para a
rede nua, alertava a uma distância ligeiramente
superior a 1 metro.
Funcionamento em relação à distância de segurança
sob condição de chuva: Foi verificado que em
algumas condições de chuva intensa o sensor não
operou adequadamente em função do rompimento
da vedação do sensor.
Intensidade do alarme sonoro: foi sugerido um
aumento da intensidade, uma vez que em algumas
situações o alarme era muito baixo em relação ao
ruído ambiente.
Instalação no capacete: foi sugerido alterar o
padrão, utilizando, por exemplo, um encaixe rápido.
Peso e tamanho: Prejudica em algumas condições,
pois a fixação do capacete não é suficiente para
evitar que o próprio capacete se desloque em
função do peso exercido pelo sensor. Foi sugerido
procurar pela redução tanto do peso, quanto das
dimensões finais do sensor.

Conclusões

A partir dos resultados obtidos para o sensor desenvolvido,
observou-se que a confiabilidade inicialmente incluída como
restrição fundamental do projeto foi atendida com sucesso
na grande maioria das estruturas avaliadas. Com isso,
acredita-se que será possível utilizar o sensor como
acessório do capacete de segurança, criando mais uma
possibilidade para evitar o acidente por choque elétrico,
sem alterar qualquer procedimento normalmente utilizado
pela concessionária de distribuição de energia.
Foi observado que em algumas condições de utilização, o
sensor não apresentou o desempenho esperado. Todas
essas condições de operação envolveram contato do sensor
com chuva intensa e umidade elevada. Essa característica é
função do processo de confecção adotado para as peças e
espera-se que na confecção industrial, mediante um
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processo de injeção, essas influências sejam bastante
minimizadas.
Em outras situações, como já era esperado, observou-se que
o sensor efetuava o alarme sonoro antes de adentrar a área
contaminada. Nessas condições, o campo elétrico era bem
mais intenso fazendo com que o valor de disparo fosse
antes da distância de segurança. No entanto, assinala-se
que essa diferença no disparo sonoro não comprometeu a
utilização do sensor, indicando inclusive, que algumas
situações possuem mesmo um maior risco em relação à
distância de segurança, como o exemplo apresentado do
andaime metálico próximo à rede.

[5]

SWINKA-FILHO, V., ROBERT, R. Desenvolvimento de um
Sensor de Campo Elétrico Alternado com Transmissão por
Fibra Óptica. Revista de Física Aplicada e Instrumentação,
Vol. 13, no. 3, pp. 60–67, 1998.

[6]

Norma Técnica Copel 856. Montagem de Redes de
Distribuição Aérea, 2011.

[7]

Norma Técnica Copel 855. Montagem de Redes de
Distribuição Compacta Protegida, 2012.

Para que o sensor seja adequado na utilização em grande
escala na concessionária, foram coletadas diversas
recomendações, tanto da equipe técnica do projeto, quanto
dos eletricistas que utilizaram o sensor em campo. Essas
recomendações são apresentadas a seguir:











Utilização de um processo industrial de injeção do
polímero do invólucro, visando a minimizar ou até
eliminar a influência da umidade e acúmulo de água;
Realização de mais testes em condições de chuva ou
umidade intensa com o novo invólucro;
Readequação das dimensões finais do conjunto,
visando a reduzir sua influência no desenvolvimento
de algumas atividades;
Facilitar o processo de fixação do sensor no
capacete, priorizando métodos de encaixe rápido;
Substituição de alguns componentes eletrônicos por
componentes com maior disponibilidade no
mercado;
Reprojeto da placa de circuito impresso, visando a
facilitar a montagem em série;
Analisar a possibilidade de substituir o sinal sonoro
de fim de bateria por um led (sinalização visual);

Já está sendo verificada a continuação deste projeto na
próxima fase na cadeia de inovação, ou seja, o lote pioneiro.
Para tanto, será inicialmente realizada a consulta pública
por um parceiro industrial. Na sequência, a proposta de
continuidade será realizada em conjunto com o parceiro
definido, tendo em vista todas as melhorias descritas neste
trabalho.
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mais modernas, do tipo fluorescente compacta e LED,
conforme especificado pelos fabricantes,
trazendo o
mesmo resultado em termos de iluminação porém com
algum ganho em eficiência. Também foi realizada uma
análise de custos comparativa entre os três tipos de
lâmpadas, mediante a qual se pode observar quais os gastos
econômicos que se obtêm com cada lâmpada durante sua
vida útil.
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Introdução

A primeira lâmpada elétrica desenvolvida com sucesso era
do tipo incandescente e foi inventada por Thomas Edison
em 1879. Nessa época Dom Pedro II, no Brasil, concedeu a
Edison a licença para introduzir no país os aparelhos e
processos necessários para tornar a iluminação pública
elétrica, sendo inaugurada na Estação Central de Ferro D.
Pedro II a primeira instalação elétrica permanente. Em 1883
houve a construção da primeira usina hidrelétrica localizada
no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, em
Diamantina. Posteriormente foi instalado na cidade de
Campos o primeiro serviço público municipal de iluminação
elétrica do Brasil e da América do Sul.
Desde então, investimentos no fornecimento de energia
elétrica foram aplicados para aumento da capacidade,
porém, paralelamente, cresceu também a demanda pela
eletricidade no país, em uma velocidade maior do que a
capacidade de oferta de energia [1]. No setor residencial,
segundo o Ministério de Minas e Energia no Balanço
Energético Nacional 2010, ano base 2009, o consumo de
energia elétrica cresceu 6,5% principalmente devido ao
aumento de renda da população e também à redução de
impostos de bens de consumo durante a crise econômica do
mesmo ano do relatório. Segundo o mesmo documento, o
setor residencial tem consumo de 21% do total de consumo
de energia elétrica no Brasil. Tomando como base dados da
pesquisa feita pela Eletrobrás de posse de equipamentos e
hábitos de uso, ano base 2005 - Classe Residencial Relatório
Brasil [2], a participação das lâmpadas é de 14% no consumo
de energia elétrica residencial no Brasil (Figura 1).

rodrigo.alves@lactec.org.br
jovelino.simao@lactec.org.br
jose.silva@lactec.org.br

A pesquisa da Eletrobrás também mostra que a lâmpada
tem seu maior consumo de energia nos horários entre 18 e
23 horas, exatamente nos horários de maior consumo de
energia elétrica no sistema brasileiro.

Abstract: This paper compares some aspects of
incandescent bulbs, compact fluorescent and LED in order
to assess the feasibility of incandescent lamps being
replaced by the most current fluorescent and LED lamps as
specified by the manufacturers. The paper also performs a
lifetime cost analysis between the three types of lamps.

Em 1985 foi instituído o PROCEL, Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica, com o objetivo de
promover a racionalização no uso da energia elétrica. Em
2001 o Brasil passou pela maior crise energética da sua
história, conhecida como “apagão”. Nesse ano, devido à
escassez de energia, a utilização pela população das
lâmpadas fluorescentes compactas, chamadas de lâmpadas
econômicas, recebeu especial incentivo [3]. Como o país não
estava preparado adequadamente para enfrentar aquele
tipo de situação, houve margem para que fossem colocados
no mercado produtos de baixa qualidade [1].

Keywords: Lighting, light bulbs, lamps, LED.
Resumo: Este artigo faz uma análise comparativa de alguns
aspectos entre lâmpadas do tipo
incandescentes,
fluorescentes compactas e LED com o objetivo de avaliar a
viabilidade de substituir as lâmpadas incandescentes pelas
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Figura 1: Gráfico do consumo final de energia elétrica no Brasil [2].

Observe-se que, segundo Khanh [4],

b.

“O objetivo do trabalho dos profissionais e indústria de
iluminação é desenvolver produtos com melhor
eficiência energética e qualidade de luz, para que se
possa reduzir o consumo de energia elétrica e com isso
mitigar seus efeitos no ambiente.”.
Para Bommel [5],
“Na iluminação profissional a sustentabilidade se
aproxima da eficiência energética e vida útil, onde o
projeto de instalação total (lâmpadas, luminárias, e
layout das luminárias) têm o objetivo de aliar grande
vida útil e instalações inteligentes que otimizam o uso
da luz e com isso reduzem o consumo de energia.”.
Dentro deste contexto o uso mais consciente da eletricidade
e também a maior preocupação com o meio ambiente pela
população gera um mercado favorável para o
desenvolvimento e introdução de novas formas de
iluminação que substituam as menos eficientes e menos
sustentáveis.
Este estudo utiliza três tipos de lâmpadas com mecanismos
distintos de funcionamento, porém que são indicados pelo
fabricante como similares em resultado de iluminação. O
artigo destaca os componentes utilizados para fabricação de
três tipos de lâmpadas e também desenvolve testes
comparativos entre eles com o objetivo de determinar se
uma lâmpada pode realmente ser substituída por outra.
As perguntas que nortearam o trabalho descrito neste artigo
são as seguintes:
a.

Qual a diferença entre os tipos de lâmpadas
existentes no mercado quanto aos componentes e
ao descarte final?

Dentre as várias opções de lâmpadas no mercado
brasileiro, e de acordo com as informações que os
fabricantes divulgam nas embalagens, é possível
substituir um tipo por outro que contenha dados
similares e obter o mesmo resultado de
iluminação?

Como existe no mercado uma grande variedade de
lâmpadas incandescentes, fluorescentes e LED a definição
de quais tipos de lâmpadas específicas serão analisadas é
muito importante. Escolheram-se para a avaliação lâmpadas
de mesmo fabricante, com as características descritas na
tabela 1, por possuírem especificações similares
Tabela 1: Características das lâmpadas estudadas.

Modelo

potência
(Watts)

Tensão
(Volts)

emissão de
luz (lúmen)

eficiência
luminosa
(lm/W)

vida útil
(horas)

Incandescente

40

127

464

11,6

750

Fluorescente
compacta

11

127

570

52,0

8000

LED

7

127

135-155

--

35000

O estudo inclui as informações sobre componentes, uso e
descarte das lâmpadas. Para as fases da fabricação, a
pesquisa segue um perfil descritivo onde são expostos os
materiais das lâmpadas e seu mecanismo de
funcionamento. Na fase de descarte são descritas as
principais formas de disposição dos resíduos e possibilidade
de reciclagem para os três modelos de lâmpadas, na cidade
de Curitiba.
Quanto ao uso, as lâmpadas são testadas e os dados obtidos
cruzados com as informações fornecidas pelo fabricante na
embalagem dos produtos. Dessa maneira uma avaliação
mais precisa quanto aos gastos energéticos e respectivos
impactos ambientais pode ser realizada.
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Figura 2: Posse média e uso de lâmpadas nos domicílios brasileiros[2].

2

Pesquisa bibliográfica

destaca-se a elevada dissipação de calor que gera
desperdício de energia [6].

A pesquisa de posse de equipamentos e hábitos de uso, ano
base 2005 - Classe Residencial Relatório Brasil [2] mostra o
comparativo de posses e uso de lâmpadas no Brasil. Nela
foram pesquisados os usos de lâmpadas incandescente e
fluorescentes. A lâmpada LED, por ser uma tecnologia nova,
ainda não tem consumo representativo no país, portanto
não é tratada.
Verificou-se que a posse média de lâmpadas fluorescentes e
incandescentes é a mesma no país, sendo a fluorescente
com maior posse no uso habitual (Figura 2). Considera-se
uso habitual o uso diário, como lâmpadas de copa e cozinha
e uso eventual, como uso esporádico como lâmpadas de
garagem, por exemplo.
2.1 Lâmpadas incandescentes
As lâmpadas incandescentes comuns são as mais conhecidas
e de tecnologia mais antiga [6]. São a forma mais antiga de
iluminação e são constituídas de um filamento de
tungstênio dentro de um bulbo de vidro com vácuo no
interior ou gases não halógenos [3].
A iluminação incandescente resulta da incandescência de
um fio percorrido por corrente elétrica, devido ao seu
aquecimento, quando este é colocado no vácuo ou em meio
gasoso apropriado. Para que o filamento possa emitir luz
eficientemente, deverá possuir um elevado ponto de fusão
e baixa evaporação. Os filamentos são, atualmente,
construídos de tungstênio trefilado [7]. O filamento se
desgasta e se rompe com o tempo [8].
As lâmpadas incandescentes apresentam variações em suas
características construtivas, sendo as três mais significativas
a incandescente convencional, a incandescente halógena e a
incandescente halógena dicróica. Neste estudo será
utilizada a lâmpada incandescente comum, de 40 W (Figura
3). O tamanho reduzido, funcionamento imediato e o fato
de a lâmpada não necessitar de aparelhagem auxiliar
(reatores e transformadores, por exemplo) são algumas das
vantagens desse tipo de lâmpada. Como desvantagem

Figura 3: Lâmpada incandescente utilizada no estudo.

2.2 Lâmpadas a descarga de baixa pressão
Lâmpadas cujo mecanismo de funcionamento é pela
descarga elétrica em vapores metálicos, por exemplo,
vapores de mercúrio ou vapores de sódio, são chamadas de
fluorescentes [9].
São compostas de um invólucro translúcido de vidro
transparente chamado de tubo de descarga. Nas suas
extremidades possuem eletrodos cuja função é emitir
elétrons com o aumento da temperatura. O tubo de
descarga é composto por gases de vapor metálico sob
pressão [9]. A pressão do gás ou vapor dentro do bulbo em
lâmpadas de descarga elétrica pode variar desde uma fração
de atmosfera até dezenas de atmosferas, ou seja, baixa,
média e alta pressão [10].
Ao aplicar uma diferença de potencial externa, o eletrodo
negativo (cátodo) emite elétrons que são acelerados em
direção ao eletrodo positivo (ânodo) e colidem com os
átomos do vapor metálico no meio do caminho. A colisão
causa a ionização dos átomos, ou seja, perda ou ganho de
elétrons, os quais também se movimentam em direção aos
eletrodos. A conversão de átomos do vapor metálico em
íons libera uma radiação ultravioleta que incide no
revestimento de fósforo na parede interna do tubo e se
converte em luz visível [11].
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As lâmpadas a baixa descarga podem ser classificadas em
fluorescentes e fluorescentes compactas, também
conhecidas como eletrônicas.
As lâmpadas fluorescentes comuns são as lâmpadas
tubulares, consideradas de baixa pressão, e são revestidas
internamente por fósforo. As lâmpadas fluorescentes
comuns funcionam com a instalação auxiliar de reatores que
servem para limitar a corrente e adequar as tensões ao
perfeito acendimento das lâmpadas [9].

inorgânicos semicondutores, cristais orgânicos e polímeros
orgânicos [14].
Por se tratar de uma tecnologia relativamente nova, o
mercado das lâmpadas LED está em expansão com vários
modelos e formatos, o que motiva a análise do uso
adequado das lâmpadas LED para cada situação específica.
A lâmpada utilizada nesta pesquisa foi uma lâmpada LED
tipo “luz suave” com potência declarada de 7W (Figura 5).

As lâmpadas denominadas fluorescentes compactas (LFC)
são revestidas com trifósforo e compostas de um pequeno
bulbo fluorescente, possuindo em alguns modelos os
dispositivos de partida (starters) e reatores incorporados ao
seu invólucro compacto [6]. São bastante utilizadas, pois
possuem o mesmo bocal (bocal E27) da lâmpada
incandescente, o que facilita sua substituição [7]. A lâmpada
utilizada neste estudo foi uma fluorescente compacta luz
suave, 11 W (Figura 4).

Figura 5: Lâmpada LED utilizada no estudo.

3

Metodologia

Para descrição das lâmpadas dividiu-se em estágios o ciclo
de vida, sendo que, para as fases de fabricação e descarte,
será executada uma pesquisa bibliográfica, ou seja, os dados
serão retirados da literatura e/ou dos dados fornecidos
pelos fabricantes.
Figura 4: Lâmpada fluorescente compacta utilizada no
estudo.

A determinação da vida útil das lâmpadas fluorescentes é
influenciada pelos ciclos de chaveamento (liga-desliga) e
pelo tipo de reator que alimenta a lâmpada (eletrônico ou
eletromagnético). Como a vida útil de uma lâmpada
fluorescente é influenciada pela quantidade de
acendimentos, quanto mais acendimentos em períodos
curtos, mais prejudicial é para sua vida útil. É necessário
analisar o tipo de ocupação do ambiente antes de utilizar
uma lâmpada fluorescente, pois tempos de reacendimentos
inferiores a 15 minutos ou mais de 8 acendimentos ao dia
poderão prejudicar a vida útil especificada das lâmpadas.
Assim, recomenda-se que, em saídas curtas dos ambientes,
as lâmpadas não sejam desligadas [12].
2.3 Lâmpadas LED (diodo emissor de luz)
Com tamanho bastante reduzido, o LED oferece vantagens
mediante seu desenvolvimento tecnológico, tornando-o
uma alternativa real na substituição das lâmpadas
incandescentes e fluorescentes [7].
Os LEDs são semicondutores que convertem corrente
elétrica em luz [8]. São fontes de luz de estado sólido
baseados em semicondutores inorgânicos que emitem luz
por eletroluminescência [13]. Eletroluminescência é um
processo de emissão gerado por meio de excitação
eletrônica, pela passagem de uma corrente elétrica através
do material. Esse processo pode ocorrer em materiais

Na fase de uso o método experimental foi utilizado.
Primeiramente é realizado o cruzamento de informações
declaradas nas embalagens pelo fabricante com os dados
obtidos em laboratório, tais como: potência, fluxo luminoso,
temperatura da cor. Também é quantificado o gasto de
energia dos três tipos de lâmpadas em termos de fluxo
energético.
Para realização das medições as lâmpadas foram fixadas na
esfera integradora (Esfera de Ulbricht), apresentada na
figura 6. Após cada lâmpada ter sido energizada, aguardouse um período de 15 minutos, tempo necessário para que as
lâmpadas atinjam a estabilidade térmica de seus
componentes. A seguir foram avaliados os resultados
obtidos nos instrumentos de medição.
Para medição do fluxo luminoso foi utilizado o Conjunto
Esfera Integradora LMT U 1000 composto pela esfera
integradora, fotômetro, dispositivo de chaveamento e
sistema desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento – LACTEC , que está localizado nas
dependências do Centro Politécnico da Universidade
Federal do Paraná. A temperatura de cor foi determinada
pelo Colorímetro CL-200 da Konica Minolta. Por fim as
características elétricas como potência, corrente, fator de
potência e distorção harmônica total foram determinadas
pelo Analisador de Potência Xitron 2503AH.
Todas as medições foram efetuadas em condições
controladas, sendo a temperatura ambiente de 25±1ºC e a
umidade relativa do ar menor que 65%.
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A avaliação da fase de uso das três lâmpadas foi efetuada
por meio de uma parceria com o LACTEC. Para a lâmpada
incandescente os dados de amostra considerados são
apresentados na tabela 2.
Tabela 2: Dados fornecidos pelo fabricante para a lâmpada
incandescente.

Tensão declarada pelo fabricante (V)

127

Potência declarada (W)

40

Fator de potência declarado

1

Fluxo luminoso declarado (lm)
Temperatura de cor declarada (K)

464
Não declarado

Eficiência energética declarada (lm/W)
Figura 6: Esfera de Ulbricht.

4

Resultados

A seguir são descritos os resultados das análises de acordo
com as características das lâmpadas em termos de
manufatura, uso e descarte.

Os resultados obtidos nos ensaios são apresentados na
tabela 3.
Tabela 3:Dados obtidos nos ensaios para a lâmpada incandescente.
Tensão de saída (V)
Corrente de saída (A)
Potência (W)

4.1 Manufatura

Fator de Potência

Aqui são especificados os materiais e processos que
envolvem a fabricação das lâmpadas utilizadas na pesquisa.
Segundo algumas informações fornecidas pelo fabricante, as
lâmpadas são constituídas dos seguintes materiais básicos:

Fluxo luminoso (lm)

Lâmpada incandescente:
Metais como tungstênio, símbolo W, número na tabela
periódica 74; cobre, símbolo Cu, número 29; estanho,
símbolo Sn, número 50; ligas metálicas formadas por
manganês-níquel (Mn, Ni). Gases como: argônio, símbolo Ar,
número 18. As lâmpadas também possuem laca, malaquita,
pó de mármore e vidro (ligas alcalinas).
Lâmpada fluorescente compacta:
Metais: tungstênio, símbolo W, número na tabela periódica
74; cobre, símbolo Cu, número 29; estanho, símbolo Sn,
número 50; ligas metálicas formadas por manganês-níquel
(Mn, Ni). Pode conter também: gases como o argônio,
símbolo Ar, número 18 e Neônio, símbolo Ne, número 10,
além de plásticos, componentes eletrônicos e vidro (ligas
alcalinas). Dentro das LFC podem ser encontradas funções
orgânicas como fenóis. Para a reprodução de cor a lâmpada
pode conter materiais raros como o trifósforo que é retirado
de terras raras, ou o halofosfato [17].

As lâmpadas LED manufaturadas pelo fabricante do estudo
possuem metais como alumínio, símbolo Al, número 13;
estanho, símbolo Sn, número 50; cobre, símbolo Cu, número
29 e níquel, símbolo Ni, número 28. São compostas de
plásticos, componentes eletrônicos, funções orgânicas como
fenóis e vidro (ligas alcalinas).
4.2 Uso

126,99
0,321
40,7
1
459

Temperatura da cor (K)

2616

Distorção harmônica de corrente (%)

0,76

Com tais informações a seguinte análise pode ser feita: os
dados declarados pelo fabricante estão de acordo com o
que foi ensaiado em laboratório, ficando apenas o fluxo
luminoso um pouco abaixo do informado, porém essa
divergência não é significativa, pouco maior que 1%, tendo
reduzido a eficiência, que ficou em 11,27 lm/W.
Não foi informada a temperatura de cor pelo fabricante.
Para a lâmpada fluorescente compacta os dados da amostra
considerados são apresentados na tabela 4.
Tabela 4:Dados fornecidos pelo fabricante para a lâmpada
fluorescente compacta.

Tensão declarada pelo fabricante (V)
Potência declarada (W)

127
11

Fator de potência declarado

0,55

Fluxo luminoso declarado (lm)

570

Temperatura de cor declarada (K)

LED:

11,6

Eficiência energética declarada (lm/W)

2700
52

Os resultados obtidos pelos ensaios são apresentados na
tabela 5.
Os resultados mostram que os dados fornecidos pelo
fabricante estão em conformidade com os obtidos em
laboratório. O fluxo luminoso medido se mostrou um pouco
maior que o declarado (14%), assim como o consumo (8%).
Isso acarretou uma melhora na eficiência energética, de
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54,30 lm/W. Pode-se observar que a distorção harmônica de
corrente para este modelo de lâmpada é alta, o que pode
acarretar problemas no Sistema Elétrico.
Para a lâmpada LED os dados da amostra considerados são
apresentados na tabela 6.
Tabela 5:Dados obtidos nos ensaios para a lâmpada fluorescente
compacta.
Tensão de saída (V)

127,05

Corrente de saída (A)

0,156

Potência (W)

11,97

Fator de potência

0,6

Fluxo luminoso (lm)

650

Temperatura de cor (K)
Distorção harmônica de corrente (%)

2665
104,33

Tabela 6: Dados fornecidos pelo fabricante para a lâmpada LED.
Tensão declarada pelo fabricante (V)

110-250

Potência declarada (W)

7

Fator de Potência declarado

0,5

Fluxo luminoso declarado (lm)

135-155

Temperatura de cor declarada (K)

Não declarada

Eficiência energética declarada (lm/W)

Não declarada

Na tabela 7 são apresentados os resultados obtidos pelos
ensaios.
A amostra apresentou uma potência inferior à informada
(16%); A eficiência energética calculada ficou em 28,39
lm/W. Portanto as três lâmpadas estudadas se comportam
de acordo com o especificado nas respectivas embalagens.
Temperatura de cor não foi declarada.
Tabela 7:Dados obtidos nos ensaios para a lâmpada LED.
Tensão de saída (V)
Corrente de saída (A)

127,07
0,081

Potência (W)

5,87

Fator de potência

0,57

Fluxo luminoso (lm)

fabricante de que a lâmpada LED de 7 W equivale a uma
incandescente de 40W em termos de iluminação. Mesmo
que o objetivo de iluminação seja um ponto específico, a
lâmpada LED de 7 W (165 lm) possui 36% apenas do fluxo
luminoso da incandescente (459 lm). Já a lâmpada
fluorescente compacta de 11 W (650 lm) poderia substituir a
incandescente de 40 W havendo inclusive ganhos na
iluminação porque o fluxo é 1,4 vezes maior. A temperatura
de cor se mostrou muito parecida entre as três amostras,
principalmente entre a incandescente a fluorescente. A
eficiência energética da lâmpada fluorescente se mostrou
maior, com 54,30 lm/W. Ela se mostrou 91% maior que a
LED (28,39 lm/W) e 381% maior que a incandescente (11,27
lm/W).
Contudo também deve ser observado que enquanto a
lâmpada incandescente apresenta fator de potência 1 e
praticamente nenhuma distorção harmônica, as lâmpadas
fluorescente e LED apresentaram baixo fator de potência e
alto valor de distorção harmônica. Isso significa que, embora
essas duas lâmpadas ofereçam melhor eficiência energética
(relação fluxo/potência) para o consumidor final, para o
Sistema Elétrico podem estar sendo prejudiciais, ou seja, há
ganhos em termos de menor valor eficaz de corrente,
embora com perda na qualidade de energia e não trazendo
ganho algum. Esse problema (baixo fator de potência e alta
distorção harmônica) pode ser solucionado na fabricação da
lâmpada, porém encarecendo o produto. Em alguns países
com requisitos técnicos para lâmpadas mais exigentes, tal
fato não ocorre.
Para uma análise simplificada de custos dos três modelos,
foi feito um comparativo entre eles que pode ser visualizado
na tabela 9. Para este comparativo foi definido como tempo
de análise a maior vida útil entre as três lâmpadas (LED
35.000 horas), o consumo aferido, o custo de reposição das
de menor vida útil, considerando apenas o custo da
lâmpada, sem o trabalho para sua troca. Foi considerada
nos testes a energia elétrica fornecida pela rede da
concessionária local, Copel, uma vez que o estudo foi
realizado no Paraná.
Tabela 8: Resultados comparativos dos ensaios.

Modelo

Potência
(W)

Fluxo
luminoso
(lm)

Eficiência
energética
(lm/W)

Incandescente

40,70

459

11,27

Fluorescente
compacta

11,97

650

54,30

LED

5,81

165

28,39

165

Temperatura da cor (K)

2949

Distorção harmônica de corrente(%)

87,95

Com mais confiabilidade nos dados, o estudo comparativo
entre os três tipos de lâmpada pode ser executado
(tabela 8). Sendo assim, o que se pode concluir é que a
lâmpada LED consome menos energia do que as outras
duas. A energia consumida pela LED (5,87 W) é 25% da
energia consumida pela incandescente (40,7 W) e 53% da
consumida pela fluorescente compacta (11,97 W).
Porém, o que se pode observar é que, mesmo com o
consumo menor, a lâmpada LED não poderia substituir as
demais lâmpadas para todas as finalidades. O fluxo
luminoso medido na lâmpada LED é muito menor. Outro
ponto que foi percebido neste caso é a indicação do

O custo da tarifa de energia residencial cobrada também foi
o da COPEL [18]. Não foram considerados possíveis custos
de descarte. Importante observação é que a vida útil não foi
confirmada em laboratório, sendo utilizados os dados
fornecidos pelo fabricante.
A lâmpada LED se mostrou com o menor custo total, mas a
simples substituição não é possível, pois seu fluxo luminoso
é muito menor que os demais modelos.
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Tabela 9 Análise simplificada de custos comparativos dos três tipos de lâmpadas.
Modelo

Potência
(W)

Horas
utilizadas

Incandescente

40,70

35.000

Custo
Energia
(R$)
683,65

Fluorescente
compacta

11,97

35.000

LED

5,81

35.000

Custo
reposição
(R$)
112,80

Custo
Total
(R$)
796,45

8.000

5

12,90

64,50

265,56

35.000

1

79,5

79,50

177,09

Lâmpadas
utilizadas

750

201,06
97,59

4.3 Descarte
É previsto na Constituição Federal Brasileira de 1988, Título
VIII - Capítulo VI – Do Meio Ambiente - Art. 225 [19]:
“Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
A fase pós-uso das lâmpadas é o descarte, e, como elas
podem conter substâncias tóxicas em sua composição, o seu
descarte deve ser planejado de modo a causar mínimo
impacto ao meio ambiente. Aqui são expostas as melhores
opções para descarte, na cidade de Curitiba, dos três tipos
de lâmpadas estudadas no artigo.
Nacionalmente a preocupação com o correto descarte das
lâmpadas é representada pela Política Nacional dos
Resíduos Sólidos, instituída pela Lei Federal n. 12.305/2010,
e é um importante instrumento para minimizar os impactos
causados ao meio ambiente, e inclui o descarte e destinação
de produtos eletroeletrônicos, lâmpadas e luminárias [20].
Em Curitiba o tratamento e descarte de resíduos especiais
são regulamentados pela Lei Municipal 13.509 de 08 de
junho de 2010. São considerados como resíduos especiais,
na Lei, pneumáticos, pilhas e baterias, lâmpadas,
embalagens de tintas solventes e óleos, equipamentos e
componentes eletrônicos. A Lei cita a responsabilidade dos
fabricantes, importadores, distribuidores e revendedores de
produtos geradores de resíduos especiais pela destinação
final adequada de tais resíduos, incluindo a coleta,
transporte, acondicionamento e reciclagem quando
possível. O descumprimento da lei acarreta em multas tanto
para os consumidores finais, devido à descarte inadequado
ou descarte em coleta pública, quanto aos revendedores,
fabricantes e importadores.
4.3.1

47

Custo
Unitário
(R$)
2,40

Vida útil
(horas)

Incandescente

A lâmpada incandescente não possui substâncias
potencialmente agressivas ao meio ambiente. Apresenta,
outrossim, alguns materiais recicláveis como vidro e
alumínio. A prefeitura de Curitiba recolhe essas lâmpadas
por meio do programa “lixo que não é lixo”, que é a coleta
regular dos resíduos gerados nas atividades diárias das
residências, bem como em estabelecimentos comerciais,

industriais e de prestação de serviços, cujos volumes e
características sejam compatíveis com a legislação municipal
vigente. O “lixo que não é lixo” compreende materiais
recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais,
sucatas de fogão, de televisão e de máquina de lavar [21].
4.3.2

Fluorescente compacta

Como citado acima as lâmpadas fluorescentes contêm em
sua composição mercúrio, que é um metal considerado de
alto grau de periculosidade [3]. O mercúrio é um elemento
mais perigoso se comparado com as demais substâncias,
pois é bastante volátil nas condições normais de
temperatura e pressão. Nos EUA a agência de proteção
ambiental (EPA) considera as lâmpadas como a segunda
maior fonte de mercúrio em resíduos sólidos urbanos, logo
depois das pilhas [22].
O mercúrio depositado em aterros sanitários pode
contaminar o solo e corpos hídricos e consequentemente
atingir os seres vivos.
Portanto, o ideal é que as lâmpadas fluorescentes sejam
enviadas para aterros de resíduos perigosos ou tratadas
antes da destinação final.
Em Curitiba a prefeitura dá destinação ao lixo tóxico
domiciliar, pilhas, baterias, toner de impressão, embalagens
de inseticidas, tintas, remédios vencidos, lâmpadas
fluorescentes (até 10 unidades), óleos de origem animal e
vegetal (embalados em garrafas PET de 2 litros), que é
encaminhando pelos consumidores a pontos de coleta
específicos espalhados pela cidade.
Existem também empresas especializadas na moagem e
descontaminação desse tipo de lâmpada. Por meio de
equipamentos especiais é possível realizar a trituração com
separação dos componentes (Figura 7). Um exemplo de
processo é descrito a seguir.
Cada lâmpada fluorescente queimada é introduzida na
tubulação de entrada de modo que é conduzida para baixo
devido ao seu próprio peso e também à pressão negativa
em que se encontra o ar no interior do tambor (unidade de
armazenamento de sólidos). Ao entrar no tambor, a
lâmpada é destruída mecanicamente por meio de um
sistema de correntes acopladas ao eixo de um motor
elétrico posicionado no centro da unidade cisalham cada
lâmpada em todo o seu comprimento. Com a trituração, são
gerados resíduos sólidos e gasosos. Os resíduos sólidos são
compostos por particulados de vidro, alumínio e pó de
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fósforo. Esses resíduos precipitam-se no fundo da unidade
(tambor). Os resíduos mais leves (microparticulado de pó)
são aspirados através de uma mangueira de borracha para a
unidade de ventilação e filtragem [23].

Figura 7: Equipamento de trituração e descontaminação de
lâmpadas [23].

A prefeitura de Curitiba também possui um programa de
recolhimento de alguns resíduos perigosos, sendo que o
usuário deve levá-los aos locais de recolhimento.
4.3.3

LED

minutos ou mais de 8 acendimentos por dia. A lâmpada LED
não substitui as demais lâmpadas em termos de
características físicas e eficiência energética, pois os estudos
comparativos mostram que o seu fluxo luminoso é muito
baixo, bem como a eficiência energética (embora maior que
a eficiência da incandescente, foi inferior à da fluorescente
compacta). Em termos de custos a lâmpada LED apresentou
um valor menor durante toda a sua vida útil, mas como não
apresenta as características luminotécnicas equivalentes, o
ganho não pode ser considerado se comparada às outras
duas opções. A fluorescente compacta se mostrou com uma
boa relação entre custo das características lumínicas, custo
da lâmpada e custo de energia. A lâmpada LED, com sua
grande vida útil, se mostra muito propícia para locais de
difícil troca.
Estudos como este evidenciam a importância da elaboração
do projeto luminotécnico por um profissional habilitado. Tal
projeto de iluminação se diferencia do projeto da
infraestrutura elétrica que, entre outros elementos,
contempla a fiação, os dutos, os comandos e os pontos de
luz. Contempla parâmetros funcionais, acrescentando
parâmetros estéticos, e tem o objetivo de definir tipos de
lâmpadas e luminárias adequadas ao ambiente, as
necessidades, conforto visual e aspirações de seus usuários.
Abrangem qualquer espaço que necessite de iluminação
artificial. Diferenciam-se basicamente por focarem
acabamentos, luminárias e lâmpadas com os seus
comandos.

Quanto à destinação adequada de LED, por se tratar de
produtos novos no mercado, ainda não foram encontradas
muitas soluções de destino final. Porém, sabe-se que esses
produtos não contêm substâncias tóxicas em sua
composição. Assim como as lâmpadas incandescentes, as
lâmpadas LED podem ter seus componentes separados e
algumas peças podem ser enviadas para reciclagem, como o
alumínio e plástico.

O fator economia também é atualmente um parâmetro
importante em projetos, pois, com maior eficácia, a
iluminação se torna mais eficiente, evitando desperdícios de
energia. Deve-se também evitar pontos ou áreas
excessivamente iluminadas, as quais podem causar
ofuscamento. Também o oposto deve ser observado com
preocupação no projeto, pois a carência de iluminação em
ambientes internos e externos pode se tornar fator
prejudicial à saúde e às atividades de seus usuários.

5

A existência de um projetista com conhecimentos técnicos e
capacidade estética e criativa para atender ao potencial
existente na iluminação faz-se necessária.

Conclusões

A pesquisa foi realizada com três tipos de lâmpadas
especificadas como similares pelo fabricante. Em um
primeiro momento uma pesquisa bibliográfica foi realizada
para apresentação dos materiais e componentes
encontrados em cada tipo de lâmpada, os quais as
diferenciam nos processos de fabricação. A segunda etapa
foi executada em parceria com o LACTEC, que testou as
lâmpadas em laboratório e forneceu dados mais confiáveis
para que posteriormente fossem realizados os estudos
comparativos de características físicas, eficiência e custo
entre as três peças para se saber se é possível a substituição
de uma lâmpada pela outra conforme informado pelo
fabricante.
Os testes confirmam em todos os casos os dados fornecidos
na embalagem, com diferenças aceitáveis. Concluiu-se que a
lâmpada incandescente de 40 W pode ser substituída pela
fluorescente compacta em termos de características físicas,
havendo inclusive ganhos em termos de fluxo luminoso (1,4
vezes), eficiência energética (381%) e custos, uma vez que a
lâmpada fluorescente não seja aplicada em ambientes que
necessitem reacendimentos em intervalos inferiores a 15

Na terceira e última etapa as opções de destinação final
para as lâmpadas na cidade de Curitiba são apresentadas de
acordo com a legislação vigente, instrumentos da prefeitura
e empresas do mercado. Conclui-se que, para as lâmpadas
incandescentes e LED, a opção viável é o “lixo-que não é
lixo”, programa de coleta de recicláveis executado pela
prefeitura de Curitiba. Para lâmpadas fluorescentes
compactas, que devem ser tratadas como resíduo perigoso,
a destinação final pode ser feita por meio da coleta de
resíduos perigosos domiciliares da prefeitura, ou então, nos
casos de maior consumo dessas lâmpadas, a destinação
pode ser realizada por empresas especializadas.
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are concerned with assuring a smooth transition from a
possibly energy-inefficient and proprietary system to an
open system, with highly dynamical data about power
generation and consumption profiles [66] being used to
control interconnected power systems. Moreover, smart
grid as a critical infrastructure presents special requirements
with respect to security, privacy, robustness, and
survivability.
One of the steps to a smart grid is the roll-out of smart
1
meters at customer premises as part of automatic meter
reading (AMR) systems. The roll-out of smart meters in
several countries turned out to be not so simple: customers
have been complaining of lack of transparency about
services provided (e.g., Time-of-Use, TOU), costs, and data
privacy [2] [3]. In Brazil, initial goals for utilities when
installing AMR were to mitigate electricity theft and allow
remote meter reading and remote actuation. Lessons were
learned from its use: AMR caused an increase in regular bill
payments, decrease in energy customer demand, decrease
of accidents related to illegal wiring [4][5] but, also an
increase in complaints related to measurement errors and
lack of information about real time energy consumption
[6][7][8]. These facts motivate studies about regulation
impacts on AMR deployments and reveal challenges to the
roll-out of this technology in Brazil [9][10].
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Abstract: In Brazil, energy consumption data of home users
is mostly gathered on a monthly basis collected “in loco” by
company personnel at customer premises. New features of
automatic meter reading (AMR) and advanced metering
infrastructure (AMI) can make consumption data readily
available to both, users and providers, but pose several
challenges of securing collected data. In order to earn trust
and build confidence of customers, automatic meter
systems should ensure data protection and fulfil security
requirements. The strong regulation about citizen privacy in
Germany lead to some interesting approaches to technology
developments in this specific area. This paper discusses
some security issues critical to AMI systems, developments
aimed at data protection, privacy preserving on smart
meters and relate them to Brazilian regulations of energy
meter systems.
Keywords: Smart grid, AMI, smart meters, security and
privacy issues, regulations.
1

Introduction

Smart grid is used to describe the integration of power,
communications, and information technologies for an
improved electric power infrastructure serving loads while
providing for an ongoing evolution of end-use applications
[1]. On its path to smart grid deployment, system designers

Security of smart meters is a concern of many players:
customers, industry, utilities, government among them.
While privacy and billing fairness play an important role for
customers, utilities are also interested in correcting data to
efficiently manage their services, protecting their assets and
keeping competitive in the market. Government concerns
are about ensuring the operation of critical infrastructures
while industry needs refer to the trade off between costs
and a specified security level. Those are a few examples of
how wide the range for security requirements can be.
Therefore, a clear identification of players and their security
requirements is needed to establish successful policies and
standards aimed at supporting a sustainable evolution of
smart grids.
Security management includes risk management,
information security plans and policies, procedures,
standards, guidelines, baselines, information classification,
security organization, and security education [11]. A
systematic approach for the design and implementation of a
cyber-security programme for smart grid should be adapted
to meet the business and security protection needs of each
organization or application. Each organization should
develop a cyber-security strategy for the implementation of
its portion of the overall security programme [11].
Privacy relates to the right to “informational selfdetermination”, that is, a citizen has the ability to determine
the uses of its personal information [12]. For example, in
Germany, as an explicit constitutional right, citizens can
control if and how their information can be obtained and
used [13]. One typical approach for preserving privacy is to
limit the control and storage of data that can be considered
personal by using the principle of “data minimization",
which means aiming at minimizing the personal data needed
1

Throughout this paper, this term will refer to electrical energy
meter, unless stated otherwise.
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to be disclosed to third parties. Even doing that, the
customer has to trust in all players involved in the
information processing path (data gathering, transmitting,
processing, storing, etc.). This confidence is difficult to gain
[14] and data protection certainly imposes additional costs.
Having in mind security and privacy issues in the smart grid
context, the new distributed intelligence should be designed
and implemented to provide data protection on the several
data processing units and on the communication system
that compose the power system [15]. Assuming the National
Institute of Standards and Technology (NIST) conceptual
model [16], the interconnection of the seven domains (Bulk
Generation, Transmission, Distribution, Customer, Markets,
Service Provider and Operations) of a power system
requires a highly-distributed and hierarchical system, as an
integrated set of data networks. These data networks are
not homogeneous in terms of technologies but chosen to
meet data transfer requirements imposed by several types
of applications or environments. For example, data transfers
among electrical energy distribution and operation centres
deal with large amounts of data and require highperformance communication networks usually deployed as
optical communication (physical layer). On the other hand,
data transfers from meters used for billing purposes are
usually based on short messages, periodically sent to a
server. Examples of physical layer technologies [17]
supported by meters are wireless (M-Bus, IIR, Zigbee, WiFi,
LTE, GSM, proprietary, etc.) and wired (DSL, PLC, CSMA and
extensions, fibre or proprietary, etc.).

The communication services and protocols implemented to
support smart grid applications should be carefully assessed
in terms of data protection and security. The privacy and
security solutions should not compromise meeting the
mandatory smart grid requirements of continuous
operation. Figure 1 presents a pictorial example of
connections (data, energy flow) of a distribution system and
some possible vulnerabilities targeted by cybercriminals.
This work intends to contribute with a discussion about
possible approaches to develop or apply new technologies
as well as subsidize regulators and players to harmonize
national and possibly international standards related to
security and data protection in smart metering systems. Our
particular focus is the standards/technologies aiming at the
AMI roll-out in Brazil. The perspective of the European
experience enlightened some interesting points about data
protection and security to smart meters.
The paper is structured as follows: section 1 establishes the
context whereby smart meters and their security issues will
be approached; section 2 presents some smart meter rollout experiences worldwide including Brazil and section 3
presents some concepts needed to understand the
contributions of this paper. Brazilian regulations about
energy metering system, data security and privacy, and
main players are presented in section 4. Section 5 brings a
discussion and conclusion about the aforementioned
themes.

Figure 1: Example of connections and possible vulnerabilities points.

29

ESPAÇO ENERGIA | ISSUE 18 | APRIL 2013

2

Smart meters worldwide

Diverse motivation for smart grid implementation can be
found worldwide. The European Union focus is related to
the use of renewable energy electricity, saving of energy
consumption and replacement of at least 80% of traditional
meter by smart meters by 2020 [19]. Although there is a
common target for the deployment of intelligent metering
systems in all EU member states, the development is quite
diverse, with different countries applying different
approaches in terms of market model, technologies, and
objectives. So far, only two countries have completed a full
roll-out of smart metering systems, namely Italy and
Sweden, and in both cases the degree of smartness of the
metering systems tends mostly to remain on the level of
remote meter reading. Some countries have not considered
smart metering at all, whereas in other countries the whole
idea is subject to a very broad and public discussion, as for
instance in the Netherlands where data privacy issues
toppled the attempt to have a mandated roll-out [20].
In charge of the smart meter roll-out in Germany is the
“Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie”
(BMWi, Federal Ministry of Economics and Technology). The
definition of the security technical details for the smart
meter system is a task of the “Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik” (BSI, the Federal Office of
Information Security): a protection profile (PP) (or common
criteria) for smart meter gateways and security module is
under development. Also a task of the BSI is the
development of a technical guideline (TR 03109) which
describes how the communication related details of the
whole smart meter infrastructure have to be implemented
to provide security and interoperability.
In the United States, nearly 5 million homes have smart
meters, digital electricity gauges equipped with wireless
communication. According to the Institute for Electric
Efficiency, about 65 million smart meters will be working in
american homes by 2020 [21].
In Asia, the installed base of smart meters in China will reach
377 million by 2020, growing from 139 million in 2012. The
penetration rate for smart meters will reach 74 percent in
the same year. [22]. The Japanese government wants about
80% of nationwide electricity consumption to be covered
with smart meters by 2017 [23]. In South Korea, they plan to
install smart meters in all homes by 2020 [24].
Brazil already has a clean energy matrix and is the second
largest producer of hydroelectricity in the world (after
China) [25]. Thus, Brazilian motivations for smart grid are
related to a better Quality of Service (QoS) provisioning and
non-technical losses reduction. These losses are mainly
related to theft and are very high compared to global levels
[26]: they include meter tampering, violation and/or
modification of gear teeth on mechanical meters, stealing of
digital meters (wiring violation), stealing of energy directly
from the distribution network wiring, among others [5]. In
Brazil, a typical AMR system with anti-fraud features uses a
gateway that collects data from several energy meters and
forwards to the utility as well as receives and places
commands to switch-on/off energy supply (remote

actuation, or remote service connects or disconnects). The
gateway and energy meter sensors are placed out of reach
of the consumer but an end user can display its energy
consumption on its premises through a device connected to
the energy meter, wireless or by power line communication
(PLC) [5][27][28]. This technology is also useful to hard-toaccess locations and paves a path to implement prepaid
energy for low income customers, an important step to
encourage them to learn how to control (or be aware of)
their energy consumption [29]. Nevertheless, the
technology itself does not solve the problem: education and
information must be provided to the public to avoid stealing
recurrence. As also reported, recurrence occurs on 40% of
the cases where no clear information about energy charges
and power consumption is given [5]. An average reduction
of the previous energy demand is perceived once the exillegal consumer is correctly charged [4]. Section 4
approaches specifically the Brazilian context for smart
metering roll-out.
It is interesting to point out that differently from Brazil,
where the billing period for a domestic customer is one
month, in EU countries the electricity billing period is usually
related to a contract (in Germany it can be as long as one
entire year, in UK 3 months, in France 2 months, etc.). The
feedback on energy consumption clearly affects the energy
awareness of the customer [30]. Smart meters, if designed
to provide a meaningful display of the energy consumption,
could increase customer awareness about TOU, tariff
periods, etc., clearly impacting on sustainability goals.
3

Security and privacy issues in the smart grid

Enforcing security and privacy issues is of vital importance
for a broad acceptance and, hence, a successful deployment
of the smart grid. Security requirements are usually defined
by means of protection goals. The basic protection goals are
confidentiality, integrity, and availability. Particularly,
confidentiality and integrity of the data in the smart grid are
of high importance; only authorized persons should be able
to access the data, and unrecognizable modifications of the
data have to be prevented. The protection profile defined
by BSI [31] focuses on confidentiality and integrity since the
smart grid has to be designed in a way that ensures its
functioning even if smart meter gateways fail.
To prevent possible attacks, it is also important to ensure
that the origin of messages can be verified, i.e., to ensure
the authenticity of data. Integrity and authenticity is
required for billing data as well as for data regarding the
load situation and for controlling data sent within the smart
grid. Furthermore, auditing is relevant for checking events
occurred; e.g., security relevant events, but also
transmission of relevant billing information should be
logged.
While data security refers to all kind of information, data
protection or privacy refers to personal information.
Detailed information about energy consumed by the
customer arising in the smart grid can imply serious privacy
risks. Information about energy usage reveals the absence
of users. Moreover, several investigations have shown that
detailed information about consumer habits can be derived
from such information [32].
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Given these potential threats, a thorough security analysis
and the introduction of appropriate security measures are
indispensable for the smart grid. Due to the scale of data
volume to be collected and processed at a smart grid (for
example, a large number of devices generating data over
small time intervals), the process of analysing data for
security reasons is classified as a big data problem. Since
many smart grid applications have stringent real time
requirements, the additional processing overhead imposed
to cope with security policies should be considered on real
time scheduling analysis, as pointed out in [35]. The
following section will only highlight some security problems
on the example of smart meters and communication to
illustrate possible problems.
3.1 Smart meter
A traditional electromechanical meter presents the value of
the accumulated consumed energy over a large time period.
This information does not allow any conclusion on variations
of consumption over time since the last meter reading.
Modern electronic solid state meters are able to measure
the load over time, process the data, submit it and receive
and process data as well, e.g., requests for actual meter
data, tariff information, commands for a remote
(dis)connection and/or load limitation, firmware updates,
etc. This data can be transmitted from the metering device
(or the associated communication module) and the backend energy distribution management system through a data
network.
New features of AMR and AMI are: automatic processing,
transfer, management and utilization of metering data plus
automatic management of meters. According to [17], these
systems should provide 2-way data communication with
meters and meaningful and timely consumption information
to the relevant actors and their systems, including the
energy consumer. It should also support services that
improve the efficiency of energy consumption and of the
energy system (generation, transmission, distribution and
especially end-use). Other examples of meter features are
prepaid energy, ability to provide immediate response to
power shortages, ability to meter energy in both ways (at
2
prosumers ), report generation, etc.
Although an AMR/AMI system makes consumption data
readily available, it also poses several challenges for
securing the collected data. The AMR/AMI information
infrastructure requires a reliable communication to achieve
the desired results: it should be secure for customers,
ensure that personal data will not be collected and misused
by third parties, that measurements will reflect the correct
energy consumption, while responding timely to many
conditions in energy supply and demand. In addition. it
should be secure for utilities in order to guarantee that
energy consumption measurements are correct and no theft
exists.
Vulnerabilities and threats are security aspects that need to
be considered early in the application development process
[1]. Idaho National Laboratory (INL) [18] reported that
security solutions for meter systems are not trivial due to
2

their scale and the lack of knowledge of their behaviour
under undesired conditions, for example, cyber-attacks.
Smart meters at customer premises must consider
technologies that resist physical tampering of meters or
violation of embedded software and hardware: metrology
aspects in the implementation of the metering system
should have their protection considered in the meter model
approval process. The system should be submitted to the
approval process of a national metrology entity that certifies
that the whole path of measurement information flow,
starting at its generation and ending at the consumer
exhibition, that is, the legally relevant chain, preserves the
correct value of the measurement. In Brazil, the
requirements related to the meter software were set
according to the European Cooperation in Legal Metrology
(WELMEC 7.2) and International Organization of Legal
Metrology (OIML) as summarized in Table 1 [6]. Besides
these requirements, validation evidences are also required
from the meter manufacturer. These evidences should
provide detailed description of the used techniques in the
software validation process, together with the results of the
implemented tests. They were aimed at controlling new
software releases or software updates (correction of known
errors, enhancements, etc.) to assure their compliance to
the approved software.
Table 1: Meter software requirements. Adapted from [33].
Item
Meter Software Requirements
Embedded
software
identification,
user
and
software
communication interfaces and protection
against changes;
Data
completeness,
integrity,
authenticity,
transmission confidentiality of keys, handling of corrupted
data, delay and availability of transmission
service;
Software
distinction of legally relevant software and
Separation
not relevant, protective software interface
and mixed indication;
Download of software releases and/or updates control;
legally
relevant
software
Fault
authentication,
integrity,
software
recovery
traceability and download consent;
Adequacy of clarity and completeness, meter parameter
the
device configuration;
display
Dynamic
data display update (e.g., in regular time
behaviour
intervals).

In Brazil, the approval process of an electrical energy meter
requires from the manufacturer the disclosure of the legally
relevant software (source code) to the national metrology
agency (Brazilian Metrology, Quality and Technology
Institute - INMETRO). As described in [33], the evaluation is
based on the software documentation and a careful
checking of the data flow over the entire legally relevant
chain. The evaluation checks if security/safety requirements
are met and applies test cases. The provided software
documentation allows for consistency checking and tracking
of legal relevant variables. The test cases include also
vulnerabilities scanning. The analysis of the source and
object codes does not guarantee that the provided

Prosumers: producer and consumer.
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executable code refers to the version approved. The
mapping of the expected behaviour described in a source
code language should be checked against the available
executable code. A process called “software integrity
verification” should be able to identify the approved
software version among distinct versions based on
cryptographic schemes. Without approval of the national
metrology agency, an electrical energy meter model cannot
be used for billing purposes.
In order to deserve customer trust, each new feature or
software update on a specific meter model should be free of
bugs which can lead to potential measurement errors
and/or security breaches. The updates should also be
validated by metrology agencies as trusted solutions,
therefore requiring each time the process of software
integrity verification, a very laborious and time-consuming
task, which may even lead to security problems itself, as it
makes timely updates for security-critical bugs more
difficult. One typical approach to circumvent this problem is
to keep the core functionality which requires certification
very small, and therefore easier to certify [33]. Further,
trusted platform module (TPM) and similar approaches can
be used to verify that the software running on a meter is
certified.

differences between an existing complex communication
system (e.g., the Internet) and one aimed at smart grid
communications are shown in Table 2 [35]. Other research
papers have approached the engineering requirement
specifications of the communication support needed in a
smart grid [36][37].
Table 2: Differences between the internet and the smart grid
communication network. Adapted from [35].
Smart Grid
The Internet
Communication
performance
throughput and
message delay
metric
fairness
major traffic
power law (large mainly periodic like
amount of
measurements,
aperiodic traffic) sensor readings.
Alarms
timing
delay sensitive
time-critical to best
requirement
(100ms), jitter
effort
sensitive (soft
real time
requirements) to
best effort
communication
mostly end-totwo way, limited
model
end
Peer-to-Peer,
heterogeneous
protocol stack
IPv4, IPv6
proprietary,
heterogeneous, IPv6

3.2 Communication systems
To some extent, smart grid communication requirements
are comparable to those found on industrial communication
networks, for example, industrial control, supervisory
control and data acquisition (SCADA), distributed control
(DCS)
and/or
process
control
(PCS)
systems.
Communication systems designed to match industry
requirements, as well as those meant for power systems,
had been mostly based on closed proprietary solutions. One
claimed reason for proprietary solutions was the thesis that
limited availability of open documentation (all under the
control of the solution provider) would lead to a higher level
of data protection, which is not true [34]. Nowadays, the
industry and power system communication deployments
are moving to open standards: the immediate benefits are
better interoperability and cost reduction through more
choices of solution providers and a wide knowledge base
shared among users. Closed protocols or not, a smart grid
communication subsystem must be designed to avoid
security breaches: data transmissions are subject to
eavesdropping, jamming, data interception and/or
modification, transmission delays or transmission blocking.
Independent of the physical layer technology, protocols or
provided services, a data network of a smart grid should
have its robustness assessed against data and privacy
protection. Mostly standardization bodies consider security
as strongly dependent on authentication, authorization and
privacy technologies [35].
Although there exist several legacy cyber security
techniques developed for enterprise and home networks,
smart grid presents quite diverse communication
requirements which make reuse of these techniques not
directly possible. To be reused or adapted, cyber security
techniques for such networks should carefully consider
smart grid requirements of scalability, real time
performance, and continuous operation features. The main

The application of security mechanisms in smart grid
communication networks may require deployments on
several communication layers: firewalls, virtual private
networks, IPSec technologies, Secure Shell, SSL/TLS, etc. The
security problem on smart grid has been approached in
several research papers: [38] characterize cyber attacks on
smart grids based on temporal anomalies; [39] presents a
security model to AMI and methodologies based on a
quantitative information-based exposure metric to evaluate
the completeness of implemented security mechanisms;
[40] consider the use of Petri modelling of large
infrastructures of smart meters to represent coordinated
cyber-physical attacks on smart grids; [41] studies about
smart grid protection against cyber attacks. This last paper
approaches the problem of moving from a proprietary
architecture to an open and interconnected automation
platform and the major security challenges to overcome.
Solutions to increase security of a smart grid communication
infrastructure, whatever they are, should take into account
system reliability, for example, hard real time requirements
of smart grid applications should not be violated [42].
Although solutions based on usual Internet protocols
(TCP/IP) are very appealing [43], they are not meant to
support real time requirements of energy systems. These
particularities of smart grids, besides the motivation of
independence of proprietary/closed solutions/equipments,
lead users, service providers and energy/equipment
suppliers to join efforts to specify open communication
protocols [44][45], following similar efforts of
manufacturing and control process automation. The
specifications for such a communication system have been
difficult to develop, however, because it needs to support a
great variety of applications, many of which have not yet
been developed [46].
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Of our particular interest is the communication system of a
metering system aimed for billing purposes and load
demand control. One typical deployment of such system is a
centralized measurement system where all sensors are
concentrated in one location (hub) and meter displays are at
customer premises. The measurement information can be
wirelessly or through wires forwarded from the hub to a
node of the data distribution system. The automation of the
reading process should:






gather data periodically (monthly, weekly, each 15
minutes, etc.);
associate this data to some specific tariff period
(Time of Use -TOU, the price of the energy when it is
used). The time period may or may not be updated
through the communication system;
display the actual value of consumed energy and
TOU to the customer;
provide data protection to customer data and
embedded software on the meter, as well as during
transfers.

Among the communication protocols already standardized
to metering devices in Germany are the M-Bus and its
wireless version as defined in the technical directive about
security [47].
Few examples of cyber incidents targeting the meter
communication systems are:
a) denial-of-service (DoS) attack exploring protocol
flaws or through jamming the wireless transmission.
Countermeasures for DoS attacks include frequent
checking and updating of protocols. Jamming can be
minimized by using spread spectrum technologies or
temporal redundancy.
b) privacy violation by capturing electricity usage
information in order to profile consumers [48]
(eavesdropping by listening on open wireless
transmission, for example). Countermeasures
include the use of cryptographic solutions and
simple value masking schemes [67]. Whether the
procedures of secure key management are
mandatory or not, a trade off with respect to
cost/complexity should be carefully considered
when developing key management schemes for
smart grids [49].
c) metering protocols DLMS and IEC 60870-5-102
implementations: they can have functions to read
metering data which do not require a password, and
configuration/disconnect functions that require the
operator password - making them vulnerable.
d) master-slaves implementations: a “man-in-themiddle” device can be inserted between the slave
meter and its master to change measurements
values, ask for or avoid remote disconnection, etc.
3.3 Security concepts
One approach to data protection known as Privacy by
Design (PbD) [50][67][68] is of particular interest of the
Smart Grids Task Force of the European Commission (Expert
Group 2). Based on this approach, the group established
recommendations for data safety, data handling and data
protection [51]. Implementations guided by privacy by

design principles apply so-called Privacy Enhancing
Technologies (PET) defined as “a system of ICT measures
protecting informational privacy by eliminating or
minimizing personal data, thereby preventing unnecessary
or unwanted processing of personal data, without the loss
of the functionality of the information system” [52] .
Among the approaches to preserve consumer privacy in
smart grids are suggestions for privacy-preserving billing,
e.g., by means of zero-knowledge proofs and homomorphic
encryption [53] or for separating data needed for billing
purposes and data necessary for power generation and
distribution [54]. The rationale for the latter is the fact that
billing data must be securely attached to consumers but can
be collected in longer time intervals (e.g., monthly) while
data necessary for load balancing is required after shorter
periods but can be anonymous. Other approaches aim at
obfuscating consumption data by applying aggregation and
homomorphic encryption (e.g.[48] [55]).
Trusted Platform Modules (TPM) enforce specific behaviour
and protect a system against unauthorized changes and
attacks such as malware and root kits. The use of TPM
within smart meters was suggested to ensure the
authenticity of the software executed on the meters [56].
As computing has expanded to different devices and
infrastructure has evolved, the concept of trusted systems
extended well beyond the computer-with-a-TPM to other
devices, ranging from hard disk drives and mobile phones
[56].
In Germany, a protection profile specification aimed at a
metering gateway as well as companion standards are on
their way (the security standard is not limited to energy
meter but all smart meters) [31]. The protection profile
defines minimal security requirements smart meters have to
fulfil. Smart meters will be verified based on this protection
profile and will get a certificate confirming the fulfilment of
the protection goals. Technical details regarding the
implementation of the protection profile are given in the
technical guideline [57].
In order to prevent unauthorized accesses by attackers from
outside, only the gateway can establish a communication to
an external entity. However, the gateway administrator may
need to contact the gateways immediately in some cases. To
ensure the reachability of the gateways the protection
profile allows a so-called wake-up service: The gateway
administrator can send a digitally signed and encrypted
wake-up message that contains a time-stamp to the
gateway. The gateway decrypts the wake-up message and
verifies the signature. If the signature could be successfully
verified, the time-stamp is checked; only messages sent
within a certain period of time are accepted to prevent
replay of messages. If the message could be accepted, the
gateway initiates a connection to a pre-configured external
entity.
4

Brazilian meter regulation on data security and
privacy - main players

Successful roll-out of smart metering systems depends on
regulatory authorities, governmental and legislative bodies.
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These institutions play a significant role in assessing costs
and benefits of smart metering deployments, setting up the
roll-out scheme and monitoring the actual implementation.
Without a clear legal and regulatory framework, market
parties will be reluctant to commit themselves to the
investments needed to set up a whole new communication
and metering infrastructure. This would deter a smart
metering roll-out and lead to inefficient results.
The legal and regulatory framework will certainly have a
decisive influence on the overall costs and benefits. This is
particularly true in the case of a mandatory roll-out where
the framework should set the responsibilities of market
parties, time schedules, new tariff schemes, and minimum
functionalities. Moreover it should explain clearly how the
investment and operating costs will be accommodated in
tariff regulation.
In Brazil, this role belongs to Brazilian Electrical Energy
Agency (ANEEL), an agency established to regulate,
authorize, police and if necessary punish private authorized
companies working in public service in the electricity
market. Besides ANEEL, the following stakeholders also
influence the referred roll-out:
The Brazilian Association of Technical Standards (ABNT)
together with INMETRO are responsible for establishing the
certification criteria for electronic meters and for smart
grids. These players will define adequate metrology and
conformance policies according to technical specifications
defined by ANEEL. Among their challenges is the
specification of services and protocols to be provided by the
meter communication support aimed at the Brazilian
market. Further, they need to provide a guarantee that the
software inside the meter is exactly the one approved by
INMETRO[6].
Meters manufacturers, solution providers and the Brazilian
Association of Electrical and Electronics Industry (ABINEE):
for those players, the roll-out of smart meters represents a
new market but more security mechanisms represent
increase of cost and investment in an expertise on a field
not employed on the traditional meters. ABINEE sponsors a
project called SiBMA (Brazilian System for Advanced
Metering), whose main goal is to design and prototype a
technical solution for remote controlling meters, and for
automatically collecting consumption data from electricity
meters in the Brazilian residential and industrial market. The
project aims at developing a set of open communication
protocols intended to resource limited devices. Another goal
of this project is to produce a technical specification of an
architecture and protocols to be submitted as a possible
national standard for smart metering devices [58].
Power distribution utility companies and the Brazilian
Association of Power Distribution Companies (ABRADEE),
which are concerned about their economical balance: They
need to evaluate, whether benefits from utilizing data of
smart metering systems (e.g., profits saved by reducing
electricity theft, better demand response, better
distribution control, fast response to system failures, etc.)
justify the necessary investments in infrastructure to
support the new technology in the considered time period.
In fact, electronic meters have a lifetime lower than the
current depreciative rate considered by ANEEL, which poses

another decisive factor to the distributor when it comes to
investing in smart meters.
Considering meter security
aspects, they are concerned about protecting measurement
data against any forgery.
Customers and the consumer protection organizations (in
Brazil, PROCON): consumer resistance is probably the most
difficult barrier to mitigate. Examples of consumers heavily
opposing smart metering deployment can for instance be
found in the United States and in the Netherlands [59]. In
most cases, consumer resistance can be driven primarily by
two reasons: Consumers might fear that security and privacy
of data gathered by smart metering cannot be guaranteed
and hence unauthorized parties might have access to
private data. Consumers might also fear that they would
have to bear the costs for deploying a smart metering
infrastructure or that new (time-of-use) tariffs would lead to
higher energy costs, whereas benefits for consumers might
prove to be overestimated. Finally, depending on granularity
and delay in displaying consumption information, the
consumer will not have the same possibility of assessing the
measurements like on an electromechanical meter. For
example, with an electromechanical meter, the consumer
can turn off all equipment and immediately verify if the
mechanic disc of the meter stops. If it does not, there is an
unknown source of consumption. Such an approach might
not be possible with a usual smart meter.
Meters intended for billing purposes in Brazil must be
certified by INMETRO. As far as data security is concerned,
INMETRO ordinance about energy meters states: “An access
protection through password should be available to block
non-authorized access to programmable meters, avoiding
non-authorized changes on metrological parameters and
registered data file, whenever the sealing device of the
optical port is not available [61].
ANEEL should provide a balance between all players in
benefit of the Brazilian society. The issue is not simple:
stakeholders have different needs, and furthermore, the
cost of the meter must be affordable. Costs and benefits of
smart metering depend on the technical specifications of
the meters and the rolled-out infrastructure. In 2012, ANEEL
launched a regulation for energy metering systems [59]
establishing deadlines and terms for TOU implementation
and electronic meters. As far as remote communication
systems and security are concerned, the regulation states
that If the metering system provides remote
communication, the distributor should adopt procedures
and technologies that assure the security of the transported
data, especially those of personal individuals collected at
consumer premises. The distributor is not allowed to make
available any data collected from a consumer unit to third
parties without the consent of the owner. Apparently, the
security concern, according to the ANEEL regulation text, is
based on the hypothesis of a meter system with a remote
communication system. However, even without remote
communication, data can be stolen directly from the meter
by tampering the device and reading its memory. Also,
flawed software/hardware and programming codes can also
cause intentionally or not access to personal user data
directly from the meter. Also, the meaning of the word
“security” was not clearly defined in the aforementioned
regulation. Depending on the perspective [60], security can
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be interpreted differently: in communication and computing
systems it usually refers to cyber-security, requiring the
smart grid to be designed to defend itself from passive
(eavesdropping, sniffing) and active (DoS, man-in-themiddle) attacks, for example. While in power systems,
security issues comprise intentional physical attacks,
(un)intentional human errors, self-system malfunction due
to bugs, or severe weather affecting the system operation
and energy provisioning (for example, energy dependence).
In [9], the impact of regulatory intervention on Smart Meter
system it is discussed from the ANEEL point of view.
5

Discussion and conclusion

Smart Grid deployments pose challenging quests towards a
sustainable society. We limit our discussion to one of the
first steps of this pathway: smart meters, that is, the
metering device as the basic component to AMR for low
voltage consumers on customer premises. We also assume
the communication system for remote reading and
actuation is limited to the first data concentrator that
collects data directly from meters, wired powered meters, a
stationary node distribution (static topology).
This paper points some approaches to be considered when
designing systems to cope with modern security and privacy
preserving techniques. As pointed out at section 3, by
considering at design time the use of trusted platform
modules not only costs but also homologation process time
like that required by INMETRO can be reduced. Also, by
avoiding direct enquiries to the meter from an outside
network, wake-up approaches based on signed, digitally
encrypted, time-stamped message can be used to provide
secure data request and transfers. It is also important a
careful choice of communication protocols and technologies
to provide the necessary security level aimed by the
application but still matching its timing requirements.
The present regulations about of smart metering systems
aimed to billing purposes for the Brazilian market poses
some challenges to energy distributors and manufacturers.
Despite the alleged benefits of smart metering, market
parties will not in all cases adopt smart metering voluntarily
or willingly. Moreover, if they do aim to, their efforts may be
hampered by existing barriers. For example, by now, it is
hard for manufacturers and utilities to plan how many
customers will opt for the new meters in which period of
time – a guessing game that also depends on how informed
customers will be. The literature reports [14][59] that
actions to provide consumer education are crucial to
successful smart metering deployments, not only to achieve
energy-savings or a smooth transition to a prosumer
environment, but also to secure the smart grid critical
infrastructure. Despite the ANEEL regulation states that the
utility is responsible to develop information campaigns [63],
it is not clear if it also their duty to clarify about smart grid
implementations. For example, if a customer decides for
TOU he/she should be aware that the energy consumption
during peak time must be avoided or his/her bill can
significantly increase.
Whatever the strategy adopted for a massive rollout of
meters, together with scalability, security and costs
concerns, consumer’s concerns should be not ignored.

Currently, the topics of data integrity and tariff reduction
are more discussed than security in Brazil. Advanced smart
metering systems are more expensive than basic smart
metering systems and the same happens to security
mechanisms: more protection represents more costs. ANEEL
regulation defines only minimum requirements for smart
meters: further functionalities, including additional data
protection and security are optional and imply additional
costs. It does not mean that security is not a concern in
Brazil, moreover, one has to expect that concerns will arise
when the Smart Grid is deployed. Studies have revealed that
consumers who claim to have the best understanding of the
smart grid are the most concerned about the smart grid’s
impact on their privacy [64] and will be the first to argue
against the lack of security. Consequently, security as a
whole must be considered by design. If not, the complexity
to introduce security after the implementation will lead to
larger costs.
Also clear from the facts is the need of qualified IT
personnel in security subjects. Again the problems posed
require a decision about who should be in charge of the
qualifying costs. Engineering and Computer Science schools
must have their curricula adapted to include basics and
higher level courses of IT security. Further, business
management courses should include information security
contents to prepare new generations of managers aware of
the security risks of the new integrated infrastructure of
smart grid. Particularly in Brazil, most consumers have none
or little school background to understand IT security and/or
energy basic concepts. Hence, fact sheets, consumer guides,
meter displays and billing accounts, etc. should be
presented in a user-friendly way in order to increase the
benefits of smart grid deployments. A fully interdisciplinary
team will be needed to work on these subjects.
In spite of the fact that goals for smart meter systems were
somehow different depending on the country context and
regulation aspects, common problems pose for consumers
or companies about data on meter/gateways: how to
protect its integrity? How to ensure only authorized access
on it? By now, Brazilian solutions still rely on nonstandardization of the communication support and a generic
ANEEL regulation about it. As far as we know, in Brazil, there
is no clear leader heading the discussion about security
issues on metering systems. As approached by ABINEE, a
relevant concern should be the interoperability between
different meters, communications infrastructures and
metering management systems [65]: in this sense, efforts
should be taken to include major players of metering
systems (gas, water) in standardization task forces to reduce
biasing that could favour particular players of the metering
market.
In Europe, efforts have been conducted to make better use
of standards already in use providing a stable framework for
metering system deployments. The mapping of actual
requirements of smart metering systems to existing
standards has provided a clear picture of missing points of
standardization. Standardization efforts are now focusing on
task forces to fulfil only these missing points instead of
creating new standards.
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Finally, we show that new approaches considering security
should be adopted at designing metering systems. Further
research is under development by the authors to assess
robustness of the security solutions taking into account
system scalability and real time requirements.
Acknowledgements

[11]

U.S. NIST, “Guidelines for smart grid cyber security (vol. 1 to
3) - August 2010.

[12]

Virtual Privacy Office Available at:
http://www.datenschutz.de/privo/recht/grundlagen/,
accessed on November 10th, 2012.

[13]

Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
nur auf der Grundlage eines Gesetzes, das auch dem
Datenschutz Rechnung trägt (Volkszählungsurteil) (BVerfG)
available at
http://www.bfdi.bund.de/DE/GesetzeUndRechtsprechung/
Rechtsprechung/BDSGDatenschutzAllgemein/Artikel/15128
3_VolkszaehlungsUrteil.html;jsessionid=28FC7B50A880972
DCCFD1EA0CD0D04A0.1_cid136?nn=1236576.

[14]

Brand, S. A.; “Dynamic Pricing for Residential Electric
Customers: A Ratepayer Advocate's Perspective”, The
Electricity Journal, July 2010.

[15]

Yan, Y., Qian, Y., Sharif, H., Tipper, D.; “A Survey on Cyber
Security for Smart Grid Communications”. IEEE
Comm.Surveys & Tutorials, vol. 14, n⁰ 4, fourth Quarter
2012.

[16]

NIST Framework and Roadmap for Smart Grid
Interoperability Standards, Release 1.0, NIST Special
Publication 1108, January 2010, Office of the National
Coordinator for Smart Grid Interoperability, available at
http://www.nist.gov/public_affairs/releases/upload/smartg
rid_interoperability_final.pdf.

[17]

Koponen, P. (ed.), Saco, L.D., Orchard, N., Vorisek, T.,
Parsons, J., Rochas,C., Morch, A. Z., Lopes, V., Togeby,M.;
“Definition of Smart Metering and Applications and
Identification of Benefits”, ESMA Final Report, May 2008,
Version 1.1, available at: http://www.esmahome.eu/UserFiles/file/downloads/Final_reports/ESMA_W
P2D3_Definition_of%20Smart_metering_and_Benefits_v1_
1.pdf.

[18]

Study of Security Attributes of Smart Grid Systems –
Current Cyber Security Issues, April 2009, INL/EXT-09-1550,
INL Critical Infrastructure Protection/Resilience Center
Idaho Falls, Idaho 83415

[19]

Directive 2009/72/EC concerning common rules for the
internal market in electricity, OJ 2009 L211. Annex I
Measures on consumer protection

Keiko V. O. Fonseca received support from CNPq – Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
Brazil.
References
[1]

[2]

IEEE Std 2030™-2011, IEEE Guide for Smart Grid
Interoperability of Energy Technology and Information
Technology Operation with the Electric Power System (EPS),
End-Use Application and Loads, Sep 2011.
Sunshine, W. L. Do Smart Meters Pose Problems?
Energy.About.com. Avaiable at:
<http://energy.about.com/od/billing/a/Do-Smart-MetersPose-Problems.htm>.

[3]

Website: Stop Smart Meters! Available at:
<http://stopsmartmeters.org/2012/02/02/pay-for-yourhealth-pay-for-your-rights-we-say-no>.

[4]

Transforming Electricity Consumers into Customers: Case
Study of a Slum Electrification and Loss Reduction Project in
São Paulo, Brazil, Bureau for Economic Growth, Agriculture
and Trade U.S. Agency for International Development,
Washington, D.C. 20523, February 2009, available at:
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnado642.pdf

[5]

[6]

AMPLA. Furto de Energia: o Grande Desafio da Ampla,
2010, available at:
http://www.sap.com/brazil/about/eventos/sapforum2010/
apresentacoes/10-03/SP1/2010.03.09%20%20AMPLA%20Projetos%20Combate%20ao%20Furto.pdf
Boccardo, D.R., et al. S., Software evaluation of Smart
Meters within a Legal Metrology perspective: A Brazilian
case, Innovative Smart Grid Technologies Conference
Europe (ISGT Europe), 2010 IEEE PES Digital Object
Identifier: 10.1109/ISGTEUROPE.2010.5638881 – 2010.

[7]

Freire, W.; Public Ministry of state of Rio de Janeiro makes
the judgment about action against the utility “Light”
because of electronic meters. Jornal da Energia, Feb. 2012.
Available at:
http://www.jornaldaenergia.com.br/ler_noticia.php?id_not
icia=8982&id_tipo=2&id_secao=17&id_pai=0

[20]

Balmert, D.; Grote, D.; Petrov,K.: Development of Best
Practice Recommendations for Smart Meters Rollout in the
Energy Community, by order of: Energy Community
Secretariat, Submitted by: KEMA International B.V.,
February 2012, available at http://www.energycommunity.org/pls/portal/docs/1460178.PDF.

[8]

Villela, F.; At the hearing, consumer organizations criticize
the proposal Aneel prepayment energy. Agencia Brasil,
September 2012. Avaiable at:
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-09-19/emaudiencia-entidades-de-defesa-do-consumidor-criticamproposta-da-aneel-de-pagamento-antecipado-de->.

[21]

Utility-Scale Smart Meter Deployments, Plans & Proposals,
May 2012, Institute for Electric Efficiency, 701 Pennsylvania
Avenue, N.W. , Washington, D.C, available at
http://www.edisonfoundation.net/iee/Documents/IEE_Sm
artMeterRollouts_0512.pdf.

[9]

D.R.V.Leite, H.Lamin,J.M.C de Albuquerque, Camargo
I.M.T:Regulatory Impact Analysis of Smart Meters
Implementation in Brazil, IEEE 2011.

[22]

Pike Research Report “Smart Grid in China”, January 2013.
Avaliable at
http://www.pikeresearch.com/research/smart-grid-inchina.

[10]

Gomes, R. C., Printes, A. L., Ramos, C. M. Proposta de
Sistema com Arquitetura para Implementação de uma
Smart Grid na Rede de Distribuição em Baixa Tensão. III
SBSE, Belém, 18-21, 2010.

[23]

K. Bojanczyk; D. J. Leeds: “The Smart Grid in Asia, 20122016: Markets, Technologies and Strategies”, May 2012,
available at
http://www.greentechmedia.com/research/report/smartgrid-in-asia-2012-2016.

36

ESPAÇO ENERGIA | ISSUE 18 | APRIL 2013
[24]

Stromback, J.; Dromacque, C., “Evaluation of residential
smart meter policies” July 2010 available at:
http://www.worldenergy.org/documents/ee_case_study__
smart_meters.pdf.

[39]

Hahn, A.; Govindarasu, M.: "Cyber Attack Exposure
Evaluation Framework for the Smart Grid", IEEE
Transactions On Smart Grid, Vol 2 Issue 4, pp.835-843,
ISSN:1949-3053, Set. 2011.

[25]

U.S. Energy Information Administration. Countries:
International Energy Statistics. Available at
<http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?ti
d=6&pid=29&aid=12>.

[40]

Chen, T.M.; Sanchez-Aarnoutse, J.C.; Buford, J.: "Petri Net
Modeling of Cyber-Physical Attacks on Smart Grid", IEEE
Trans. On Smart Grid, Vol.2 Issue 4;pp.741-749, Dec. 2011.

[41]
[26]

Pepitone da Nóbrega, A. Resultados da Audiência Pública
n.o 43/2010. ANEEL, Brazil. Available at:
<http://www.aneel.gov.br/cedoc/aren2012502_1.pdf>.
Acessed on Oct 7th, 2012.

Wei,D.; Lu,Y., Jafari, M. Skare, P.M.; Rohde, K.; "Protecting
Smart Grid Automation Systems Against Cyberattacks", IEEE
Trans. On Smart Grid, Vol 2 Issue 4, pp.782-795, Dec.2011.

[42]

Elster product Garnet. Available at:
http://energia.elster.com.br/pt/GARNET.html, accessed
on Nov 18th, 2012.

Metke, A.R., Ekl, R.L.;”Security Technology for Smart Grid
Networks”, IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 1, No. 1,
June 2010, pp 99-107.

[43]

SIM NANSEN - Sistema Inteligente de Medição.
http://www.nansen.com.br/solucoes_simnansen.php,
accessed on Dec 10th, 2012.

T. Jin, M. Mechehoul, "Ordering Electricity via Internet and
its Potentials for Smart Grid Systems", IEEE Transactions On
Smart Grid, Vol. 1, No. 3, December 2010, pp 302-309.

[44]

Rohjans, S., et al.; “Survey of Smart Grid Standardization
Studies and Recommendations”, 1st IEEE Int. Conf. on Smart
Grid Communications, 2010, pp. 583 - 588.

[45]

IEC61850, “Communication networks and systems in
substations”, IEC, 2011, available at http://www.iec.org.

[46]

Anderson, D., Zhao,C,.Hauser, C.; Venkatasubramanian, V.;
Bakken, D.; Bose, A.; “Intelligent Design Real-Time
Simulation for Smart Grid Control and Communications
Design”, IEEE Power and Energy Magazine, Jan.-Feb. 2012,
V: 10 I:1, pp 49 - 57 , ISSN: 1540-7977,.

[47]

Technische Richtlinie- BSI-TR-03109-1, Anforderungen an
die Interoperabilität der Kommunikationseinheit eines
intelligenten Messsystems, Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik, ver.1, (Release Candidate),
21.12.2012.

[48]

Mármol,F.G., Sorge,C., Ugus, O., Pérez,G.M., “Do Not Snoop
My Habits: Preserving Privacy in the Smart Grid”, IEEE
Comm. Magazine, May 2012, pp 166-172

[49]

Xia,J.; Wang Y.; “Secure Key Distribution for the Smart Grid”
IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 3, n 3, September
2012.

[50]

Framework Privacy by design. Canada. Available at:
<http://www.privacybydesign.ca>, accessed on Nov 18th,
2012.

[51]

Task Force Smart Grids Expert Group 2: “Regulatory
Recommendations for Data Safety, Data Handling and Data
Protection Report”, February 16, 2011.

[27]

[28]

[29]

ANEEL: Regulamentação sobre pré-pagamento de energia
está em audiência pública.
<http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/noticias/Output_Noti
cias.cfm?Identidade=5753&id_area=90>.

[30]

Darby, S. The effectiveness of feedback on Energy
consumption: A review for DEFRA of the literature on
metering, billing and Direct displays, Sarah Darby, April
2006, Environmental Change Inst., University of Oxford.

[31]

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:
Protection Profile for the Gateway of a Smart Metering
System (Smart Meter Gateway PP), Version 01.01.07 - 21.
December 2012 (Release Candidate).
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/
SmartMeter/PP-SmartMeter.pdf?__blob=publicationFile.

[32]

M. Newborough, P. Augood: Demand-side management
opportunities for the UK domestic sector. IEE Proc. of
Generation Transmission and Distribution 146 (3), 1999,
283-293.

[33]

Camara,S., Machado, R., Carmo, L.F.R.C.; "A consumption
authenticator based mechanism for Time-Of-Use smart
meter measurements verification" Applied Mechanics and
Materials, vol. 241-244, pp. 218-222. December, 2012.

[34]

Cyber Security Assessments of Industrial Control Systems
Good Practice Guide - CPNI Centre for the Protection Of
National Infrastructure, Homeland Security, November
2010, available at http://ics-cert.uscert.gov/csdocuments.html.

[35]

W. Wang, Z. Lu, “Cyber security in the Smart Grid: Survey
and challenges”, Computer Networks. January 2013,
available at:
http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2012.12.017.

[52]

van Blarkom, G.W.; Borking, J.J.; Olk, J.G.E. (2003). "PET".
Handbook of Privacy and Privacy-Enhancing Technologies.
(The Case of Intelligent Software Agents). ISBN 90-7408733-7

[36]

Bose, A.; “Smart Transmission Grid Applications and Their
Supporting Infrastructure”, IEEE Trans. on Smart Grid, vol.1,
no. 1, June 2010, pp. 11-19.

[53]

A. Rial and G. Danezis: Privacy-Preserving Smart Metering.
TR, Microsoft Research, 2010

[54]

[37]

Wang, J. ; Leung, V.C.M.: “A survey of technical
requirements and consumer application standards for IPbased smart grid AMI network”, in: International
Conference on Information Networking (ICOIN), Jan. 2011,
pp. 114 – 119, ISSN 1976-7684, ISBN: 978-1-61284-661-3.

C. Efthymiou and and G. Kalogridis: Smart Grid Privacy via
Anonymization of Smart Metering Data. First IEEE Intern.
Conference on Smart Grid Communications. IEEE, October,
4-6 2010

[55]

F. D. Garcia and B. Jacobs: Privacy-Friendly Energy-Metering
via Homomorphic Encryption. Security and Trust
Management (STM 2010). Springer, 2010

[38]

C-W.Ten; J.Hong; Chen.C.Liu: "Anomaly Detection for
Cybersecurity of the Substations", IEEE Trans. on Smart
Grid, Vol.2; Issue 4; pp 865 - 873, Dec. 2011.

37

ESPAÇO ENERGIA | ISSUE 18 | APRIL 2013
[56]

Petrlic, R.: A privacy-preserving concept for Smart Grids, 18.
Workshop „Sicherheit in vernetzten Systemen“ (Sicherheit
in vernetzten Systemen: 18. DFN Workshop), pp. B1-B14,
Books on Demand GmbH, 2010.

[57]

Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik:
Technische Richtlinie BSI TR-03109 Smart Energy. Version
1.0 (Release Candidate), 21.12.2012.

[58]

Rede Inteligente. Abinee cria grupo de smart grid e trabalha
na criação do Sibma. Available at:
<http://www.redeinteligente.com/2011/01/20/abinee-criagrupo-de-smart-grid-e-trabalha-na-criacao-do-sibma/>,
accessed on Jul 11th, 2011.

[59]

Hoenkamp, R. The Neglected Consumer the Case of the
Smart Meter Rollout in The Netherlands. Available at SSRN
1917455, 2011.

[60]

ANEEL: Res. normativa Nº 502. Available at: <
http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2012502.pdf>,
07/08/2012.

[61]

Lo,C.H; Ansari;N., The Progressive Smart Grid System from
Both Power and Communications Aspects. IEEE
Communications surveys & tutorials, vol. 14, no. 3, third
quarter 2012 799.

[62]

INMETRO. Portaria n⁰ 375, Available at:
<http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC0017
38.pdf>, September 2011.

[63]

ANEEL. Resolução Normativa Nº414, Available:
<http://www.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf>.
09/09/2010.

[64]

Ponemon Institute: Perceptions about Privacy on the Smart
Grid. Research Report, Nov 2010.

[65]

Interoperability - Review of Meter Protocols, NSMP
Business Requirements Work Stream, December 2010,
Martin Gill, KEMA Consulting

[66]

M. Newborough, P. Augood: Demand-side management
opportunities for the UK domestic sector. IEE Proc. of
Generation Transmission and Distribution 146 (3), 1999,
283-293.

[67]

A. Cavoukian, J. Polonetsky, C. Wolf (Information and
Privacy Commissioner of Ontario, Canada, and The Future
of Privacy Forum): Smart Privacy for the Smart Grid:
Embedding Privacy into the Design of Electricity
Conservation. 2009.

[68]

A. Cavoukian (Information and Privacy Commissioner of
Ontario, Canada): Operationalizing Privacy by Design: The
Ontario Smart Grid Case Study. 2011.

38

ESPAÇO ENERGIA | ISSUE 18 | APRIL 2013

Potential of the roadrail intermodality in
mitigating CO2
emissions: the case
of São Paulo state
cargo transport
sector
Potencial da
intermodalidade rodoferroviária na mitigação das
emissões de CO2: o caso do
setor de transporte de
cargas do Estado de São
Paulo
1

Rodrigo Galbieri
1, 2
André Felipe Simões
1

Planejamento de Sistemas Energéticos / Faculdade de
Engenharia Mecânica – UNICAMP
galbieri@fem.unicamp.br
afsimoes@fem.unicamp.br
2

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da
Universidade de São Paulo (USP)
afsimoes@usp.br
Abstract: The imbalance of the transportation matrix of the
state of São Paulo has been considered critical: about 88.6%
of the cargoes that circulated on the state used roads as a
means and only 9.5% of this transportation was made
through railways. This imbalance in favour of the road
model, more energy-intensive, causes many economic
problems; social and environmental impacts for São Paulo
state. Namely, this causes higher consumption of fossil based fuels (Diesel), therefore causing higher rates of
pollutant emissions. Using as basis the studies for the
infrastructure implementation, from the Master Plan of the
Secretary of Transportation of the State of São Paulo, the
main goal of this work is to show the potential for fuel
economy (Diesel) and therefore the reduction of CO 2

emissions that can be accomplished by an effective
implementation of the road-rail intermodal model within
São Paulo.
Keywords: Railway intermodality, cargoes transportation,
consumption of Diesel, CO2 emission.
Resumo: O desbalanceamento da matriz de transporte de
cargas paulista tem sido considerada crítica. No ano de
2006, cerca de 88,6% das cargas que circularam pelo Estado
de São Paulo foram transportadas por meio de rodovias e
apenas 9,5% por meio de ferrovias em toneladasquilômetro-útil. Esse desbalanceamento em favor do modal
rodoviário, mais energo-intensivo, causa inúmeros
problemas econômicos, sociais e ambientais para o Estado
de São Paulo, destacando-se: maior consumo de
combustíveis fósseis (óleo Diesel) e maiores emissões de
poluentes e gases de efeito estufa. Tendo como base os
estudos de implementação das obras de infraestrutura do
Plano Diretor da Secretária de Transportes do Estado de São
Paulo (PDDT-Vivo 2000/2020), o principal objetivo deste
Estudo é quantificar o potencial em economia de
combustível fóssil (no caso o óleo Diesel) e diminuição das
emissões de CO2 associados à implementação da
intermodalidade rodo-ferroviária no Estado de São Paulo.
Palavras-Chave:
Intermodalidade
rodo-ferroviária,
transporte de cargas, consumo de óleo Diesel, emissões de
CO2.
1

Introdução

Energia é essencial para a humanidade na busca de vida
saudável e produtiva; ela é necessária à produção de
alimentos, vestuário e de outros bens básicos, para
edificações, residências, comércio, hospitais e saúde,
educação e para o transporte de carga e pessoas [1] [2] [3]
[4]. Por outro lado, a produção de energia elétrica e de
vapor predominantemente baseada em combustíveis
fósseis, e o consumo direto desses combustíveis, têm como
resultado a degradação do meio ambiente (destacando-se a
poluição local do ar, a poluição regional por meio da chuva
ácida e a poluição global com as emissões de gases) [1]. A
humanidade tem se preocupado cada vez mais em
promover uma reestruturação de suas economias, uma vez
que o padrão energético mundial repousa em 92% sobre o
uso de fontes fósseis de energia [5]. O consumo global de
energia possui uma forte motivação para continuar
crescendo [3], e a desigualdade regional do uso de energia
pode trazer impactos para as gerações futuras.
O setor de transporte, além de ser o setor mais dependente
de petróleo é o que possui as maiores taxas de crescimento
do consumo de derivados de petróleo, atualmente
perfazendo cerca de 61,7% do consumo mundial [5]. O setor
de transporte também é responsável por cerca de 13,1% das
emissões de gases de efeito estufa (GEE) [6]. Sendo o setor
que possui o maior crescimento dentre todos os setores
econômicos, principalmente nos países atualmente
chamados emergentes – Brasil, Rússia, China e Índia – [7], a
preocupação com seus impactos aumentam no longo prazo.
A tendência é que essa participação continue crescendo nas
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próximas décadas, podendo alcançar cerca de 20% das
emissões de GEE no ano de 2030 [3]. Como o Brasil ainda
não possui um sistema de transportes maduro, isto é, ainda
se encontra em fase de expansão da infraestrutura de
transporte, devido ao crescimento econômico, corre-se o
risco de tornar a movimentação de passageiros e de carga
ainda mais intensiva em energia e consequentemente mais
poluidora.
Outro grande problema do setor de transportes brasileiro
está nas altas concentrações de automóveis em
determinadas regiões, causando congestionamentos de
quilômetros de distância constantemente. No estado de São
Paulo, o problema, que atualmente já é grave, tende a
piorar no médio e longo prazo, muito devido ao crescimento
econômico e aumento das taxas de motorização. A
macrometrópole (Região Metropolitana de São Paulo e mais
o espaço geoeconômico que a envolve, delimitado pelo
quadrilátero Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e
Santos) ilustra bem essa concentração de veículos e os seus
problemas (Figura 1). Apenas por essa região trafegam cerca
de 50% do fluxo total de mercadorias do estado de São
Paulo [8], causando constantemente congestionamentos da
ordem de quilômetros de distância, prejudicando a saúde e
o bem estar da sua população e também a economia do
estado. Por outro lado, justamente pelo fato de haver ainda
muito que expandir em termos de sistema de transporte,
emerge a oportunidade para o governo brasileiro e paulista
(e para o setor privado) de realizar essa expansão de forma
mais sustentável, aumentando, por exemplo, o uso de
combustíveis alternativos (em especial, etanol e biodiesel).

Figura 1: Fluxo de mercadorias no estado de São Paulo – em
destaque a macrometrópole.

O maior emprego de recursos energéticos renováveis na
frota rodoviária brasileira somada a uma melhora na
eficiência energética do modal, por meio de veículos com
motores mais eficientes e materiais mais leves, auxiliaria na
mitigação das emissões de GEE [4] [7]. Outra estratégia
fundamentada na sustentabilidade do setor de transportes
brasileiro seria combater a predominância do modal
rodoviário na matriz de transporte brasileira, principalmente
no caso do transporte de carga, responsável por cerca de
58% da carga transportada pelo país [8]. Nesse contexto,
cabe ressaltar que a intermodalidade pode vir a
desempenhar papel decisivo, seja na busca de um setor de
transporte mais sustentável [4], seja pelo grande potencial
de economia de energia e de mitigação das emissões de GEE
[9], e, além disso, pelo retardamento do avanço de
congestionamentos e por aliviar diretamente os já

existentes [10]. Portanto, a substituição parcial de
transporte de carga via caminhões por transporte via vagões
de trens, foco deste estudo, é deveras oportuna.
Nesse contexto, tendo como base os estudos em
implementação de obras de infraestrutura do Plano Diretor
da Secretária de Transportes do Estado de São Paulo (PDDTVivo 2000/2020), o principal objetivo deste estudo é
quantificar a economia de combustível (óleo Diesel) e a
diminuição das emissões de CO2 que uma implementação
1
efetiva da intermodalidade rodo-ferroviária dentro do
estado de São Paulo. Para tanto, projetou-se a evolução, até
o ano 2029, da demanda de transporte de cargas no
referido estado brasileiro. Em tal projeção, cotejou-se um
aumento gradual da participação do modal ferroviário em
detrimento do modal rodoviário na matriz de transporte de
cargas paulista.
2

Ações planejadas no modal rodoviário

A melhoria e possível otimização do fluxo de carga geral –
que, de acordo com as projeções do PDDT-Vivo 2000/2020,
poderá atingir aproximadamente um bilhão de toneladas
em 2020 – são questões fundamentais do plano estratégico
de transportes de São Paulo. Não obstante, a cadeia
logística da qual ela faz parte deve apresentar flexibilidade
suficiente para poder, além do transporte propriamente
dito, atender com eficiência operacional e econômica às
necessidades de estocagem, agregação de valor e
distribuição. O contêiner é a tecnologia por excelência do
transporte de carga geral, permitindo que as transferências
inter ou intramodais sejam feitas com prazos e custos
menores. Essas razões determinam que o sistema
intermodal mais indicado a ser implementado no estado de
São Paulo seja majoritariamente rodo-ferroviário.
Objetivando a mudança da matriz de transporte de cargas
dentro do estado de São Paulo, com o aumento da
participação do modal ferroviário e consequente diminuição
da participação do modal rodoviário, a Secretaria de
Transporte, por meio do PDDT-Vivo, propôs uma série de
melhorias na infraestrutura de transporte no estado. Os
2
principais projetos (alternativas) envolvendo o modal
rodoviário, propostos pelo PDDT-Vivo 2000/2020,
objetivando a continuidade futura do transporte de cargas
no estado de São Paulo são: (1) Implantação do Rodoanel
Mário Covas, com 170 km de extensão, ligando dez
rodovias, circundando o núcleo urbano da RMSP (trecho
Oeste concluído em outubro de 2002; trecho Sul concluído
em abril de 2010; trecho Leste em construção e trecho
Norte ainda em fase de estudos); (2) Início das obras
complementares da pista descendente da Rodovia dos
Imigrantes; (3) Duplicação e construção de novas rodovias;
(4) Construção de terceiras faixas em trechos localizados; (5)
Ampliação da malha de estradas vicinais; e (6) Recuperação
do pavimento da malha existente. Já em relação ao modal
ferroviário, os principais projetos (alternativas) propostos
1

O termo “rodo-ferroviário” é usado neste artigo para designar a
intermodalidade “rodoviária-ferroviária”, distinguindo-se do termo
formal “rodoferroviária”.
2
Alguns já executados, como a duplicação da Rodovia dos
Imigrantes e o prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes.
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pelo PDDT-Vivo, objetivando a mudança de matriz de
transporte conforme apresentada anteriormente, são
apresentados na Figura 2.

E por fim, e não menos importante, a alternativa “trem
expresso” de carga considera a possibilidade do uso de trens
de carga com uma dada configuração física e operacional
que capacita a ferrovia, em alguns eixos, a captar parcela do
mercado de carga geral (fracionada), tradicionalmente
movimentada pelo modo rodoviário. Nesse contexto, a
Figura 3 mostra a localização da implantação dos trens
expressos no estado de São Paulo e dos Centros Logísticos
Integrados (CLI).

Figura 2: Organograma das estratégias ferroviárias previstas pelo
PDDT-Vivo 2000/2020.

A alternativa “recuperação ferroviária” visa a atualizar o
nível técnico e operacional da malha, aumentando os
ganhos de produtividade decorrentes da operação em
moldes privados. Os investimentos mínimos avaliados para
que se cumpra essa proposta são de cerca de R$ 1,2 bilhões
[8].
Tais incrementos de produtividade estão associados à
gestão privada das ferrovias, cujos benefícios não teriam,
ainda, sido percebidos pelo mercado. Comparativamente, a
recuperação pressupõe que o transporte ferroviário
imprimirá maior confiabilidade nos serviços prestados,
significando cumprimento de prazos contratados, maior
segurança, minimização de acidentes e redução do índice de
perdas.
A outra proposta apresentada pelo PDDT-Vivo de suma
importância para o aumento da participação do modal
ferroviário na matriz de transporte paulista é a construção
dos tramos Norte e Sul do Ferroanel. A construção dos
tramos Norte e Sul do Ferroanel tem papel essencial no
arcabouço intermodal, pois eles facilitam a movimentação
regional de cargas e urbana de passageiros.
O Tramo Sul interliga as linhas da FERROBAN (atualmente
ALL) com as da MRS ao sul da RMSP, viabilizando tráfego
mútuo entre as duas ferrovias, notadamente, para aqueles
de passagem de Minas e Rio de Janeiro para a Região Sul e
vice-versa. Esses fluxos têm se intensificado em função da
maior demanda por produtos siderúrgicos – produzidos no
Rio de Janeiro e Minas Gerais – e pelas indústrias
automobilísticas instaladas no Paraná e Rio Grande do Sul.
Além disso, o Tramo Sul viabiliza maior integração de acesso
ao Porto de Santos de cargas provenientes do Vale do
Paraíba e do leste da RMSP, através da conexão das linhas
da MRS (bitola larga) com entroncamento da bitola estreita
da Ferroban em Evangelista de Souza. O Tramo Norte
permite a movimentação de cargas, principalmente de
contêineres, da região de Campinas para o Porto de Santos
via cremalheira, além da transposição de comboios entre o
Interior do Estado e o Vale do Paraíba. Os investimentos
previstos são da ordem de R$ 925 milhões [8].
Já a proposta de intercâmbio operacional entre ferrovias
corresponde à possibilidade de tráfego mútuo entre as
ferrovias. Uma empresa ferroviária pode captar cargas em
áreas servidas por outra, sendo esta remunerada pelo uso
da via. Esta possibilidade operacional abre também espaço
para estimular a competitividade na exploração de
mercados, que de outra forma estariam restritos ao
atendimento de uma única empresa.

Figura 3: Mapa da localização dos trens expressos e dos CLIs
previstos no PDDT-Vivo 2000/2020.

De acordo com o PDDT-Vivo 2000/2020, para que a
alternativa trem expresso consiga fazer com que uma parte
considerável das cargas antes transportadas pelo modal
rodoviário migre para o modal ferroviário, é necessária uma
série de condições físicas e operacionais, tais como:
existência de grandes terminais intermodais para alimentar
o sistema; modernos equipamentos de carga e descarga que
garantam tempo reduzido de permanência dos comboios
nos terminais; operação de trens com velocidades médias
de 50 km/h (a velocidade média nas ferrovias tradicionais é
de 10 km/h e a dos caminhões é de 78 km/h em rodovia de
pista dupla; funcionalidade do sistema garanta
confiabilidade dos prazos, segurança da carga; custos
ferroviários são similares aos rodoviários para distâncias
médias em torno de 150-200 km. Os investimentos previstos
na alternativa trem expresso, incluindo as CLIs, são da
ordem de R$ 1,575 bilhões [8].
Apresenta-se, a seguir, uma estimativa do potencial de
redução tanto no consumo de óleo Diesel, quanto nas
emissões de CO2 que uma modificação na matriz de
transporte de cargas no estado de São Paulo, nos moldes
previstos pelo PDDT-Vivo 2000/2020, pode gerar no período
de 2009 a 2029.
3

Matriz de transporte e custo

A Tabela 1 apresenta comparação entre os investimentos
necessários por TKU transportado entre os modais
ferroviário e rodoviário para os casos do Brasil e dos Estados
Unidos (EUA). Cabe ressaltar que, neste caso, optou-se pela
comparação entre Brasil e EUA principalmente em vista das
dimensões tipicamente continentais de ambas as nações (ou
seja, em tese, as matrizes de transporte dessas nações
poderiam ser caracteristicamente similares).
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A observância dos dados da Tabela 1 deixa patente o quão
centrada no modal rodoviário é a matriz de transportes do
Brasil. Já no caso dos EUA, há um equilíbrio maior entre
esses dois meios de transporte (no caso, os dois meios mais
utilizados por ambos os países em foco). Constata-se
também que tanto para o caso brasileiro quanto para a
realidade norte-americana, o modal rodoviário está
associado a elevado custo relativo (face ao modal
ferroviário, no caso) em US$ por mil TKU. Isto se deve, em
parte, à menor eficiência energética do modal rodoviário
frente ao modal ferroviário [12]. Consequentemente, este
panorama traduz-se também (e de modo geral) em menor
geração de impactos ambientais (como emissão de gases do
efeito estufa, por exemplo) para o caso do modal
ferroviário (em comparação ao rodoviário) [13].
Tabela 1: Custos associáveis aos modais rodoviário e ferroviário no
caso do Brasil e dos Estados Unidos por TKU transportado, em US$
para o ano de 2008 [11].

4

Modal

% TKU
(Brasil)

US$ por
mil TKU
(Brasil)

% TKU
(EUA)

US$ por
mil TKU
(EUA)

Rodoviário

67,7%

US$ 117

27,7%

US$ 323

Ferroviário

21,7%

US$ 17

41,5%

US$ 20

Projeções do consumo de óleo Diesel e das emissões
de CO2

As projeções do PDDT-Vivo 2000/2020 preveem
crescimento da economia paulista. Entretanto, esse
crescimento depende da oferta de um adequado serviço de
transporte, tanto para a movimentação eficiente de bens e
pessoas, como para a produção de novos serviços e
facilidades públicas. Sem investimentos em obras de
infraestrutura,
principalmente
na
ampliação
da
disponibilidade de infraestrutura do modal ferroviário,
como citado anteriormente, o crescimento econômico do
estado de São Paulo e por consequência do Brasil ficará
seriamente comprometido.

A partir dessas tendências, a Secretária de Transportes do
Estado de São Paulo, por meio do PDDT-Vivo 2000/2020,
construiu um cenário futuro baseado em taxas de
crescimento que encontram referências no desempenho
histórico da economia brasileira. Com isso, estimou as
demandas futuras de transportes dentro do estado de São
Paulo, por modal, em valores absolutos (TKU) e por
participação (%). O PDDT-Vivo 2000/2020 estimou que a
demanda de transporte de carga crescerá cerca de 3,3% ao
ano (no total de toneladas transportadas), taxa essa um
pouco inferior à de aumento médio do PIB estadual. Esse
desempenho pode ser explicado pela tendência de
especialização da economia estadual paulista na produção
de serviços e bens de maior valor agregado. Em relação à
produção de transportes do estado de São Paulo, o
crescimento é de cerca de 3,9% ao ano (no total de carga
transportada em TKU), valor que foi utilizado nas projeções
inerentes a este estudo [8].
Parte substancial do aumento da demanda de transporte de
carga geral está associada aos fluxos de comércio exterior. O
incremento da carga geral a taxas superiores à média reflete
o perfil de expansão da economia paulista, com crescimento
das atividades nos setores de maior conteúdo tecnológico.
O crescimento estimado de carga associado ao setor
industrial (carga geral, contêiner, papel e celulose)
responderá por cerca de 78% da demanda futura de
transporte. Esse perfil de crescimento tem impacto
relevante nos tipos de acondicionamento, transbordo e
transporte, com reflexos no sistema logístico: estímulo ao
uso de contêineres e automação nos transbordos [8].
As projeções do consumo de combustível por modal
realizada neste estudo têm como base as projeções da
produção de transporte do PDDT-Vivo para o período
compreendido entre 2000 e 2020, com algumas diferenças,
a saber:

De acordo com o PDDT-Vivo (2000), já em 2020 as projeções
indicam que a população do estado crescerá 20%, elevandose a 43 milhões de pessoas. A indústria, agroindústria e a
infraestrutura de transportes contribuirão mediante suas
relações comerciais com cerca de US$ 400 bilhões no
Produto Nacional Bruto Anual. A renda per capita do estado
de São Paulo, em 2020, estará entre US$ 9.000 e US$
13.000, contra uma média nacional que deverá situar-se
entre US$ 5.900 e US$ 8.300.
O consumo de mercadorias, a produção e o volume de bens
movimentados crescerão mais de 70%. Enquanto o
montante de mercadorias manufaturadas deverá aumentar,
o setor fabril deverá declinar sua participação percentual na
economia. Em relação à atual situação, reduzir-se-á a
dimensão média dos produtos manufaturados e crescerá o
valor das cargas por unidade de peso. Essa tendência deverá
estimular uma mudança na maneira como as mercadorias
são movimentadas [8].



O ano base utilizado neste estudo é 2006 e não
3
2000, pois é o ano mais recente em que a DERSA
calculou a matriz de transporte de cargas do
estado de São Paulo [14].



Em relação aos investimentos em infraestrutura
previstos
pelo
PDDT-Vivo
em
2000
(principalmente em relação ao ferroanel e aos
trens expressos) muito pouco havia sido realizado
até o momento. Portanto, nas projeções da
demanda de carga realizada neste estudo, foi
pressuposto que mudando as projeções da
participação dos modais ferroviário e rodoviário
da matriz de transporte paulista do ano 2009 para
2029, em vez de 2000 para 2020, como previa o
PDDT-Vivo, não acarreta maiores erros, já que o
tempo total estimado pela Secretária de
Transportes do Estado de São Paulo permaneceu o
mesmo. O período de 21 anos (2009 a 2029) foi
escolhido por se enquadrar nos períodos de

3

Desenvolvimento Rodoviário S.A: é uma sociedade de economia
mista brasileira, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo,
cujo objetivo é construir, operar, manter e administrar rodovias e
terminais intermodais, algumas delas mediante remuneração por
praças de pedágio.
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validação de créditos de carbono normatizados
pelo Conselho Executivo da Convenção Quadro
das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas
(CQNUMC) – períodos de 7 anos.


No período 2000 - 2020, de acordo com o PDDTVivo, a produção de transporte deverá crescer a
uma taxa de aproximadamente 3,9% ao ano no
estado de São Paulo. Essa mesma taxa de
crescimento foi mantida até 2029, sendo iniciada
em 2006.



No ano 2029, no Cenário BAU (business as usual),
as participações dos modais ferroviário e
rodoviário serão iguais às do ano 2006 (88,6% em
TKU para o modal rodoviário e 9,5% em TKU para
o modal ferroviário). Já no Cenário Alternativo, no
ano 2029, as participações dos modais ferroviário
e rodoviário serão as mesmas da projeção
almejada pelo PDDT-Vivo para o ano 2020.



O acréscimo da participação do modal ferroviário
é realizado a uma taxa constante (9,46% ao ano), a
fim de que sua participação atinja 31,3% na matriz
de transporte de carga de São Paulo até o ano de
2029. O decréscimo da participação do modal
rodoviário para que atinja 65,4% de participação
na matriz de transporte de carga de São Paulo,
também para o ano de 2029, foi calculado ano a
ano pela diferença do crescimento da produção de
transporte no Cenário BAU menos o incremento
da participação do modal ferroviário no Cenário
Alternativo. O início da mudança é o ano de 2009.

A Tabela 2 explicita a demanda de transporte de cargas no
estado de São Paulo no ano 2006, de acordo com dados
fornecidos pela DERSA [14]. Mostra também a demanda
projetada para dois cenários futuros: BAU (sem mudanças
das participações dos modais rodoviário e ferroviário em
relação ao ano de 2006) e Alternativo (com mudanças das
participações dos modais rodoviário e ferroviário),
implementado de acordo com as premissas explicitadas
anteriormente.
Tabela 2: Matriz de transporte de carga do estado de São Paulo:
consolidada (2006) e projetada (2029).

2020 o modal rodoviário aumente o volume de cargas
transportadas para 164,1x109 TKU e o modal ferroviário
aumente para 78,2x109 TKU [8]. Essa Projeção é difícil de
concretizar, pois como já foi comentado, pouco se fez em
relação à infraestrutura dentro do estado de São Paulo para
que tal mudança ocorra. Por tal motivo, nas projeções
realizadas neste estudo, o ano de 2029 foi escolhido. Nesse
contexto, cabe mencionar que se considerou tal ano mais
plausível que as mudanças de participações da matriz de
transporte de cargas prevista no PDDT-Vivo se concretizem.
Utilizando a mesma taxa de crescimento prevista pelo
PDDT-Vivo para o período 2000/2020, apenas mudando o
período para 2007/2029, projeta-se que no ano 2029 o total
de cargas transportadas no estado de São Paulo aumente
para 335,1x109 TKU, com dois possíveis cenários: (a) o BAU,
com o modal rodoviário contribuindo com 296,9x109 TKU
de carga transportada e o modal ferroviário com apenas
31,8x109 TKU; e (b) o Alternativo, no qual o modal
rodoviário contribui com 219,1x109 TKU e o modal
ferroviário com 104,9x109 TKU.
A diferença na produção de transporte entre os dois
cenários analisados neste estudo é de cerca de 26% menor
no cenário Alternativo, em relação ao BAU, para o modal
rodoviário e de cerca de 230% superior no cenário
Alternativo, também em relação ao BAU, para o modal
ferroviário. Em termos percentuais de participação na
matriz de transporte de carga, a participação ferroviária
deverá aumentar de 9,5% em 2006 para 31,3% em 2029. Já
a participação rodoviária deverá diminuir de 88,6% para
65,4% no mesmo período.
Após o cálculo ano a ano da produção de transportes do
estado de São Paulo em TKU, calculou-se o consumo de
Diesel de cada modal, ano a ano e por período, por meio
dos valores de consumo médio dos modais rodoviário e
ferroviário: 18,5 litros de Diesel por 1.000 TKU e 6,3 litros de
Diesel por 1.000 TKU, respectivamente [8]. A etapa seguinte
foi o cálculo das emissões de dióxido de carbono pela
combustão de óleo Diesel dos modais rodoviário e
ferroviário, utilizando para isso a metodologia top down do
IPCC. Por fim, foi realizado um estudo financeiro potencial
das possíveis receitas com as possíveis vendas dos créditos
de carbono (Certificado de Emissões Reduzidas - CER).
Nos cálculos do consumo de combustível (óleo Diesel) para
4
a construção da linha do projeto e da linha de base foi
tratada somente a energia usada diretamente pelos
diferentes modos de transporte, não levando em conta a
energia utilizada, por exemplo, para a construção e
manutenção da infraestrutura de transportes como as
estradas, ferrovias, pontes, estações etc, ou a energia gasta
para extração e processamento dos combustíveis ou ainda
para a fabricação dos diferentes veículos.

4

Conforme se observa na Tabela 2, o total de cargas
transportada no ano 2006 é de 122,6x109 TKU para o modal
rodoviário e de 13,1x109 TKU para o modal ferroviário. De
acordo com as projeções do PDDT-Vivo, espera-se que em

A linha do projeto é o total de Diesel consumido no período 2009 a
2029 mantendo a matriz de transporte com os mesmos percentuais
de 2006. A linha de base é o total de Diesel consumido no período
2009 a 2029 com a mudança gradual das participações dos modais
rodoviário e ferroviário até que atinjam 65,4% e 31,2%,
respectivamente, no ano de 2029.
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Nas projeções deste estudo também não foram
considerados possíveis ganhos em eficiência energética dos
caminhões e trens ao longo dos anos analisados e nem a
introdução do biodiesel, pois esse tratamento tornaria as
projeções por demais complexas e incertas. Foi considerado
que todo o aumento da participação ferroviária será
realizado com trens a Diesel.
5

Resultados e discussões

O crescimento da produção de transporte dos modais
rodoviário e ferroviário, conforme as premissas adotadas
neste estudo, é de 3,92% ao ano (de 2007 a 2029) para o
Cenário BAU, para ambos os modais. Já para o Cenário
Alternativo, o modal ferroviário cresce 9,46% ao ano (de
2007 a 2029) e o modal rodoviário cresce de forma a suprir
a demanda de transporte de carga objetivando manter a
soma de crescimento dos dois modais em 3,92% ao ano
(também de 2007 a 2029). Esse crescimento da demanda
por transporte é igual ao do Cenário BAU. A Figura 4 mostra
as projeções de crescimento dos modais rodoviário e
ferroviário, em bilhões de TKU.
Essa taxa de crescimento maior, no período analisado, do
modal ferroviário em relação ao modal rodoviário no
Cenário Alternativo, proporciona a diminuição da diferença
de participação da matriz de transporte de cargas do estado
de São Paulo de 79,1% (88,6 menos 9,5) para 34,1% (65,4
menos 31,3) para o ano de 2029, tornando assim a matriz
de transporte de cargas paulista menos desbalanceada no
futuro. Mediante a análise da Figura 4, nota-se que a
diferença entre a quantidade de carga transportada pelos
modais rodoviário e ferroviário, no ano de 2029, no Cenário
Alternativo (diferença entre a 3º linha e a 2º linha) é
significantemente menor do que a diferença no Cenário
BAU (diferença entre as linhas superior e inferior).

em que a participação do modal ferroviário é de cerca de
metade da participação do modal rodoviário na matriz de
transporte de cargas do estado de São Paulo (31,3% contra
65,4%), o consumo de Diesel do modal ferroviário continua
muito inferior do que o consumo de Diesel do modal
3
rodoviário, cerca de 6 vezes menor (0,66 milhões de m de
3
Diesel contra 4,14 milhões de m de Diesel).
A mudança da matriz de transporte no estado de São Paulo,
como proposto neste estudo, traz uma economia
5
acumulada de óleo Diesel no período analisado de
aproximadamente 8,24%. A diferença entre o consumo de
combustível dos dois cenários analisados pode parecer
pequena. No entanto, em virtude da grande demanda do
setor de transporte de carga do estado de São Paulo, essa
economia de óleo Diesel é substancial – cerca de 6,89
3
milhões de m . A partir do ano 2029, a economia de óleo
Diesel pode chegar a aproximadamente 15,6% ao ano, em
comparação com a permanência da matriz de transporte
nos moldes atuais. Em números absolutos, a economia de
3
Diesel apenas no ano de 2029 seria de 891 mil m de Diesel.
Na verdade, os ganhos seriam ainda maiores, pois nos
cálculos foi considerado o consumo médio de Diesel dos
dois modais, em valores do ano 2000. Ao ocorrer a
expansão do setor ferroviário, os novos trens serão mais
modernos e consequentemente menos energo-intensivos. O
mesmo raciocínio vale para os caminhões, embora a
substituição da frota de caminhões ocorra de forma muito
mais lenta.
Em relação às emissões evitadas de dióxido de carbono, as
quantidades são consideráveis. No período compreendido
entre 2009 a 2029, as emissões totais evitadas pela
mudança da matriz de transporte de cargas paulista seriam
cerca de 8,24% menor no cenário Alternativo em relação ao
cenário BAU. A Figura 5 mostra a projeção das emissões de
CO2 para os cenários BAU (linha de base) e Alternativo
(projeto).

Figura 5: Evolução das emissões de CO2 para os cenários BAU e
Alternativo – 2009 a 2029.

Figura 4: Projeções de crescimento da carga transportada no estado
de São Paulo, em bilhões de TKU, pelos modais rodoviário e
ferroviário, para os Cenários BAU e Alternativo.

No período analisado (2009 a 2029), o consumo total de
óleo Diesel do modal ferroviário é muito inferior ao
consumo do modal rodoviário nos dois cenários analisados,
cerca de 3,51% no cenário BAU, e cerca de 8,46% no cenário
Alternativo. Mesmo no ano 2029, no Cenário Alternativo,

5

Como o óleo Diesel no Brasil é o combustível usado pelos
caminhões (principal modal da matriz de transporte de cargas
brasileiro), uma diminuição do consumo de Diesel tende a auxiliar
na contenção da inflação.
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A área compreendida entre as duas linhas da Figura 5
representa a adicionalidade, isto é, quanto de emissões o
projeto evitou em relação à linha de base. Pode-se observar
que a diferença entre as emissões de CO2 no cenário BAU e
Alternativo se acentua após o ano 2021. Isso faz com que,
assim como no caso da economia no consumo de óleo
Diesel, as emissões evitadas também sejam muito
superiores no terceiro período de validação dos créditos
(2022 a 2029).
Cerca de 17,59 milhões de tCO2 podem ser evitadas com a
mudança gradual da matriz de transporte de carga paulista,
conforme as diretrizes propostas neste estudo. Há de se
salientar que, quanto mais rápido tal mudança ocorrer, isto
é, quanto mais rapidamente a matriz de transporte de carga
paulista se tornar menos centrada no modal rodoviário (o
mais energo-intensivo dos modais terrestres), menores
serão as emissões evitadas de CO2 para qualquer período de
análise.
Como cada tCO2 evitada corresponde a um CER, o montante
de créditos de carbono que tal projeto pode potencialmente
gerar se aprovado pelo Executive Board (EB) da UNFCCC é
também considerável, podendo trazer-lhe recursos
financeiros significativos. Em comparação aos dois primeiros
6
projetos diretamente ligados ao setor de transporte
aprovados pela EB até setembro de 2012, o referido projeto
possui cerca de 3,4 vezes mais potencial anual de geração
de CERs do que o Projeto “Project 1351: Nova Délhi, Índia” e
de cerca de 20 vezes mais em comparação ao “Bus Rapid
Transit, Project 0672: BRT, Bogotá, Colômbia” [15].
De acordo com o potencial de redução das emissões de CO 2
calculado, foi realizada uma estimativa do potencial
financeiro que o projeto de mudança da matriz de
transporte de cargas proposto neste estudo pode
proporcionar com a venda dos CERs. É importante ressaltar
que os CERs são emitidos apenas após as reduções das
emissões serem efetivamente verificadas (ex-post), e,
portanto,
não
dependem
de
projeções
feitas
preliminarmente [16]. A quantidade de recursos financeiros
que um projeto que modifica a matriz de transporte no
estado de São Paulo pode alavancar é considerável.
Considerando a preço do crédito de carbono no período de
fechamento deste estudo (setembro de 2012) – ou seja, de
2,10 euros – a potencial receita com a venda dos CERs
7
atinge 37 milhões de euros (R$ 97,5 milhões).
Comparando os valores potenciais das vendas dos CERs
(valores atuais) de cerca de R$ 97,5 milhões, com os
investimentos previstos pela Secretaria de Transportes do
Estado de São Paulo no modal ferroviário e construção das
8
CLIs de cerca de R$ 5,5745 bilhões , chega-se à conclusão de
que os créditos de carbono possuem força para viabilizar
cerca de 1,75% dos investimentos previstos em obras de
infraestrutura. Há de se ressaltar que, se o referido projeto
6

Atualmente existem 16 projetos no tema transporte aprovados na
UNFCCC, sendo um do tipo PoA (MDL Programático).
7
8

Euro a R$ 2,64. Cotação do dia 14 de setembro de 2012.

Há de se ressaltar que esse valor foi calculado em 2000, estando,
portanto defasado para final de 2009, período que foram realizados
os cálculos.

se enquadrar como um MDL Programático, o prazo para
obtenção de créditos de carbono aumenta para 28 anos,
tendo um quarto período para obtenção de créditos (mais 7
anos), podendo, portanto, aumentar substancialmente
tanto os valores de óleo Diesel economizado como de
emissões de CO2 evitadas e consequentemente de receita
gerada com a venda dos CERs.
Urge ressaltar que, quando o cálculo das potenciais das
vendas dos CERs foi realizado em dezembro de 2009, o CER
estava cotado em 12 euros. Com isso, a potencial receita
atingiu cerca de 210 milhões de euros (ou R$ 578,36
milhões). Com isso, os créditos de carbono do referido
projeto representavam cerca de 10% dos investimentos
previstos pela DERSA nas obras de infraestrutura [8].
Uma das causas dessa queda nos valores dos CERs diz
respeito às tímidas conquistas alcançadas nas últimas três
Conferências das Partes (COP) – COP 15 (Copenhagen), COP
16 (Cancún) e COP 17 (Durban). As últimas três Conferências
sobre Mudanças Climáticas não conseguiram unificar os
objetivos ambientais aos econômicos entre os países
desenvolvidos e em desenvolvimento, não conseguiram
gerar um documento legal de compromisso entre as nações
para o período Pós-Quioto (2013 em diante), e também
sobrecarregaram as expectativas sobre a COP-18, que foi
realizada em Doha (Qatar). Do ponto de vista de ações
práticas e imediatas para enfrentar a urgência dos
problemas climáticos do planeta, as últimas COPs ficaram
muito aquém do esperado, fato esse que colaborou para
enfraquecer o Mercado de Carbono da UNFCCC, levando os
CERs a valores tão baixos, mesmo faltando poucos meses
para o fim do primeiro período de compromissos.
6

Conclusões

Este estudo aborda a relevância do potencial que projetos
envolvendo mudança de participação da matriz de
transporte de cargas de modais mais energo-intensivos
(rodoviário) por modais menos energo-intensivos
(ferroviário) possuem na questão da economia de
combustível (no caso, o óleo Diesel) e das mitigações das
emissões antropogênicas de gases de efeito estufa,
principalmente o CO2.
Ao longo de 21 anos (ou seja, de 2009 a 2029), de acordo
com cenários inerentes a este estudo, a economia de óleo
Diesel pode chegar a mais de 6,88 bilhões de litros. Essa
economia possui potencial para mitigar cerca de 17,59
milhões de toneladas de dióxido de carbono no mesmo
período. Se tal projeto fosse aprovado como MDL, as
receitas com as vendas dos CERs poderiam chegar a cerca
de R$ 97,5 milhões, considerando o preço do crédito de
carbono na data de fechamento deste estudo, valor esse
próximo a 1,7% dos investimentos previstos pelo Plano
Diretor da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo
em infraestrutura no modal ferroviário e nos Centros
Logísticos Integrados. Essas Obras são fundamentais para
que a matriz de transporte de cargas de São Paulo se torne
menos desbalanceada para o lado do modal rodoviário e
para mitigação do crônico problema de congestionamento
na cidade de São Paulo.
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Um dos agravantes do problema explícita e implicitamente
detectado e analisado ao longo deste estudo – qual seja, o
notório desbalanceamento da matriz de transportes do
Brasil (isto é, o excessivo emprego do modal rodoviário, em
detrimento aos modais ferroviários, aéreo e hidroviário) – é
que os modelos de desenvolvimento vigentes nas
sociedades contemporâneas têm se mostrado agressores à
natureza, na medida em que propõem os recursos naturais
apenas como matéria-prima para o crescimento econômico,
sem a preocupação fundamental de conhecer suas
limitações e suas perspectivas de autossustentação. A
utilização irrestrita desses recursos tem provocado
discussões amplas, as quais abrangem o seu esgotamento,
sua degradação e suas consequências à qualidade de vida.
Todavia, partindo-se da premissa de desenvolvimento
sustentável, o atendimento satisfatório da demanda por
transportes, mesmo em um país em desenvolvimento, pode
ser factível, desde que estejam contempladas nas ações de
planejamento global da sociedade as importantes questões
energéticas e ambientais [17]. Nesse contexto, cada vez
mais importantes são medidas que diminuem o consumo de
combustíveis fósseis. E é sob essa égide que se insere a
relevância de que a intermodalidade rodo-ferroviária
(objeto de análise deste estudo), no Brasil, passe a ser
considerada de modo efetivo no seio do planejamento e
adoção de políticas públicas.
7
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