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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 19 – October 2013 

Results obtained within R&D programmes, not only in the electricity sector, have drawn the attention of 
companies to the value of investing in knowledge and technology in the long term. The scientific literature 
reports several studies conducted in order to evaluate the effectiveness of mechanisms used to carry out R&D 
projects, including partnerships between the productive sector and academia and research centres. According to 
the paper entitled "R&D Venture: proposition of a technology transfer concept for breakthrough technologies 
with R&D cooperation: A case study in the energy sector", authored by S Hess and R Y Siegwart, from April 2013, 
the partnership is a practical way to achieve technology transfer and explore its future through R&D 
cooperation. The article presents a case study focused on the energy sector, and recommends careful 
understanding of the different perspectives of the concept from industry, academia and the partnerships 
themselves. 

Yet before continuing the exploration of the different perspectives of the technology transfer concept, it is 
important to remember and discuss the meaning of "technology" and "technology transfer", according to 
definitions found in glossaries such as FINEP and Wikipedia. The term technology refers to the organized set of 
knowledge used in the production and commercialization of goods and services, which is integrated not only by 
scientific knowledge from the natural, social and human sciences, but also by empirical knowledge that results 
from observations, experience, specific attitudes and oral and written tradition. The term "technology transfer" 
refers to the transfer of technical or scientific knowledge (eg research and scientific investigation results) in 
combination with production factors, being closely related to "making available to individuals, companies or 
governments skills, knowledge, technologies, manufacturing methods, types of manufacturing and other 
facilities", with the aim of ensuring that the scientific and technological development be more widely accessible 
to society . 

Therefore, it is possible that the perspectives on the part of different players routinely foist some 
misinterpretation. For example, it is possible that industry or even academia tend to consider technology as a 
set of tooling and therefore to consider transfer technology as the provision of a finished and functional 
product, excluding the knowledge involved. However, both terms refer to a complex framework that starts with 
the acquisition of knowledge. Well, if knowledge is one of the main ingredients in this context, how can we 
transfer it? 

The challenge for technology transfer and therefore knowledge transfer is embodied in the process of learning. 
In order to learn, there must be participation. The industrial sector should, when participating in an R&D project 
for example, actively participate in the generation of knowledge, since it directly refers to learning. In other 
words, the inherent concept behind many R&D programmes should be redesigned. Rather than transferring 
products already developed, the integration of all partners in the generation of knowledge should be promoted. 
However, it is clear that the corporate culture in this country, in most cases, shuns the development of R&D 
activities "because they do not yield practical benefits" and the academic culture, also in most cases, look away 
from the interaction with the productive sector in order not to contaminate with its exclusive focus on practical 
aspects. Both positions need to be revised. The concepts of development agencies should also be reviewed with 
the aim of promoting the generation of technology, or, as stated above, the generation of knowledge that can, 
in turn, create greater value. 

So, back to the point made by the authors mentioned in the first paragraph, the transfer of technology through 
R&D partnerships and cooperation is a much more profound issue than what has been perceived by society. It 
does not have to do with just establishing a mechanism for the flow of the knowledge generated in academia 
onto the achievement of the desired product by the company, but rather with an interaction in which both 
knowledge, scientific and practical, interact as a way of creating technology and hence competitive differential 
and excellence. 

This issue features five papers. The first presents an economic model that addresses the optimization of the 
daily schedule of operation of cascade hydropower plants in order to support decision making, dealing with the 
uncertainty related to the flows and reducing the amount of water poured. The second paper discusses the 
challenges of the electricity sector in relation to its R&D programme towards innovation, attempting to explicit 
parameters to improve the programme in relation to its methodology, its intrinsic concepts and its goals with 
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respect to technology innovation. The third paper discusses research, standards and regulations related to the 
science of fire, the demands in the country to verify the behaviour of materials and construction systems for 
resistance and reaction to fire, also dealing with the acoustic part of the problem, all with emphasis on power 
substations. The fourth paper deals with the relationship between the increase in demand for electricity and the 
cost of producing energy in an isolated system, specifically the system of Manaus. The fifth and final paper 
examines the impact of the insertion of a criterion related to energy production by small hydroelectric plants on 
the distribution of GST in Minas Gerais. 

On behalf of the advisory and editorial bodies, we wish you all good reading, hoping that it will be able to aid in 
the creation of opportunities for the benefit of the entire sector. 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 19 – Outubro de 2013 

Os resultados oriundos de programas de P&D, não apenas no setor elétrico, têm chamado a atenção de 
empresas para o valor do investimento em conhecimento e tecnologia em longo prazo. A literatura científica 
relata diversos estudos realizados com o objetivo de analisar a eficácia de mecanismos usados para a realização 
de empreendimentos de P&D, dentre eles as parcerias entre o setor produtivo e a academia e centros de 
pesquisa. Segundo o artigo intitulado "R&D Venture: proposition of a technology transfer concept for 
breakthrough technologies with R&D cooperation: A case study in the energy sector", de S Hess e R Y Siegwart, 
de abril de 2013, a parceria constitui um modo prático de realizar transferência de tecnologia e explorar seu 
futuro mediante cooperação em P&D. O artigo realiza um estudo de caso focado no setor de energia, e 
recomenda a cuidadosa compreensão das diferentes perspectivas do conceito por parte da indústria, da 
academia e das parcerias propriamente ditas. 

Mas antes de prosseguir na exploração das diferentes perspectivas do conceito de transferência de tecnologia, 
creio ser importante relembrar e discutir os significados de "tecnologia" e "transferência de tecnologia", 
segundo definições encontradas em glossários tais como o da FINEP e Wikipedia. O termo tecnologia se refere 
ao conjunto ordenado de conhecimentos empregados na produção e comercialização de bens e serviços, e que 
está integrado não só por conhecimentos científicos, provenientes das ciências naturais, sociais e humanas, mas 
igualmente por conhecimentos empíricos que resultam de observações, experiência, atitudes específicas e 
tradição oral e escrita. O termo "transferência de tecnologia" se refere à transferência de conhecimento técnico 
ou científico (por exemplo: resultados de pesquisas e investigações científicas) em combinação com fatores de 
produção, estando intimamente relacionado a "tornar disponível para indivíduos, empresas ou governos 
habilidades, conhecimentos, tecnologias, métodos de manufatura, tipos de manufatura e outras facilidades", 
com o objetivo de assegurar que o desenvolvimento científico e tecnológico seja mais amplamente acessível à 
sociedade. 

Portanto, é possível que as perspectivas por parte das diferentes instâncias corriqueiramente impinjam alguma 
interpretação errônea. Por exemplo, é possível que a indústria ou mesmo a academia tendam a considerar 
tecnologia como um conjunto de ferramentais e, por consequência, transferência de tecnologia como a 
disponibilização de um produto acabado e funcional, excluindo o conhecimento envolvido. Entretanto, ambos os 
termos se referem a um arcabouço complexo que se inicia na obtenção do conhecimento. Ora, se o 
conhecimento é um dos ingredientes principais nesse contexto, como se faz para transferi-lo? 

O grande desafio para a transferência de tecnologia e, portanto, de conhecimento se materializa no 
aprendizado. Para aprender, é necessário participar. O setor industrial deve, ao participar de um 
empreendimento de P&D, por exemplo, participar ativamente da geração do conhecimento, uma vez que esta 
remete diretamente ao aprendizado. Em outras palavras, o conceito inerente a muitos programas de P&D deve 
ser repensado. Em vez de transferir produtos desenvolvidos, deve-se promover a integração de todos os 
parceiros na geração do conhecimento. Entretanto, é notório que a cultura empresarial neste país, em sua 
maioria, repudia o exercício de atividades de P&D "por não gerarem benefícios práticos" e a cultura acadêmica, 
também em sua maioria, procura afastar a interação com o setor produtivo para não se contaminar com o foco 
exclusivo na prática. Ambas as posturas precisam ser revisadas. Os conceitos dos agentes de fomento também 
devem ser revisados, com o objetivo de promover a geração de tecnologia, ou, como exposto acima, a geração 
de conhecimento que pode, por sua vez, criar grande valor. 

Assim, voltando ao ponto defendido pelos autores mencionados no primeiro parágrafo, a transferência de 
tecnologia mediante parcerias e cooperações em P&D é um assunto muito mais profundo do que tem sido 
percebido pela sociedade brasileira. Não se trata apenas de estabelecer um mecanismo para fazer fluir o 
conhecimento gerado na academia para atingir um produto almejado pela empresa, mas sim de uma interação 
em que ambos os conhecimentos, científico e prático, interagem como forma de criar tecnologia e, 
consequentemente, diferencial competitivo e excelência. 

Esta edição apresenta cinco artigos. O primeiro apresenta um modelo econômico que aborda a otimização da 
programação diária da operação de usinas hidrelétricas em cascata com vistas a dar subsídios para a tomada de 
decisão, tratando a incerteza relativa às vazões, reduzindo os volumes vertidos e assim aumentando a eficiência 
na produção de energia. O segundo artigo discorre sobre os desafios do setor elétrico no que se refere ao seu 
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programa de P&D como caminho para a inovação, buscando evidenciar parâmetros para a melhoria do 
programa face à sua metodologia, seus conceitos intrínsecos e seu objetivos no tocante à inovação tecnológica. 
O terceiro artigo discute pesquisa, normas e regulamentos relacionados à ciência do fogo, as demandas no país 
para verificação do comportamento de materiais e sistemas construtivos quanto à resistência e reação ao fogo, 
o tratamento da parte acústica do problema, tudo isso com ênfase de aplicação em subestações de energia. O 
quarto artigo trata das relações entre o aumento da demanda de energia  elétrica e os custos da produção de 
energia em um sistema isolado, especificamente no sistema de Manaus. O quinto e último artigo analisa os 
impactos da inserção de um critério relacionado à produção de energia por pequenas centrais hidroelétricas na 
distribuição do ICMS de Minas Gerais. 

Em nome do corpo consultivo e do corpo editorial, desejamos a todos boa leitura e que ela possa oportunizar 
benefícios a todo o setor. 

 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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Modelagem econômica 
para a tomada de decisões 
na programação diária da 
operação de usinas 
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Abstract: This paper presents an energy operation 
optimization approach focused on eight reservoirs located 
in southern Brazil. These reservoirs have unique 
characteristics that cannot suffer simplifications and should 
be considered, even if it leads to higher computational 
costs. Connected to this is the fact that these reservoirs do 
not have marked seasonality regarding their inflows. A 
methodology adapted from the Stochastic Theory of 
Reservoirs was developed aiming at handling the 
uncertainty regarding this specific characteristics of the 
Brazilian southern region. The proposed methodology was 
simulated and the results showed to be satisfactory 
considering the reduction in spillage, which means waste of 
energy. Also, these results were used with Production 
Theory in daily schedule of hydroelectric plants producing 
very satisfactory results at this stage of the generation 
planning. 

Keywords:  Hydroelectric plants, optimization, dynamic 
programming, mixed integer programming, daily schedule. 

 
Resumo: Este artigo apresenta uma abordagem de 
otimização da operação energética focada em oito 
reservatórios localizados na região sul do Brasil. Estes 
reservatórios possuem características específicas que 
precisam ser consideradas e não podem sofrer 
simplificações, ainda que isto incorra em maiores custos 
computacionais. Associado a isso existe o fato de que o 
regime de vazões afluentes aos reservatórios não possui 
sazonalidade marcada. Um método adaptado da Teoria 
Estocástica dos Reservatórios foi desenvolvido para o 
tratamento da incerteza relativa às vazões. A simulação das 
decisões propostas pelo método produziu resultados 
satisfatórios, reduzindo os vertimentos nos períodos em que 
eles ocorrem com mais intensidade. Os resultados foram 
também utilizados com a Teoria da Produção na 
programação diária da operação, trazendo resultados 
satisfatórios também nessa etapa do planejamento. 

Palavras-Chave: Usina hidrelétrica, otimização, 
programação dinâmica, programação inteira mista, 
programação diária. 

1 Introdução 

A programação diária da operação é a etapa do 
planejamento da geração na qual se define o despacho de 
geração para cada unidade geradora de cada usina para 
cada meia hora do próximo dia. Na elaboração do programa 
de geração devem ser observados todos os aspectos 
relevantes em tempo real bem como as diretrizes definidas 
em outras etapas do planejamento como a mensal e anual.  

No Brasil, a geração de energia elétrica ocorre no âmbito do 
Sistema Interligado Nacional (SIN) que compreende a 
produção e transmissão de energia elétrica e atende 96,6% 
do consumo nacional. Neste contexto, o SIN possui 
despacho centralizado sendo o Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) o responsável pelo planejamento e 
programação da geração, o qual desenvolve essas atividades 
em conjunto com os proprietários dos ativos de geração.  

Planejar a operação do SIN é uma tarefa de alta 
complexidade e, para tal, o ONS utiliza modelos 
computacionais com a finalidade de otimizar a operação. 
Esses modelos foram concebidos sob uma visão sistêmica 
em detrimento de aspectos específicos relacionados a 
determinados aproveitamentos. Em consequência disso, os 
agentes proprietários se tornam responsáveis pelo 
atendimento dessas especificidades, e o fazem na etapa de 
programação diária. 

Para que o programa de geração atenda às necessidades do 
sistema bem como as especificidades de cada agente 
gerador, este deve dispor de ferramentas computacionais 
capazes de tratar seus aproveitamentos adequadamente. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 
ferramenta matemática computacional capaz de subsidiar o 
agente de geração no processo de tomada de decisão da 
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programação diária da operação. A ferramenta considera 
todas as características especiais de cada aproveitamento e 
oferece uma forma otimizada de definir o despacho de 
geração para cada unidade geradora de cada usina para 
cada meia hora do dia subsequente. 

A ferramenta ora desenvolvida foi aplicada ao parque 
gerador da COPEL, que é formado por sete usinas de grande 
porte e um reservatório sem grande capacidade geradora, 
porém com um desvio para o reservatório de uma das 
grandes usinas mencionadas. Esse desvio é uma das 
particularidades do sistema da COPEL que não são 
adequadamente representadas nos modelos adotados pelo 
ONS, e que serão descritas em detalhe na próxima seção.  

2 Método 

Será apresentado nesta seção o parque gerador da COPEL, 
juntamente com detalhes de suas particularidades e das 
modelagens matemáticas. No Item “Resultados”, a 
importância da consideração dessas particularidades será 
mostrada pela comparação com os resultados provenientes 
de modelagens simplificadas. 

2.1 Características específicas do sistema  

A maior parte do parque gerador da COPEL está localizada 
na bacia do rio Iguaçu, na região sul do Brasil. Na cascata do 
rio Iguaçu está situado, primeiramente, o reservatório da 
usina de Foz do Areia (Governador Bento Munhoz - GBM) e, 
imediatamente a jusante, afogando o canal de fuga da 
usina, encontra-se o reservatório de Segredo (Governador 
Ney Braga - GNB) com um volume útil dez vezes menor que 
o de Foz do Areia. O reservatório de Segredo recebe, além 
da vazão defluente de Foz do Areia e a vazão incremental, 
uma vazão transferida do reservatório de Derivação do Rio 
Jordão (DRJ) (vide figura 1). A montante do reservatório de 
DRJ se encontram as UHEs Santa Clara (SCL) e Fundão (FND), 
sendo que o canal de fuga da UHE Fundão é afogado pelo 
reservatório de DRJ. Na figura 1 existem duas usinas 
destacadas em amarelo claro que não pertencem à COPEL e 
não farão parte do estudo. Além das usinas da bacia do 
Iguaçu, existem mais duas: Governador Parigot de Souza 
(GPS) no rio Capivari e Mauá no rio Tibagi.  

A bacia do Iguaçu possui as características típicas da região 
sul no tocante à ausência de sazonalidade definida no 
regime de vazões, tendo uma resposta muito rápida à 
precipitação e também um histórico de vazões com grande 
variabilidade, fazendo com que as previsões de vazão para 
meses à frente sejam pouco confiáveis. A imprevisibilidade 
dificulta o planejamento da geração das usinas levando-as a 
consideráveis vertimentos, como se observa na tabela 1 e, 
em indesejáveis períodos de estiagens, ao total 
desligamento das unidades geradoras com atendimento a 
restrições ambientais e de uso múltiplo por meio de 
vertimentos como se observou no primeiro semestre de 
2012. 

A existência de canais de fuga afogados, transferências de 
vazão entre dois reservatórios e principalmente ausência de 
sazonalidade requerem uma modelagem detalhada, a qual 

não é encontrada nos modelos oficiais adotados pelo ONS 
(de acordo com o manual dos modelos) e na literatura [1] 
[2] [3]. Desta maneira, as modelagens matemáticas serão 
detalhadas nesta seção.  

 

Tabela 1: Média anual dos vertimentos de Foz do Areia. 

Ano Vertimento (m³/s) Vertimento (%mlt) 

2011 254 39,3 

2010 244 37,7 

2009 156 24,1 

 

 

Figura 1: Topologia do sistema. 

2.2 Afogamentos dos canais de fuga 

O afogamento do canal de fuga de Foz do Areia pelo 
reservatório de Segredo se dá devido à faixa operativa do 
reservatório de Segredo que vai da cota 602 m (em relação 
ao nível do mar) à cota 607 m, e o canal de fuga de Foz do 
Areia está na cota 601,7 m. Quando existe tal afogamento, o 
nível de jusante passa a ser uma função da vazão defluente 
da sua respectiva usina e do nível de montante da usina 
imediatamente a jusante, como apresentado em [4]. 
Quando não existe tal afogamento, o nível de jusante é uma 
função apenas da vazão defluente. Para a sua determinação 
utilizam-se polinômios de nível do canal de fuga para alguns 
níveis da usina a jusante e os valores intermediários são 
calculados por interpolação linear. A figura 2 mostra os 
polinômios plotados para Foz do Areia como exemplo. Além 
de Foz do Areia, as usinas de Segredo e Fundão possuem 
seus respectivos canais de fuga afogados. 

O fato de haver afogamento do canal de fuga significa um 
aumento significativo da complexidade do problema, 
dificultando a modelagem, já que a função de produção da 
usina passa a depender também de informações da usina 
imediatamente a jusante. Esta questão foi detalhadamente 
modelada assumindo-se o custo computacional associado. 

 

Figura 2: Curvas de nível de jusante para Foz do Areia. 
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2.3 As transferências de vazões entre os reservatórios de 
Segredo e DRJ 

 
A transferência de vazão se dá através de um túnel 
subterrâneo que liga o reservatório de Segredo ao 
reservatório do desvio do Jordão. O sistema de 
transferência de vazão é o mesmo de vasos comunicantes, 
em que a quantidade de vazão transferida é função da 
diferença entre as cotas montantes de Segredo e DRJ. O 
reservatório de DRJ possui uma PCH que turbina uma vazão 
constante de 10 m³/s e um vertedouro tipo lâmina livre que 
verte automaticamente quando sua cota excede a cota da 
soleira da comporta (610 m). A figura 3 mostra a curva da 
vazão pela diferença de cota. Cabe ressaltar que a 
transferência de vazão se dá tanto do reservatório de DRJ 
para Segredo quanto no sentido inverso, tudo em função da 
diferença de cota. 

 

Figura 3: Vazão transferida entre Segredo e DRJ. 

2.4 A imprevisibilidade das vazões e a programação 
dinâmica  

Devido à existência da incerteza a respeito do regime de 
vazões, o horizonte de estudo foi estendido de alguns dias, 
que seria o horizonte tradicional de abordagens voltadas 
para a programação diária, para dois meses. Desta maneira 
foi possível tratar adequadamente a incerteza característica 
do sistema, mediante o estudo da operação energética da 
cascata em foco.  

Na otimização da operação energética da cascata foi 
utilizada a Programação Dinâmica Discreta Determinística 
(PDDD) com horizonte de dois meses. O primeiro mês foi 
discretizado em semanas e tratado de forma determinística. 
Para o segundo mês, o qual não foi discretizado, foram 
geradas séries sintéticas na utilização do método de Monte 
Carlo constituindo um método adaptado da Teoria 
Estocástica dos Reservatórios descrita por Gomide [5], com 
a finalidade de tratar as incertezas das vazões. A seção 2.4.1 
detalha a Programação Dinâmica e a seção 2.4.2 detalha a 
adaptação da Teoria Estocástica dos Reservatórios para o 
segundo mês. 

Cabe ressaltar que neste horizonte de estudo, o interesse do 
agente proprietário dos aproveitamentos é a maximização 
da geração do seu sistema,  no contexto do despacho 

centralizado no ONS. Dessa maneira, a formulação do 
problema de otimização tomará esse fato como premissa.  

2.4.1 A programação dinâmica discreta determinística 

O problema foi resolvido por Programação Dinâmica 
Discreta Determinística (PDDD), conforme apresentada por 
Labadie [6]. Como este trabalho considera um sistema de 
múltiplos reservatórios, há um aumento na complexidade 
do problema que costuma culminar na conhecida “Maldição 
da Dimensionalidade”. Foi empregada uma granulometria 
na discretização tal que viabilizasse o custo computacional. 
Além dessa medida, o espaço de busca foi limitado 
reduzindo significativamente o número de combinações 
calculadas na PDDD. Considerou-se o nível inicial para a 
primeira semana do primeiro mês, e os limites 
subsequentes foram determinados considerando os 
extremos de deplecionamento (máxima vazão defluente) e 
de enchimento (vazão defluente zero). O horizonte de 
estudo foi de dois meses, sendo que o primeiro mês 
discretizado em semanas e resolvido via PDDD. A carga foi 
considerada acima da capacidade de atendimento do 
sistema hidrelétrico a fim de maximizar a sua utilização. A 
configuração do sistema é aquele representado na figura 1, 
com uma térmica com capacidade de geração infinita e 
função de custo tal qual o utilizado por Soares e Carneiro 
[2], e dada pela equação 1. 

   
 

 
           (1) 

Onde    é o custo da térmica e     é a geração térmica. 
A formulação do problema de PDDD é dada pelas equações 
de 2 a 6. 
 

   ∑    (      )
 
      (2) 

 
sujeito a: 

  
 (  

     
 )      

     
      (3) 

 

    
    

    (  
     

 
    

    
 )     (4) 

 

            (5) 

 

            (6) 
 

onde: 
 
   – Carga no estágio t (MW médios) – (Total de T semanas); 
 
    – Geração hidráulica total no estágio t (MW médios); 
 

  
 (  

     
 ) - Geração hidroelétrica média na usina i no 

estágio t (MW médios); 
 

  - produtividade específica [MW/(m³/s/m)]; 
 

   
  - Altura de queda líquida na usina i no estágio t 

(m).sendo uma diferença entre o nível de montante (função 
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do volume armazenado) e o nível de jusante (função da 
vazão defluente e do nível de montante da usina a jusante 
quando há afogamento do canal de fuga) descontada a 
perda de carga (função da vazão turbinada); 
 

    
  – Volume armazenado na usina i no início do estágio 

t+1 (igual ao volume armazenado na usina i no final do 
estágio t ) (m³); 
 

  
  - Volume armazenado na usina i no inicio do estágio t 

(m³); 
 
  – Constante igual ao número de segundos em cada 
estágio; 
 

  
  – Vazão incremental à usina i no estágio t (m³/s); 

 

   
 
 – Vazão defluente na usina j, sendo j índice para as 

usinas a montante da usina i (m³/s); 
 

   
  – Vazão transferida da usina k para a usina i, sendo k o  

índice para a usina que transfere vazão para a usina i (m³/s); 
 

  
  – Vazão turbinada média na usina i no estágio t (m³/s); 

    /   - Limites inferior / superior para o volume 

armazenado na usina i (m³); 
 

   – Limite inferior para a vazão turbinada na usina i (m³/s); 

 

   - Limite superior para a vazão turbinada na usina i (m³/s). 

2.4.2  A imprevisibilidade das vazões 

A pergunta que se tenta responder é: “Quanto se deve 
deplecionar o reservatório para o fim do primeiro mês de tal 
forma que se equilibre os prováveis vertimentos (no 
segundo mês) com a perda de altura líquida decorrente do 
deplecionamento?” Esta pergunta é respondida por meio de 
uma função que associa um custo de operação para cada 
estado de armazenamento no final do primeiro mês. Esta é 
a informação sobre o segundo mês entregue para a PDDD 
otimizar o primeiro mês de forma determinística. 

Com o objetivo de assegurar a compatibilidade da superfície 
de custo para o segundo mês com as superfícies do primeiro 
mês, o método de Monte Carlo foi utilizado com uma 
modelagem muito próxima àquela utilizada na PDDD para o 
primeiro mês. Entretanto não é resolvido um problema de 
otimização para cada estado (como na PDDD), mas sim 
utiliza-se uma vazão turbinada constante, tomando o 
máximo valor permitido considerando a disponibilidade da 
usina no período. 

A função de produção utilizada é a da equação 7. 

  
 (  

     
    )    (  

     )     
        (7) 

onde qv é a vazão vertida. 

 Simula-se para cada estado de armazenamento dos 
reservatórios a geração hidrelétrica debitando-se da vazão 
turbinada a vazão vertida associada àquele estado e àquela 
série. Desta forma penaliza-se o vertimento como um valor 
adicional de geração térmica, uma vez que a geração 
hidrelétrica será menor. O custo da operação é, então, 
calculado pela equação 1 para cada estado e para cada 
série. O valor esperado para o custo de operação em cada 
estado é calculado, determinando assim a função de custo. 
A figura 4 mostra a superfície de custo do segundo mês para 
Santa Clara e Jordão. Observa-se que a “taxa de variação” 
da curva vai diminuindo até chegar a zero (em relação a 
Santa Clara) no seu ponto de equilíbrio, onde a perda de 
altura líquida se equilibra com os vertimentos.  

Para a geração das séries sintéticas, a técnica empregada é 
baseada na formulação periódica autorregressiva de ordem 
p, também referida como “PAR(p)”, porém o método de 
geração é diferente. Utilizou-se um modelo autorregressivo 
com médias móveis contemporâneo de ordens p e q, 
também referido como “CARMA(p, q)”, multivariado, não 
periódico [7] [8]. A figura 5 mostra o histograma das mil 
séries geradas para o mês de agosto de 2011 para o 
reservatório de Foz do Areia.  

 

 

Figura 4: Curva de custo calculada no segundo mês (Santa Clara e Jordão). 
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Figura 5: Histograma para as mil séries geradas para Foz do Areia. 

 

2.5   A interação com a etapa de programação diária 

A solução do problema formulado em PDDD é uma 
sequência de geração média semanal para cada usina. 
Porém essa sequência normalmente não é utilizada, uma 
vez que a geração das usinas é definida pelo ONS. A 
sequência é usada apenas como parâmetro para o rateio da 
geração requerida pelo ONS para as usinas estudadas, a fim 
de otimizar a operação energética dos reservatórios.  

Na programação diária, a geração da usina é programada 
para cada máquina e cada meia hora do próximo dia. Encina 
[9] e Vieira [10] detalham muito bem essa etapa do 
planejamento da geração.  

Para o caso do sistema de usinas ora estudado, o ONS 
informa o montante que todo o conjunto deve gerar a cada 
meia hora do dia, ficando a cargo do agente gerador ratear 
o montante para suas usinas. Com isso, a soma da geração 
das usinas deve ser igual à carga (consumo da área de 
controle da COPEL) somada ao intercâmbio (definido pelo 
ONS). Este fato está contemplado na equação 14. 

Outro parâmetro utilizado é o valor da água, definido pela 
equação 8 conforme Silva [11]. 

 

       
   

   
   (8) 

onde: 

     - Valor da água para a usina i em ($/Hm³); 

  - Volume armazenado no reservatório da usina i (Hm³); 

   - Custo futuro da operação calculado pelo algoritmo de 

PDDD ($) (Figura 4). 

Calculado o valor da água, que também é conhecido como 
preço sombra, pode-se utilizar a Teoria da Produção para 
tratar o problema da programação diária. A Teoria da 
Produção, como apresentado por Bitu e Born [12] faz parte 
da Teoria Econômica, especificamente, Microeconomia, em 
que estão definidos os custos totais, custos unitários e 
custos marginais. 

 As equações de 9 a 11 calculam essas grandezas. 

 

      (   )       (   )            (9) 
 

      (   )  
      (   )

   
  (10) 

 

       (   )  
       (   )

    
 (11) 

 

onde: 

      (   ) - Custo total para um determinado patamar de 
produção gh ($); 

      - Volume turbinado na usina i como função da geração 
(Hm³); 

     - Valor da água para a usina i em ($/Hm³); 

      (   ) - Custo unitário para um determinado 
patamar de produção gh na usina i ($); 

      (   )- Custo marginal para um determinado 
patamar de produção gh na usina i ($/ MW med). 

A figura 6 mostra as curvas de custos unitários e marginais 
para as usinas de Foz do Areia e Segredo operando com 1, 2, 
3 ou 4 máquinas, onde se pode observar que o custo 
marginal se iguala ao custo unitário quando este alcança o 
seu mínimo, o que está de acordo com Bitu e Born [12]. 

O valor da água é oriundo de um modelo de otimização cuja 
formulação minimiza o custo de geração térmica fictícia. 
Essa geração térmica pode ser entendida como uma 
penalização e o valor da água pode ser interpretado como a 
capacidade que determinada usina tem de evitar essa 
penalização (capacidade de gerar mais energia hidrelétrica). 
Desta maneira, calculados os custos pelas equações de 9 a 
11, o problema da programação diária pode ser formulado 
de maneira a atender ao despacho centralizado (carga mais 
intercâmbio) minimizando o custo (que é função do valor da 
água).  Com esta formulação, o despacho centralizado é 
atendido sem o detrimento dos interesses do proprietário 
dos aproveitamentos. 

 

 

 

 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  18   |   APRIL  2013 
 

6 

 

 
Figura 6: Curvas de custos unitários (contínuas) e marginais (tracejadas) para as usinas de Foz do Areia e Segredo. 

 

Definidos os custos, basta resolver o problema de 
programação inteira mista mediante uma heurística que 
combina programação dinâmica, para resolver a 
programação inteira, e programação não linear, com base 
em Takigawa et al. [13] e Zhu [14]. A formulação é dada pelas 
equações de 12 a 20. 

   ∑ ∑       (   
      

 )  
   

 
             (12) 

sujeito a: 

 

   
           

     
    (   

     
 )   (   

 ) (13) 

 
                   (14) 

 
∑    

       
      (15) 

 

   
     

     
    (16) 

 

 (    )
   

  (    )
   

   (17) 

 (    )
       (    )

        (18) 

 

|    
        

 |         (19) 

 

       |    
        

 |           (20) 

onde: 
 
T – Número de intervalos de meia hora (48 meias horas por 
dia); 

    
  - Número de máquinas sincronizadas na usina i no 

intervalo t; 

Us – Número total de usinas; 

u – Vazão turbinada (m³/s); 

g – Aceleração da gravidade (m/s²); 

rt - Rendimento da turbina; 

rg - Rendimento do gerador; 

     -  Intercâmbio no intervalo t definido pelo ONS (MW 
médio); 

   – Previsão de demanda (carga) para o intervalo t (MW 
médio na meia hora); 

    - Reserva de potência no intervalo t (MW médio); 

  - Meta de geração para a usina i calculada com base no 
resultado do modelo de horizonte mensal; 

   
     

  - Limites inferior / superior para a geração na usina 

i no intervalo t (MW médio); 

 (    )
   

  (    )
   

- Tempo total / tempo mínimo de operação 

contínua para a máquina k (s); 

 

 (    )
       (    )

       - Tempo total / mínimo fora de 

operação da máquina k (s); 
 
     - Custo de parada e partida na usina i ($). 
 
Os custos de parada e partida das máquinas possuem 
valores monetários reais (R$) que devem ser transformados 
em valores monetários do modelo de otimização. 
Considerando que esses custos serão remunerados por 
meio da geração própria da usina e, segundo as atuais 
regras do setor, a geração é remunerada pela Tarifa de 
Energia de Otimização (TEO), é possível calcular quanto da 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  18   |   APRIL  2013 
 

7 

 

geração da usina é necessária para arcar com os custos de 
parada e partida. Além disso, é também possível calcular 
quanto de água do reservatório deve ser utilizada para a 
geração que paga esses custos (equação 3). Finalmente,  
ressalta-se que a água possui valor e esse valor também 
deve ser considerado no cálculo. Dessa maneira, a equação 

21 faz a referida transformação.  

   ( )  
           

             
                       (21) 

onde: 
 

   ( )- Custo de parada e partida ($) transformado; 
 

     - Custo unitário de parada e partida (R$/MW); 
 

      - Potência da máquina a parar ou partir (MW); 
 
TEO - Tarifa de Energia de Otimização, aquela que remunera 
a geração segundo as atuais regras do setor (R$/MW.s). 
 
Com esta equação, os custos de parada e partida são 
entendidos pelo modelo que tenderá a priorizar as curvas 
de rendimento com maior número de paradas e partidas em 
usinas com elevado valor da água. Naquelas usinas com 
valor da água reduzido, o modelo minimizará o número de 
paradas e partidas sob pena de operar a usina em pontos de 
rendimento baixo. Operar em pontos de baixo rendimento 
significa perda de água, porém, água de pouco valor. 

3 Resultados 

Os resultados serão apresentados em três partes:  

1. Impactos da modelagem do afogamento dos 
canais de fuga e da vazão transferida para o 
horizonte mensal; 

2. Uma comparação entre a operação verificada no 
ano de 2011 e uma simulação do despacho 
proposto pelo modelo de otimização com 
horizonte mensal, utilizando vazões verificadas 
(equações de 1 a 7); 

3. Uma comparação entre o despacho de geração 
construído para o dia 01/07/2011, chamado de 
“Caso Base”, com o despacho de geração que seria 
proposto pelo modelo de otimização descrito 
neste trabalho (equações de 8 a 21) segundo o 
critério de custos. 

3.1 Impactos da modelagem do afogamento dos canais de 
fuga e da vazão transferida 

Para analisar exclusivamente o impacto da modelagem do 
afogamento dos canais de fuga e da vazão transferida 

(modelagem completa), foram feitas duas rodadas especiais 
considerando:  

 apenas os reservatórios de Foz do Areia e 
Segredo; 

 reservatório de DRJ modelado com uma cota 
média constante (para fins de cálculo da vazão 
transferida);  

 horizonte de 180 dias; 
 vazões determinísticas para todo o período.  

As figuras 7 e 8 mostram o resultado desta rodada especial 
para o caso da modelagem completa e da modelagem sem a 
consideração do afogamento e da vazão transferida 
(modelagem simplificada). 

 

 
Figura 7: Evolução dos armazenamentos para a modelagem 

simplificada. 
 
 

 
Figura 8: Evolução dos armazenamentos para a modelagem 

completa. 
 

Para a modelagem simplificada, o sistema considerado é de 
apenas duas usinas em cascata. Com referência a este tipo 
de sistema, Soares e Carneiro [2] apresentam uma 
metodologia muito próxima, onde foi utilizado o “Network 
Flow Algorithms” com três reservatórios em cascata. Nesse 
artigo foi mostrado que a operação ótima para reservatórios 
em cascata deve ser feita por meio do deplecionamento de 
montante para jusante. Esse resultado está em acordo com 
o observado na figura 7 para a modelagem sem afogamento 
e sem vazão transferida. 

 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  18   |   APRIL  2013 
 

8 

 

Figura 9: Comparação de Foz do Areia e Segredo – operação verificada x nova proposta. 

Figura 10: Comparação para Santa Clara e Jordão - operação verificada x nova proposta. 

 

Observa-se, contudo, que quando se trata de afogamento 
do canal de fuga e a inclusão da vazão transferida, o 
resultado é justamente o inverso (figura 8), ou seja, a 
política ótima indica um deplecionamento inicial no 
reservatório de Segredo que se encontra a jusante. No 
trabalho de Ferreira [15] encontra-se resultado semelhante, 
porém na época não existia transferência de vazão, existia 
apenas o afogamento do canal de fuga das usinas. A 
existência da transferência de vazão acentua a tendência de 
se deplecionar a usina a jusante. Caso os resultados 
apresentados nas figuras 7 e 8 fossem concordantes, a 
modelagem dos afogamentos dos canais de fuga e da 
transferência de vazão não seria necessária para a 
abordagem de otimização. 

3.2   Simulação para o ano de 2011 

As figuras 9 e 10 apresentam comparativamente a evolução 
dos armazenamentos observados e a simulação do 
despacho proposto pelo modelo para o ano de 2011, 
considerando níveis e vazões verificados. Foram rodados 
doze casos do modelo de otimização, sendo um para cada 
mês e um caso adicional para dezembro de 2010, indicando 
o nível ótimo de armazenamento para o início do período 
estudado. A tabela 2 apresenta os valores referentes ao 
gráfico da figura 9 e a tabela 3 os valores referentes ao 
gráfico da figura 10. 

Tabela 2: Resultados do modelo de otimização mensal. 

2011 
Média 

PRD. 
Média Ger (%) Vert.(m³/s) Var (%) 

GBM 
Ver. 1,125 100,00 254,5 100,00 

GBM 
Sim. 1,093 +14,34 121,1 -52,5 

SGD 
Ver. 0,880 100,00 401,3 100,00 

SGD 
Sim. 0,888 +27,18 408,2 +1,70 

 
Tabela 3: Resultados do modelo de otimização mensal. 

2011 - 
Média 

PRD. 
Média Ger (%) Vert.(m³/s) Var (%) 

S.Clara 
Ver. 0,807 100,00 41,64 100,00 

S.Clara 
Sim. 0,780 +11,01 26,35 -36,72 

Fundão 
Ver. 0,815 100,00 58,70 100,00 

Fundão 
Sim. 0,836 +34,80 39,27 -33,11 

Jordão 
Ver. -  53,60 100 

Jordão 
Sim. -  13,90 -74,07 
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As figuras 9 e 10 mostram que o modelo de otimização 
mensal tende a operar com os reservatórios mais 
deplecionados, regularizando com isso as entradas de 
cheias. Porém, como se observa nas tabelas 2 e 3, não se 
verificou uma redução significativa na produtividade média 
das usinas. Em Segredo e Fundão, ao contrário, houve até 
um aumento. Pode-se verificar também um expressivo 
aumento na geração das usinas e, consequentemente, uma 
considerável redução nos vertimentos. 

3.3   Os despachos de geração para 01/07/2011 

Finalmente, a tabela 4 apresenta a comparação da nova 
proposta, que é a solução do problema definido pelas 
equações de 8 a 20, com o despacho programado na época 
para o dia 01/07/2011, segundo o critério de custo de 
operação. 

 
Tabela 4: Comparação entre os casos. 

Caso 
N0 de partidas e 

paradas 
Custo Total 

($) 
Var(%) 

Caso Base 23 204.345,03 100 

Nova 
Proposta 

18 147.920,29 -27,6 

 
Verifica-se uma redução de mais de 25% no custo de 
operação. Como esse custo se refere ao modelo de 
otimização e não a custos reais, a conclusão é de que o 
modelo atendeu a mesma carga porém o sistema terminou 
com mais energia armazenada podendo ser utilizada nos 
próximos dias, semanas ou meses. 

4 Conclusões 

Uma nova proposta de modelagem e otimização da 
operação mensal de sete usinas foi detalhada, apresentada 
e implementada. Mostra-se que a modelagem adequada do 
afogamento do canal de fuga e da transferência de vazão 
leva a uma operação ótima distinta daquela indicada por 
outras modelagens em que tais características são 
desconsideradas. Com a modelagem detalhada, a incerteza 
relativa às vazões foi tratada. A adaptação da Teoria 
Estocástica dos Reservatórios ofereceu excelentes 
resultados em se tratando de períodos com vertimentos. A 
redução traria um incremento na receita do agente gerador 
da ordem de R$ 30.000.000,00 em 2011, considerando as 
atuais regras do setor. 
 
Não se esperam ganhos da ordem de 50%, como aqui 
apresentados, em períodos em que não existem 
vertimentos. Nesse caso, os ganhos se limitam à 
manutenção de uma altura líquida tal que ofereça uma boa 
produtividade para o sistema. 
 
Com relação ao horizonte diário, a nova proposta distribuiu 
a geração das usinas ao longo da curva de carga do dia com 
base nas curvas de custo como aquelas da figura 6 e 
também considerando as metas rateadas calculadas pelo 
modelo de otimização mensal. A Teoria da Produção 
mostrou-se uma ferramenta útil para o agente gerador 

proprietário de um número limitado de aproveitamentos 
despachados centralizadamente pelo ONS. 
Como os montantes de geração são definidos pelo ONS, os 
resultados do modelo de horizonte mensal oferecem as 
metas que são utilizadas para o rateio da geração definida 
garantindo a operação energética ótima da cascata. Além 
disso, a utilização do valor da água na formulação do 
modelo de horizonte diário reduziu o número de paradas e 
partidas das unidades geradoras e utilizou água de menor 
valor, o que leva o sistema a terminar o período com mais 
energia armazenada. 
 
Maiores detalhes do trabalho descrito neste artigo podem 
ser encontrados no trabalho de Nacif [16]. 
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Abstract: The purpose of this paper is to explore important 
issues, reported in the scientific literature, in the context of 
technological innovation obtained from R&D activities and, 
despite the degree of subjectivity and the breadth and 
diversity of the parameters involved, inter-relate them with 
the strategies and concepts inherent to the R&D programme 
of the National Electric Energy Agency (ANEEL), whose focus 
is to produce practical innovative results from R&D projects. 
The result of this analysis is confronted with interviews to 
agents within the programme, which were made with the 
aim of identifying personal perceptions on the results of 
their programmes. Finally, an analysis of this comparison is 
made with the purpose of determining parameters that 
could be used to improve the programme in relation to its 
methodology, its intrinsec concepts and its goals with regard 
to technological innovation. 

Keywords: R&D, research and development, technology 
innovation, electric energy, ANEEL. 

Resumo: O objetivo deste artigo é explorar, com base na 
literatura científica, questões importantes no contexto de 
inovação tecnológica a partir de empreendimentos de P&D 
e, não obstante o grau de subjetividade e a abrangência e 
diversidade dos parâmetros envolvidos, inter-relacioná-las 
às estratégias e conceitos inerentes ao programa de P&D da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo foco é 

gerar resultados práticos de inovação a partir de projetos de 
P&D. O resultado dessa análise é confrontado com 
entrevistas a agentes inseridos no programa, as quais foram 
realizadas com o objetivo de identificar percepções sobre os 
resultados de seus programas. Por  fim, uma análise desse 
confronto é feita com o objetivo de evidenciar parâmetros 
que poderiam ser usados para a melhoria do programa face 
à sua metodologia, a seus conceitos intrínsecos e a seus 
objetivos no tocante à inovação tecnológica. 

Palavras-chave: P&D, pesquisa e desenvolvimento, inovação 
tecnológica, energia elétrica, ANEEL. 

1 Introdução 

Os agentes do setor elétrico brasileiro são obrigados por lei 
a investir em programas de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) desde o ano 2000. O procedimento pelo qual o 
investimento é realizado deve seguir as recomendações da 
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Após a 
promulgação da Lei 9.991/2000, projetos de P&D tornaram 
possível o desenvolvimento de novos produtos e técnicas 
inovadoras no setor. Este artigo explora as formas de 
parceria entre as concessionárias do setor e universidades e 
institutos de pesquisa, com vistas a analisar, discutir  e 
sugerir possíveis melhorias na forma de interação, o que 
pode permitir um melhor aproveitamento dos resultados de 
P&D por parte das empresas. 

São obrigadas a investir em P&D as concessionárias, 
permissionárias ou autorizadas de distribuição, transmissão 
e geração de energia elétrica. A exceção é para aqueles que 
geram exclusivamente a partir de pequenas centrais 
hidrelétricas (PCHs), biomassa, cogeração qualificada, usinas 
eólicas e solares. Além da legislação específica, a 
obrigatoriedade do investimento também pode ser tratada 
nos contratos de concessão desses agentes. As 
distribuidoras de energia, que serão tratadas com maior 
destaque neste artigo, devem aplicar 0,20% de sua receita 
operacional líquida (ROL) em projetos de P&D, conforme a a 
Lei 12.212/2010, que alterou a Lei 9.991/2000. Esse 
percentual aumenta a partir de 2016, segundo a mesma lei, 
para 0,30%. Cabe à ANEEL regulamentar, acompanhar e 
avaliar os resultados do programa [1]. 

A legislação vigente para o setor elétrico demonstra a 
preocupação do Governo Federal na promoção da inovação 
mediante a pesquisa científica. Como resume o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

1
, “a partir da década de 

1990, as políticas de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) no 
Brasil passaram a incorporar mecanismos de fomento 
explicitamente dirigidos ao setor produtivo. Como resultado 
da crescente ênfase em inovação, diversos movimentos 
foram observados no marco institucional das atividades de 
CT&I no país. Assim, em 1999, foram criados os fundos 
setoriais da ciência e tecnologia e, em meados da década de 
2000, foi promulgada a lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004). 

                                                           
1
 O IPEA é uma fundação pública federal vinculada à Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Suas atividades 
de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional às ações 
governamentais para a formulação e reformulação de políticas 
públicas e programas de desenvolvimento brasileiros [2]. 
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Ainda em meados daquela década, foi aperfeiçoada a 
legislação relativa aos incentivos fiscais para a inovação, que 
passaram a compor o terceiro capítulo da Lei 11.196/2005, 
conhecida como ´Lei do Bem´, e intensificaram-se os 
programas e as chamadas públicas para apoio a empresas 
pela Financiadora de Estudos e Projetos – (FINEP)” [2] [3]. 

Neves e Carvalho também citam o processo de privatização 
do setor elétrico na década de 1990 como o mecanismo que 
possibilitou a evolução para a obrigatoriedade do 
investimento em pesquisa: “o setor não tinha alterações tão 
expressivas desde a criação da Eletrobrás, em 1962. [...] As 
mudanças implementadas alteraram o ambiente tornando-o 
competitivo, obrigando as empresas a buscarem novas 
tecnologias para serem diferenciadas no setor”. Os autores 
ainda afirmam que “com a criação da ANEEL, em 1996, P&D 
passou a ter maior importância no Sistema Elétrico 
Brasileiro (SEB)” [4]. 

Como principal diferencial dos projetos de P&D 
regulamentados pela ANEEL, é possível citar a 
obrigatoriedade de geração de resultados auditáveis. A 
ANEEL determina que “diferentemente da pesquisa 
acadêmica pura, que se caracteriza pela liberdade de 
investigação, os programas de P&D no setor de energia 
elétrica deverão ter metas e resultados bem definidos” [1]. 
As diretrizes e orientações que visam à geração dos 
resultados são especificadas no Manual do Programa de 
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de 
Energia Elétrica, cuja última versão foi aprovada em 2012 – 
conforme Resolução Normativa nº 504, de 14/08/2012. O 
Manual prevê a possibilidade de investimento nas seguintes 
áreas: fontes alternativas de geração de energia elétrica; 
geração termelétrica; gestão de bacias e reservatórios; meio 
ambiente; segurança; eficiência energética; planejamento 
de sistemas de energia elétrica; operação de sistemas de 
energia elétrica; supervisão, controle e proteção de 
sistemas de energia elétrica; qualidade e confiabilidade dos 
serviços de energia elétrica; medição, faturamento e 
combate a perdas comerciais.  

Desde a versão anterior, de 2008, o Manual prevê a 
aprovação do projeto pela ANEEL apenas após sua 
execução, ou seja, o foco da avaliação está no resultado 
produzido no projeto. Uma vez que a avaliação é feita após 
a conclusão do projeto (avaliação ex-post), e a ANEEL 
preconiza a natureza científica desses empreendimentos, 
cabe às concessionárias responsáveis uma postura madura 
quanto ao caráter do projeto. Em contrapartida, a mudança 
provocou maior rapidez na execução dos projetos, que não 
correm o risco de sofrer atrasos devido a demoras nas 
vistorias e aprovação inicial por parte da ANEEL [5] [6]. 

Neste artigo serão apresentados os desafios e dificuldades 
que os programas de P&D no setor elétrico enfrentam, 
enfatizando o relacionamento com universidades e 
institutos de pesquisa em busca da geração e internalização 
do conhecimento.  

A elaboração do conteúdo foi baseada na revisão da 
literatura e em entrevistas realizadas com responsáveis 
pelos programas de P&D de distribuidoras de energia e 
também com representantes do setor acadêmico e 

científico. Foram escolhidas duas concessionárias de 
pequeno e duas de grande porte para a realização das 
entrevistas, para desta forma buscar indicar de que forma o 
faturamento das empresas interfere no desenvolvimento 
dos projetos. O ponto de vista de um instituto de pesquisa e 
dois institutos de ensino superior (IES) também foi sondado, 
uma vez que grande parte dos programas de P&D já 
desenvolvidos são realizados em parcerias com essas 
instituições. As empresas de pequeno porte que 
participaram da pesquisa fazem parte da Associação 
Brasileira de Distribuidoras de Energia de Menor Porte – 
ABRADEMP. A diferenciação entre os dois grupos seguiu o 
padrão de análise da ANEEL, que considera pequenas as 
concessionárias que atendem a mercados de energia 
inferiores a 1 TWh (terawatt hora)

2
 [7]. 

2 A pesquisa no setor elétrico brasileiro 

Algumas características do setor elétrico brasileiro devem 
ser levadas em conta para análise dos programas de P&D. 
As concessões de longo prazo e a matriz energética baseada 
em hidrelétricas (que podem ser consideradas 
tecnologicamente maduras) não estimulam a concorrência 
por inovação. Em suas pesquisas o IPEA descreve o setor 
como “regulado, com baixa concorrência, em que os 
agentes que nele atuam têm baixo risco quanto à cobertura 
dos custos pelas receitas previstas. Além disso, é 
compartimentado em geração, transmissão e distribuição, o 
que gera desincentivo ao desenvolvimento de tecnologias 
que afetem outras etapas. [...] pode ser considerado um 
setor tecnologicamente maduro, no qual se espera que 
inovações incrementais sejam mais comuns do que as 
radicais” [3]. Trata-se de uma indústria que por si só tem 
impacto significativo no desenvolvimento do país, como 
fator determinante para o funcionamento de diversas 
cadeias produtivas. Guedes [8] considera que “A energia é 
fator determinante para o desenvolvimento econômico e 
social, visto que fornece apoio mecânico, térmico e elétrico 
às ações humanas”. A autora relata que essas características 
fazem com que o setor conviva com duas diretrizes: “a) O 
desenvolvimento tecnológico visando a atingir maior 
qualidade e eficiência tanto na produção quanto na 
aplicação dos recursos energéticos [...]; e b) Ações voltadas 
ao aumento do acesso às fontes mais eficientes de energia”. 

Fazem parte da indústria da energia no Brasil 63 
concessionárias do serviço público de distribuição de 
energia elétrica - além de um conjunto de permissionárias. 
Atualmente 180 agentes do setor investem em P&D 
(compulsoriamente). Destes, cerca de metade (87) possui 
parcerias com centros de pesquisa cadastrados no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) [3]. De acordo com levantamento realizado pela IPEA 
em 2012, há um total de 2.431 registros de projetos na base 
de dados da ANEEL – totalizando aproximadamente R$ 
1.420.000.000,00 em investimentos de P&D. Sobre esse 
levantamento, o IPEA conclui que “os valores totais por ano 
de início de projeto crescem a partir de 2002 e situam-se 
entre R$ 150 milhões e R$ 200 milhões entre 2002 e 2005. A 

                                                           
2
 Esta diferenciação é encontrada no ranking de qualidade do 

serviço das distribuidoras do país. 
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partir daí, entre 2006 e 2007, os valores passam a situar-se 
em torno de R$ 300 milhões, que correspondem a cerca de 
2,8% dos investimentos federais em P&D” [3]. 

2.1 Contexto histórico 

A realização de pesquisa no Brasil em busca de inovação é 
relativamente recente. As políticas de incentivo a ciência e 
tecnologia começaram a ser aplicadas apenas por volta da 
metade do século XX. O marco do financiamento 
sistemático da ciência é o ano de 1951, com a criação do 
CNPq e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES). “A função do CNPq era ampla, uma 
espécie de ‘estado-maior da ciência, da técnica e da 
indústria, capaz de traçar rumos seguros aos trabalhos de 
pesquisas’ científicas e tecnológicas do país, 
desenvolvendo-os e coordenando-os de modo sistemático” 
[9]. O Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951, definia o 
objetivo da CAPES: “assegurar a existência de pessoal 
especializado em quantidade e qualidade suficientes para 
atender às necessidades dos empreendimentos públicos e 
privados que visam ao desenvolvimento do país” [10]. 
Vivia-se a “Era Vargas”, e buscava-se construir um país 
desenvolvido e independente. “A industrialização pesada e a 
complexidade da administração pública trouxeram à tona a 
necessidade urgente de formação de especialistas e 
pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade” [10]. 

Guedes resume o período após a criação do CNPq e CAPES 
da seguinte forma: “A estruturação do setor de C&T 
brasileiro vincula-se ao esforço de planejamento 
governamental empreendido a partir do final da década de 
1960, e teve como marco inicial a inauguração da 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), em 1967, e a 
criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT)” [8]. O Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT, atualmente Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI) foi criado apenas em 1985, 
por meio do Decreto nº 91.146. “Com a criação do MCT, 
esse órgão passou então a coordenar o trabalho de 
execução dos programas e ações voltadas à consolidação da 
Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, sendo 
que a FINEP e o CNPq foram incorporados à sua estrutura” 
[8]. Atualmente o MCTI considera a pesquisa em energia 
elétrica e fontes renováveis como uma de suas prioridades. 
Em 2013 o Ministério anunciou parceria com a ANEEL e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) firmando um acordo de cooperação técnica para a 
criação do Plano de Apoio à Inovação Tecnológica no Setor 
Elétrico - Inova Energia, com orçamento de R$ 3 bilhões 
[11]. 

A pesquisa realizada no período ainda não se mostrava em 
conexão com as necessidades da cadeia produtiva. Sua 
natureza era basicamente acadêmica. A busca por melhores 
resultados em inovação e uma maior conexão entre 
pesquisa e indústria levou à criação dos fundos setoriais. 
Guedes, citando Pacheco, diz que “o período de 1999 a 2002 
teve poucos precedentes no que se refere à criação de 
políticas de incentivo à inovação por parte do governo 
federal brasileiro. A criação dos fundos setoriais foi, 
indiscutivelmente, uma política de grande impacto sobre os 

investimentos do Estado em P&D” [8]. Entre os dezessete 
fundos criados no período, o destaque é para o CTEnerg – 
Fundo Setorial de Energia (Lei 9.991, de 2000), a Lei da 
Inovação (Lei nº 10.973, de 2004) e a chamada Lei do Bem 
(Lei nº 11.196, de 2005). 

A Lei da Inovação tem o objetivo de melhorar os níveis de 
desempenho de P&D, enquanto a Lei do Bem dispõe sobre 
incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Guedes 
considera que a primeira “foi desenhada com vistas a 
promover a inovação em empresas privadas e incentivar 
parcerias entre universidades, institutos de pesquisas e 
empresas, e flexibilizar a contratação de pesquisadores 
ligados a universidades” e que juntamente com a segunda 
“constituem o marco regulatório que viabiliza a concessão 
de subvenção econômica no Brasil” [8]. 

Além da busca pela independência tecnológica, o estímulo 
do governo para que o setor privado aumentasse seu 
investimento em P&D deu-se também pela percepção de 
que os países ricos investiam substancialmente mais na 
ciência. Velho et al. [12] citam as características desse 
período: “Foi apenas após o início dos anos 90 que o MCT 
estruturou um conjunto de medidas para estimular o setor 
privado a investir em P&D e interagir com o setor público de 
pesquisa. A motivação dessa iniciativa foi a percepção de 
que o Brasil estava gastando muito menos em C&T do que 
os países avançados e de que não havia outra maneira para 
aumentar esse gasto a não ser que se conseguisse um 
aumento substantivo da parte do setor privado. 
Informações sobre o dispêndio em C&T por diferentes 
fontes para os anos 1990-1992 mostram que o país investia 
1,23% de seu PIB em C&T, dos quais mais de 75% eram 
gastos pelo governo. Países desenvolvidos como os EUA, 
Japão, Alemanha, França e Reino Unido dedicam 3% de seu 
PIB para C&T, e os investimentos em P&D de suas empresas 
produtivas chegam a 40-60% do total de investimentos 
nesse setor”. 

Enquanto as políticas de financiamento público de P&D 
eram definidas, o setor elétrico brasileiro também passava 
por uma reestruturação. Nos anos 1990 a administração das 
empresas ainda era realizada de forma centralizada. Guedes 
cita algumas falhas desse modelo: “ineficiência econômica, 
vulnerabilidade a reveses financeiros e elevado serviço da 
dívida davam indícios de que essa já não era a melhor forma 
de progredir” [8]. A busca por um novo modelo de operação 
teve início com a Lei nº 8.631, que definiu uma nova 
fórmula para o cálculo das tarifas – baseada no custo das 
empresas e projetada para refletir as necessidades de fluxo 
de caixa. “A reestruturação e privatização do setor elétrico 
só ocorreu efetivamente após 1995, ano em que foi 
aprovada a Lei das Concessões (Lei nº 8.987), que forneceu 
as regras gerais para a licitação das concessões em vários 
segmentos de infraestrutura, incluindo o setor elétrico. 
Também foram estabelecidos os direitos e obrigações das 
concessionárias e reconhecida a necessidade de um sistema 
tarifário e regulador que garantisse o equilíbrio econômico e 
financeiros da concessão” [8]. As mudanças nos cálculos de 
tarifas e concessões deram início a uma série de 
privatizações no setor elétrico, buscando a reestruturação 
de empresas à beira do sucateamento e possibilitando a 
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cobrança de resultados e investimentos em pesquisa por 
parte dos novos proprietários [13] [14]. 

“O novo modelo do setor elétrico visa a atingir três 
objetivos principais: 

 Garantir a segurança do suprimento de energia 
elétrica; 

 Promover a modicidade tarifária; 

 Promover a inserção social no Setor Elétrico 
Brasileiro, em particular pelos programas de 
universalização de atendimento” [13]. 

Nesse contexto foram criados o Mercado Atacadista de 
Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(NOS), e posteriormente a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). “Em termos institucionais, o novo modelo 
definiu a criação de uma entidade responsável pelo 
planejamento do setor elétrico em longo prazo, a Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE); uma instituição com a função 
de avaliar permanentemente a segurança do suprimento de 
energia elétrica, o Comitê de Monitoramento do Setor 
Elétrico (CMSE); e uma instituição para dar continuidade às 
atividades do Mercado Atacadista de Energia (MAE), 
relativas à comercialização de energia elétrica no Sistema 
Interligado, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
(CCEE)” [13]. A ANEEL foi criada por meio da Lei nº 9.427, 
em 1996. É uma autarquia em regime especial, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. “A agência tem como 
atribuições regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a 
distribuição e a comercialização da energia elétrica, 
atendendo reclamações de agentes e consumidores com 
equilíbrio entre as partes e em benefício da sociedade; 
mediar conflitos de interesses entre os agentes do setor 
elétrico e entre estes e os consumidores; conceder, permitir 
e autorizar instalações e serviços de energia; garantir tarifas 
justas; zelar pela qualidade do serviço; exigir investimentos; 
estimular a competição entre os operadores; e assegurar a 
universalização dos serviços” [14]. A ANEEL também é a 
responsável por lançar as diretrizes, fiscalizar e avaliar os 
programas de P&D desenvolvidos compulsoriamente pelos 
agentes [1]. 

2.2 P&D ANEEL e a interação com universidades 

Suzigan e Albuquerque [15] consideram que “uma avaliação 
razoavelmente consensual na literatura da economia da 
tecnologia relativa ao Brasil ressalta o estágio ainda precário 
da construção do sistema nacional de inovação”. Os autores 
colocam o país ao lado de México, Argentina, Uruguai, 
África do Sul, Índia e China. Velho et al. [12] também 
concluem que o Brasil não se inclui no grupo das sociedades 
baseadas no conhecimento – “Esta categoria é constituída 
por um grupo de países com a habilidade de criar, distribuir 
e explorar o conhecimento de maneira a melhorar suas 
vantagens competitivas, criação de riqueza e melhores 
padrões de vida para sua população”. 

Entretanto, vale ressaltar que a compreensão sobre a 
natureza do processo de inovação tem evoluído para uma 
abordagem mais integrada. “Esquematicamente, pode-se 

distinguir dois modelos interpretativos básicos do processo 
de inovação. 1) Modelo linear, segundo o qual o processo de 
inovação ocorreria por etapas sucessivas das atividades de 
pesquisa básica e aplicada para o desenvolvimento 
experimental e, em seguida, para a produção e 
comercialização. Nesse modelo, a manutenção da 
infraestrutura destinada às atividades de pesquisa básica é 
considerada uma função do setor público, que também 
deveria apoiar fortemente a pesquisa aplicada, realizada em 
institutos nacionais, cabendo às empresas a pesquisa 
tecnológica. 2) Modelo sistêmico, que se apoia em uma 
concepção mais ampla e complexa do fenômeno da 
inovação, enfatizando a influência simultânea de fatores 
organizacionais, institucionais e econômicos nos processos 
de geração, difusão e uso de CT&I” [16]. 

A parceria entre empresas, universidades e governo é 
considerada por diversos autores a melhor opção para que 
efetivamente a inovação seja possível e aplicada: formam 
uma rede de conhecimento. Senhoras [17] define o conceito 
de rede da seguinte forma: “[...] podem ser interpretadas 
pela imagem de uma teia, que estruturalmente é composta 
por nós, que representam espaços fixos ou atores, e que 
estão conectados por um conjunto de linhas, que 
correspondem aos espaços de fluxos e aos laços entre os 
atores. Apesar da ausência de uma visão única ou 
consensual, observa-se nas interpretações sobre as redes 
que uma característica geralmente comum é a presença de 
uma fluidez reticular que pode ser embasada em uma 
conexão de espaços ou de atores”. Definida como teoria da 
hélice tripla, a união entre os três atores tem sido definitiva 
para a pesquisa no país. Por muito tempo levou-se em conta 
que apenas as empresas seriam as responsáveis pela criação 
de tecnologia (teoria do sistema nacional de inovação), e 
também já houve momentos na história em que o estado 
era o principal realizador da pesquisa. Nos últimos anos, 
entretanto, a hélice tripla tem sido considerada o principal 
modelo de gestão da ciência com sucesso, possibilitando 
que países ganhem destaque mundialmente graças ao 
conhecimento gerado [8] [12] [15] [16]. 

Guedes resume a hélice tripla da seguinte forma, situando-a 
no período pós Guerra Fria quando a emergência por um 
modelo de desenvolvimento econômico baseado no 
conhecimento levou ao questionamento sobre o papel 
apropriado da universidade na transferência do 
conhecimento: “É estabelecido então um novo contrato 
social entre a universidade e a sociedade, onde a 
contribuição daquela passa a ser vista tanto no longo 
quanto no curto prazo, diferentemente do que pregava o 
modelo linear de inovação, que presumia que a contribuição 
do conhecimento acadêmico para a economia apareceria 
apenas no longo prazo. [...] Propõe a aproximação das 
relações entre universidades e empresas. Nesse modelo, a 
pesquisa básica fundamenta-se em transições infinitas 
(endless transition) voltadas para a utilização, o que 
aconteceria por uma série de processos intermediários, 
frequentemente estimuladas pelo governo. E o que geraria 
as infinitas transições seria a infraestrutura das economias 
baseadas intensamente no conhecimento. Trata-se de um 
modelo de espiral de inovação onde é necessário 
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compreender as múltiplas e recíprocas interações nos 
diferentes estágios de capitalização do conhecimento” [8].  

Realizar essa interação com universidades de forma 
produtiva e duradoura seria de vital importância para o 
desenvolvimento do país. Conforme concluem De Negri e 
Albuquerque [16], “A questão fundamental seria articular a 
produção científica com a produção tecnológica e com o 
sistema produtivo no país. [...] Esta articulação e interação 
de produção científica com desenvolvimento tecnológico, 
oferta com demanda de conhecimento, pesquisa básica com 
aplicada e o desenvolvimento de novos produtos com 
processos seria, portanto, a chave de um sistema de 
inovação capaz de alavancar o desenvolvimento econômico 
dos países”. Porém, o que se nota no Brasil é que as 
relações entre as empresas e universidades são 
relativamente frágeis – instituídas para a realização de 
poucos projetos específicos, sem uma concreta interação. 
Em grande parte dos casos, as empresas financiam uma 
pesquisa específica e após sua finalização não mantêm 
vínculo com a universidade ou com a pesquisa realizada – 
recebem apenas seu resultado pronto. Para um melhor 
aproveitamento dos recursos, diversos autores defendem 
que a pesquisa realizada nas universidades não deveria ser 
substituta à realizada por empresas, mas complementar. Ou 
seja, as empresas também deveriam manter seus centros de 
pesquisa de forma a sempre viabilizar a continuidade das 
pesquisas, do desenvolvimento de tecnologias, sem amarras 
a um projeto específico [3] [8] [12] [15] [16] [17]. 

Conforme descrevem Velho et al. [12], “as ações 
governamentais para promover a aproximação entre 
universidades e empresas pode ter produzido resultados 
durante a vigência de contratos específicos tendo sido, no 
entanto, incapazes de criar ligações mais duradouras. [...] O 
setor privado, apesar de aumentar sua contribuição para as 
atividades de P&D, não investiu na criação de uma estrutura 
própria de P&D. Consequentemente, as instituições públicas 
de pesquisa, no momento em que se engajaram nos 
projetos de colaboração com as firmas, atuaram como 
substitutas de uma estrutura própria de capacidade de P&D 
e não como parceiras na pesquisa. Nessas circunstâncias, é 
muito improvável que um sistema de inovação eficiente 
tomasse forma e que uma ‘cultura tecnológica’ pudesse ser 
criada”. 

Bambini da Silva e Mazzali [18] argumentam que, sob a 
perspectiva do aprendizado organizacional, o sucesso entre 
universidade e empresas somente pode ocorrer se gerar 
conhecimento para ambos os envolvidos. Concluem, após 
análise de diversas interações entre os dois agentes, que o 
maior motivo de insucesso dessa parceria é a ocorrência de 
discordâncias. Afirmam os autores que “a eliminação ou 
redução da discordância entre os parceiros é uma condição 
necessária para a eficiente gestão da parceria, 
influenciando, de forma decisiva, o sucesso da parceria [...]. 
Se as divergências entre os parceiros permanecerem como 
uma grande força, será impossível criar condições para o 
aprendizado. Além disso, mesmo se as divergências forem 
eliminadas ou reduzidas, serão necessárias estratégias de 
incentivo ao aprendizado”. Entre as principais causas de 
divergências, destacam-se as diferenças de cultura, a 

natureza dos objetivos, produtos gerados, relacionamentos 
e horizonte de trabalho. 

O IPEA, porém, analisando as interações entre 
concessionárias de energia e universidades no 
desenvolvimento de projetos de P&D considera que essa 
relação obteve êxito. Entretanto, constata que a relação 
ainda não é ideal e na maior parte dos casos a participação 
das empresas no desenvolvimento dos projetos é baixa. 
Apenas em projetos de maior porte os agentes se envolvem 
de forma mais intensa. Nos demais, a participação só é 
destacada nas fases inicial (na definição e prospecção do 
projeto) e final – para compilação de dados, formulação e 
envio de relatório à ANEEL. Conforme citado anteriormente, 
dos 180 agentes do setor elétrico que tiveram seus projetos 
de P&D analisados pelo Instituto, 87 possuem parceria com 
centros de pesquisa cadastrados no CNPQ. A análise do IPEA 
conclui que “os agentes parecem desenvolver uma relação 
muito mais forte com universidades e centros de pesquisa 
do que com empresas. Se, por um lado, isso pode ser visto 
como a emergência de uma cultura de inovação nas 
empresas do setor, por outro levanta a hipótese de que os 
agentes, por não possuírem uma estratégia definida de 
P&D, optam por terceirizar essas atividades para 
universidades e grupos de pesquisa no Brasil” [3]. 

2.3 Desafios para pesquisa e desenvolvimento como um 
caminho para a inovação 

Rapini e Righi [19], em sua análise sobre as interações entre 
empresas, universidades e institutos de pesquisas ligados ao 
CNPq, destacam que o país conta com expressiva 
comunidade acadêmica e científica, mesmo ainda sendo 
deficitário em mão de obra qualificada. Dados do MCTI de 
2013 mostram que o país é responsável pela publicação de 
40 mil artigos científicos em revistas especializadas a cada 
ano (2,63% da produção mundial) [20]. Entretanto, Rapini e 
Righi e também outros autores afirmam que mesmo tendo 
uma quantidade considerável de pesquisadores, o 
aproveitamento ainda é pequeno. Aumentar esse 
rendimento é um dos maiores desafios dos programas de 
P&D no país. Uma das alternativas para alcançar este 
objetivo é, também de acordo com Rapini e Righi, “pelo 
aumento da interação das universidades com as empresas, 
uma vez que as universidades propiciam redirecionar as 
atividades produtivas das empresas para avanços inovativos 
em produtos e processos” [11] [19] [20]. 

A obrigatoriedade de execução de P&D para os agentes do 
setor elétrico contribuiu para a realização de pesquisa no 
setor, mas seus participantes não mostraram rendimento 
em produção científica maior do que aqueles que não 
participaram desse tipo de projeto. Conforme mostra o 
levantamento do IPEA, “em relação à produtividade de 
artigos e capítulos de livros escritos, há apenas diferença 
estatisticamente significante no período anterior ao 
primeiro projeto dentro do programa regulado pela Aneel. 
[...] Os resultados obtidos mostram que indivíduos que não 
se envolveram em projetos da Aneel eram mais produtivos 
antes do Programa”. Na mesma análise, levando agora em 
conta a produção de patentes, o resultado também mostrou 
que o programa ANEEL não melhorou os índices de registro: 
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“Os resultados mostram que os indivíduos que se 
envolveram em projetos da Aneel tiveram mais patentes 
concedidas no período anterior ao programa” [3]. 

Apenas 2% dos projetos de P&D geram patentes, conforme 
levantamento feito por Guedes [8]. Apesar de parecer um 
rendimento irrisório, deve-se levar em conta que nem 
sempre as empresas optam por registrar patentes visando a 
proteger dados. Há também a tendência em se preferir a 
publicação de artigos, conforme afirmam Oliveira e Filion 
[21]: “Em realidade, valorizam-se exageradamente as 
publicações e deixa-se de valorizar a aplicação da pesquisa. 
Depois de o artigo ter sido publicado, os pesquisadores não 
se interessam em procurar uma empresa para desenvolver o 
produto. [...] assim, as repercussões para a sociedade que 
financia as pesquisas são frequentemente mínimas ou 
mesmo nulas” [4] [21]. 

Apesar da preferência pela publicação de artigos em relação 
ao desenvolvimento de produtos, é inegável que ainda 
assim o programa de P&D ANEEL contribui para o 
desenvolvimento de ciência e tecnologia. Guedes [8] 
também conclui em sua análise que “A política de P&D 
implementada pela ANEEL tem contribuído tanto para a 
difusão de conhecimento, haja vista que cada projeto 
resultou, em média, em um artigo publicado, quanto para a 
formação de recursos humanos (especialistas, mestres e 
doutores). [...] Por sua vez, a absorção de mão de obra 
qualificada por parte das empresas reguladas tem sido 
irrisória” [4]. A qualificação dos recursos humanos é 
considerada por Saénz Sánchez e de Souza Paula [22] 
essencial para o sucesso da busca por inovação e tecnologia, 
e os autores não se limitam a considerar que apenas os 
pesquisadores diretamente envolvidos nos processos devem 
ser qualificados. Para eles, a inovação depende da 
qualificação de todos: “[...] é cada vez mais urgente um 
amplo desenvolvimento do nível cultural e educacional da 
população (a eliminação do analfabetismo científico). As 
mudanças tecnológicas não devem ser enclaves de 
determinadas camadas ou estratos privilegiados da 
sociedade; essas mudanças devem servir, em primeiríssimo 
lugar, para elevar a qualidade e o nível de vida de toda a 
população e garantir o pleno uso e desfrute da ciência e 
tecnologia e a realização plena das inovações. Assim, tanto 
do ponto de vista da formação profissional quanto da 
capacitação ampla da sociedade, torna-se necessária uma 
verdadeira revolução no sistema educacional, além da 
reflexão crítica sobre as políticas, mecanismos e 
instrumentos de sustentação desse sistema e da P&D&E

3
 

(sic) no país” . 

Saénz Sánchez e de Souza Paula, Albuquerque et al., Rapini 
e Righi, e outros autores consideram que a concentração da 
produção científica em poucos centros de desenvolvimento 
é um dos obstáculos a serem vencidos. Albuquerque et al. 
ressaltam que deve ser levado em conta que o país tem 
dimensões continentais e significativas diferenças 
estruturais em suas regiões. Por esse motivo, a necessidade 
de políticas de desenvolvimento locais se faz presente. Após 

                                                           
3
 Os autores referem-se a “P&D e Educação” como “Pesquisa, 

Desenvolvimento e Educação”, usando a sigla “P&D&E”. 

 

o levantamento de dados da produção científica em todo o 
país, os autores concluem que “do ponto de vista da 
distribuição espacial das atividades inovativas no Brasil, [...] 
ela se encontra altamente concentrada no centro-sul do 
País, notadamente na região Sudeste. Mais do que isso, foi 
mostrado que essa concentração, ao contrário do caso 
americano, é superior à concentração da atividade 
econômico-produtiva” [18] [19] [22] [23]. 

Além da concentração geográfica da pesquisa realizada no 
país, Oliveira e Filion [21] também destacam a concentração 
da pesquisa na universidade e não no setor produtivo como 
uma dificuldade a ser vencida. “No Brasil há uma ineficiência 
quanto à transferência de tecnologia, pois, ao contrário de 
outros países desenvolvidos, as empresas não apresentam 
tradição de investimento em P&D e os profissionais mais 
qualificados estão concentrados nas universidades e não no 
setor produtivo”. Os autores completam afirmando que “a 
inovação só completa seu ciclo dentro das empresas, 
quando as tecnologias geradas em laboratório são 
incorporadas em produtos e comercializadas com sucesso 
no mercado”. Sobre esse tema, de Negri e Cavalcante [16] 
afirmam que a busca pelo desenvolvimento tecnológico não 
exclui a pesquisa puramente científica. Os dois processos 
devem ser complementares: “A questão fundamental seria 
articular a produção científica com a produção tecnológica e 
com o sistema produtivo do país”. Citando Freeman, os 
autores concluem que “a fraca infraestrutura científica e 
tecnológica e seu reduzido relacionamento com o setor 
produtivo seriam elementos que permitem distinguir os 
sistemas de inovação latino-americanos dos asiáticos. 

O fato de que no Brasil o Estado seja ainda o principal 
financiador de pesquisas é um dos principais diferenciais em 
relação aos países desenvolvidos. Para este grupo de países 
que se destacam mundialmente pela produção tecnológica, 
está consolidada a posição de que a ciência e a tecnologia 
oferecem inestimáveis oportunidades a toda a sociedade, 
resultando em destaque no cenário econômico mundial. 
Nesses países o governo funciona mais como dinamizador 
do que financiador de pesquisa – é o facilitador e 
coordenador da busca pela tecnologia. Um exemplo de 
pesquisa financiada pelo governo é o P&D ANEEL. Após 
tornar-se obrigatório, as empresas aumentaram sua 
estrutura de pesquisa. Porém o incremento foi apenas para 
atender a burocracia inerente ao programa, e não para 
realização da pesquisa [4] [18] [19]. Zawislak [24] mostra na 
tabela 1 como é a relação de alguns países entre os 
investimentos em ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento e a relação entre esse investimento 
(Despensa Nacional com C&T – DNCT) e o Produto Interno 
Bruto (PIB). 

Zawislak ressalta que um dos motivos da pouca significância 
da pesquisa no Brasil em relação aos países desenvolvidos 
se deve ao fato de que as indústrias aqui instaladas não são 
essencialmente de tecnologia de ponta. A maioria delas 
importa a tecnologia, e os problemas a serem solucionados 
são de rotina, acessórios, sem necessidade de grandes 
inovações. Descreve o autor: “Nesse cenário, os problemas, 
principalmente os de rotina, que surgem nos processos 
produtivos são resolvidos por vias diferentes daquelas 
previamente estabelecidas pelo modelo de inovação que 
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está implícito nas tecnologias utilizadas – tecnologias que, 
na maior parte dos casos, têm projetos de origem externa. 
Tais ‘vias diferentes’ são constituídas na base do 
conhecimento empírico, da tentativa e erro informal, do 
‘chute’, da ‘emjambração’ (sic) que são originados dos 
recursos humanos diretamente ligados ao processo 
produtivo em questão” [24]. 

Tabela 1: Despesas com C&T / P&D por fonte de financiamento 
(Governo e Indústria) e relação DNCT / PIB (%). 

PAÍS GOVERNO (%) INDÚSTRIA (%) DNCT/PIB (%) 

Coréia do 
Sul 

19,0 81,0 1,78 

Japão 21,3 78,7 2,78 

Alemanha 35,8 64,2 2,71 

Inglaterra 39,8 60,2 2,42 

Canadá 44,7 55,3 1,30 

EUA 50,5 49,5 2,71 

França 52,9 47,1 2,33 

Itália 54,9 45,1 1,32 

Brasil 83,8 16,2 0,50 

    

Fonte: Main Science and Technology Indicators, OCDE; Brasil – 
MCT/CNPq; Coréia do Sul – Ministério de C&T da Coréia. Tabela 
extraída da publicação de Paulo Antônio Zawislak [24]. 

Além da profissionalização na pesquisa, a busca por um 
setor produtivo baseado em empresas de alta tecnologia é 
um dos maiores desafios para a inovação no país. Conforme 
levantamento realizado por Guedes, 35% dos produtos 
gerados por meio do P&D ANEEL estão em utilização. 
Entretanto, a maior parte desses produtos são inovações 
incrementais de processo, “o que pode encontrar explicação 
na característica eminentemente de serviços das empresas 
do setor elétrico e pela ainda irrisória participação de 
fabricantes de equipamentos nos projetos de P&D 
regulados pela ANEEL” [8]. 

3 A visão dos agentes 

Buscando compreender a visão dos agentes envolvidos no 
P&D ANEEL e as dificuldades encontradas, foram realizadas 
entrevistas com responsáveis pela gestão de projetos de 
P&D de quatro concessionárias, uma instituição de pesquisa 
e duas instituições de ensino superior (IES) que 
efetivamente participam do programa de P&D ANEEL. 
Foram escolhidas quatro distribuidoras de energia, sendo 
duas de pequeno porte – Companhia Campolaguense de 
Energia (Cocel) e Centrais Elétricas de Carazinho S.A. 
(Eletrocar) e duas de grande porte – a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel) e o Grupo Rede (Rede 
Energia), que opera diversas concessionárias em todo o país. 
A escolha se deu devido à intenção de demonstrar como o 
P&D pode ser encarado de diferentes formas em um mesmo 
meio – são todas distribuidoras de energia, porém vivem 

distintas realidades em termos de faturamento e estrutura. 
As respostas fornecidas pelos agentes serão retratadas a 
seguir. As questões foram tratadas por e-mail, no período 
entre 10 e 30 de abril de 2013. Os quatro gestores das 
concessionárias responderam a um mesmo questionário, e 
um segundo foi aplicado aos gestores do instituto de 
pesquisa e dos institutos de ensino superior. Vale ressaltar 
que as opiniões retratam a posição dos pesquisadores e 
gestores de projetos de P&D, não necessariamente a 
opinião das empresas. 

A Cocel
4
  é uma empresa de economia mista e atualmente 

atende 44 mil unidades consumidoras de energia. A 
Eletrocar

5
  também é de economia mista e atende cerca de 

31 mil unidades consumidoras. A Copel tem como seu maior 
acionista o Governo do Estado do Paraná e atende mais de 
quatro milhões de consumidores nos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, em um total de 303 
cidades. O Grupo Rede é privado e possui oito distribuidoras 
de energia: Caiuá, Cemart, Celtins, Enersul, Nacional, 
Bragantina, Vale Paranapanema e Força e Luz do Oeste. 
Atende 578 municípios em sete diferentes estados – São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará e 
Tocantins. 

Representando os centros de pesquisa foram escolhidos o 
Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec), 
com sede em Curitiba – PR, a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) e a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR). 

O Lactec desenvolve atividades de pesquisa desde 1959, 
sendo associado à Copel, à UFPR, à Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (FIEP), à Associação Comercial do 
Paraná (ACP) e ao Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) 
[25] [26] [27] [28] [29]. Deve-se reiterar que o Lactec 
notoriamente tem se sobressaído como uma das principais 
instituições de pesquisa participantes do programa de P&D 
da ANEEL, tendo estabelecido parcerias com um grande 
número de concessionárias de energia. Em 2012, por 
exemplo, a instituição administrou o valor aproximado de 
R$ 25 milhões em projetos de P&D do programa da ANEEL. 
Segundo informações do site institucional [30], três de seus 
projetos estão entre os trinta mais relevantes para o setor 
elétrico nos últimos dois anos, em seleção realizada pela 
agência reguladora. Tudo isso confere à sua escolha um alto 
grau de adequabilidade. 

As duas IESs escolhidas também apresentam histórico 
significativo de participação no programa de P&D ANEEL. 
Seus representantes foram escolhidos pelo grau de 
envolvimento no programa. A capacidade científica das duas 
instituições federais é notória e dispensa maiores detalhes. 

O questionário para os representantes das concessionárias 
teve sete questões, sendo apenas uma de múltipla escolha e 
as demais questões abertas. A questão de múltipla escolha 
tratou da definição que o entrevistado daria à gestão de 

                                                           
4 A concessão para distribuição de energia da Cocel é a cidade de Campo 

Largo – PR, região metropolitana de Curitiba. 
5 A concessão para distribuição de energia da Eletrocar é para as cidades 

gaúchas de Carazinho, Chapada, Almirante Tamandaré, Coqueiros, Santo 
Antonio do Planalto e Colorado. 
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P&D em sua empresa, com as seguintes opções de resposta: 
gestão própria, terceiriza, gestão mista – a própria empresa 
desenvolve os projetos com a participação de parceiros 
(neste caso, descrever como é o processo), envolve-se 
diretamente (com o desenvolvimento de mestrados, por 
exemplo). As questões abertas serão reproduzidas a seguir: 

1) Resultados de quantos projetos de sua empresa e 
de outras conhece? 

2) Quantos resultados de projetos de P&D estão 
sendo aplicados em sua empresa?  

3) Quais os parâmetros utilizados em sua empresa 
para avaliar o desempenho de um projeto de 
P&D?  

4) Em sua opinião, quais são as principais 
dificuldades para desenvolver e obter resultados 
satisfatórios de projetos de P&D?  

5) Em sua opinião, o que poderia melhorar no 
desenvolvimento de projetos de P&D?  

6) Qual sua opinião a respeito da dificuldade das 
concessionárias em formar um núcleo de 
pesquisa? 

Os pesquisadores do Lactec, da UFPR e da UTFPR foram 
questionados sobre seis temas, todos com perguntas 
abertas: 

1) Em média, quantos resultados de projetos de P&D 
executados por sua instituição em parceria com as 
concessionárias de energia elétrica são 
efetivamente aplicados? 

2) Entre as empresas parceiras, sob seu ponto de 
vista, o que é possível destacar como pontos 
fortes e pontos fracos das concessionárias que 
mais interferem nos resultados dos projetos de 
P&D? (não é necessário citar quais empresas) 

3) Em sua opinião, o programa de P&D da forma 
como é exigido pela ANEEL contribui para a 
melhoria da qualidade do serviço prestado pelas 
concessionárias? Por que? 

4) O porte da concessionária interfere de que forma 
na obtenção de resultados dos programas de 
P&D? 

5) Em sua opinião, quais as vantagens em realizar 
parcerias no desenvolvimento de projetos? E quais 
as desvantagens? 

6) Em sua opinião, o que poderia melhorar no 
desenvolvimento de projetos de P&D para 
obtenção de resultados mais satisfatórios? 

Os dados mais relevantes apontados pelos entrevistados 
serão retratados nos próximos parágrafos. 

Das quatro concessionárias entrevistadas, apenas uma 
realiza gestão própria dos projetos de P&D. Uma segunda 
informa que o processo é terceirizado e as demais realizam 

gestão mista – realizando parcerias com universidades ou 
institutos de pesquisa. Todos os gestores entrevistados têm 
conhecimento dos projetos desenvolvidos por suas 
empresas, e informam que alguns deles estão sendo 
aplicados conforme a relação a seguir: 

a) De dois projetos desenvolvidos, um foi aplicado 
por oito anos e outro apenas uma vez; 

b) Dois projetos sendo aplicados (ambos 
relacionados a desenvolvimento de software), 

c) Não sabe informar exatamente quantos, mas 
informa que a maioria está sendo utilizada; 

d) De dezessete conhecidos, onze são aplicados no 
dia a dia. 

Já o pesquisador do instituto de pesquisa informa que cerca 
de metade dos projetos desenvolvidos em parceria com as 
concessionárias estão sendo efetivamente aplicados. Um 
dos pesquisadores de IES mostrou ter um conceito 
alternativo de aplicação, pois prefere levar em conta todos 
os outros resultados gerados em empreendimentos de P&D. 
O outro pesquisador de IES relatou que não tem muito 
conhecimento sobre a questão, mas que conhecia três 
produtos de P&D em uso. 

Entre as dificuldades apontadas pelas empresas para o 
desenvolvimento dos projetos citados pelos gestores das 
concessionárias foram: 

 Falta de levantamento de informações sobre as 
reais necessidades dos clientes na fase de 
elaboração das propostas; 

 Falta de planejamento adequado da proposta de 
projeto frente aos critérios definidos na 
regulamentação; 

 Falta de aplicação de metodologias apropriadas 
para o desenvolvimento da pesquisa que está 
sendo proposta; 

 Falta de inclusão da inovação como um dos pilares 
da visão estratégica das empresas; 

 Equipe de gestão reduzida e falta de 
disponibilidade de profissionais da empresa para 
participar efetivamente do projeto de pesquisa; 

 Na aplicação, por falta de pessoal especializado; 

 Verba insuficiente. 

Os pontos fracos apontados pelo pesquisador do instituto 
de pesquisa são a falta de entendimento das questões de 
pesquisa e a atribuição de relevância para características de 
engenharia e não de pesquisa ao longo do desenvolvimento 
do projeto. Um dos dois pesquisadores de IES aponta, como 
pontos fracos, a indecisão das concessionárias no tocante ao 
uso da verba destinada a P&D, reiterando a falta de visão 
das concessionárias sobre a natureza das atividades de P&D, 
seus resultados, seus benefícios e seus riscos. O pesquisador 
reitera que existe muito receio nas concessionárias quanto a 
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um possível insucesso, destacando que esse receio é um 
equívoco, pois é algo inerente ao processo de P&D. 

Como pontos fortes, foram mencionados pelos 
pesquisadores o direcionamento para o resultado 
necessário, a comunicação com a área técnica do cliente e 
também a objetividade no acompanhamento do projeto. 
Um dos pesquisadores mencionou a autonomia, o foco na 
pesquisa e as bolsas para alunos de graduação como pontos 
fortes. 

Questionados a respeito dos parâmetros utilizados para 
avaliar o desempenho dos projetos de P&D, um dos 
entrevistados não soube responder (a avaliação é feita por 
área específica), um segundo apontou o uso dos parâmetros 
do Manual de P&D da ANEEL, um terceiro informou que não 
é realizado um acompanhamento pós projeto e o quarto, 
por sua vez, informou que são levados em conta a resolução 
de problemas potenciais, a melhoria no gerenciamento de 
problemas de distribuição e ainda o retorno econômico.  

Questionado se a forma como o programa de P&D é exigido 
pela ANEEL contribui para a melhoria do serviço prestado 
pelas concessionárias, o pesquisador do Lactec responde 
que sim, porque está desenvolvendo uma cultura de 
pesquisa e desenvolvimento no corpo técnico das empresas, 
o que as torna mais capacitadas para lidar com as novas 
tecnologias com uma postura que não é meramente 
absorvedora dos produtos impostos pelos fornecedores do 
setor. Sobre a mesma questão, um dos pesquisadores de IES 
mencionou que as contribuições para a melhoria da 
qualidade são mais percebidas em longo prazo. O segundo 
pesquisador de IES salientou que o programa de P&D da 
ANEEL, em sua metodologia antiga, era muito burocrático e 
cheio de interferências. Salientou que a autoridade e o 
poder de decisão foram delegados às concessionárias na 
metodologia atual do programa. Porém ele reiterou que 
muitos recursos são desperdiçados, pois os profissionais das 
concessionárias não têm maturidade suficiente para tratar 
de atividades de P&D, por não compreenderem sua 
natureza. 

Os entrevistados também foram questionados a respeito 
das dificuldades das concessionárias em formarem um 
núcleo de pesquisa, e foram recebidas as seguintes 
respostas: 

 Acredita que seria o ideal, mencionando que as 
pequenas concessionárias deveriam se unir para 
formá-lo; 

 Falta de pessoal qualificado e recursos financeiros 
(este item foi citado por dois entrevistados);  

 Falta de posição de destaque e de interesse para a 
área de P&D; 

 Custos para manutenção de grupos 
multidisciplinares especializados não justificaria a 
existência de um núcleo de pesquisa. 

A respeito das vantagens e desvantagens em realizar 
parcerias no desenvolvimento de projetos, o pesquisador do 
Lactec declarou o seguinte: “Do ponto de vista do executor, 

pode-se ter vantagens somando capacitações diferenciadas 
das empresas parceiras, por exemplo, um instituto de 
pesquisa e um fornecedor. Ou ainda uma instituição de 
ensino e um instituto de pesquisa. No primeiro caso, 
somam-se a capacidade de pesquisa e a capacidade de 
desenvolvimento de um produto. No segundo caso, 
somam-se a capacidade de pesquisa básica com a 
capacidade de pesquisa aplicada. Em termos de 
desvantagens, toda pesquisa é feita com pessoas e deve 
haver uma sinergia dos perfis pessoais e o pleno 
entendimento das responsabilidades de cada pessoa 
(entidade / participante) no projeto”. Um dos pesquisadores 
de IES citou como vantagem a interação entre a academia e 
a concessionária. O outro pesquisador de IES citou como 
vantagens a disponibilidade de recursos legalmente 
definidos, a possibilidade de explorar novos conhecimentos 
em situações aplicadas em prol de qualidade e 
produtividade e a ampliação de força de trabalho e de 
capacidade técnico-científica em temáticas diferenciadas. 
Este último ainda citou como desvantagens o excesso de 
burocracia no âmbito das concessionárias devido à 
indecisão sobre o uso dos recursos e o excesso de 
burocracia  interna e frente à ANEEL. 

Também foi indagada a opinião dos gestores sobre o que 
poderia melhorar no desenvolvimento de projetos de P&D, 
e as respostas foram as seguintes: 

 As metodologias de pesquisa, disponíveis na 
literatura, deveriam ser consideradas com mais 
frequência na elaboração e planejamento de 
projetos; 

 Tornar a inovação um dos pilares estratégicos 
capaz de trazer novas receitas, além de 
conhecimento e boas soluções para os problemas 
corriqueiros da concessionária; 

 Uma equipe maior e exclusivamente dedicada à 
inovação seria capaz de percorrer as diversas 
áreas da empresa para observar os problemas, 
ouvir as soluções e buscar nas universidades e nas 
indústrias as melhores soluções; 

 Superar o desafio da propriedade intelectual e a 
partilha de royalties; 

 Qualificação do quadro técnico envolvido; 

 Associação das pequenas distribuidoras buscando 
a solução de problemas potenciais comuns entre 
si. 

Já o entrevistado do instituto de pesquisa cita que uma 
mudança no enfoque do programa traria resultados mais 
satisfatórios, “pois hoje a regulamentação da ANEEL foca a 
originalidade, quando deveria focar a aplicação dos 
resultados”. Um dos pesquisadores de IES recomendou dar 
maior autonomia aos coordenadores dos projetos e 
flexibilidade no que diz respeito à relação entre os 
resultados obtidos e as metas originais do projeto. O 
segundo pesquisador de IES  recomendou “simplificar 
procedimentos de controle e acompanhamento, dando mais 
liberdade à exploração de frentes de oportunidades no 
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processo e a criação de resultados adicionais”. Recomendou 
ainda “valorizar todos os resultados obtidos, mesmo os não 
diretamente relacionados às metas previstas”. Mencionou 
ainda o problema da concretização dos resultados, 
reiterando que um projeto típico de pesquisa pode gerar um 
protótipo, mas que as iniciativas merecem esforços para 
obter um produto pronto para uso. 

Sobre a interferência do porte da concessionária na 
obtenção de resultados de programas de P&D, o 
pesquisador do instituto de pesquisa diz o seguinte: 
“Concessionárias de pequeno porte têm pouco recurso para 
investir, portanto elas se limitam a projetos mais próximos 
da solução de problemas de engenharia. Concessionárias de 
grande porte têm tanto recurso para investir que, por vezes, 
não conseguem traçar suas linhas de pesquisa corretamente 
e direcionar (encadear) seus projetos de forma a obter 
resultados em sequência consistentes”. Um pesquisador de 
IES reiterou que o valor alocado para um projeto é 
importante, podendo torná-lo mais ou menos robusto. O 
segundo pesquisador de IES persistiu no problema da 
indecisão, mencionando que “quanto maior (a 
concessionária), maior a indecisão, maior a lentidão no uso 
de recursos e uso de resultados”. E ainda reitera “Ninguém 
assume a decisão, ninguém quer ser o líder do cenário”. 

4 Conclusão 

Considerando que a inovação é o gatilho que desencadeia o 
desenvolvimento do país baseando-se em tecnologia, os 
fundos setoriais criados pelo Governo Federal mostram a 
preocupação do Estado em possibilitar que a pesquisa seja 
realizada. As amarras que o investimento compulsório traz 
para o desenvolvimento de programas de pesquisa, por sua 
vez, poderiam ser lapidadas para que os resultados 
alcançados aumentem sua contribuição para o 
desenvolvimento. Não se pode negar, à luz do relato do 
comunicado do IPEA [3], que o programa de P&D da ANEEL 
contribui para a geração de conhecimento e inovação – uma 
vez que gera novos aplicativos de software, produtos, 
patentes e conhecimento. Entretanto, ainda depende da 
maturidade de cada agente envolvido aproveitar o incentivo 
da melhor forma possível, que seria absorver o 
conhecimento gerado em todas as fases do processo e 
contribuir para o desenvolvimento do setor e do país com a 
inovação obtida. O próprio Manual de P&D da ANEEL por 
vezes parece tratar dos agentes como meros financiadores 
da pesquisa, e a universidade e institutos de pesquisa, por 
sua vez, como as instituições que de fato realizam os 
projetos de P&D. Uma evidência disso é a própria 
nomenclatura por ela utilizada no manual, referindo-se às 
instituições de pesquisa e universidades pelo termo 
“executoras”. 

Neste contexto, poder-se-ia argumentar a respeito da 
funcionalidade do programa – se as concessionárias são 
legalmente obrigadas a investir em pesquisa, e esta 
pesquisa pode ser totalmente executada por uma 
universidade, por que não realizar a mera transferência de 
valores? Ou ainda por que não transferir a verba já 
destinada ao P&D para financiamento de projetos da 
sociedade civil por meio de chamadas públicas, de 

concursos e de editais? Deve-se, portanto, fazer jus ao 
principal objetivo do programa, a saber, a interação entre 
empresa e academia visando à inovação oriunda de 
conhecimento científico, efetivamente eliminando as 
barreiras subjacentes e promovendo parcerias que possam 
focar a produção do conhecimento e de inovação [6].  

A realização de parcerias entre as concessionárias, 
universidades e institutos de pesquisa pode ser vantajosa 
para todos os envolvidos. Entretanto, a simples terceirização 
da pesquisa resulta em significantes perdas para a 
internalização do conhecimento gerado durante a execução 
dos projetos. O P&D da ANEEL foca apenas o produto final, 
e, devido a esta visão, grande parte das concessionárias 
participa apenas das fases inicial e final de um programa de 
pesquisa – todo o meio, todo o desenvolvimento é 
terceirizado – e o conhecimento gerado neste período não é 
absorvido pelos agentes. A ANEEL exige que os projetos 
apresentados cumpram as exigências de originalidade, 
aplicabilidade, relevância e razoabilidade dos custos para 
aprová-los, mas nem toda ciência pode ser mensurada desta 
forma. A busca pela inovação, neste caso, pode ser 
minimizada pela burocracia e visões de curto prazo. 

Entre as dificuldades encontradas foram citadas pelos 
entrevistados a falta de levantamento sobre as reais 
necessidades e falta de conhecimento da regulação do 
programa. Estes dois aspectos pressupõem que os projetos 
realizados são voltados apenas a resolver problemas 
pontuais, tendo uma contribuição limitada para o 
desenvolvimento do setor elétrico. Percebe-se, levando em 
conta a pesquisa realizada, que, quando houver inovação, os 
resultados serão incrementais. Além de ser citada nas 
entrevistas, a falta de conhecimento dos agentes a respeito 
da regulação também foi demonstrada pelo levantamento 
realizado por Guedes [8] – houve aumento na estrutura de 
P&D para atender a burocracia, não para aumentar a 
produção de pesquisa. Tendo estes dados em vista, é 
possível concluir que se forma um círculo vicioso: as 
concessionárias não se envolvem na pesquisa (deixam isso 
para as universidades e institutos), por isso seus 
colaboradores não adquirem capacitação e experiência em 
P&D e o conhecimento gerado fica cada vez mais distante. 

A limitação de recursos por parte das concessionárias de 
menor porte é um desafio a ser vencido, e por isso a maioria 
dos projetos executados por essas empresas trata de 
correção de problemas de engenharia e, portanto, de 
problemas pontuais. A formação de parcerias entre as 
concessionárias de menor porte para o desenvolvimento de 
projetos poderia aumentar o rendimento e contribuir para a 
melhoria no serviço prestado. A cooperação entre as 
concessionárias é prevista no Manual de P&D da ANEEL, 
porém em raros casos colocada em prática. Analisando 
estes fatos, nota-se que um ponto comum entre as 
concessionárias de menor e maior porte é a necessidade de 
mudança de postura frente à pesquisa para alcançar a 
Inovação. As entrevistas realizadas confirmam que o P&D 
ainda não é tratado como prioridade, como ponto 
estratégico e diferencial de gestão das empresas. Este 
motivo, entre outros, dificulta a criação ou manutenção de 
centros de pesquisa nas próprias concessionárias.  
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Pode-se afirmar que as empresas não compreendem o real 
papel de um programa de P&D com base nos seguintes 
fatos, citados nas entrevistas: falta de aplicação de 
metodologia de pesquisa, recursos humanos reduzidos e 
falta de disponibilidade dos profissionais, verba insuficiente, 
falta de entendimento das questões de pesquisa, foco em 
engenharia e não em pesquisa, não realização de follow up 
dos projetos e relutância em assumir responsabilidade por 
decisões de projetos. A inovação pretendida pela ANEEL, na 
visão dos autores, esbarra na imaturidade dos agentes no 
tocante às reais funções da pesquisa científica, não obstante 
as conclusões do IPEA de que o setor encontra-se 
tecnologicamente maduro. A pretensão da ANEEL pode ser 
entendida como pretensão do Governo Federal, que com os 
fundos setoriais visa a colocar o país em posição de 
destaque mundial devido à produção científica e 
tecnológica. Pode-se concluir, tendo em vista que a pesquisa 
no país é realizada em sua maioria por meio de 
financiamento público, que a imaturidade dos agentes do 
setor elétrico para realização de P&D reflete a situação da 
maior parte da cadeia produtiva do país. Quando o objetivo 
do programa não é cumprido, o investimento em P&D por 
parte das concessionárias assemelha-se a um imposto, 
reduzindo-se a uma obrigação que não gera retorno. Nesse 
caso, o consumidor, que é o real financiador do programa, 
não obtém o desenvolvimento que lhe é de direito. O caso 
do programa de P&D da ANEEL também demonstra que a 
inovação não é obtida com a simples obrigação de que o 
recurso seja investido em pesquisas para este fim. Um 
melhor arcabouço conceitual deve ser assimilado pelos 
agentes no tocante ao funcionamento e ao papel da 
inovação tanto para as empresas quanto para o setor 
elétrico e para a sociedade. 
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Abstract: The science of fire has been relegated in Brazil to a 
secondary role, with very few exceptions, lacking 
appropriate studies, research  laboratories and even 
important actions in order to comply with standards which 
are only now under effect, after decades of discussions. In 
2012 the Fire Department of the State of Paraná approved 
its Fire Code and related rules. In July 2013 the reviewed 
Brazilian Standard NBR 15575 went into effect also 
emphasizing the performance of materials and systems 
under fire (resistance and reaction), as well as their acoustic 
characteristics. There exist nowadays in Brazil only two fire 
laboratories, one of them being inactive. Considering the 
lack of infrastructure in the country to fulfill these standards 
and a general cultural problem that inhibits appropriate 
treatment of issues related to fire, it is absolutely necessary 
that professionals and technical institutions begin to react 
and focus much more seriously on this matter. Activities 
such as training people, installing laboratories and research 
centers and, very especially, establishing a new way of 
acting in face of fire and noise restraints, must receive 
growing attention for the country to be able to follow the 
new rules and make its products competitive with those of 
other countries, especially when it comes to civil 
engineering materials and systems. Focus is given in this 
paper to power substations aiming at better design and 
overall performance, showing also a brief review of the 
acoustic and fire developments applied to civil construction 
in Brazil. 

Keywords: Fire, acoustics, standards, performance of 
building systems. 

Resumo: A ciência do fogo tem sido relegada a plano 
secundário no Brasil, com pouquíssimas exceções, 
relativamente ao seu estudo, instituições a ele dedicadas, 
pesquisas na área e mesmo normas e regulamentos. Em 
2012 o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná instituiu o 
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico, 
regulamentado por Normas de Procedimento Técnico (NPT). 
Em julho de 2013 entrou em vigor a NBR 15575 – Edifícios 
Habitacionais - Desempenho, a qual exige a verificação do 
comportamento de materiais e sistemas construtivos 
quanto à resistência e reação ao fogo, tratando também da 
parte acústica do problema. Existem atualmente no Brasil 
dois laboratórios de fogo, sendo que somente um deles 
opera. Considerando-se a carência de infraestrutura para 
atendimento a tais normativas, somada à falta de cultura 
técnica quanto ao tema fogo e análises de ruídos, faz-se 
mister que com urgência se preencha essa lacuna no meio 
técnico nacional. Treinamento de pessoal, instalações 
adequadas para ensaios, centros de pesquisa e 
principalmente conscientização quanto às novas exigências 
terão que se materializar rapidamente, para que o Brasil 
cumpra suas próprias regras e consiga competir com 
produtos e processos da construção civil de centros mais 
desenvolvidos. Ênfase é dada neste trabalho a subestações 
de energia, buscando promover melhores projetos e 
desempenho adequado e apresentando uma breve revisão 
sobre o desenvolvimento das áreas de acústica e fogo 
aplicadas à construção civil no Brasil. 

Palavras-Chave: Fogo, acústica, normas, desempenho de 
sistemas construtivos. 

1 Introdução 

Em novembro de 2009, o Ministério das Cidades oficializou 
as "Diretrizes para Avaliação Técnica de Produtos - Diretriz 
SINAT”, que na sua estrutura remete a determinação ou 
verificação de um sistema construtivo a uma Instituição 
Técnica Avaliadora (ITA). O documento de avaliação técnica 
conhecido por DATec fornecido pela ITA tem por objetivo 
caracterizar o sistema construtivo, bem como avaliar se o 
desempenho está em conformidade com a NBR-15575 - 
Edifícios habitacionais – Desempenho[1]. Apesar do título da 
norma enfocar edifícios de habitação, o seu conceito pode e 
deve ser aplicado também a outras obras, como as 
subestações de energia que, a propósito, têm em seus 
projetos edifícios que se assemelham muito a habitações. 
Salientem-se ainda as exigências emanadas do Corpo de 
Bombeiros, neste caso específicas ao projeto em questão. 

O Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SiNAT) é uma 
parte do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade 
do Habitat (PBQP-H) implantado pelo Ministério das Cidades 
para elevar o patamar de qualidade da construção civil no 
Brasil.  

Atualmente, as empresas que necessitam obter um 
documento DATec de um produto ou sistema inovador, no 
âmbito do SINAT, contam somente com sete laboratórios 
denominados ITA, dentre eles o Instituto de Tecnologia para 
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o Desenvolvimento (LACTEC), para atestar conformidade 
com as normas. 

2 Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do 
Habitat – PBQP-H 

O PBQP-H é um instrumento do governo federal para 
cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil 
quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do 
Habitat II/1996). PBQP-H foi instituído no Brasil em 1998, 
pela Portaria Ministerial 134 (Planejamento e Orçamento), 
com o seguinte objetivo básico: “Apoiar o esforço brasileiro 
de modernidade e promover a qualidade e produtividade do 
setor da construção habitacional, com vistas a aumentar a 
competitividade de bens e serviços por ele produzidos”.  

A busca por esses objetivos envolve um conjunto de ações, 
dentre as quais se destacam: avaliação da conformidade de 
empresas de serviços e obras, melhoria da qualidade de 
materiais, formação e requalificação de mão-de-obra, 
normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação 
de tecnologias inovadoras, informação ao consumidor e 
promoção da comunicação entre os setores envolvidos. O 
objetivo, em longo prazo, é criar um ambiente de isonomia 
competitiva, que propicie soluções mais baratas e de melhor 
qualidade para a redução do déficit habitacional no país, 
atendendo, em especial, a produção habitacional de 
interesse social. 

O PBQP-H integra-se à Secretaria Nacional de Habitação, do 
Ministério das Cidades, e está formalmente inserido como 
um dos programas do Plano Plurianual. A Figura 1 
representa sua estrutura. 

 
Figura 1: Estrutura da Secretaria Nacional da Habitação.  

De forma resumida, o Sistema de Avaliação da 
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras (SiAC) tem 
como objetivo avaliar a conformidade do sistema de gestão 
da qualidade das empresas de serviços e obras, 
considerando as características específicas da atuação 
dessas empresas no setor da construção civil, e baseando-se 
na série de normas ISO 9000. O Sistema de Qualificação de 
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMAC)  
se propõe a transformar, em parceria com o setor privado, a 
não-conformidade técnica de materiais e componentes da 
construção civil por meio de Programas Setoriais da 
Qualidade (PSQ’s). A fiscalização se dá pela própria cadeia 
produtiva. O programa PBQP-H propõe incentivar 
capacitação tecnológica das empresas que desejam produzir 

em conformidade com as normas técnicas, e combater a 
não-conformidade sistemática, visando à melhoria da 
qualidade na produção habitacional. O SINAT é responsável 
por suprir, provisoriamente, lacunas da normalização 
técnica prescritiva, ou seja, para avaliar produtos não 
abrangidos por normas técnicas prescritivas. Aplica-se, 
portanto, a sistemas inovadores. 

O escopo do SINAT pode ser sintetizado na harmonização de 
procedimentos para a avaliação de novos produtos para a 
construção, quando não existem normas técnicas 
prescritivas específicas aplicáveis ao produto. A 
harmonização de procedimentos é necessária para 
assegurar que todos os aspectos relevantes ao 
comportamento em uso de um produto de construção 
sejam considerados no processo de avaliação, considerando 
uma convergência de resultados da avaliação de um mesmo 
produto, quando submetido a processos de avaliação por 
instituições avaliadoras distintas. 

A Caixa Econômica Federal (CEF) é um dos órgãos que 
exigem das empresas do ramo de construção civil e 
construção pesada a certificação do PBQP-H para a 
liberação de recursos federais.  Atua como principal agente 
operador dos recursos do Ministério das Cidades. Para 
empresas construtoras aprovarem projetos que utilizam 
sistemas construtivos inovadores junto à CEF, no intuito de 
participarem do programa “Minha Casa Minha Vida”, é 
necessária a apresentação do DATec comprovando o 
desempenho de tal sistema tal qual prescreve a NBR 15575. 

3 NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho 

Após anos de revisão e debates, está em vigor, desde 19 de 
julho de 2013, a Norma de Desempenho (NBR 15575:2013 - 
Edificações Habitacionais - Desempenho), publicada em 
fevereiro deste ano pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) (Piniweb, 2013) [2]. A primeira versão da 
norma, datada de 2008, impôs severas dificuldades aos 
construtores, projetistas e à indústria de materiais de se 
adequarem aos requisitos apresentados no documento, 
muitos deles inéditos à época. Em conjunto, as principais 
entidades da indústria da construção conseguiram estender 
o prazo de exigibilidade da NBR 15575 –  período em que os 
comitês técnicos reavaliaram as lacunas da norma e 
atualizaram as metodologias de avaliação de desempenho, e 
os fabricantes se mobilizaram para adequar seus produtos e 
processos de fabricação às exigências.  

O texto da norma é abrangente e dividido em seis partes e, 
de modo geral, compreende a verificação do desempenho 
de sistemas construtivos do ponto de vista estrutural, 
desempenho térmico, desempenho acústico, estanqueidade 
à agua e ao ar, além do desempenho frente ao fogo, 
mediante ensaios laboratoriais, simulações computacionais 
e medições in loco. 

A edificação deve reunir características que atendam às 
exigências de desempenho nos padrões mínimos 
estabelecidos pela norma, como por exemplo, níveis 
mínimos de iluminância (natural e artificial): quando 
utilizada luz artificial, o iluminamento deve ser maior ou 
igual a 100 lux em salas de estar, cozinhas e dormitórios. As 
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instalações elétricas devem privilegiar a adoção de soluções 
que minimizem o consumo de energia, entre elas a 
utilização de iluminação e ventilação naturais e de sistemas 
de aquecimento baseados em energias alternativas.  

O texto não muda a forma de projetar e construir estruturas 
convencionais, que continuarão seguindo as prescrições das 
normas específicas existentes. Para novos materiais e 
sistemas construtivos, que ainda não possuem normas 
brasileiras específicas de projeto estrutural, o novo texto 
permite adotar critérios de estabilidade e segurança 
estrutural por meio de cálculos, modelos e ensaios. 
Conforme comentado anteriormente, tal processo de 
avaliação da conformidade com a norma deve passar pelo 
aval de uma ITA. 

Dentre os requisitos mais importantes, destacam-se os 
referentes à segurança contra incêndio e ao desempenho 
acústico. No que se refere à isolação a ruídos aéreos de 
fachadas, existem três situações a serem consideradas: 
locais pouco ruidosos, locais muito ruidosos e situação 
intermediária. Com relação aos ruídos permitidos na 
edificação, a norma traz tabela com valores indicativos de 
isolação acústica. O novo texto é mais rigoroso no que tange 
à isolação entre unidades autônomas.  

Referente à segurança contra incêndio, os requisitos mais 
críticos sãos os que tratam da reação ao fogo dos materiais 
de revestimento e acabamento e da resistência ao fogo do 
sistema construtivo. Nesse último item, a norma determina 
que a resistência ao fogo da estrutura atenda às exigências 
da NBR 14432:2000 [3], considerando um valor mínimo de 
30 minutos. 

Aliado às novas exigências da norma de desempenho para 
sistemas construtivos, que devem ser atendidas em 
especificações de projetos, está o Código de Segurança 
contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros do Paraná. 

4 Código de Segurança e Proteção contra Incêndio e 
Pânico do Corpo de Bombeiros do Paraná 

As corporações brasileiras dos Corpos de Bombeiros têm se 
movimentado no sentido de discutir e aprovar códigos 
relativos à segurança contra incêndio. Em alguns estados 
essa regulamentação já se encontra em vigor há algum 
tempo e em constante atualização das exigências ao passo 
da tecnologia, como os casos dos Corpos de Bombeiros de 
São Paulo e Minas Gerais, sendo que neste mister busca-se 
uma homogeneização nacional para breve.  

A Portaria do Comando do Corpo de Bombeiros nº 002/11 
instituiu o Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico 
(CSCIP)[4] no âmbito do Corpo de Bombeiros da PMPR, 
dispondo sobre as medidas de segurança contra incêndio 
nas edificações e áreas de risco, com os objetivos previstos 
em seu art. 2°, conforme segue: 

 
Artigo 2º - Os objetivos deste Código são: 
I - proteger a vida dos ocupantes das edificações e 
áreas de risco, em caso de incêndio; 
II - dificultar a propagação do incêndio, reduzindo 
danos ao meio ambiente e ao patrimônio; 

III - proporcionar meios de controle e extinção do 
incêndio; 
IV - dar condições de acesso para as operações do 
Corpo de Bombeiros; 
V - proporcionar a continuidade dos serviços nas 
edificações e áreas de risco.  

O CSCIP é regulamentado pelas Normas de Procedimento 
Técnico – NPT, que constituem um referencial normativo 
para a elaboração dos Planos de Segurança Contra Incêndio 
e Pânico (PSCIP), compostas por um conjunto de 40 NPT’s, 
que estabelecem os critérios para dimensionamento das 
medidas de segurança, sejam elas ativas ou passivas. 

Dentre as NPT’s e no escopo deste trabalho destaca-se a 
NPT 37 que estabelece as medidas de segurança contra 
incêndio em subestações elétricas refrigeradas a óleo e a 
seco. Ao estabelecer os requisitos básicos para as 
edificações, a norma prevê que os ambientes da casa de 
controle e das edificações de apoio operacional devem ser 
protegidos contra risco de incêndio de acordo com sua área. 

Um dos requisitos a serem atendidos é a segurança passiva 
das edificações, por meio da adoção de sistemas 
construtivos que atendam aos critérios de segurança 
estrutural de resistência ao fogo, bem como pelo emprego 
de materiais de acabamento e revestimento que atendam 
às condições de reação ao fogo, itens estes descritos na NPT 
08 – Resistência ao fogo dos elementos de construção e NPT 
10 – Controle de materiais de acabamento e de 
revestimento. 

A NPT 08 estabelece as condições a serem atendidas pelos 
elementos estruturais e de compartimentação que integram 
as edificações, quanto aos Tempos Requeridos de 
Resistência ao Fogo (TRRF), para que, em situação de 
incêndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo 
suficiente para possibilitar o cumprimento dos objetivos 
descritos no CSCIP.A NPT 08 estabelece que é necessária, 
para se comprovar o TRRF, a execução de ensaios 
específicos de resistência ao fogo em laboratórios, bem 
como o atendimento a tabelas elaboradas a partir de 
resultados obtidos nesses ensaios de resistência ao fogo. Os 
ensaios devem ser realizados em laboratórios reconhecidos, 
de acordo com as normas técnicas nacionais ou, na ausência 
delas, de acordo com normas ou especificações estrangeiras 
internacionalmente reconhecidas. 

Percebe-se a preocupação do Corpo de Bombeiros do 
Paraná ao editar essa norma, com a segurança de seus 
usuários frente a situações de fogo, prevendo que: 

5.9.2 As propriedades térmicas e o desempenho dos 
materiais de revestimento contra o fogo quanto à 
aderência, combustibilidade, fissuras, toxidade, erosão, 
corrosão, deflexão, impacto, compressão, densidade e 
outras propriedades necessárias para garantir o 
desempenho e durabilidade dos materiais devem ser 
determinados por ensaios realizados em laboratório 
nacional ou estrangeiro reconhecido 
internacionalmente, de acordo com norma técnica 
nacional ou, na ausência desta, de acordo com norma 
estrangeira reconhecida internacionalmente. (grifo dos 
autores) 
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A NPT 10 estabelece as condições a serem atendidas pelos 
materiais de acabamento e de revestimento empregados 
nas edificações, para que, na ocorrência de incêndio, 
restrinjam a propagação de fogo e o desenvolvimento de 
fumaça, atendendo ao previsto no CSCIP. 

Considera-se material de revestimento, todo material ou 
conjunto de materiais empregados nas superfícies dos 
elementos construtivos das edificações, tanto nos 
ambientes internos como nos externos, com finalidades de 
atribuir características estéticas, de conforto, de 
durabilidade etc. Incluem-se como material de revestimento 
os pisos, forros e as proteções térmicas dos elementos 
estruturais. 

Os materiais de acabamento podem ser considerados todo 
material ou conjunto de materiais utilizados em arremates 
entre elementos construtivos (rodapés, mata-juntas, golas 
etc.). O Controle de Materiais de Acabamento e 
Revestimento (CMAR) empregados nas edificações destina-
se a estabelecer padrões para o não surgimento de 
condições propícias ao crescimento e à propagação de 
incêndios, bem como da geração de fumaça. Deve ser 
exigido o CMAR, em razão da ocupação da edificação e em 
função da posição dos materiais de acabamento, materiais 
de revestimento e materiais termo-acústicos, sobretudo em 
pisos, paredes, divisórias, tetos, forros e coberturas. 

5   Ensaios de resistência e reação ao fogo 

A seguir são apresentados os ensaios de resistência ao fogo 
e os ensaios de reação ao fogo. 

5.1     Ensaios de resistência ao fogo 

Os ensaios de resistência ao fogo devem ser realizados em 
fornos específicos, atendendo aos critérios de aquecimento, 
segundo a curva temperatura-tempo prevista nas normas 
técnicas. A norma técnica internacional de curva 
temperatura-tempo é a ISO 834:1999 [5]. Entretanto, cada 
país tem sua própria norma, podendo-se citar como 
exemplo a ASTM E 119:2000 [6] dos Estados Unidos e a BS 
476 da Inglaterra.  No Brasil a NBR 6479, NBR 10636 e NBR 
5628 adotaram a curva tempo-temperatura da norma ISO 
834, assim como na Europa por meio da EN1363-1:1999 [7], 
que é a norma europeia de ensaios de resistência ao fogo 
dos elementos da construção. A Figura 2 apresenta as 
curvas ISO e ASTM.  

Em linhas gerais os fornos para ensaios de resistência ao 
fogo devem aferir o desempenho de paredes, pavimentos, 
colunas e outros elementos de construção, quando expostos 
a condições de incêndio, para garantir a segurança do 
público e de estruturas vizinhas (Lago, 2013) [8]. Os fornos 
podem ser do tipo horizontal, vertical e combinado. 

O forno horizontal (Figura 3) possui condição de avaliar a 
resistência ao fogo de uma construção de montagem 
horizontal, coluna ou suporte, e proporciona um método 
para quantificar a capacidade de um material suportar a 
exposição à elevada temperatura. Isso é feito mediante a 
avaliação de um número de elementos de desempenho, tais 

como a capacidade de suporte de carga, a capacidade de 
fornecer contenção ao fogo e o coeficiente de transmissão 
térmica dos materiais e sistemas. 

 

 
Figura 2: Curvas padronizadas de temperatura-tempo. 

Fonte: www.scielo.br. 

 

 
Figura 3: Forno horizontal. 

Fonte: Catálogo Fire Testing Technology (FTT). 

O forno de resistência ao fogo vertical (Figura 4) fornece um 
método para quantificar a capacidade de produtos e 
materiais, em uma linha vertical de orientação, para 
suportar a exposição a elevadas temperaturas. Esse forno 
pode ser utilizado para avaliação da resistência ao fogo de 
produtos como paredes, portas, dampers e demais 
elementos construtivos. As aferições são feitas mediante 
avaliação de uma série de funções, incluindo a capacidade 
de suporte de carga, a contenção de fogo e o coeficiente de 
transmissão térmica do que está sendo testado. 

O forno combinado (Figura 5), como o próprio nome sugere, 
é uma combinação das possibilidades de aferição de um 
forno horizontal e de um forno vertical, seja para as 
condições de carga, seja para as condições de ação do fogo 
nas diversas estruturas e materiais. 
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Figura 4: Forno vertical. 

Fonte: Catálogo Fire Testing Technology (FTT). 

5.2     Ensaios de reação ao fogo 

Da mesma forma como há ensaios de resistência ao fogo, há 
ensaios de reação ao fogo em condições específicas e que 
permitem avaliar o comportamento de materiais de 
acabamento e revestimento. 

O ensaio de combustibilidade é aplicado a materiais de 
construção, excluindo pavimentos expostos à ação térmica 
por uma única chama, nos termos da EN 13823:2010 [9]. 
Esse ensaio consiste na montagem da amostra numa base 
que está posicionada numa armação sob ação do fogo, 
sendo que as taxas de liberação de calor e fumaça são 
calculadas e as características físicas avaliadas por meio de 
parâmetros quantificados na observação. 

O método do painel radiante avalia o fluxo radiante crítico 
abaixo do qual não se propagaram chamas sobre a 
superfície horizontal de uma amostra. O sistema de medição 
de fumaça é realizado com base na norma NBR 9442:1998 
[10], sendo montado sobre um quadro isolado. 

O ensaio de ignitabilidade é baseado na EN 11925-2:2010 
[11], determinando a condição de ignição de produtos de 
construção na orientação vertical, quando submetidos à 
ação da chama. O equipamento de aferição consiste numa 
câmara de combustão com grandes portas dianteiras e 
laterais para fácil acesso, um conjunto queimador 
amplamente ajustável, um suporte capaz de abrigar os 
corpos de prova com até 60 mm de espessura, além de 
sistema de aferição. 

Os ensaios de combustão podem ser realizados com o uso 
de um calorímetro, nos termos da ISO 1182:2010 [12], 
aferindo as condições de combustão dos materiais sob a 
ação do fogo, determinando a liberação total máxima de 
calor de um produto quando queimando completamente. O 
ensaio consiste em um corpo de prova conhecido, que é 
queimado em condições padronizadas, volume constante, 
numa atmosfera de oxigênio, no calorímetro calibrado. A 
combustão é determinada com base no aumento de 
temperatura medido, considerando as perdas de calor. 

O ensaio de densidade de fumaça é utilizado para 
determinar a fumaça gerada pelos materiais sólidos em 

conjuntos montados na orientação vertical dentro de uma 
câmara fechada. O ensaio afere a densidade óptica 
específica de fumaça gerada por um material 
essencialmente plano, sendo exposto a uma fonte de calor 
radiante de 25kW/m², numa câmara fechada, com ou sem o 
uso de uma chama piloto. O ensaio deve atender aos 
critérios da norma ASTM E 662:2013 [13]. Saliente-se que há 
atualmente no Brasil carência de normalização, o que 
implica a referência a normas estrangeiras, principalmente 
americanas e europeias. 

6   Divergências normativas 

Considerando os tipos de subestações de energia e focando 
na subestação abrigada, ao se adotarem os critérios 
previstos nos CSCIP, o TRRF é definido em função da 
classificação da edificação, nos termos da Tabela 01 do 
CSCIP, em que uma subestação do tipo abrigada é 
classificada como M-3. Desta forma, nos termos da NPT 08, 
o TRRF para uma edificação térrea é de 90 minutos, sendo 
que o Anexo B da NPT 08 apresenta a Tabela de Resistência 
ao Fogo para Alvenarias. 

Por sua vez, a NBR 13231:2005 [14] prescreve o tempo de 
resistência ao fogo de diversos elementos construtivos em 2 
horas (120 minutos.). Da mesma forma, a concessionária 
local de energia no Paraná adota como padrão em suas 
edificações que atendem subestações elétricas e mesmo 
paredes corta-fogo, o tempo de 4 horas.  

A NBR 15200:2012 [15] define as dimensões de lajes, pilares 
e vigas, bem como cobrimento para se atingir determinado 
tempo, conforme a Tabela 1. 
 
Tabela 1: Dimensões mínimas para lajes apoiadas em vigas. 

 

Constata-se que a previsão normativa limita-se ao TRRF de 
120 minutos, totalmente divergente do praticado pelo 
Corpo de Bombeiros e pela concessionária local. Frisa-se 
que o aumento nas dimensões caracteriza-se 
necessariamente num aumento de tempo de resistência ao 
fogo, pois a temperatura diminui nas regiões próximas ao 
centro da seção transversal. Quanto maior a seção 
transversal, tanto maior será o núcleo frio. Quanto mais 
afastada estiver a armadura da face exposta ao calor, menor 
será sua temperatura. É falsa a ideia de que o cobrimento 
da armadura é fundamental para protegê-la do calor, uma 
vez que o concreto não é um isolante ideal. A temperatura 
da armadura depende da sua posição (indiretamente do 
cobrimento) e das dimensões da seção transversal do 
elemento de concreto. 
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7   Projeto de subestações abrigadas 

A exigência que obriga as construtoras a erguer prédios com 
mais conforto, segurança e durabilidade vale apenas para os 
projetos protocolados nas prefeituras a partir de 19 de julho 
de 2013. Na prática, estão excluídos os imóveis prontos, em 
construção e mesmo os projetos a serem lançados que já 
tenham sido protocolados nos órgãos de aprovação 
municipais antes da entrada em vigor do documento. 
Segundo o Código de Defesa do Consumidor, todos os 
produtos colocados no mercado têm que estar de acordo 
com as normas brasileiras. Se não houver cumprimento, o 
consumidor poderá reclamar na Justiça ou no PROCON 
(Téchne, 2013) [16]. A norma NBR 15575 define as 
responsabilidades dos diversos atores da cadeia produtiva, 
como projetistas, construtoras, fornecedores ou mesmo do 
condomínio, se a manutenção for feita de maneira 
inadequada. Portanto a construtora também poderá usar a 
norma para se defender em possível processo judicial. 

Apesar da norma se aplicar a edificações habitacionais, é 
importante avaliar quais as implicações quanto a obras 
industriais inseridas em meios residenciais como, por 
exemplo, as subestações abrigadas. O documento, 
considerado um marco no setor de construção civil, institui 
níveis mínimos de qualidade em diversos quesitos (Folha de 
São Paulo UOL, 2013) [17]. Na acústica é definido um nível 
máximo de ruído em caso de imóveis em "condições 
normais". Próximo a estádios, linhas de trem ou aeroportos, 
onde há sons mais altos, o incorporador será obrigado a 
medir o barulho na área do imóvel e criar medidas 
específicas de isolamento.  

Para que não haja restrições na implantação de subestações 
abrigadas próximas a zonas residenciais, é necessário 
especificar sistemas construtivos adequados de modo a não 
alterar o nível de ruído da região.  

Além das questões relacionadas a acústica, deve-se observar 
também o atendimento às normas relativas à segurança 
contra incêndio quanto ao Tempo Requerido de Resistência 
ao Fogo (TRRF) dos elementos construtivos projetados. 

8   Projeto de subestações convencionais 

Em obras de subestações convencionais, ainda bem mais 
comuns do que as abrigadas, o problema principal diz 
respeito à questão de eventual incêndio do transformador 
de potência. Há exigência da concessionária para que 
paredes corta-fogo de grande porte, em vista do tamanho 
do equipamento (alguns metros de altura), isolem cada 
transformador. Caso o sinistro ocorra, os contíguos não 
seriam diretamente afetados pelo tempo mínimo de quatro 
(4) horas, dado este que, apesar do uso corrente, carece de 
comprovação. Conforme observado para o caso das 
abrigadas, também para as convencionais permanece a 
divergência normativa. 

Sem dúvida, há neste particular a necessidade de validação 
experimental e de modelagem computacional do problema. 
Saliente-se ainda o custo e o prazo de execução desse tipo 
de estrutura passiva de resistência ao fogo nas subestações 
de energia convencionais, que, mediante a devida análise e 

conclusões, poderia ser reduzido. Além disso, a proteção 
ativa contra incêndio também passa a fazer parte dos 
projetos, contrariamente ao que havia em passado recente. 

A questão acústica, analogamente, merece consideração 
conforme a nova normatização prescreve, e pode demandar 
soluções similares ao caso das subestações abrigadas. 
Situações de ruídos de transformadores, mesmo que de 
baixa intensidade mas contínuos, têm se destacado como 
nocivos aos vizinhos de subestações e merecem estudo para 
atenuação adequada, reduzindo-os para níveis aceitáveis.  

9   Conclusões 

Com o advento das novas normas, quer da ABNT, quer do 
Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, os projetos de 
edificações devem se adequar às exigências. No momento a 
NBR 15575 refere-se a edificações habitacionais, e as NPT’s 
a outras instalações também. Juntando-se essas 
especificações de desempenho, tanto dos materiais quanto 
dos processos construtivos envolvidos, conclui-se que 
finalmente foi instalada no país a cultura da eficiência, da 
qualidade e do desempenho, que do ponto de vista do fogo 
e da acústica foram aqui sumariamente descritos. O fato de 
se ter enfocado neste trabalho os temas acústica e fogo não 
significa que há relação direta entre eles, pois são dois 
assuntos distintos. Ambos os temas são carentes de 
conhecimento e experiência em esfera nacional e exigidos 
pela nova norma de desempenho. Para as novas obras, quer 
habitacionais, quer industriais, comerciais ou de 
subestações de energia, passam a valer esses conceitos, que 
precisam estar embutidos nos projetos para que as 
instalações cumpram adequadamente os seus papéis. 

Trata-se na verdade de uma quebra de paradigma, devendo 
problemas de resistência e reação ao fogo e de ruídos ser 
considerados nas obras de agora em diante, tanto quanto 
questões estruturais e de acabamento, essas comumente 
aceitas pela comunidade técnica nacional. Profissionais que 
atuem nas áreas de fogo e de acústica precisam de 
treinamento. Laboratórios de ensaios qualificados deverão 
se aperfeiçoar e se expandir e órgãos fiscalizadores 
precisarão atuar com rigor, tendo sempre em vista a 
necessidade do Brasil melhorar seus ambientes construídos 
e competir em pé de igualdade com outros países mais 
avançados. 
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Abstract: The demand for electricity has quadrupled in four 
decades in Brazil if the entire energy consumption is 
considered. The production cost for electricity in an isolated 
electrical system is higher than for the rest of the 
Interconnected National System. Only a few studies have 
been found in the literature regarding the Amazonas 
system. This research, specifically applied to the “Manaus 
System”, attempts to evaluate the relevant factors for the 
electricity production. The methodology employed was the 
determination of the correlation between official data 
sources, scientific papers and autoregressive distributed lag 
(ARDL) analysis. This sort of analysis has been widely used 
since the publication of Pesaran, Shin and Smith in 2001, 
and it allows for the establishment of a relationship 
between variables. Relationships were found between 
energy, temperature in the urban area and the number of 
jobs in the service and commercial sectors of Manaus. For 
the industrial sector, the relationship with electricity was 
not evident. A regressive model was calculated using the 
ARDL technique which estimates the production of 
electricity with a maximum error of 3.7% compared with the 
reality. 

Keywords: Isolated electrical systems, ARDL procedure and 
Manaus electrical demand. 

Resumo: Entre as fontes energéticas no Brasil, a demanda 
por eletricidade quadruplicou em quatro décadas. Os 
sistemas elétricos isolados apresentam custo de produção 
de eletricidade superior ao Sistema Nacional, e poucos 

trabalhos são encontrados sobre o sistema Amazonense. A 
pesquisa, delimitada ao “Sistema Manaus”, dedicou-se a 
avaliar fatores relevantes para produção de eletricidade. A 
metodologia usada foi de correlação entre fontes oficiais de 
dados, trabalhos científicos e análise autorregressiva com 
defasagem distribuída (ARDL – do termo em inglês 
“autoregressive distributed lag”). Tal análise tem sido muito 
usada a partir da publicação de Pesaran, Shin e Smith em 
2001, e permite o estabelecimento de uma relação entre 
variáveis. Foi encontrado relacionamento entre energia 
elétrica, temperatura da zona urbana e número de postos 
de trabalho no setor de serviços e comercial do município 
de Manaus. Para o setor industrial, não foi evidenciado 
relacionamento com a eletricidade. Foi calculado um 
modelo usando a técnica ARDL que pôde estimar a 
produção de energia elétrica com erro de 3,7% comparado 
com a realidade. 

Palavras-Chave: Sistemas elétricos isolados, técnica ARDL e 
demanda de eletricidade em Manaus. 

1 Introdução 

O acesso ao fornecimento de eletricidade está ligado ao 
desenvolvimento social e econômico e, na região 
amazônica, está sujeito a peculiaridades da região. Para o 
planejamento da oferta e gerenciamento da demanda, uma 
etapa importante é o estudo do mercado consumidor, onde 
podem ser usadas técnicas de análise estatísticas e 
pesquisas de mercado. 

Nas considerações de Gómez e Silveira [1], o acesso a 
serviços atuais de energia elétrica é um dos requisitos 
básicos para desenvolvimento sustentável desde que tais 
serviços são o centro da industrialização moderna e 
melhoria do bem-estar. A eletricidade tem presença 
marcante no desenvolvimento da sociedade, evidenciado 
quando se compara a evolução do mercado de energia 
elétrica com outras fontes energéticas. A participação da 
eletricidade evoluiu de 5,5% em 1970 para 18,1% em 2011 
[2]. 

Ozturk [3] pesquisou a literatura recente sobre os fatores 
influentes no consumo de energia usando diferentes 
técnicas estatísticas e relacionou 38 trabalhos em diferentes 
países entre os anos de 1978 e 2009. O autor conclui o 
trabalho com afirmações de que a causalidade está indo do 
consumo de energia para o crescimento econômico na 
maioria dos estudos. Tal afirmação corrobora 
quantitativamente com a ideia de que a energia elétrica é 
importante para o crescimento econômico. 

O sistema elétrico do Amazonas tem características que 
aumentam a importância de estudos sobre a demanda por 
energia elétrica na região. 

Conforme Frota e Rocha [4], o custo de produzir eletricidade 
é superior aos praticados no sistema interligado nacional 
(SIN), devido ao custo de combustíveis derivados de 
petróleo usados na produção de eletricidade. 

Frota [5] também destaca que o custo da tarifa de 
eletricidade é nacionalmente estipulado pelo governo, e 
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regiões com diferentes custos de produção têm valores 
competitivos para tarifa de eletricidade. Esse fato gera uma 
constante pressão política entre os estados. 

Frota e Rocha apresentam o contraste entre essa situação e 
a riqueza do estado em recursos naturais. “Estes recursos 
classificam o estado como sendo o maior produtor de gás 
natural e terceiro maior produtor de petróleo, em terra, do 
Brasil” [4]. 

Ainda de acordo com Frota [5], merece destaque a 
preocupação com o suprimento ao mercado na cidade de 
Manaus, maior sistema elétrico isolado da Região Norte. 
Manaus abriga polo industrial incluído na Zona Franca de 
Manaus, onde empresas são estimuladas a desenvolver 
processos produtivos com incentivos fiscais únicos no país, e 
a energia elétrica é um insumo de vital importância para a 
industrialização. 

No Amazonas, o mercado de energia elétrica é representado 
por 679.560 clientes, 422.550 na capital Manaus no ano de 
2009 [6], o que representa 62% do mercado consumidor no 
estado, concentrado em sua região metropolitana. 

Assim, os estudos voltados para esse mercado no Amazonas 
têm importância incontestável, seja quando caracterizam tal 
mercado, projetam seu desenvolvimento ou discutem 
formas de produção que aproveitem os recursos naturais da 
região na produção de energia elétrica. 

A pesquisa, delimitada ao sistema elétrico do município de 
Manaus, procura abordar a evolução de características 
fortemente ligadas à demanda de energia elétrica, 
contribuir para sua compreensão e traçar perspectivas 
futuras. 

Metodologicamente, a contribuição será de utilizar a técnica 
de avaliação de limites de cointegração, em uma abordagem 
de Autorregressão com Defasagem Distribuída (ARDL), 
sugerida por Pesaran, Shin e Smith [7]. Essa técnica é 
bastante utilizada na atualidade para representar evidência 
de relacionamento entre variáveis. 

Sari, Bradley e Soytas [8], estudaram a relação entre 
consumo de energia, produção industrial e nível de 
empregos para os Estados Unidos da América usando a 
técnica ARDL, entre os anos de 2001 e 2005, e concluem 
que o método pode trazer relações mais robustas do que 
outros métodos convencionais. A técnica ARDL utiliza 
ferramentas estatísticas tradicionais como mínimos 
quadrados como sua base e testes de hipóteses já 
popularizados para verificar a validade dos resultados. Uma 
das características fundamentais é a aplicação da chamada 
“estatística-F” cujos valores críticos foram recalculados por 
Pesaran, Shin e Smith [7] e disponibilizados em tabelas para 
consulta na utilização da técnica ARDL. 

Payne [9] classificou 38 estudos sobre a relação entre 
consumo de eletricidade e crescimento econômico, e entre 
suas conclusões está uma citação sobre a técnica ARDL: 
“Muitos procedimentos econométricos se desenvolveram 
recentemente que previnem as tendências dos métodos 
tradicionais”. O autor continua em sua conclusão: “A 
aproximação ARDL funciona bem em pequenas amostras, o 

que é geralmente o caso na literatura sobre consumo de 
eletricidade e crescimento econômico”. 

2 Modelo estatístico 

Em trabalhos de pesquisa recentemente publicados são 
adotadas variáveis cuja relação com o consumo de energia 
elétrica é a mais relevante na região em estudo. Assim, 
regiões diferentes podem ter fatores diferentes que 
influenciam o consumo de energia elétrica. 

Dergiades e Tsoulfidis [10] usaram a equação 1, do tipo 
Cobb–Douglas, para descrever o consumo de eletricidade 
nos EUA. 

              teSPCHPAY=C
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onde teC ,  é o consumo de eletricidade; A  é o termo 

constante; 1a

tY  é a renda; 2

,

a

teP é o preço da eletricidade; 

3a

tCH representa a temperatura; 4

,

a

toP é custo de 

combustível para aquecimento; 5a

tS representa o número 

de consumidores e te


 é o erro. Aplicando a função 

logaritmo natural em ambos os lados da equação, teremos 
uma função linear nos parâmetros, que pode ser resolvida 
pelo método dos mínimos quadrados ordinários. 

Narayan e Smyth [11] estudaram a relação entre renda, 
emprego e eletricidade na Austrália e encontraram que 
emprego e renda tem relação de causalidade no longo prazo 
com a eletricidade. 

Achão [12] pesquisou sobre o consumo residencial no Brasil 
e afirma “quanto maior o poder aquisitivo e mais equipado 
o domicílio, maior será a energia útil consumida”. Assim, 
variáveis que representem o poder aquisitivo e quantidade 
de eletrodomésticos devem estar relacionadas à evolução 
do consumo da classe residencial. 

Bianco e Nardini [13] estudaram a relação entre Produto 
Interno Bruto e preço de eletricidade com consumo de 
eletricidade na Itália e uma conclusão foi de que “não é 
necessário usar a variável preço da eletricidade em modelos 
de previsão para o consumo de eletricidade na Itália”. Ainda 
segundo os autores, esse resultado “confirma conclusões de 
trabalhos anteriores”. Assim, o preço da eletricidade deve 
ter sua relevância avaliada com atenção. 

Shahbaza, Tang e Shabbir [14] pesquisaram a relação entre 
consumo de eletricidade e crescimento econômico em 
Portugal e concluíram que consumo de eletricidade e 
emprego, nesse país, têm a mesma evolução no longo 
prazo. 

Gam e Rejeb [15] estudaram a demanda de eletricidade na 
Tunísia e a análise destacou entre os fatores relevantes o 
consumo de eletricidade dos períodos anteriores. 

Zaman et al. [16] pesquisaram sobre os fatores 
determinantes para a demanda de eletricidade no Paquistão 
e sintetizam que é consenso entre as pesquisas atuais que o 
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emprego é fator de causalidade para o consumo de 
eletricidade em longo prazo. 

Peirson e Henley [17], estudaram as dinâmicas que 
envolvem temperatura e consumo de eletricidade e 
ressaltam que a temperatura, e mais genericamente 
condições naturais, é a mais importante causa do consumo 
de eletricidade no curtíssimo prazo. Assim, a análise de 
dados de curta periodicidade, como horas, dias e até meses, 
deve levar em consideração a variável temperatura. 

Ozturk [3] Conclui em seu trabalho que “deve ser 
compreendido que artigos científicos usando métodos 
tradicionais, com variáveis consolidadas, apenas mudando o 
período de análise, não têm potencial para fazer 
contribuições na literatura que relaciona a energia e o 
crescimento”. Portanto, devem-se buscar métodos 
estatísticos com desenvolvimento recente para realizar 
novos trabalhos. Entre os métodos sugeridos por Ozturk 
está a técnica ARDL, proposta por Pesaran, Shin e Smith. 

Neste trabalho usar-se-ão dados mensais de produção de 
eletricidade, emprego e temperatura na cidade de Manaus 
para estudar uma relação linear entre essas variáveis 
usando a técnica ARDL. O modelo geral ARDL para uma 

variável independente e de ordem p , q , r  e s é 

representado na equação 2, onde tu  representa o erro, tY  

representa a energia elétrica consumida, TP  representa a 

temperatura, EC  representa a quantidade de empregos 

no setor comercial e ES  representa a quantidade de 

empregos no setor de serviços. 

3 Variáveis consideradas 

Com relação aos fatores influentes do consumo de energia 
elétrica, Dias [18] pesquisou modelo de previsão para o 
consumo de energia elétrica usando técnica de regressão 
dinâmica e testou 35 variáveis com relação à sua 
significância para a explicação da demanda por eletricidade. 
As únicas variáveis que apresentaram significância relevante 
para o estudo foram a variável que expressa a produção 
industrial e outra variável que expressa a demanda por 
energia elétrica defasada de um período de tempo (mês 
anterior). 

Erdogdu [19] estudou a demanda por eletricidade na 
Turquia e uma das conclusões foi de que o preço da 
eletricidade e a renda dos consumidores têm impacto 
limitado no consumo de eletricidade. 

Dergiades e Tsoulfidis [20] estudaram os fatores 
determinantes para o consumo de eletricidade entre renda, 
preço da eletricidade e clima na Grécia, e as conclusões 
principais foram que o preço da eletricidade e a renda não 
são fatores fundamentais para o consumo, e o clima 
desempenha papel importante na demanda por 
eletricidade. 

Andrade [21] desenvolveu tese sobre modelo de previsão de 
demanda por eletricidade e, entre os trabalhos citados pelo 
autor, está a técnica ARDL, “um dos trabalhos mais 
completos de descrição de demanda, com dados anuais da 
economia, do clima e do consumo residencial de energia 
elétrica nos Estados Unidos, entre 1995 e 2006”. Andrade se 
refere ao trabalho de Dergiades e Tsoulfidis [20], no qual as 
variáveis com maior significância foram o próprio consumo 
de eletricidade defasado em tempo e um índice de 
residências ocupadas. 

Para caracterizar o consumo de eletricidade da região, 
foram consultados documentos oficiais da Eletrobrás. 
Trimestralmente, e com disponibilidade desde 2004, a 
Eletrobrás divulga o documento “Informe de Mercado 
Sistemas Isolados Norte”. Nesse documento, são descritas 
informações relevantes para as variações observadas no 
consumo de energia elétrica do período observado. 

Entre setembro de 2007 e setembro de 2008, a Eletrobrás 
publicou sua mais recente Pesquisa de Posse de 
Eletrodomésticos e Hábitos de Uso - Classes Residencial, 
Industrial e Comercial. 

A pesquisa de campo teve como objetivo quantificar a posse 
e obter a declaração da utilização de equipamentos 
elétricos. Tal projeto foi realizado com recursos doados pelo 
Global Environment Facility (GEF), repassados pelo Banco 
Mundial (BIRD) e com o suporte do Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
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3.1 Informe de Mercado Sistemas Isolados Norte 

Entre as informações trazidas pelos informes com relação à 
temperatura ambiente na região norte, podem-se destacar 
as citações à influência da temperatura em Manaus no 
primeiro trimestre de 2010 como fator relevante para o 
aumento do consumo de eletricidade [22]. Pode-se ainda 
observar que no primeiro semestre de 2011 o crescimento 
do consumo de eletricidade foi considerado pequeno e 
entre os fatores relevantes citados estão as temperaturas 
menores em Manaus em relação ao mesmo período do ano 
anterior [23]. 

Outro fator recorrente nos informes de mercado, são as 
referências ao desempenho industrial em Manaus como 
fator relevante para o consumo de eletricidade. Na análise 
do consumo em 2004, o aumento em relação a 2003 foi 
creditado em primeiro lugar ao consumo industrial do 
Amazonas [24]. No segundo trimestre de 2005, o aumento 
do consumo nos sistemas isolados foi maior do que o 
crecimento brasileiro, e esse fato é creditado à contribuição 
do polo industrial de Manaus [25]. No primeiro trimestre de 
2009, o crescimento de 1% no consumo de eletricidade foi 
creditado primeiramente à redução de 11,5% no consumo 
industrial do “Sistema Manaus” [26]. No primeiro semestre 
de 2011, o aumento do consumo industrial em Rondônia e 
Amazonas impulsionou o consumo nos sistemas isolados 
[23]. 

O Setor Comercial também tem destaque nos informes de 
mercado. Na análise do consumo para o ano de 2004, o 
incremento nessa classe é destacado para o aumento do 
consumo nos sistemas isolados [24]. Nos resultados 
consolidados para o quarto trimestre de 2005, o expressivo 
incremento da classe comercial é creditado ao crescimento 
do comércio varejista na cidade de Manaus e no estado de 
Rondônia [27]. 

3.2 Pesquisa Procel 

Entre setembro de 2007 e setembro de 2008, foi publicada a 
mais recente Pesquisa de Posse de Eletrodomésticos e 
Hábitos de Uso – Residencial, Industrial e Comercial, onde 
foram aplicados respectivamente 9.847, 478 e 953 
questionários em 16 estados, incluindo o Amazonas. O 
tamanho da amostra resulta num erro máximo de 
aproximadamente 4,4% (para um intervalo de confiança de 
95%) nas estimativas populacionais com base nas 
proporções da amostra [28]. 

O relatório destaca a importância do consumo residencial; 
“informações energéticas da classe residencial vêm 
apresentando um crescimento significativo em sua 
participação percentual na matriz elétrica nacional, 
podendo atingir cerca de um terço de toda a energia 
consumida no país, na próxima década” [29]. 

O relatório descreve os principais usos residenciais da 
eletricidade por região e no país. No caso da região Norte, o 
principal uso é para condicionamento ambiental (40% da 
eletricidade nas residências), seguido pelo armazenamento 
de alimentos (25% do uso residencial deve-se a geladeiras) e 

em terceiro pela iluminação (14%) [29]. Na média brasileira, 
o maior uso é para o chuveiro elétrico (24%), seguido da 
geladeira (22%), e apenas em terceiro lugar aparece o 
condicionamento ambiental (20% do uso com ar 
condicionado e ventilador) [29]. 

Comparando essas informações, pode-se perceber que na 
região norte se destaca a utilização de eletrodomésticos 
para condicionamento ambiental (ar condicionado e 
ventilador). Esse fato contrasta com o hábito de uso 
nacional, onde o condicionamento ambiental é o terceiro 
mais usado, depois da geladeira e do chuveiro elétrico. No 
caso da região Norte, tal fato pode ser explicado pelas 
condições climáticas da região (temperatura e umidade). 

O relatório também destaca entre as características de 
consumo da classe residencial, a quantidade de moradores 
por unidade consumidora. Conforme os dados levantados 
pela pesquisa, quanto maior o número de moradores, maior 
o consumo [29]. Percebe-se que o número de moradores 
por domicílio é informação importante para explicar o 
consumo de energia elétrica da classe residencial. 

Entre as características de consumo da classe industrial, a 
quantidade de empregados por unidade consumidora é 
variável destacada. O relatório conclui que consumidores da 
classe industrial com maior número de empregados, 
apresentam maior consumo de eletricidade (PROCEL, 2008, 
p. 17) [28]. Esse fato pode ser entendido como evidência no 
sentido de indicar a quantidade de empregados como fator 
importante para a quantidade de energia elétrica 
consumida pelo setor industrial. 

Similar às classes residencial e industrial, os dados 
levantados mostram que consumidores da classe comercial 
com maior número de empregados apresentam maior 
consumo de eletricidade do que empresas com menor 
número de empregados [30]. Isso evidencia que a 
quantidade de empregados no comércio é fator importante 
para o consumo de energia elétrica do setor comercial. 

Analisando os dados levantados das pesquisas realizadas 
pela Eletrobrás, percebe-se que a quantidade de 
empregados é variável destacada nos relatórios como tendo 
relação com o consumo de energia para os setores industrial 
e comercial. Deve-se ainda considerar o setor de serviços, 
que não fez parte da pesquisa Procel, porém apresenta 
ordem de grandeza relevante nos dados apurados junto ao 
ministério do trabalho [31]. 

Este trabalho se limita aos dados disponíveis. Assim, são 
usados dados sobre número de empregos nos setores 
econômicos e dados sobre temperatura como as variáveis 
que podem influenciar de forma significativa o consumo de 
energia elétrica. 

4 Técnica estatística ARDL 

Estabelecer ligação entre variáveis também traz ideia de 
correlação e causalidade. Nesse sentido, alerta Gujarati [32]: 
“A questão da causalidade é profundamente filosófica com 
todos os tipos de controvérsias. Alguns acreditam que ´tudo 
causa tudo´, e outros negam a existência total de 
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causalidade.” Assim, as técnicas estatísticas tradicionais 
como medidas de correlação e causalidade de Granger são 
utilizadas com precaução e como coadjuvantes nos 
trabalhos científicos atuais que buscam relacionamento 
entre variáveis. 

Usando a técnica ARDL pode-se averiguar se as variáveis em 
análise seguem a mesma dinâmica ao longo do tempo, 
mostrando evidências de que entre elas possa existir relação 
de afinidade [33]. 

A técnica ARDL, sugerida por Pesaran, Shin e Smith [6], tem 
sido usada na atualidade em estudos que buscam relacionar 
variáveis econômicas para as quais seja necessário o 
planejamento de longo prazo. Uma das características que 
tem levado essa técnica a ser usada em pesquisas atuais, é a 
flexibilidade de poderem ser usadas variáveis estacionárias 
juntamente com variáveis não estacionárias, fato que 
impossibilita a utilização de técnicas estatísticas tradicionais. 

Outra característica destacada é a possibilidade de a técnica 
produzir resultados confiáveis com pequena quantidade de 
amostras, como citado por Baci [34] sobre a técnica ARDL; 
“Esta aproximação traz resultados robustos em pequenas 
amostras, enquanto o teste de Johansen para testar relação 
entre variáveis necessita grandes amostras para ter 
validade”. A técnica ARDL pode ser usada para amostras a 
partir de 30 observações, o que nos possibilita analisar o 
consumo de eletricidade no Amazonas, onde estão 
disponíveis publicamente dados mensais a partir do ano de 
2006. Para análise dos dados anuais, seriam necessários 
dados desde 1982 (2012-30). 

Outro destaque da técnica é sintetizado por Kang [35] 
“parâmetros ´short-run´ e ´long-run´ são estimados 
simultaneamente”. Assim, podem ser detectadas 
separadamente relações de curto e longo prazo entre as 
variáveis independente e dependente. 

A primeira etapa da técnica é estabelecer um modelo linear 
entre as variáveis que se desejam estudar. 

Na etapa subsequente da técnica ARDL, será testado se a 
equação escolhida mostra evidência de relação estável de 
longo prazo entre as variáveis. Para isso, a equação 2 é 
estimada usando o método dos mínimos quadrados 
ordinários (MQO) para todas as defasagens possíveis das 
variáveis independentes. A seguir é calculada a chamada 
estatística-F que é a medida de decisão sobre o 
relacionamento entre as variáveis. 

Pesaran, Shin e Smith desenvolveram tabelas para os 
valores críticos da estatística-F, que devem ser comparados 
com os valores encontrados no cálculo para o modelo em 
estudo. Esses valores podem ser usados se as variáveis 
forem estacionárias integráveis de ordem 1, ou 
parcialmente integráveis (ordem de integração entre 0 e 1). 
Existem dois valores críticos, um limite superior e um limite 
inferior, e três situações podem ser encontradas:  

 Se o valor calculado da estatística-F está acima do 
valor crítico superior, significa que existe relação 
de longo prazo entre as variáveis. 

 Se o valor calculado está abaixo do valor crítico 
superior, mas acima do valor crítico inferior, o 
teste é inconclusivo. 

 Se o valor calculado é abaixo do valor crítico 
inferior, significa que não existe relação entre as 
variáveis. 

A técnica ARDL estima 
k1)(p  equações possíveis, para 

testar todas as possibilidades de atrasos entre as variáveis e 
que possa ser selecionada a equação que melhor estima a 
variável dependente. p é o número de atrasos a serem 
considerados das variáveis e k o número de variáveis 
independentes [36]. Como os dados são mensais, o número 
máximo de atrasos é 12, o número de modelos será 

21971)(12 3  , pois há três variáveis 

independentes. Assim, podem-se detectar influências 
relevantes na variável a ser estimada, até para uma 
dinâmica que tenha ocorrido um ano antes. 

Narayan [37] revela uma limitação da técnica ARDL: “Os 
valores críticos de Pesaran, Shin e Smith foram gerados para 
amostras de 500 e 1000 observações”. Para superar essa 
limitação, Narayan calculou valores para a “estatística-F” no 
caso de amostras entre 30 e 80 observações.  

Caso o teste seja conclusivo, pode-se passar para a próxima 
e última etapa da técnica. São estimados os parâmetros, e 
será analisada a validade e precisão dos parâmetros 
estimados. 

Conforme explicam Shahbaz, Ahmed e Ali [36], sobre essa 
etapa na técnica ARDL “testes de diagnóstico examinam a 
correlação serial, forma funcional, distribuição normal e 
heteroscedasticidade”. Esses testes estatísticos irão verificar 
se a equação estimada é válida segundo medidas 
estatísticas tradicionais. 

Uma etapa adicional a realizar será estimar valores que não 
participaram da técnica e comparar com valores reais para 
verificar a precisão da equação encontrada. 

5 Base de dados 

Neste trabalho foram utilizados dados mensais de 2006 a 
2012. A quantidade produzida de energia elétrica para o 
sistema isolado denominado “Sistema Manaus”, que se 
caracteriza pela energia consumida nos municípios de 
Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo, foi obtida no site 
da Eletrobrás, os dados de temperatura no site do Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET) e os dados sobre 
empregos no site do Ministério do Trabalho e Emprego 
(TEM). O período em análise foi determinado pela 
disponibilidade dos dados. Às variáveis foi aplicado o 
logaritmo natural, para aplicar a regressão clássica de 
mínimos quadrados a um modelo de regressão exponencial 
[32]. 

Além dos dados apresentados, também foram considerados 
ao longo da pesquisa dados sobre intensidade 
pluviométrica, umidade, faturamento industrial, produção 
industrial e população. Porém, para esses dados, não foram 
encontradas evidências plausíveis, ou disponibilidade 
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mensal, que justificassem sua inclusão no grupo de variáveis 
relevantes para o consumo de energia elétrica. 

5.1 Dados de energia elétrica gerada 

Os dados foram coletados no site da Eletrobrás [38]. São 
disponibilizados dados da quantidade de energia produzida 
para atendimento ao sistema Manaus. Os dados são 
disponíveis em base mensal a partir de 2006. O gráfico 1 

mostra a evolução da quantidade de energia elétrica 
produzida. 

Verifica-se que, a cada ano que passa, o consumo de energia 
se eleva, com exceção do ano de 2009, quando parte da 
curva está abaixo do ano de 2008. Ao longo de um mesmo 
ano, a quantidade de energia aumenta no final do ano. 
Ainda podemos destacar que 2008 e 2009 têm valores de 
energia parecidos ao longo do ano, e os anos de 2006 e 
2007 têm valores de energia parecidos nos últimos seis 
meses do ano. 

5.2 Dados de temperatura 

Souza e Alvalá [39] estudaram o efeito “ilha de calor” 
desenvolvido na zona urbana de Manaus, e consideraram 
como dados para a temperatura da cidade a estação do 
INMET localizada na zona urbana de Manaus (3,129° S: 
59,948° W). Os dados foram coletados no site do INMET 
[40]. São disponibilizadas diversas variáveis atmosféricas, 
entre elas a temperatura média mensal para a estação 
meteorológica considerada para o município de Manaus. No 
gráfico 2 tem-se a evolução da temperatura no período 
considerado. 

 

 

Comparando os gráficos 1 e 2, pode-se perceber, ao longo 
de um mesmo ano, semelhança entre a evolução da 
temperatura e da energia elétrica produzida para o “sistema 
Manaus”. Valores menores nos primeiros meses do ano, 
com uma elevação gradual até outubro, e redução em 
novembro e dezembro. Diferente da eletricidade, a 
temperatura não mostra elevação evidente a cada ano que 
passa. 

5.3 Dados de empregos 

Os dados foram coletados no site do Ministério do Trabalho 
e Emprego (TEM) [41]. O MTE preparou um conjunto de 
tabelas que contém informações desagregadas sobre 
contratações e dispensas de trabalhadores segundo os 
setores econômicos do IBGE, e classificadas por estados da 
Federação, principais regiões metropolitanas e municípios 
com mais de 10.000 habitantes para o estado de São Paulo e 
30.000 habitantes para os demais estados conforme o 
último censo realizado. A seguir são apresentados os 
gráficos 3, 4 e 5, que mostram respectivamente a evolução 
do emprego no setor industrial, comercial e de serviços no 
município de Manaus para o período considerado.  

No gráfico 3, pode-se perceber que o nível de empregos no 
setor industrial não segue uma tendência ao longo dos anos 
ou mesmo dentro de um mesmo ano que guarde alguma 
semelhança com os dados de energia gerada. 

No gráfico 4, ve-se que o nível de empregos se eleva a cada 
ano, apresentando aumento no final de cada ano. Essas 
características também são observadas no gráfico para a 
quantidade de energia gerada para o sistema Manaus. 

Gráfico 1: Energia Gerada em para atendimento do 
“sistema Manaus”. 

Fonte: Preparado pelo autor com base em 
Eletrobrás, 2013. 
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Fonte: Preparado pelo autor com base em INMET, 
2013. 
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No gráfico 5, o nível de empregos apresenta aumento com o 
passar dos anos e elevação no final de cada ano. Pode-se 
perceber também que os traços para os anos de 2006 e 
2007 são mais próximos entre si do que entre os outros 
anos. O mesmo fato pode ser observado para os anos de 
2008 e 2009 entre os meses de março e outubro. Esse fato 
também pode ser atribuído ao gráfico para a energia gerada 
nesses mesmos anos 2006/2007 e 2008/2009. 

Continuando com a análise das variáveis, foi aplicada função 
de correlação entre as variáveis de emprego, temperatura e 
energia elétrica gerada. Na análise dessas correlações, 
pode-se perceber que existe correlação positiva entre a 
energia elétrica produzida e as variáveis de temperatura e 
níveis de emprego. 

Foram ainda considerados dados sobre o faturamento 
industrial, informações populacionais, e outras variáveis 
climáticas (intensidade pluviométrica e umidade), porém 
não foi observada correlação do seu comportamento com o 
comportamento da energia elétrica. Exceto para as 
informações populacionais, que apesar de haver indícios de 
sua importância, não foram encontrados dados que 
representassem essa variável mensalmente no município de 
Manaus. 

6 Análise dos dados 

O aplicativo de software estatístico usado neste trabalho é o 
MICROFIT 4.0, que possibilita realizar testes estatísticos para 
avaliar características relevantes de conjunto de dados e 
implementar funções complexas como estimação com 
mínimos quadrados ordinários e a técnica ARDL para 
estudar o relacionamento entre variáveis. 

Para testar a existência de relacionamento de longo prazo 
entre as variáveis, foi usado um procedimento de três 
passos. O primeiro passo é verificar a ordem de integração 
das variáveis. Esse teste foi realizado para assegurar a 
validade de aplicação da técnica aos dados escolhidos. A 
técnica ARDL pode ser usada independentemente de as 
variáveis independentes serem estacionárias, integráveis de 
primeira ordem, ou mutuamente cointegráveis [42]. Assim, 
o primeiro passo foi verificar a ordem de integração das 
variáveis para garantir que não sejam de ordem de 
integração maior do que um. Para avaliar a ordem de 
integração, foi usado o teste de Dickey-Fuller Aumentado 
(ADF) [43] representado na tabela 1. 

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Empregos no setor comercial da cidade 
de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor, base em MTE, 2013. 
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Gráfico 3: Empregos no setor industrial da cidade 
de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor, base em MTE, 2013. 
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Gráfico 5: Empregos no setor de Serviços da cidade 
de Manaus. 

Fonte: Preparado pelo autor, base em MTE, 2013. 
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Tabela 1: Teste de ordem de integração para as variáveis em 
análise. 

Fonte: Preparado pelo autor com base em Eletrobrás, INMET e 
MTE. 

Percebe-se que a variável temperatura é estacionária em 
nível. A energia elétrica, os empregos na indústria e o setor 
de serviços são estacionários em primeira diferença. 

É importante destacar que, para a variável que representa o 
emprego no setor industrial, não foi identificada evidência 
de relacionamento com a energia elétrica na aplicação da 
estatística F, por isso essa variável não foi incluída no 
modelo a ser estudado. O passo seguinte foi estimar a 
estatística-F conforme anteriormente explicado. O resultado 
é mostrado na tabela 2. 

Tabela 2: Estatística F para cointegração entre as variáveis. 

Variável Dependente ln(kWh) 

Estatística F calculada 6,308 

Limite Superior 5,570*** 

Limite Inferior 4,098*** 

*** Valor crítico de significância para 99% de confiança. 
Fonte: Preparado pelo autor com base em Eletrobrás, INMET e 
MTE. 

Os dados para os limites superior e inferior foram coletados 
na tabela para o caso III (Unrestricted intercept and no 
trend), 70 amostras [37]. O resultado acima mostra que não 
pode ser rejeitada a hipótese de cointegração entre as 
variáveis, quando o consumo de eletricidade é tomado 
como variável dependente, e o emprego no setor comercial, 
no setor de serviços e a temperatura são considerados 
como variáveis independentes. 

O próximo passo foi estimar os coeficientes para um modelo 
ARDL com o consumo de energia como variável 
dependente, o número de empregos nos setores de serviços 

e comércio e a temperatura como variáveis independentes. 
Os coeficientes calculados são mostrados na equação 3, 
onde se pode verificar que os coeficientes para o nível de 
emprego no comércio (LC), no setor de serviços (LS) e para a 
temperatura (LT) para o período corrente (mesmo mês) são 
positivos, o que é condizente com a teoria apresentada 
anteriormente. Os coeficientes negativos nos postos de 
trabalho em períodos anteriores podem indicar variações 
nos postos de trabalho em setores não considerados como 
os empregos diretos na construção civil. 

O modelo foi submetido a diversos testes para analisar a 
coerência da estimação. Os resultados são mostrados na 
Tabela 3. 

Tabela 3: Saída do MICROFIT com os testes de diagnóstico para o 
modelo calculado. 

Teste de diagnóstico Hipótese nula (H0) 
Probabilidade de 
aceitar H0 

Correlação serial 
dos resíduos 

Sem correlação 
entre os resíduos 

0,537 

Forma funcional Forma correta 0,713 

Normalidade dos 
resíduos 

Existe normalidade 0,892 

Heterocedasticidade 
Não existe 

heterocedasticidade 
0,120 

Nos testes de diagnóstico ve-se que não existem evidências 
de problemas com correlação serial, forma funcional, 
normalidade e heterocedasticidade. Pode-se ainda destacar 
a medida R-quadrado médio, que indica que 92,87% das 
variações na energia elétrica são explicadas pelo modelo 
calculado. 

O modelo estimado acima pode ainda ser objeto de estudo 
para refinamento, por meio, por exemplo, de um 
procedimento “do geral para o específico”, para se 
encontrar um modelo mais simplificado que possa servir 
para estimar o consumo de eletricidade. Este não é o 
objetivo do presente trabalho, que se limita a analisar o 
relacionamento entre as variáveis. 

Para verificar a estabilidade do modelo ao longo das 
amostras, também foram plotadas as medidas CUSUM 
(soma cumulativa dos resíduos) e CUSUMQ (soma 
quadrática dos resíduos), conforme sugerido por Pesaran, 
Shin e Smith [6]. Analisando os gráficos, pôde-se perceber 
que os parâmetros do modelo variam dentro de um 
intervalo de confiança de 95% para todos os valores da 
amostra. 
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Variável 

Teste ADF 

Nível* 
Primeira 

diferença** 

Temperatura -3,861  

Empregos no 
Setor Comercial 

-0,220 -4,468 

Empregos Setor 
de Serviços 

-0,916 -6,199 

Energia Elétrica 
Produzida 

-1,545 -3,556 

* Valor crítico de significância para 95% de confiança = -
3,4730. 
** Valor crítico de significância para 95% de confiança = 
-2,9029. 
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Como etapa adicional, para analisar o desempenho do 
relacionamento calculado entre as variáveis, foram 
comparados valores reais para o consumo de eletricidade 
com valores calculados pelo modelo estimado. Para isso, 
foram usados os dados de Julho de 2012 a Dezembro de 
2012, valores que não fizeram parte do banco de dados 
usado na estimativa dos coeficientes da equação 3. No 
gráfico 6 foram plotados os valores reais (linha cheia), e os 
valores calculados com o modelo estimado (linha tracejada). 

Verificou-se que o modelo estimado tem um 
comportamento ao longo do tempo semelhante aos dados 
reais, ou seja, a composição das variáveis selecionadas 
segundo a técnica ARDL traça uma curva que se aproxima 
dos valores reais no período em análise. A tabela 4 mostra 
os valores dos seis últimos meses, que não fizeram parte da 
elaboração do modelo ARDL, e a comparação desses valores 
reais com valores calculados por meio do modelo estimado. 

O maior erro encontrado entre os valores reais e valores 
estimados foi de 3,7% (2012M9). Na parte inferior da tabela, 
pode-se verificar que a média absoluta dos resíduos para o 
período usado na elaboração do modelo e para o período 
estimado têm o mesmo valor. 

Tabela 4: Comparação entre os valores reais e calculados para a 
energia elétrica (ln(kWh)). 

Amostra Real Previsto Erro (real-
previsto) 

2012M9 13,439 13,476 -0,037 

2012M10 13,524 13,507 0,017 

2012M11 13,521 13,491 0,031 

2012M12 13,390 13,384 0,006 

Análise dos resíduos para os intervalos de amostras 

Período 2007M1 a 
2012M6 

2012M7 a 
2012M12 

Média absoluta dos resíduos 0,021 0,021 

7 Conclusões 

Este estudo mostrou haver relacionamento entre a 
produção de eletricidade para o chamado “Sistema 
Manaus”, a temperatura urbana e os níveis de emprego no 
setor de serviços e no setor comercial referente ao 
município de Manaus entre 2006 e 2012. Os dados da 
pesquisa Procel mostram o condicionamento ambiental 
como principal utilização da energia elétrica no consumo 
residencial da região norte. A mesma pesquisa mostra que o 
número de postos de trabalho nos setores comercial e 
industrial é importante para o consumo de energia elétrica 
nos setores comercial e industrial. Informes trimestrais da 
ELETROBRÁS mencionam a temperatura e os desempenhos 
dos setores industrial e comercial como relevantes para o 
consumo de eletricidade nos sistemas isolados na região 
norte. Os gráficos para consumo mensal de energia elétrica 
e temperatura apresentam tendências semelhantes ao 
longo de cada ano. A correlação entre as variáveis 
estudadas é positiva. O modelo calculado usando a técnica 
ARDL apresentou erro máximo de 3,7% e o teste “R-
quadrado” mostra que 92,87% das variações da energia 
elétrica produzida podem ser explicadas pelo modelo 
calculado. A estatística F, conforme sugerido por Pesaran, 
Shin e Smith [6], mostra evidência de cointegração entre as 
variáveis. Os testes de diagnóstico mostram não haver 
evidências de deficiências junto às medidas estatísticas de 
diagnóstico tradicionais. 

Apesar de não ser utilizado indicador mensal do número de 
pessoas usuárias de eletricidade (moradores por unidade 
consumidora) no setor residencial, e a estatística F não 
mostrar evidência de cointegração quando incluímos o 
número de postos de trabalho para o setor industrial no 
modelo ARDL, os resultados permanecem válidos para os 
objetivos do trabalho. 

 

Gráfico 6: Comparação entre o gráfico real e calculado para a energia elétrica. 
Fonte: Preparado pelo autor com base em Eletrobrás, INMET e TEM. 
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Neste sentido, recomenda-se, como forma de 
aprofundamento no tema, que estudos sejam feitos para 
avaliar os fatores influentes no consumo de energia elétrica 
do setor industrial no município de Manaus, além de 
estudos sobre indicadores populacionais. 
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Abstract: Several legal mechanisms have been created to 
compensate territories that promote environmental actions. 

This work was developed with the objective of analysing the 
impact of the inclusion of the variable "Electricity 
Production by Small Hydropower Plants" in the distribution 
of the “Ecological Sales Tax” (ICMS Ecológico) in the State of 
Minas Gerais. Simulation was performed to verify the 
impact of adopting this criterion for the region covered by 
the Association of Municipalities of Piranga River Valley. The 
municipality of Diogo de Vasconcelos, for example, could 
raise R$ 199.411 per year with the inclusion of the criterion 
"Production of electricity for Small Hydropower" in state 
law. This feature could be applied in environmental 
initiatives such as plantation of green areas, school 
construction and health investments. Therefore, the 
inclusion of the criterion analysed in this work in the 
“Ecological Sales Tax” law of the State of Minas Gerais is 
recommended. 

Keywords: Public policies, Ecological Sales Tax, 
compensation, environmental actions, renewable energy. 

Resumo: Vários mecanismos legais têm sido criados para 
compensar territórios que promovam ações ambientais. 
Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar os 
impactos da inserção do critério “produção de energia 
elétrica por Pequenas Centrais Hidrelétricas” na distribuição 
do ICMS Ecológico no Estado de Minas Gerais. Foi realizada 
uma simulação para verificar o impacto da adoção deste 
critério para a região de abrangência da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Vale do Rio Piranga. O 
município de Diogo de Vasconcelos, por exemplo, poderia 
arrecadar R$ 199.411,00 por ano com a inclusão do critério 
“produção de energia elétrica por Pequenas Centrais 
Hidrelétricas” na legislação estadual. O recurso poderia ser 
aplicado em ações socioambientais, como plantio de áreas 
verdes, construção de escolas e investimentos em saúde. 
Portanto, recomenda-se a inclusão do critério analisado 
neste trabalho na Lei de ICMS Ecológico no Estado de Minas 
Gerais. 

Palavras-Chave: políticas públicas, ICMS Ecológico, 
compensação financeira, ações ambientais, energias 
renováveis. 

1 Introdução 

A compensação financeira por serviços ecológicos tem sido 
cada vez mais utilizada para conter problemas ambientais 
em todo mundo [1]. Vários países já utilizam tal mecanismo, 
pelo qual o governo federal transfere recursos para estados 
e municípios que promovem ações ecológicas [2]. As 
administrações locais são incentivadas a conservar os 
recursos naturais presentes em seus territórios, com 
consequente geração de benefícios ambientais para além de 
suas fronteiras [3]. 

A Constituição Federativa Brasileira de 1988 estabeleceu as 
leis de distribuição de impostos em território nacional, 
incluindo o Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). De acordo com o 
artigo 158 da Constituição, do ICMS total arrecadado, 75% 
pertencem aos estados e 25% aos municípios. Ainda 
segundo esse artigo, a parcela do ICMS pertencente aos 
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municípios deve ser repartida da seguinte forma: (i) Três 
quartos, no mínimo, proporcional ao Valor Adicionado Fiscal 
(VAF) de cada município; e (ii) Um quarto, no máximo, 
conforme definido em lei estadual [4]. 

De forma pioneira, o Paraná aprovou em 1991 a primeira lei 
sobre ICMS Ecológico no Brasil, utilizando como critérios de 
distribuição de recursos “Unidades de Conservação” e 
“Proteção de mananciais” [5]. Em 1995, Minas Gerais 
aprovou a Lei nº 12.040, conhecida como “Lei Robin Hood”, 
empregando como parâmetros de repasse “Unidades de 
Conservação” e “Saneamento” [6]. Atualmente, mais de dez 
estados brasileiros possuem legislação sobre ICMS 
Ecológico, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Tocantins, Rondônia e 
Amapá [7]. 

Em duas décadas de aplicação do ICMS Ecológico no Brasil 
alguns resultados já podem ser observados. No Paraná, por 
exemplo, o poder público municipal foi o principal agente 
incentivador da criação de Unidades de Conservação no ano 
de 2004, visando à arrecadação de recursos financeiros por 
meio do ICMS [8]. Já em Minas Gerais, O ICMS Ecológico 
contribuiu de forma substancial para a descentralização de 
recursos financeiros nos últimos anos, com um repasse total 
de R$ 41 milhões em 2007 [9]. 

Todavia, ainda existem muitos obstáculos para uma 
implementação efetiva do ICMS Ecológico em território 
nacional. Entre as razões, está a necessidade de negociação 
entre os diversos segmentos da sociedade. Muitos estados 
enfrentam forte oposição política de municípios que temem 
perdas financeiras com a adoção de critérios ecológicos na 
distribuição do ICMS. Desta forma, torna-se necessário 
discutir as legislações sobre ICMS Ecológico de modo a 
atender a maioria da população, sem perder o foco na 
conservação ambiental [10]. 

Entre as iniciativas sustentáveis ainda não consideradas nas 
leis de ICMS Ecológico no Brasil está a geração de energia 
elétrica por meio de fontes renováveis. Entre as fontes 
alternativas de energia já estabelecidas no estado de Minas 
Gerais, encontram-se as Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs). A instalação de usinas de pequeno porte foi 
impulsionada no estado pelo Programa Minas PCH, lançado 
em 2004 [11]. 

Considerando o atual cenário energético, é necessário 
desenvolver políticas públicas que incentivem: uso de 
medidas de racionalização de energia, maior participação de 
fontes renováveis e descentralização da produção de 
energia [12]. O objetivo deste trabalho foi propor a inserção 
do critério “produção de energia elétrica por meio de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas” como um parâmetro 
adicional para a distribuição do ICMS Ecológico em Minas 
Gerais. 

2 Material e métodos 

Os critérios de distribuição do ICMS aos municípios 
mineiros, definidos pela Lei Robin Hood [6], são 
apresentados na Tabela 1. 

O valor de repasse do ICMS entre os municípios mineiros 
por cada critério é calculado conforme detalhamento a 
seguir: 

1. Cota mínima: valor rateado de forma igualitária 
entre os municípios;  

2. Valor Adicionado Fiscal: relação entre o valor 
gerado em operações relativas à circulação de 
mercadorias por cada município e o valor gerado 
por todos os municípios; 

3. População: relação percentual entre a população 
residente no município e a população total do 
estado; 

4. 50 municípios mais populosos: relação percentual 
entre a população residente em cada um dos 
cinquenta municípios mais populosos do estado e 
a população total do estado; 

5. Gastos com saúde: relação entre os gastos de 
saúde "per capita" do município e o somatório dos 
gastos de saúde "per capita" de todos os 
municípios do estado; 

6. Educação: relação entre o total de alunos 
atendidos e a capacidade mínima de atendimento 
pelo município; 

7. Meio ambiente: dividido em dois subcritérios: 

a. Unidade de Conservação: são considerados 
no cálculo o índice total de Unidade de 
Conservação do município e o índice total de 
Unidade de Conservação do estado. 

b. Saneamento: são considerados no cálculo a 
porcentagem da população atendida pelas 
usinas de compostagem de lixo e estações de 
tratamento de esgoto. 

8. Produção de alimentos: calculada com base nas 
relações: área cultivada do município e do estado; 
número de pequenos produtores rurais do 
município e do estado; e do número de programas 
de apoio à produção e à comercialização de 
produtos agropecuários do município e do estado; 

9. Patrimônio cultural: calculada com base em bens 
tombados no município e no estado; 

10. Área geográfica: relação percentual entre a área 
geográfica do município e a área total do estado; e 

11. Municípios mineradores: percentagem média do 
Imposto Único recebido sobre Minerais pelos 
municípios mineradores. 

Como pode ser visto na tabela 1, dentre os 25% do ICMS 
repassado aos municípios mineiros, uma parcela de 4,68% é 
rateada pelo critério Valor Adicionado Fiscal. Ressalta-se 
que 75% do ICMS destinado aos municípios já são 
distribuídos obrigatoriamente em função do VAF, como 
disposto na Constituição Federal do Brasil [4]. 
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Este trabalho propõe que a “produção de energia elétrica 
por PCHs” seja incorporado na Lei Robin Hood como um 
novo critério de distribuição de recursos financeiros. Tal 
critério contemplaria 1% do ICMS a ser repassado aos 
municípios, valor este retirado da parcela do VAF, 
atualmente com 4,68%. Com a inclusão do critério proposto, 
a Lei Robin Hood contemplaria 12 parâmetros, distribuídos 
como apresentado na Tabela 2. 

Tabela 1: Atuais critérios de distribuição do ICMS em Minas Gerais. 

Critérios de distribuição Valor de distribuição (%) 

1. Cota mínima 5,50 

2. Valor adicionado fiscal 4,68 

3. População  2,71 

4. 50 municípios mais populosos 2,00 

5. Gastos com saúde 2,00 

6. Educação 2,00 

7. Meio ambiente 1,00 

8. Produção de alimentos 1,00 

9. Patrimônio cultural 1,00 

10. Área geográfica  1,00 

11. Municípios mineradores 0,11 

Total 25,00 

Fonte: [6]. 

Tabela 2: Distribuição do ICMS em Minas Gerais com inclusão do 
critério “Produção de energia elétrica por PCHs”. 

Critérios de distribuição Valor de distribuição (%) 

Cota mínima  5,50 

Valor adicionado fiscal 3,68 

População  2,71 

50 municípios mais populosos 2,00 

Gastos com saúde 2,00 

Educação 2,00 

Meio ambiente 1,00 

Produção de alimentos 1,00 

Patrimônio cultural 1,00 

Área geográfica  1,00 

Municípios mineradores 0,11 

Geração de energia elétrica por 
PCH’s 

1,00 

Total 25,00 

O critério “produção de energia elétrica por PCHs”, a ser 
incorporado na Lei Robin Hood, seria calculado da seguinte 
forma: 

1. Calcula-se o ICMS total a ser repassado aos 
municípios de Minas Gerais (VICMS), em R$. 

2. Determina-se a alíquota de 1% do ICMS a ser 
repassado aos municípios, para compor o critério 
“produção de energia elétrica por PCHs”, pela 
equação 1. 

                                 CMS PCHs      CMS. , 1                         (1  

em que: 
V I C M S _P C H ’ s  -  ICMS referente ao critério 

“produção de energia 
elétrica por PCHs”, a ser 
rateado entre os municípios 
produtores (R$); e 

V I C M S  -  ICMS total a ser repassado 
aos municípios mineiros 
(R$). 

3. Calcula-se a produção de energia elétrica por PCHs 
no estado de Minas Gerais (PTOTAL), em MW. 

4. Determina-se o valor do ICMS a ser repassado por 
unidade de energia elétrica produzida por PCHs, 
de acordo com a equação 2. 

             M    
  CMS PCHs

P O AL
                         (   

em q ue :  

V M W  -  ICMS a ser repassado 
por unidade de energia 
elétrica produzida por 
PCHs (R$ MW

-1
); 

V I C M S _ P C H s  -  ICMS referente ao 
critério “produção de 
energia elétrica por 
PCHs”, a ser rateado 
entre os municípios 
produtores (R$); e 

P T O T A L  -  Produção de energia 
elétrica por PCHs no 
estado de Minas Gerais 
(MW). 

5. Verifica-se a produção de energia elétrica gerada 
por cada PCHs localizada em Minas Gerais (PPCH), 
em MW.  

6. Determina-se o valor final a ser repassado a cada 
município pelo critério “produção de energia 
elétrica por PCHs”, conforme descrito a seguir: 

a. Se o reservatório de água da PCH se situar 
integralmente em um único município, 
calcula-se o valor do ICMS a ser repassado 
pela equação 3. 

                          REPASSE    M .PPCH                           (   

em q ue :  

VREPASSE -  ICMS referente ao 
critério “produção de 
energia elétrica por 
PCHs”, a ser repassado 
a cada município 
produtor (R$); 

VMW -  ICMS a ser repassado 
por unidade de energia 
elétrica produzida por 
PCHs(R$ MW-1); e 

PPCH -  Produção de energia 
elétrica da PCH (MW). 

b. Se o reservatório de água da PCH se situar em 
mais de um município, promove-se o rateio 
proporcional à área inundada por município, 
conforme a equação 4. 
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                   REPASSE    M .PPCH.CA                     (   

em q ue :  

 

V R E P A S S E  -  ICMS referente ao 
critério “produção de 
energia elétrica por 
PCHs”, a ser repassado 
a cada município 
produtor (R$); 

V M W  -  ICMS a ser repassado 
por unidade de energia 
elétrica produzida por 
PCHs (R$ MW

-1
); 

P P C H  -  Produção de energia 
elétrica pela PCH (MW); 
e 

C A B  -  Coeficiente de 
abrangência da PCH 
(porcentagem de 
ocupação do 
reservatório de água da 
PCH em cada 
município) (%). 

Para avaliar os efeitos da inclusão do critério “produção de 
energia elétrica por PCHs” na Lei Robin Hood, foi realizado 
um estudo de caso considerando os municípios 
pertencentes à Associação dos Municípios da Microrregião 
do Vale do Rio Piranga (AMAPI). A AMAPI engloba 27 
cidades, sendo elas: Abre Campo, Acaiaca, Alvinópolis, 
Amparo do Serra, Barra Longa, Caputira, Diogo de 
Vasconcelos, Dom Silvério, Guaraciaba, Jequeri, Mariana, 
Matipó, Oratórios, Pedra Bonita, Piedade de Ponte Nova, 
Ponte Nova, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa 
Margarida,  São Pedro dos Ferros, Sem Peixe, Sericita, Santa 
Cruz do Escalvado, Santo Antônio do Grama, Teixeiras, 
Urucânia e Vermelho Novo. 

O estudo foi realizado com base nos valores de arrecadação 
do ICMS em Minas Gerais no ano de 2006, apurados pela 
Fundação João Pinheiro (FJP) [13]. Os valores referentes à 
produção de energia elétrica por PCHs em Minas Gerais, 
para o mesmo ano, foram obtidos no banco de dados da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) [14]. 

Com a inserção do critério “produção de energia elétrica por 
PCHs” na Lei Robin Hood, o estado de Minas Gerais 
destinaria 2% dos recursos do ICMS para questões 
ecológicas: 1% já abordado na lei estadual 12.040 (ações 
referentes a “Unidades de Conservação” e “Saneamento”  e 
1% para incentivar o uso de PCHs no estado. 

3 Resultados e discussão 

Os municípios pertencentes à área AMAPI que possuem 
PCHs, assim como suas respectivas potências elétricas e 
áreas de ocupação de reservatório de água, são 
apresentados na Tabela 3. 

Para exemplificar a proposta de inserção do critério 
“produção de energia elétrica por PCHs” na Lei Robin Hood, 

foi selecionado o município de Diogo de Vasconcelos. Os 
passos para a obtenção do valor a ser repassado ao 
município pelo novo critério são apresentados a seguir. 
Ressalta-se que o estudo foi realizado com base nos valores 
de arrecadação do ICMS mineiro em 2006, assim como na 
produção de energia elétrica por PCHs no mesmo ano. 

 

1. ICMS repassado aos municípios de Minas Gerais 
em 2006: 

  CMS  O AL   R   .  6.516.  1,   

2. Alíquota de 1% do ICMS a ser repassado aos 
municípios, para compor o critério “produção de 
energia elétrica por PCHs”: 

  CMS PCHs     CMS  O AL. , 1 

  CMS PCHs    ( .  6.516.  1,   ( , 1  

  CMS PCHs   R    . 65.16 , 1 

3. Produção de energia elétrica por PCHs no estado 
de Minas Gerais em 2006: 

P O AL       ,   M   

4. Valor do ICMS a ser repassado por unidade de 
energia elétrica produzida por PCHs: 

 M    
  CMS PCHs

P O AL
 

 M     
  . 65.16 , 1

   ,  
 

 M    R    .  5, 5 M 
 1

 

5. Produção de energia elétrica pela PCH Fumaça em 
2006, pertencente em parte ao município de 
Diogo de Vasconcelos [14]: 

PPCH    1 ,   M  

6.  CMS a ser repassado pelo critério “produção de 
energia elétrica por PCHs” ao município de Diogo 
de Vasconcelos: 

 REPASSE    M .PPCH.CA  

 REPASSE   (  .  5, 5 (1 ,   ( ,    

 REPASSE   R     .5 6,   

7. As implicações financeiras da inserção do critério 
“produção de energia elétrica por PCHs” na Lei 
Robin Hood para os outros municípios da área 
AMAPI que possuem PCHs são apresentadas na 
Tabela 4.  

Com a inclusão do novo critério na Lei Robin Hood, o 
município Diogo de Vasconcelos, por exemplo, apresentaria 
um balanço positivo de R$ 273.954,93, correspondente à 
diferença entre a receita obtida pela geração de energia 
elétrica e a perda no repasse pelo critério VAF (diferença 
entre a coluna 4 e 3 da Tabela 4).  
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Tabela 3. PCHs atualmente em operação na área da AMAPI. 

PCH 
Potência Instalada  

(MW) 
Município 

Ocupação do Reservatório 
(%) 

Bicas 1,56 Mariana 100 

Brito 2,90 Ponte Nova 100 

Fumaça 10,80 Mariana 70 

  Diogo de Vasconcelos 30 

Furquim 6,00 Mariana 100 

Túlio Cordeiro de Melo 15,93 Abre Campo 100 

Fonte: [15]. 

 

 abela  :  mplicações financeiras da inserção do critério “produção de energia elétrica por PCHs” na Lei nº 1 .   , para a área da AMAPI, no 
ano base 2010. 

Município 
Repasse pelo VAF pela Lei 

13.803 (R$) 

Perda no repasse pelo VAF 
com inclusão do novo 

critério (R$) 

Repasse pelo novo critério 
“produção de energia por 

PCHs” (R   

Abre Campo 998.885,97 12.536,22 1.057.267,07 

Diogo de Vasconcelos 102.748,47 1.289,51 200.701,55 

Mariana 45.706.774,22 573.629,19 970.057,47 

Ponte Nova 6.356.518,41 79.775,58 192.471,72 

Total 53.164.927,07 667.230,51 2.420.497,82 

 

Em 2006, o município Diogo de Vasconcelos teve uma 
receita de R$ 118.276,27 por realizar ações ambientais já 
contidas na Lei Robin Hood. Portanto, a inclusão do critério 
“produção de energia elétrica por PCHs” triplicaria o repasse 
do ICMS Ecológico ao município analisado. 

A receita anual de R$ 273.954,93, que poderia ser obtida 
pelo município Diogo de Vasconcelos com a inserção do 
critério “produção de energia elétrica por PCHs”, permitiria 
desenvolver iniciativas ambientais diversas, tais como 
plantio de aproximadamente 200.000 mudas nativas ou 
construção de 900 estruturas para captação e contenção de 
água no período chuvoso. 

Na área da educação, o valor de R$ 273.954,93 poderia ser 
investido na construção de uma escola com cerca de 300 m

2
 

ou na aquisição de 4.500 uniformes escolares completos. 
Em relação a ações sociais, esse repasse financeiro 
possibilitaria a construção de duas quadras poliesportivas 
em diferentes localidades do município. Quanto à saúde, a 
receita anual de R$ 273.954,93 permitiria a contratação de 
dois médicos para o Programa de Saúde da Família. Já no 
setor de infraestrutura, esse mesmo valor poderia ser 
investido no cascalhamento de 30 km de estradas, ou ainda, 
no calçamento de 7.800 m

2
 de ruas com bloquetes. 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, a 
inclusão do critério “produção de energia elétrica por PCHs” 
na Lei Robin Hood permitiria grande repasse financeiro aos 
municípios mineiros. A receita poderia ser destinada à 
promoção de iniciativas diversas de caráter socioeconômico 
e ambiental. Além disso, a inclusão do critério proposto na 
distribuição do ICMS de Minas Gerais incentivaria novos 
municípios a investirem na construção de PCHs, a qual gera 

menores impactos negativos ao meio ambiente, comparada 
às grandes centrais hidrelétricas e termoelétricas.  

Por fim, ressalta-se a importância de estudos futuros que 
analisem a inclusão de outros critérios na Lei Robin Hood, a 
qual contempla atualmente apenas duas variáveis 
ambientais (“Unidades de Conservação” e “Saneamento” . 
Além das PCHs, seria interessante a inclusão de outras 
fontes de energias renováveis, tais como solar, eólica e 
biomassa. Tal recomendação se aplica não somente a Minas 
Gerais, mas também para os demais estados brasileiros que 
possuem legislação sobre ICMS Ecológico ou para aqueles 
que pretendem formular suas leis. Vários países, incluindo 
Alemanha, Dinamarca e Reino Unido, têm obtido resultados 
positivos com aplicação de políticas públicas que incentivam 
o uso de energias alternativas [15]. 

4 Conclusões 

O “ CMS Ecológico” incentiva a realização de iniciativas 
ambientais por meio da criação de um mecanismo 
compensatório para os municípios que desenvolverem tais 
ações.   

A inclusão do critério “produção de Energia Elétrica por 
PCHs” na Lei Robin Hood pode contribuir para uma maior 
exploração do potencial hidrelétrico de Minas Gerais. 

As PCHs geram menores impactos ambientais negativos, 
comparado às usinas de grande porte, e ainda promovem o 
desenvolvimento econômico e aumentam a independência 
energética da região. 

A inserção da variável “produção de energia elétrica por 
PCHs” no  CMS Ecológico de Minas Gerais geraria uma 
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receita extra aos municípios, a qual poderia ser revertida a 
ações socioambientais diversas. 
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