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Editorial – Edição 20 – Abril de 2014 

Há exatos dez anos iniciavam-se os trabalhos para a criação deste periódico. Após um período de 
aproximadamente seis meses de trabalhos relativos à estruturação da revista, lançou-se a primeira edição em 
outubro de 2004. Com a gradativa maturidade alcançada, o periódico foi indexado no Portal da Capes, e hoje 
apresenta conceito Qualis em doze áreas do conhecimento, devido à sua natureza interdisciplinar, mantendo 
seu foco em aplicações relacionadas a energia. Seu comitê científico conta hoje com 40 renomados cientistas, 
de instituições brasileiras e do exterior, que garantem a qualidade das publicações mediante rigorosos critérios 
de avaliação científica. O processo de avaliação também garante idoneidade mediante o chamado “processo 
duplamente cego”, em que autores não sabem quem avalia e avaliadores não conhecem os autores, evitando 
assim qualquer espécie de tendência. O resultado e o reconhecimento do periódico são um reflexo da qualidade 
do trabalho desempenhado por todas essas pessoas, incluindo autores, além da patrocinadora da revista, a 
Companhia Paranaense de Energia, que, ciente dos requisitos do processo científico, envida todos os esforços 
no sentido de resguardá-los. 

Durante esses dez anos, os editoriais têm procurado evidenciar o papel da inovação tecnológica como 
catalisadora no processo de aquisição de diferencial competitivo nas empresas do setor e outras organizações 
afins, visando sempre à qualidade no fornecimento de energia e os benefícios para a sociedade. Por ser uma 
edição significativa que marca os dez anos do periódico, recorreu-se a alguns excertos dos editoriais de algumas 
edições publicadas desde 2004 para evidenciar aqui seus objetivos preponderantes, que consistem não apenas 
em veicular trabalhos científicos de qualidade e fomentar a geração de conhecimento na área energética, mas 
também em estimular o empreendimento criativo e aplicações inovadoras que certamente impulsionarão o 
desenvolvimento do país. 

A postura de inovação foi abordada na edição 1 e complementada na edição 5: “A chave para a geração dos 
benefícios à sociedade almejados pelo periódico é a inovação resultante do empreendimento cuja matéria-
prima é permeada pelo poder de criação. O desafio que se apresenta consiste no desenvolvimento de uma 
cultura voltada à imaginação, à criação de conhecimento e ao seu empreendimento, de maneira organizada e 
sistematizada, gerando assim a inovação e a evolução da sociedade”. “Entretanto, ainda é necessária uma 
reviravolta na mentalidade das empresas cuja missão exige uma  postura de constante evolução, no sentido de 
quebrar velhas regras e pensamentos e de assimilar uma nova mentalidade voltada à inovação”.  

O apagão intelectual e seus impactos na sociedade foram abordados em um contexto de temor por possíveis 
“blackouts” na edição 11, como forma de alerta para esse perigo iminente no país: “O apagão intelectual é mais 
sutil, já que seus efeitos não são, à primeira vista, tão impactantes como o energético. A classe intelectual, 
constituída de pensadores e cientistas, pode ter consciência da evolução desse processo que culminaria num 
apagão que fatalmente seria sentido por toda a sociedade. Quais seriam as principais causas do apagão 
intelectual? O problema não reside na capacidade intelectual propriamente dita, muito menos em sua 
capacidade de geração de conhecimento, mas sim nas amarras estabelecidas pelos modelos de gestão, pelas 
diversas regulações em todas as instâncias, sejam processuais, fiscalizadoras ou mesmo negociais”. 

Tornar a inovação atrativa aos empreendedores, estimulando-a de maneira efetiva em vez de retórica, e 
premiá-la em vez de puni-la, foi o tema do editorial da edição 15, cuja natureza parece ainda não ter sido bem 
compreendida no país. “O fomento à inovação deve ter por objetivo atrair os empreendedores, dando-lhes não 
apenas condições de empreender, mas também de colher os frutos de seu trabalho visionário. Só assim, com 
um mecanismo que encare a inovação como um negócio natural, o país poderá despontar como grande força 
em ciência e tecnologia e na geração de inovações disruptivas, trazendo riqueza aos cidadãos”. 

Esse apanhado de excertos dos editoriais anteriores demonstra a preocupação deste veículo científico em 
promover o desenvolvimento do setor de energia e, em consequência, do país, mediante empreendimentos de 
valor, mudança de postura e investimento efetivo em inovação. 

O primeiro artigo desta edição da Espaço Energia aborda a questão de acesso à energia em regiões isoladas, 
especificamente no Estado do Tocantins, trazendo contribuições mediante a adoção de técnicas e métodos para 
auxiliar no planejamento do atendimento a esse tipo de região no país. O segundo artigo investiga a adição de 
materiais considerados mais sustentáveis, tais como fibras de coco e sisal, ao concreto na fabricação de postes e 
cruzetas, diminuindo assim o consumo de cimento.  O terceiro artigo também aborda o uso de materiais 
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compósitos, fibras naturais e resina termoplástica, aplicados no desenvolvimento de caixas de entrada para 
medidores de energia elétrica, analisando propriedades tais como a resistência à flexão e ao impacto, além de 
propriedades mecânicas. O quarto artigo aborda riscos regulatórios ao setor de energia elétrica a partir da Lei 
12.783/2013, que exerceu significativo impacto sobre as empresas de geração, transmissão e distribuição. O 
artigo analisa também os impactos da lei sobre a percepção de risco por parte dos investidores. O último artigo 
desta edição propõe um modelo para a otimização da operação do sistema interligado nacional que considera as 
regras de comercialização de uma usina eólica e uma pequena central hidrelétrica, com o objetivo de, mediante 
comparação com o processo convencional de otimização da geração, propor mecanismos para a redução dos 
riscos econômico e financeiro associados à aleatoriedade dos ventos na produção de energia eólica. 

Esperamos que os artigos publicados nesta edição sejam de grande valor para todos os leitores. Gostaria de 
fazer um agradecimento especial a meu colega Márcio Luís Bloot (“meneer Bloot”), que muito tem colaborado 
com o periódico e, em especial, nesta edição. 

 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 

 


