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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 23 – October 2015 

Probably due to the tough times the overall economy has been through, we have noticed in the 
professional context a growing tendency to simplify problems, so as to spend fewer resources, in an 
attempt to do more with less, or at least leaving aside aspects which can be considered superfluous, 
focusing only on what is considered essential. This line of thought seems to be fully accepted and 
adopted whenever adverse situations emerge. 

The "Occam's razor" principle, formulated by William of Ockham, an English  philosopher, theologian 
and Franciscan friar, says that "among competing hypotheses, the one with the fewest assumptions 
should be selected". This principle is used in many ways in science, and was also known as the "law of 
parsimony". This principle could be argued upon and even questioned, but here in this text, we shall 
simply assume that it translates into "we should never complicate what is simple." This seems quite 
reasonable because complicating simple things leads to unnecessary and unjustifiable expenses, 
which in turn lead to other negative issues. 

Despite the need to act with parsimony, we must not give up the complexity when it is an intrinsic 
part of a given problem. In the energy sector, we have routinely faced models that, in order to have 
their computations made possible, simplify aspects, implying inaccuracies that constitute 
compensation for viability and speed in the process, albeit approximate. But we all know that, aiming 
at perfection, we must avoid such approaches when possible. 

Research and development activities have an inherently complex nature in relation to other activities 
performed in a company. Even under the academic point of view, the complexity of an R&D project 
becomes evident when it goes beyond the competence of the researchers, requiring the interaction 
between the academic and the application knowledge domain. This interaction can be regarded as a 
highly innovative potential, but it has an inherently complex nature. 

When we try to simplify these activities, giving them a simplistic view, even though the real intention 
is to encourage them, we will be taking away their greatest potential. It is the complexity that calls the 
human capacity to create, by means of alternative lines of thought as well as the interaction between 
heterogeneous groups in the search for the solution to a given problem. Investing in complexity, 
therefore, does not mean wasting time with complicated issues, but rather stimulating creative 
solutions involving expertise, with the aim of achieving true competitive advantage. 

This issue of Espaço Energia features papers that directly or indirectly demonstrate the above-
mentioned concept, which address a variety of issues within the theme "Energy", starting with the 
complex regulation mechanism of the energy sector, proposing changes aiming at expanding the 
capacity to meet the peak demand of the national system, going through other issues such as a 
computer application aimed at the integrated forecast of energy markets, diagnosis of energy 
efficiency in a public building, road trees under power lines, R&D management focusing on products, 
monitoring of dams, and finally reaching the issue of environmental legislation in the oil sector. On 
behalf of the advisory and editorial boards, we wish you all a rewarding reading. 

 
Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 23 – Outubro de 2015 

Provavelmente devido aos tempos difíceis pelos quais a economia em geral tem passado, temos 
percebido no contexto profissional uma crescente tendência de simplificar problemas, de tal maneira 
a dispender menos recursos, na tentativa de se fazer mais com menos, ou pelo menos de deixar 
aspectos que possam ser considerados supérfluos ou até mesmo luxo, focando apenas naquilo que se 
julga essencial. Essa linha de pensamento parece ser plenamente aceita, sendo adotada sempre que 
situações adversas emergem. 

O princípio da “navalha de Occam”, formulado por William of Ockham, um filósofo, teólogo e frade 
franciscano inglês, diz que “dentre hipóteses concorrentes, aquela que for mais simples é a melhor”. 
Esse princípio é usado sob diversos aspectos na ciência, tendo sido conhecido também como “lei da 
parcimônia”. Poder-se-ia discutir sobre esse princípio e até mesmo questioná-lo, porém, aqui neste 
texto, vamos assumir simplesmente que ele se traduza em “jamais devemos complicar aquilo que é 
simples”. Isso parece bastante razoável, pois complicar coisas simples remete a gastos desnecessários 
e sem justificativas, que por sua vez levam a outras questões negativas. 

Não obstante a necessidade de agir com parcimônia, não podemos abrir mão da complexidade 
quando esta é parte intrínseca de um determinado problema. No setor de energia, temos 
costumeiramente deparado modelos que, para poderem ter seu cálculo viabilizado, simplificam 
aspectos, implicando imprecisões que constituem a compensação pela viabilidade e rapidez na 
solução, mesmo que aproximada.  Porém, todos sabemos que, visando à perfeição, devemos evitar 
tais aproximações quando possível. 

As atividades de pesquisa e desenvolvimento têm natureza intrinsecamente complexa em relação às 
demais atividades desempenhadas em uma empresa. Mesmo sob o ponto de vista acadêmico, a 
complexidade de um projeto de P&D se torna evidente quando extrapola a competência dos 
pesquisadores, preconizando a interação entre o domínio empresarial e o acadêmico. Essa interação 
se apresenta como um grande potencial de inovação, mas tem natureza intrinsecamente complexa. 

Ao tentar simplificar tais atividades, dando-lhes uma visão simplista, mesmo que seja com o objetivo 
de estimulá-las, estaremos tirando delas seu maior potencial. É a complexidade que chama a 
capacidade humana de criar, mediante linhas de pensamento não usuais e também interação entre 
grupos heterogêneos na busca pela solução de um determinado problema. Apostar na complexidade, 
portanto, não significa perder tempo com coisas complicadas, mas sim investir em soluções criativas, 
envolvendo conhecimento especializado, com o propósito de alcançar verdadeiro diferencial 
competitivo. 

Esta edição da Espaço Energia traz artigos que direta ou indiretamente demonstram o conceito 
supramencionado, que abordam os mais variados assuntos dentro do tema “energia”, desde o 
complexo mecanismo de regulação do setor, com propostas de alteração visando à expansão da 
capacidade de atendimento à demanda de ponta do sistema nacional, passando por um aplicativo 
computacional voltado à previsão integrada de mercado de energia, diagnóstico de eficiência 
energética em edifício público, arborização viária sob redes elétricas, gestão de P&D com foco em 
produtos, monitoramento de barragens, chegando, por fim, a legislações ambientais no setor 
petrolífero. Desejamos ao público uma ótima leitura. 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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Expansão da capacidade do 
atendimento à demanda de 
ponta no Sistema Interligado 
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Abstract: In the current Brazilian regulatory model, the 
absence of specific regulation to the market spinning 
reserve services entails undervaluation of generation assets, 
especially in cases where additional investment would allow 
expanding existing capacity at low cost. The correct 
valuation of generation services would have important 
consequences, as would reduce social costs of load 
curtailments, both preventive and corrective, when incurred 
in the recovery of production losses due to long-term 
outages. The aforementioned problems, overcome by 
increasing the thermoelectric dispatch, have been 

intensifying ever since. Therefore, the highlighted facts 
indicate the importance of incentive mechanisms that 
recognize the capacity benefits to the agents that make 
investments in additional capacity. Thus, the proposals 
presented in this paper aims at explaining how possible 
changes in the installed capacity of hydroelectric power 
plants will have repercussions on the future performance of 
the interconnected power system, as well as regulatory 
improvements that stimulate the agents to invest in the 
expansion of existing plants.  

Keywords: Capacity auctions, regulatory framework; 
additional hydro plant powering; hydro plant retrofit; 
sustainability. 

Resumo: No atual modelo regulatório brasileiro, a ausência 
de regulação específica para comercializar serviços de 
reserva de potência acarreta subvalorização dos ativos de 
geração, notadamente nos casos em que investimentos 
adicionais permitiriam ampliar a capacidade instalada 
existente, a baixo custo. A correta valoração dos serviços de 
geração teria consequências importantes, pois permitiria 
reduzir custos sociais de interrupção, tanto preventivos, 
quanto corretivos, incorridos na recuperação de perdas de 
produção devidas a interrupções de longa duração. Os 
citados problemas, superados pelo aumento do despacho 
termelétrico, vêm se intensificando desde então. Por 
conseguinte, os fatos em realce indicam a importância de 
mecanismos de incentivo que creditem os benefícios de 
capacidade de ponta aos agentes que realizarem 
investimentos em capacidade instalada adicional. Dessa 
forma, a sistemática apresentada neste artigo busca 
explicitar como possíveis alterações na capacidade instalada 
de centrais hidrelétricas repercutirão no desempenho 
futuro do Sistema Interligado Nacional (SIN), bem como 
aperfeiçoamentos regulatórios que estimulariam os agentes 
a investir em expansão de plantas existentes. 

Palavras-Chave: Leilões de potência, marco regulatório, 
motorização adicional, repotenciação, sustentabilidade. 

1 Introdução 

Este trabalho está fundamentado no Projeto de P&D, código 
ANEEL PD-0061-0017/2011, denominado “Metodologia para 
Avaliação Integrada da Ampliação da Capacidade Instalada 
em Centrais Hidrelétricas: Enfoques Sistêmico e 
Empresarial”, iniciado em 05 de julho de 2012 e concluído 
em 30 de março de 2014, cuja proponente é a CESP - 
Companhia Energética de São Paulo e as empresas 
executoras foram a Fundação de Apoio à Universidade de 
São Paulo – FUSP e a MRTS Consultoria e Engenharia Ltda. 

Em síntese, o presente estudo teve por principais objetivos: 
(i) desenvolver uma metodologia e estabelecer um 
arcabouço conceitual, técnico e regulatório; (ii) formular 
uma estrutura de incentivos e; (iii) especificar um sistema 
computacional, com vistas a viabilizar a motorização 
adicional ou a repotenciação de usinas hidroelétricas (UHE) 
existentes ou futuras, descrevendo e valorando diversos 
benefícios técnicos e econômicos para o Sistema Interligado 
Nacional (SIN). O resultado final consiste na proposta de 
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uma inovação legal/regulatória nos procedimentos do MME 
e da ANEEL.  

2 Motivação e objetivos 

No atual modelo regulatório do setor elétrico brasileiro, a 
garantia física de energia de uma central hidrelétrica é 
definida no contrato de concessão, juntamente com a 
respectiva potência assegurada. Em conjunto, formam o 
lastro para comercializar energia, que por sua vez define as 
receitas potenciais de uma empresa geradora. Como estas 
receitas definem o valor dos ativos de geração, o valor das 
usinas existentes dependerá apenas da garantia física de 
energia, enquanto não houver a valoração comercial da 
garantia física de potência. Esta dicotomia revela uma 
lacuna regulatória no tratamento da geração média e 
máxima das centrais geradoras. Embora fisicamente 
indissociáveis (não é possível atender à demanda de ponta 
sem gerar energia e vice-versa), são grandezas 
desvinculadas entre si, tanto no processo de planejamento 
quanto no de comercialização de energia elétrica.  

No processo de planejamento do sistema de geração, os 
critérios de expansão são expressos em termos da 
economicidade e da confiabilidade de atendimento aos 
requisitos de energia. O atendimento aos requisitos de 
potência é realizado de forma subsidiária, apenas como 
verificação da suficiência de potência no âmbito do SIN. Esta 
verificação tem evoluído nos últimos anos, ainda com 
caráter determinístico, pois não considera aspectos 
probabilísticos da confiabilidade de geração, de forma 
específica ou combinada com falhas de transmissão 
(confiabilidade composta). 

No processo de comercialização, a garantia física de 
potência, embora exigida como lastro para comercializar 
energia, não constitui ainda um serviço com valor comercial 
importante, embora seja essencial para a confiabilidade de 
suprimento (como reserva de confiabilidade). Hoje, os 
agentes geradores e comercializadores devem estar 
lastreados em potência, o que tem originado transações 
praticamente “ex-post” para fechamento de diferenças não 
contratadas.  

A ausência de regulação específica para comercializar 
serviços de reserva de potência, em horizonte de longo 
prazo, acarreta a subvalorização dos ativos de geração, 
notadamente nos casos em que investimentos adicionais 
permitiriam ampliar a capacidade instalada de usinas 
hidrelétricas existentes, a baixo custo e praticamente sem 
impacto ambiental, em um momento em que são notórias 
as evidências de que o SIN carece de adição de capacidade 
instalada (UHEs Porto Primavera e Três Irmãos, da CESP, por 
exemplo). 

A correta valoração dos serviços de geração teria 
consequências importantes em médio prazo, pois permitiria 
reduzir os custos sociais de interrupção, tanto os 
preventivos, refletidos nos encargos de serviço do sistema, 
quanto os corretivos, incorridos na recuperação de perdas 
de produção e outras devidas a interrupções de longa 
duração, refletidas nos custos sociais de interrupção. 

Convém lembrar que muito embora existam regulamentos 
que regem a obrigatoriedade e o montante de 
ressarcimento aos consumidores por padrões de qualidade 
abaixo do especificado pelo órgão regulador, a 
compensação é sempre muito inferior aos reais custos de 
interrupção. 

A assimetria de tratamento regulatório na comercialização 
de energia (MWh) e de potência (MW) decorre, em grande 
parte, da origem e natureza do sistema gerador brasileiro, 
de base hidrelétrica. Nesse sistema, a grandeza 
determinante dos custos de expansão (investimento) tem 
sido historicamente a demanda de energia. A entrega de 
potência, nos limites definidos pela legislação, é vista como 
“consequência natural” da comercialização de energia, sem 
o devido reconhecimento, na legislação setorial, do 
crescente papel da correta alocação espacial da capacidade 
instalada sobre a confiabilidade de suprimento, fato que se 
torna ainda mais relevante com a entrada crescente de 
fontes intermitentes no SIN (eólicas e solares), conforme 
será discutido mais à frente.  

O tratamento probabilístico dos aspectos de confiabilidade 
na gestão do sistema gerador brasileiro foi introduzido nos 
anos 1980. Neste período, foram desenvolvidos diversos 
métodos e modelos computacionais, grande parte dos quais 
baseados em técnicas de programação matemática. Essas 
metodologias, embora ainda adequadas às características 
do sistema elétrico brasileiro, foram implementadas em 
contexto regulatório distinto do atual modelo setorial, 
concebido e instituído no biênio 2003-2004. Em avaliações 
da capacidade de suprimento do SIN para os períodos de 
demanda máxima, o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) tem constatado problemas no suprimento de ponta 
nos subsistemas Sul e Sudeste desde 2010. Esses problemas, 
superados pelo aumento do despacho termelétrico, 
intensificaram-se a partir de 2014, como resultado da 
combinação de dois fatores: 

 Entrada de termelétricas licitadas no leilão de energia nova 

(LEN A-5) de 2008, que contribuem proporcionalmente 

menos para a capacidade de atendimento da demanda de 

potência; 

 Ausência de incentivos à instalação de capacidade adicional 

nas hidrelétricas, devido à “socialização” (rateio) dos 

resultados desses investimentos no âmbito do MRE.  

Nesse âmbito de motivação, o trabalho desenvolvido teve 
como objetivos principais: 

 Desenvolver uma metodologia abrangente e de 
aplicação geral ao Setor Elétrico Brasileiro (SEB), para 
valorar adequadamente a reserva de geração e o 
benefício de confiabilidade associado, assim como a 
capacidade de atendimento da demanda de ponta 
proveniente de motorização adicional e 
repotenciação de centrais hidrelétricas, sob a ótica 
sistêmica; 

 Estabelecer arcabouço conceitual, técnico e 
regulatório, para definir a garantia física de potência, 
considerando os aspectos de confiabilidade do 
suprimento de potência. Este arcabouço deverá levar 
em conta, entre outros aspectos, a evolução do 
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processo de planejamento, em termos de métodos e 
modelos, para dar suporte ao processo de 
comercialização integrada de energia e de potência; 

 Formular uma estrutura de incentivos, que permita 
preencher as lacunas regulatórias que dificultam o 
tratamento comercial, em horizonte de médio e 
longo prazos, dos serviços de geração de potência, 
viabilizando a expansão de capacidade instalada em 
plantas hidrelétricas existentes sob a ótica 
empresarial; 

 Especificar um sistema computacional que permita 
avaliar as estratégias de expansão do SIN, adotando 
como modelo um estudo de caso das usinas da CESP 
e levando em conta a estrutura de incentivos a ser 
proposta na sequência. 

3 Capacidade hidroelétrica adicional - ótica sistêmica 

Estes fatos indicam a importância de mecanismos de 
incentivo que creditem os benefícios de capacidade de 
ponta aos agentes que realizarem investimentos em 
capacidade instalada adicional. Dessa forma, a sistemática 
apresentada no artigo busca explicitar como possíveis 
aumentos na capacidade instalada de hidrelétricas 
repercutirão no desempenho futuro do SIN, bem como os 
aperfeiçoamentos regulatórios que estimulariam os agentes 
geradores a investir na expansão da capacidade instalada de 
plantas existentes, seja por comissionamento de novas 
unidades, seja por repotenciação de unidades já instaladas. 

A ampliação de capacidade em hidrelétricas com provisão 
para instalação de unidades geradoras adicionais apresenta 
benefícios tanto sob a ótica do sistema como do mercado. 
Esses benefícios são evidenciados por dados de 
desempenho do sistema, em horizonte de médio prazo 
(ONS), como também de longo prazo (Empresa de Pesquisa 
Energética - EPE), corroborando para a percepção da 
relevância e oportunidade de ampliar a capacidade 
instalada em hidrelétricas existentes. 

3.1 Horizonte de curto prazo 

Desde 2010, o ONS vem encontrando dificuldades para 
atender à carga de ponta nas regiões Sul e Sudeste. Essas 
dificuldades vêm sendo superadas por meio do aumento do 
despacho termelétrico, que se intensificou a partir de 2014, 
em face da entrada em operação de termelétricas 
vencedoras do leilão de energia nova de 2008

1
. O quadro de 

reserva operativa (RPO) em 05/02/2010 mostra o não 
atendimento, desde então, dos critérios de RPO. A região 
Sul complementou os requisitos de ponta da região SE-CO 
com aumento de geração térmica

2
. 

                                                                        
1
 Por razões econômicas, termelétricas, quando despachadas, 

devem operar com alto fator de capacidade. Nestas condições, 
contribuem proporcionalmente menos que as hidrelétricas para o 
atendimento da demanda de ponta. 
2 Para contornar este tipo de problema e superar a baixa 
disponibilidade de potência no horário de ponta de carga do SIN, o 

Dentre as medidas adotadas pelo ONS para contornar a 
insuficiência de RPO, destacam-se: exploração ao máximo 
da disponibilidade do complexo Jorge Lacerda na região Sul 
(Figura 2) e de termelétricas na região Sudeste; despacho de 
usinas com custo variável unitário (CVU) de até 322 
R$/MWh; postergação de manutenções preventivas; 
transferência de reserva de potência entre subsistemas e 
importação de energia da Argentina.  

Figura 1: Reserva de Potência Operativa - Regiões Sul e Sudeste 
(MW) – Fonte: PMO 03/2010 - Plano Mensal de Operação (ONS). 

 

Figura 2: Geração Termelétrica na Região Sul. 
Fonte: ONS PMO  02/2010. 

Ainda neste horizonte, os balanços de garantia física, no SIN 
(Figura 3: Oferta e Demanda de Energia: Balanço do SIN) e 
na região Sul (Figura 4), já mostravam que a oferta, embora 
balanceada no SIN, não estava distribuída de acordo com os 
requisitos das regiões, cujo atendimento depende 
fortemente das interligações regionais. Embora este 
desequilíbrio, por si só, não signifique aumento do risco de 
racionamento, essa distribuição de oferta levará certamente 
a intensos fluxos de potência inter-regionais, que podem 
afetar a confiabilidade do sistema. 

De fato, sobras significativas de contratos de energia no SIN 
eram verificadas, com evolução prevista (na época) de 2.400 
MW-médios em 2012 para quase 7.600 MW-médios em 
2016 (valores de março de 2012). Essas sobras se 
concentram principalmente no Nordeste. No Sul, Sudeste e 

                                                                                                              
ONS vem se valendo do despacho de térmicas fora da ordem de 
mérito e da postergação de pedidos de manutenção. 
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Centro-Oeste já era possível identificar déficits localizados a 
partir de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Oferta e Demanda de Energia: Balanço do SIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Oferta e Demanda de Energia: Balanços Regionais – Região 
Sul. 

3.2 Horizonte de médio prazo 

O ONS tem mostrado que as condições de atendimento à 
demanda de ponta do SIN vêm se agravando, devido 
principalmente à expansão da oferta hidrelétrica por meio 
de usinas sem reservatório. Em decorrência, a sazonalidade 
hidrelétrica vem se acentuando, aumentando a necessidade 
de despacho térmico acima da inflexibilidade para atender a 
ponta de carga, com impactos tanto no PLD (por alterar a 
operação hidrelétrica), quanto no montante de Encargos de 
Serviços do Sistema (ESS) (por constituir despacho fora da 
ordem de mérito econômico). 

Esta situação, que ocorre desde 2010, tende a se agravar 
com o aumento de participação de quase 500% da fonte 
eólica no período projetado até 2017 (com simultânea 
redução da participação hidrelétrica, função da taxa de 
crescimento muito inferior dessa fonte), conforme Tabela 1, 
extraída do Plano de Operação Energética (PEN) – 2013 do 
ONS. O expressivo aumento da oferta eólica, além de 
reduzir a capacidade de regularização do sistema, apresenta 
outros desafios para a operação do SIN, pois parcela 
importante dessa oferta é proveniente de parques eólicos 
no Nordeste. 

Tabela 1: Oferta 2012 a 2017- Participação por fonte. Fonte PEN 

2013. 

 
1 Inclui Itaipu e PCH; 
2
 Outras termelétricas com CVU declarado 

Fonte: PEN 2013 

As hidrelétricas permanecem como a principal fonte no SIN, 
mas sua participação se reduz de 78% para 73% no período 
em análise. Em sentido contrário, a fonte eólica aumenta 
381%, de 1.762 MW (1,5%) para 8.477 MW (5,8%). A fonte a 
biomassa tem aumento de 19%, passando de 4.948 MW 
(4,3%) para 5.875 MW (4,0%). As termelétricas passam de 
18.720 MW (16,3%) para 24.727 MW (16,9%), mantendo 
sua participação. O programa contratado prevê 332 usinas 
novas entre 05.2013 e 12.2017, das quais 14 hidrelétricas, 
21 termelétricas, 243 eólicas e 6 PCHs, além de 48 PCHs 
autorizadas pela ANEEL. A concentração de projetos eólicos 
traz consigo outra desvantagem: alto grau de dependência 
do regime de ventos regionais. 

Parques eólicos costumam ser instalados em locais 
próximos, aproveitando as características topográficas 
favoráveis em cada região. Os parques eólicos assim 
localizados apresentam alto fator de capacidade e produção 
espacialmente correlacionada, ou seja, um “período eólico 
favorável” determina uma produção elevada em todos os 
parques. Da mesma forma, um “período eólico crítico” afeta 
toda a geração eólica regional

3
. Tanto num caso, como no 

outro, a solução técnica mais indicada é o reforço do 
sistema de transmissão, localmente ou entre regiões. 
Ocorre, porém, que a frequência e a severidade das 
situações de estresse são insuficientes para justificar 
economicamente os reforços em troncos de interligação. 
Como em geral a condição crítica de atendimento está 
restrita ao horário de ponta de carga, a motorização 
adicional de hidrelétricas existentes constitui uma 
alternativa interessante. Em síntese, as alternativas de 
solução consistem em: 

 Repotenciar hidrelétricas existentes com poços disponíveis; 

 Reforçar interconexões e redes locais estratégicas; 

 Regionalizar a oferta em leilão de eólicas, impondo limites 

segmentados de oferta em cada região de interesse e, ao 

mesmo tempo, formulando um preço teto adequado às 

características locais. 

Caso contrário, corre-se o risco de haver, em algumas 
situações operativas, alguma região exportadora com sobra 
de energia que não pode ser exportada para as demais 

                                                                        
3
 Esse tipo de falha é designado “modo de falha comum” na Teoria 

da Confiabilidade. 
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regiões e, na falta momentânea de ventos, tornar a 
operação do sistema insegura. Outra evidência dessa 
situação é a perda da capacidade de ponta por 
deplecionamento de usinas com reservatório, com 
consequências sobre o desempenho do SIN, quais sejam: 

 Perda gradual de regularização, com uso mais intenso dos 

reservatórios, ao final de cada estação seca, ocasionando 

perdas por deplecionamento da ordem de 4,5 GW; 

 Desligamento sistemático da 2ª casa de força de Tucuruí, 

no fim de cada ano, com perda de aproximadamente 5,6 

GW; 

 Controle de tensão do sistema de 440 kV no verão, que 

limita sistematicamente a plena disponibilidade de 

potência das usinas conectadas a esta malha, com perda de 

1,4 GW; 

 Manutenções programadas (inadiáveis) e não 

programadas, totalizando cerca de 5 GW. 

Nestas condições, o atendimento à ponta de carga do SIN 
(dentro dos critérios de RPO), no período 2015-2017 exigiria 
o aumento do despacho térmico, particularmente na região 
Sudeste, conforme ilustrado na Figura 5, que abrange o 
período 2013 a 2017.  

 
Figura 5: Despacho acima da inflexibilidade para ponta: sem reforço 

de capacidade e Região Sudeste. Fonte: ONS. 

A análise das condições de atendimento aos subsistemas 
SE/CO/S é feita sob condições extremas, que ocorrem em 
geral no verão (janeiro a maio). Uma vez esgotada a 
capacidade de transferência de potência (5.100 MW) pela 
interligação Norte-Sul, essas regiões devem atender a seus 
requisitos com recursos próprios

4
. A Erro! Fonte de 

referência não encontrada.5 mostra o desempenho dos 
subsistemas SE/CO/S, considerando o recebimento de 
potência pela interligação Norte-Sul, limitado a 2.500 MW, 
durante o período chuvoso (janeiro a maio). 

Em alguns meses do período 2015-2017, os requisitos de 
demanda máxima, incluindo a RPO, dos subsistemas 
SE/CO/S superam a disponibilidade de potência total 
disponível, limitada à inflexibilidade declarada das 
termelétricas locais. Nesses meses, portanto, torna-se 
necessário aumentar a importação de potência dos 

                                                                        
4
 De junho a dezembro, considera-se intercâmbio nulo na 

interligação Norte-Sul. 

subsistemas N/NE no período chuvoso, bem como 
despachar termelétricas acima das respectivas 
inflexibilidades nas estações secas (área hachurada na Erro! 
Fonte de referência não encontrada.5), dependendo da 
disponibilidade hidráulica nesses meses.  

Ao final de 2016 e 2017, se não for possível importar 
geração térmica dos subsistemas Norte-Nordeste durante o 
período seco, poderá haver a necessidade de geração 
térmica a óleo nos subsistemas SE/CO/S. No segundo 
semestre de cada ano, a situação é influenciada pela menor 
disponibilidade das usinas a fio d´água, em especial no rio 
Madeira (Jirau e Santo Antônio). Neste caso, pode ser 
necessário aperfeiçoar o cronograma de manutenção ou 
postergar paradas programadas destas usinas. Como 
alternativa, a motorização de poços existentes (Tabela 2) 
permitiria adiar o problema para o final de 2017, mesmo 
levando-se em conta os prazos necessários para construção 
e ajustes na regulação. 

Tabela 2: Poços Existentes. Fonte: ABRAGE. 

 

A repotenciação de UHEs existentes, com adição de 2.100 
MW em 2016 e de 4.200 MW a partir de 2017, reduziria 
parte da necessidade de geração térmica acima da 
inflexibilidade no período 2016-2017 ( 

Figura 6 e Figura ). Além de repotenciar ou motorizar 
adicionalmente as UHEs existentes, no período 2016-2017, 
seria necessária uma geração térmica adicional, acima da 
inflexibilidade, da ordem de 3.800 MW e 4.800 MW, em 
novembro de 2016 e 2017, respectivamente. 

 
Figura 6: Atendimento à demanda máxima com poços SE/CO/S – 

2016-2017 (MW). 

Tabela 3 : Poços Existentes. Fonte: ABRAGE. 

Usina Subsistema Potência disponível (MW) 
Cachoeira Dourada SE/CO 105 

Curuá-uma N 10 

G.B. Munhoz S 838 

Três Irmãos SE/CO 485 

Itaparica NE 1000 

Jaguara SE/CO 213 

Porto Primavera SE/CO 440 

Rosana SE/CO 89 

São Simão SE/CO 1075 

Salto Santiago S 710 

Taquaruçu SE/CO 105 

Três Marias SE/CO 123 

Total com repotenciação (MW) 5193 
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3.3 Horizonte de longo prazo 

A EPE vem registrando, nos planos decenais de energia 

(PDE), a perda de regularização hidrelétrica, o que explica, 

em grande parte, o aumento do despacho térmico por 

razões elétricas. Registra-se também a variabilidade de 

oferta de potência hidrelétrica entre os períodos seco e 

úmido, com esgotamento da oferta de potência para 

atender a ponta no Sul (a partir de 2014) e no Norte (a partir 

de 2015), de forma isolada.  

 

Figura 7: Geração térmica adicional com poços SE/CO/S – 2016-
2017 (MW). 

A visão mais otimista decorre da representação simplificada, 
nos estudos da EPE, de aspectos operacionais. Os estudos 
de médio prazo, realizados pelo ONS e pela EPE, com viés 
energético, também não sinalizam adequadamente o 
problema elétrico. O PDE 2021 enfatiza a predominância 
hidrelétrica e a acentuada sazonalidade das usinas da região 
Norte. Destaca também a disponibilidade termelétrica e a 
crescente participação de fontes eólicas no Nordeste, que 
também apresentam acentuada sazonalidade. Nos cenários 
hidrológicos analisados, os déficits só ocorrem após 2019, 
com probabilidade de 1%, aproximadamente. A maior 
profundidade de déficit corresponde a 1,6% da demanda do 
SIN. 

As sobras de potência em cada região apresentam valores 
negativos nas regiões Sudeste e Sul, eventos de baixa 
probabilidade que ocorrem no final do horizonte. No caso 
do Sul, estes valores evidenciam a característica 
importadora desta região. As sobras significativamente 
baixas da região Norte e elevadas da Nordeste se devem ao 
fato da metodologia aplicada priorizar o atendimento por 
fontes de CVU nulo. A região Norte e a Nordeste 
apresentam grande disponibilidade de geração hidrelétrica 
e termelétrica, respectivamente. Nos últimos anos do 
horizonte, a capacidade de fornecimento do Nordeste, 
considerando os limites de intercâmbio, pode restringir o 
atendimento à ponta do SIN. 

O citado PDE apresenta também os valores máximo, mínimo 
e esperado de geração térmica adicional para atendimento 
à ponta, estimados pela comparação da geração térmica 
obtida pela metodologia de balanço de ponta com o 
despacho definido pelo modelo Newave. Esta geração 
térmica, observada já no primeiro ano de estudo, tende a 

crescer ao longo do horizonte (Figura 8: Geração térmica 
adicional para atendimento à ponta – SIN (MW)). 

Ressalta-se, nesse contexto, a necessidade de avaliar 
alternativas que reduzam o custo adicional de operação 
para atendimento à demanda máxima, comparando o 
benefício operativo com os custos destas alternativas

5
. O 

custo evitado de geração térmica adicional é considerado 
como limite de investimento para viabilizar o suprimento da 
mesma capacidade por outra fonte, enquanto o seu custo 
de operação se mostrar inferior ao custo de qualquer 
alternativa de expansão com esta finalidade

6
. 

 

Figura 8: Geração térmica adicional para atendimento à ponta – SIN 
(MW). 

4 Análise da repotenciação: perspectivas 

Conforme discutido anteriormente, a viabilidade de projetos 
de repotenciação depende basicamente da regulamentação 
das diretrizes emanadas da Audiência Pública AP 018/2012. 
Essa normatização poderá não só permitir o aproveitamento 
de poços disponíveis no SIN, em data provavelmente 
posterior a 2016, para resolver os problemas de RPO, mas 
também definir diretrizes para evitar a reincidência de 
problemas no atendimento à demanda de potência.  

Estas diretrizes são delineadas a seguir, tendo como pano de 
fundo a expansão da oferta de geração contratada nos 
leilões de energia nova, que alteram profundamente a 
estrutura do SIN, em termos de participação futura das 
várias fontes, de hidrelétricas sem capacidade de 
regularização e da crescente participação de fontes eólicas 
na oferta de energia. 

A evolução prevista do SIN embute mudanças significativas 
na estrutura da oferta, com reflexos importantes no 
comportamento e na forma de operação do sistema 
elétrico. Nesse contexto, as principais mudanças estruturais 
no período 2012-2017 podem ser resumidas como segue: 

 Oferta hidrelétrica: 

                                                                        
5 A NT nº EPE-DEE-RE 037/2012-r0 apresenta uma metodologia para 
a análise econômica do despacho térmico adicional. 
6 Este raciocínio, expresso no PDE 2021, requer uma revisão 
metodológica, pois a consideração separada de aspectos de energia 
e de ponta, na formulação e análise de alternativas de expansão, 
pode subestimar a solução ótima. 
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 Redução da participação hidrelétrica nos subsistemas 

Sudeste e Nordeste; 

 Expansão baseada no potencial hidrelétrico do subsistema 

Norte; 

 Predomínio de usinas com baixa capacidade de 

regularização. 

 Oferta termelétrica: 

 Aumento de participação, principalmente no subsistema 

Nordeste; 

 Predomínio de usinas a óleo combustível, de alto custo 

operacional. 

 Oferta de fontes eólicas e a biomassa: 

 Participação crescente da fonte eólica, nos subsistemas 

Nordeste e Sul; 

 Participação crescente da biomassa, no subsistema 

Sudeste/Centro-Oeste. 

5 Características da nova oferta de geração 

O uso do potencial hidrelétrico da região Norte vem sendo 
viabilizado com a construção de usinas a fio d’água, com 
ênfase nas bacias dos rios Madeira, Xingu e, no futuro, do 
Tapajós.  

No período úmido, dada a ausência de reservatórios e a 
acentuada sazonalidade

7
 do regime hidrológico dessa 

região, haverá geração em excesso nessas usinas. O 
excedente deverá ser transferido para os reservatórios das 
regiões Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, com a simultânea 
redução das gerações locais e previsível aumento de 
vertimentos turbináveis, conforme demonstram estudos da 
EPE. Sem um correspondente aumento da capacidade de 
estoque, a ampliação da sazonalidade hidrológica reduz a 
capacidade de regularização do sistema, acentuando os 
ciclos anuais de deplecionamento e “replecionamento” no 
SIN. Com essa tendência, haverá níveis de estoque cada vez 
mais baixos ao fim de cada estação seca. Haverá também 
perda de potência, que exigirá o despacho de termelétricas 
flexíveis para atendimento da demanda máxima. 

Nessas condições, a repotenciação de hidrelétricas com 
disponibilidade técnica nos sistemas receptores dos 
excedentes da região Norte (Sudeste/Centro-Oeste, 
Nordeste e Sul) encontra condições adequadas para sua 
implantação, quais sejam: disponibilidade hídrica e 
despacho de geração termelétrica flexível, em geral de alto 
custo variável unitário (CVU), hoje sendo despachadas para 
atendimento à ponta de carga do sistema.  

Soma-se a estes fatores favoráveis à repotenciação a 
possibilidade de maior aproveitamento da energia vertida 
potencialmente turbinável (EVPT)

8
, uma vez que o maior 

                                                                        
7 Caracterizada pela amplitude da relação entre vazões médias de 
período seco e úmido. 
8
 Define-se “Vertimento Potencialmente Turbinável” como o 

vertimento que possa ser aproveitado com a adição de novas 
unidades, que será constituído por parte do vertimento turbinável, 
com a potência instalada atual de uma planta geradora hidrelétrica, 
adicionado a parte dos vertimentos não turbináveis com a 

crescimento da carga de energia se dá no primeiro semestre 
de cada ano. Dessa forma, um maior aproveitamento da 
EVPT favoreceria também a substituição, em parte pelo 
menos, de fontes complementares flexíveis de alto CVU que 
seriam acionadas para recuperar os reservatórios para a 
próxima estação seca. 

Uma vez viabilizada essa modalidade de operação, a 
repotenciação hidrelétrica passaria a ter papel relevante 
também na segurança energética, além de contribuir para a 
segurança elétrica, por via do restabelecimento dos níveis 
adequados de RPO. Esta contribuição

9
 é corroborada pela 

análise das condições de atendimento à demanda de 
potência, publicada pelo ONS em junho de 2013

10
 e que foi 

abordada na seção anterior. 

5.1 Impacto das fontes eólicas [6] 

A contratação da fonte eólica em leilões de reserva e de 
energia nova adicionará ao SIN um montante expressivo de 
fontes intermitentes, mediante a implantação de parques 
eólicos no Nordeste e no Sul. Ao mesmo tempo, a expansão 
hidrelétrica contratada adicionará ao SIN, notadamente no 
Norte, fontes com pouca ou nula capacidade de 
regularização e marcante sazonalidade hidrológica. 
Completa o quadro a adição de montantes expressivos de 
fontes a biomassa, principalmente no Sudeste e Centro-
Oeste, com oferta sazonal e dependente da safra da cana-
de-açúcar. 

5.2 Implicações operacionais 

A progressiva perda de capacidade de estocagem hidráulica 
e a crescente participação de fontes sazonais e 
intermitentes na oferta de energia tendem a aumentar as 
dificuldades operacionais inerentes ao sistema elétrico 
nacional.  

Este é o caso do SIN, no qual a expansão contratada no 
período de 2013 a 2016 provoca uma mudança estrutural na 
oferta, com forte concentração espacial de fontes não 
despacháveis

11
, com destaque para a região Nordeste 

(Figura 6: Expansão de fontes convencionais e intermitentes 

                                                                                                              
motorização existente. Observe-se que, usualmente, parte 
significativa da Energia Vertida Turbinável (EVT) poderia ser 
produzida com a potência instalada existente, desde que as 
condições que forçaram o vertimento não se apresentassem, pelo 
que a energia vertida turbinável não caracteriza no seu todo 
potencial para aproveitamento com repotenciação ou motorização 
adicional. Não obstante, em algumas situações, a adição de novas 
unidades permite alterar a curva de carga da usina, através de 
modulação, deslocando parte da energia que seria vertida em 
horários com restrição para o horário de ponta, com 
aproveitamento ao menos parcial dos vertimentos ditos 
turbináveis. 
9 Destacada na NT no 026/2011-SRG/ANEEL e objeto da análise 
retrospectiva neste relatório de pesquisa. 
10 ONS RE-3-0066/2013 - Plano da Operação Energética 2013/2017 
PEN 2013 – V.1- Condições de Atendimento. 
11 Incluindo neste elenco a parcela inflexível das fontes 
termelétricas alta inflexibilidade 
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no SIN - 2013-2016 (MW)). Esta nova estrutura do sistema 
requer um uso não convencional de fontes tradicionais e 
interligações regionais, reduzindo os já escassos recursos 
disponíveis para atender de forma econômica à demanda 
máxima de potência, enfrentar contingências e compensar a 
intermitência das fontes eólicas. 

Entre os fatores mencionados, que tendem a aumentar a 
complexidade operacional do SIN, tanto a perda de 
regularização como a sazonalidade hidráulica já são tratadas 
nos modelos de planejamento do SIN, o que permite 
quantificar os seus efeitos.  

O mesmo não ocorre, no entanto, com o aspecto de 
intermitência de fontes eólicas e, futuramente, de fontes 
solares. Isso se explica, em parte, pela representação 
simplificada de aspectos de potência nos modelos em uso. 
Por esse motivo, discute-se a seguir a origem e natureza da 
intermitência eólica, bem como de seus rebatimentos sobre 
a metodologia de planejamento do SIN. 

5.3 Intermitência de Produção 

Parques eólicos geram eletricidade quando há vento e esta 
geração depende da velocidade do vento, que não pode ser 
prevista com precisão nem mesmo em base diária. Isso 
porque a intensidade do vento flutua de minuto a minuto e 
pode variar de forma significativa em menos de uma hora.  

Estas variações afetam tanto o custo de operação quanto a 
qualidade de suprimento, pois o sistema deve manter o 
equilíbrio entre a demanda de potência e a potência total 
gerada pelas as usinas que alimentam o sistema. 

Para manter o equilíbrio entre oferta e demanda, as fontes 
convencionais devem variar sua geração em resposta não só 
às variações de carga, mas também para compensar a 
flutuação da geração eólica. 

 

Figura 6: Expansão de fontes convencionais e intermitentes no SIN - 
2013-2016 (MW). 

Essa combinação obriga o sistema a se afastar do nível de 
despacho ótimo para cada nível de carga, o que tende a 
aumentar o custo de operação, na medida em que pode ser 
necessário despachar térmicas para cobrir o patamar de 
ponta, com gasto adicional de combustível não somente no 
horário de pico, mas também nas horas em que a planta faz 
a tomada e o alívio posterior de carga, por meio de uma 
“rampa” de acionamento. 

No caso extremo, quando a geração intermitente, somada à 
parcela inflexível das fontes convencionais, excede a 
demanda, fato que ocorre em alguns países em que a 
participação das renováveis na matriz energética já atingiu 
níveis bastante elevados, com mais de 20% de participação, 
o controle de frequência pode exigir o desligamento de 
geradores marginais, geralmente térmicas a gás ou a carvão, 
para manter a frequência do sistema.  

Dependendo da frequência e duração desta condição, 
estabelece-se um ciclo de partidas e paradas em intervalos 
de tempo muito curtos, que aumentam o custo de 
operação, ameaçam a integridade física e podem reduzir a 
vida útil das unidades geradoras flexíveis. A cada instante, a 
variabilidade de geração, associada à baixa inércia das 
turbinas eólicas, causa perturbações localizadas de tensão e 
de frequência. A implantação de muitas fontes, em locais 
com regimes de vento distintos entre si, tende a multiplicar 
essas perturbações. A multiplicidade de perturbações pode 
sensibilizar os reguladores de tensão e de frequência, cuja 
atuação, se não for coordenada, pode propagar as 
perturbações.  

A dificuldade desta coordenação aumenta com a 
imprevisibilidade

12
 do vento e diminui com a concentração 

de plantas eólicas numa mesma área geográfica. Por outro 
lado, a concentração de fontes eólicas, associada à 
imprevisibilidade do vento, pode levar a falhas de 
suprimento, se não houver reserva de potência e suporte de 
reativos nos locais e montantes adequados. 

Para superar essas dificuldades e viabilizar a operação de 
sistemas com alta concentração de fontes eólicas, são 
necessárias unidades geradoras com alta capacidade de 
tomada de carga e reguladores de resposta rápida, 
notadamente nos subsistemas Nordeste e no Sul.  

Esta é a situação ideal para instalar unidades hidrelétricas 
em poços disponíveis nestes subsistemas, uma solução 
estrutural, não só para compensar a perda de grandes 
montantes de geração eólica, com mínimo impacto sobre a 
frequência e as tensões do sistema, mas também para 
neutralizar eventuais efeitos das plantas eólicas sobre o 
comportamento dinâmico do SIN. 

O comportamento dinâmico de sistemas de potência diz 
respeito à resposta de um sistema de potência frente a 
perturbações que alteram o ponto de operação do sistema. 

                                                                        
12 Nos leilões de fontes eólicas, a distribuição conjunta de 
velocidade e direção do vento é estimada, em cada sítio, com base 
em observações passadas, sem considerar as variações 
momentâneas, relevantes para a operação em tempo real. 
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Exemplos de tais distúrbios são as alterações de frequência 
que ocorrem quando há uma desconexão intempestiva de 
unidades geradoras ou quando uma carga é ligada ou 
desligada; quedas de tensão devido a falhas, alterações na 
potência mecânica ou na tensão de excitação de unidades 
geradoras, entre outras causas. O sistema é considerado 
estável se atingir um novo estado de equilíbrio e todos os 
geradores e cargas que foram conectados ao sistema antes 
da perturbação ainda estiverem conectados. O sistema é 
considerado instável se, no novo estado de equilíbrio, há 
cargas ou geradores desconectados. 

A dinâmica de um sistema de energia é regulada 
principalmente pelos geradores. Assim, se a geração 
convencional, com geradores síncronos, é substituída, em 
larga escala, por turbinas eólicas, que usam geradores 
assíncronos de velocidade fixa ou de velocidade variável 
com eletrônica de potência, a dinâmica do sistema é 
afetada, assim como sua estabilidade

13
. 

A maioria das turbinas eólicas é isolada da rede principal por 
conversores eletrônicos, e a inércia dessas turbinas é 
praticamente desprezível. Assim, para que o desempenho 
dinâmico do sistema frente a grandes impactos não seja 
afetado, medidas preventivas e corretivas devem ser 
adotadas para manter a integridade do sistema em tais 
situações. A degeneração do comportamento dinâmico 
depende também das interligações entre os subsistemas 
com geração intermitente e os demais subsistemas com 
fontes tradicionais.  

Deve-se observar, ainda, que muitas plantas eólicas são 
equipadas com dispositivos de controle que podem desligar 
os geradores quando há oscilações de tensão, o que pode 
agravar os problemas dinâmicos inerentes aos geradores de 
baixa constante de inércia. Assim, também sob o ponto de 
vista dinâmico, é recomendável adicionar ao sistema novas 
fontes síncronas, capazes de prover inércia, potência reativa 
e capacidade de regulação de tensão e de velocidade, em 
montantes que permitam compensar, parcial ou 
totalmente, as características técnicas e operacionais das 
fontes eólicas. 

Destaca-se, neste contexto, a instalação de geradores 
síncronos em poços disponíveis em hidrelétricas existentes, 
principalmente nas regiões Nordeste e Sul, nas quais se 
prevê, no horizonte do PDE, a implantação de grandes 
montantes de fontes intermitentes. Da mesma forma, é 
importante que o planejamento da expansão leve em conta 
a disponibilidade deste recurso, que minimiza os impactos 
desfavoráveis de plantas eólicas na operação do sistema, 
evitando a perda de confiabilidade e de qualidade de 
suprimento do SIN. Outro ponto a ser observado, no 
planejamento da expansão, é que o prazo de maturação de 
plantas eólicas é muito menor do que o de geração 
convencional e de redes de transmissão, o que tem 

                                                                        
13 Geradores assíncronos duplamente excitados e conversores 
estáticos bidirecionais interligados ao rotor (DFIG) podem aumentar 
a margem de estabilidade transitória, em relação aos geradores 
eólicos assíncronos de velocidade fixa. 

acarretado custos elevados e imprevistos na operação do 
sistema e do mercado.  

Também sob este aspecto, a implantação de unidades 
geradoras em poços disponíveis nas hidrelétricas existentes 
apresenta-se vantajosa, em relação a outras soluções não 
lastreadas em projetos de rápida execução e baixa incerteza 
de concretização e de conexão ao SIN. 

Sob este prisma, a repotenciação hidrelétrica pode ser vista 
como uma opção atraente para expandir a capacidade 
instalada do SIN. A inserção da repotenciação como 
alternativa de expansão da capacidade instalada se justifica, 
adicionalmente, pelos seguintes fatos: 

 Ampla oferta de alternativas de repotenciação e 

motorização adicional de hidrelétricas com o 

aproveitamento de parte dos poços vazios em usinas 

existentes no horizonte de médio prazo; 

 Multiplicidade de benefícios da repotenciação, cuja 

identificação e valoração requerem a análise conjunta de 

aspectos energéticos e elétricos no planejamento do 

sistema; 

 Condições mutantes na estrutura do sistema, com 

aumento da complexidade topológica, redução da 

capacidade de armazenamento de energia, crescente 

participação de fontes sazonais e intermitentes, maior 

imprevisibilidade da demanda de potência, entre outros; 

 Impacto operacional baixo ou nulo14, pois envolve 

fundamentalmente a instalação de equipamentos 

eletromecânicos convencionais em poços existentes ou 

previstos; 

 Impacto ambiental baixo ou nulo, que reduz as incertezas 

nos prazos de licenciamento ambiental e os riscos de 

embargo nas fases de comissionamento e de operação; 

 Prazo de maturação curto, frente a outros recursos para 

expansão da oferta de potência, que facilita a rápida 

adaptação do sistema frente a incertezas na demanda15. 

Além de melhorias na qualidade e na confiabilidade de 
suprimento em horizonte de médio prazo, a repotenciação 
oferece também benefícios de longo prazo ao SIN, quais 
sejam: 

 Redução de custos de operação; 

 Redução de custos de investimento; 

 Aumento da capacidade de exportação de energia. 

O custo de operação é dado pelo valor presente dos custos 

de combustíveis e das perdas de transmissão
16

.  

A redução deste custo, no caso de alternativas de 
repotenciação, se deve à possibilidade de ganhos no 
montante e no custo do despacho termelétrico necessário 

                                                                        
14

 Em relação a outras modalidades de repotenciação, que 
envolvem a parada de unidades em operação comercial. 
15 Uma incerteza importante se deve à intensificação da geração a 
diesel na ponta de carga. A EPE estima que a potência instalada a 
diesel seja de 5 a 6 mil MW, principalmente na região Sudeste. A 
redução tarifária em curso, aliada a um aumento do preço do 
diesel, levaria ao desligamento de muitas destas unidades, com o 
concomitante aumento da demanda de ponta no SIN. 
16

 Nos modelos de otimização, o custo de operação inclui o custo de 

racionamento (energia) e de interrupção (potência). Nesta análise, 
tratam-se separadamente esses aspectos do custo de operação. 
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para atender ao critério de reserva de potência operativa 
(RPO), discutido em [6]. O custo de investimento representa 
o valor atualizado de investimentos em geração e reforços 
de transmissão associados, ao longo do horizonte de 
planejamento. A repotenciação pode mitigar ou mesmo 
eliminar a necessidade de investimentos em geração e em 
transmissão para prover suporte de tensão, de potência 
ativa e reativa em regiões com alta concentração de geração 
eólica, como analisado anteriormente. 

Outro benefício da repotenciação hidrelétrica é a 
possibilidade de ampliar a exportação em base contratual, 
associada à energia comercializada entre o Brasil e os países 
interligados, por meio de um agente comercializador. Para 
atender a esses contratos, a energia deve ser gerada em 
termelétricas não necessárias ao SIN ou em hidrelétricas, 
quando há vertimento turbinável não alocável no SIN. Essa 
energia deve ter caráter interruptível, em atendimento aos 
critérios de segurança do SIN. 

6 Capacidade hidroelétrica adicional - ótica regulatória 
(empresarial) 

As medidas operativas descritas na seção anterior trazem 
consequências para os agentes de mercado, sendo a 
principal delas o aumento acelerado dos encargos de 
serviços do sistema (ESS)

17
. 

Os encargos de serviços do sistema incluem o 
ressarcimento, aos geradores, dos custos das “Restrições de 
Operação, Prestação de Serviços Ancilares e Segurança 
Energética”. Segundo a CCEE

18
, “...o total de recebimentos 

de ESS por restrição de operação e serviços ancilares 
apurado ao final de 2010 foi 267% superior aquele apurado 
em 2009. Já o pagamento do respectivo ESS, efetuado pelos 
agentes com perfil de consumo, aumentou 345,1% em 
relação a 2009”. 

O ESS é pago por todos os agentes com perfil de consumo, 
contratado ou não, na proporção do consumo sujeito ao 
pagamento desse encargo. Esta situação realça a 
necessidade e a importância de incentivar a expansão da 
capacidade de potência no SIN, para viabilizar a formação 
de uma reserva de potência estrutural no SIN. 

Ainda que a demanda de potência esteja 100% contratada, 
atendendo à regulamentação que normatiza o lastro de 
potência, o sistema requer esta reserva a custos razoáveis 
para cobrir incertezas nas previsões de demanda e de 
geração. Esta reserva, porém, não será contratada 
espontaneamente pelos agentes setoriais, pois a legislação a 
isso não os obriga, mas tão somente a estarem lastreados 
em relação à sua própria demanda máxima. 

                                                                        
17 De acordo com a CCEE, “Os encargos de serviços do sistema 
consistem na remuneração dos custos incorridos na manutenção da 
confiabilidade e da estabilidade do sistema para o atendimento do 
consumo em cada submercado, e que não estão incluídos no Preço 
de Liquidação das Diferenças”. Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica, 2011. 
18 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 2011. 

No que se refere à comercialização propriamente dita, a 
oferta de potência adicional seria importante também para 
reduzir as penalidades por Insuficiência de cobertura de 
lastro de potência. Assim, por exemplo, as penalidades 
aplicadas em 2010 superaram em quase 100% os valores 
verificados em 2009. Isso evidencia a crescente importância, 
para o mercado, da oferta de potência comercializável. 
Além disso, a obrigatoriedade de lastro de potência para 
cobrir as demandas máximas de distribuidoras e 
consumidores livres tenderá a valorizar a componente 
demanda (R$/kW) dos contratos, incentivando a expansão 
da capacidade de atendimento à ponta do sistema. No que 
segue, discutem-se as alternativas regulatórias para sua 
solução em médio e longo prazos. 

6.1 Alternativas regulatórias 

O problema de atendimento à demanda de potência tem 
solução técnica conhecida, mas sua efetivação em ambiente 
de mercado depende de alternativas regulatórias que 
viabilizem as alternativas técnicas, quais sejam: 

 Motorização adicional de usinas com provisão para 

novas unidades; 

 Repotenciação ou modernização de plantas em 

operação. 

Os ganhos de garantia física associados à motorização 
adicional e à repotenciação de usinas hidrelétricas 
existentes em geral não propiciam taxa de retorno 
adequada aos investimentos necessários. Por outro lado, a 
geração térmica fora da ordem de mérito, por restrições 
elétricas ou energéticas (balanço de ponta e reserva de 
potência) sinaliza claramente o benefício sistêmico da 
expansão da capacidade instalada.

19
 

O problema técnico é de natureza sistêmica, representado 
pela redução de confiabilidade no atendimento à demanda 
de ponta, redução na reserva de potência operativa (RPO) 
ou ainda por índices de confiabilidade globais deteriorados. 
A solução deste problema, relativamente simples sob a ótica 
técnica, consiste em expandir a potência instalada no SIN. 

Nessa perspectiva, os benefícios sistêmicos podem ser 
traduzidos por: 

 Recondução dos índices de confiabilidade a patamares 

aceitáveis, com quantificação via custos de interrupção; 

 Redução da geração de UTEs de alto CVU, acionadas por 

várias horas além do horário de ponta, em função das 

rampas de tomada e redução de carga; 

 Redução de despacho fora da ordem de mérito de UTEs 

flexíveis contratadas por disponibilidade no Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), com redução de ESS, o que 

beneficia os consumidores; 

 Maior flexibilidade de uso do sistema de transmissão, 

permitindo acomodar grandes blocos de geração eólica, 

com elevada variabilidade de ventos; 

                                                                        
19

 Paradoxalmente, ganhos de complementação térmica oriundos 
de contratos por disponibilidade no Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR), que deveriam ser apropriados pelos consumidores, 
são atualmente usados para cobrir déficits de ponta “hidrelétrica”. 
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 Ganhos de energia assegurada sistêmica ou de garantia 

física de energia. 

Na regulação vigente, o único benefício sistêmico 
reconhecido comercialmente é o ganho de garantia física 
(GF), associado à motorização adicional ou repotenciação de 
plantas existentes. Assim, a ampliação de potência envolve 
necessariamente uma de duas situações: 

 O caso com ganho de GF é regulado, para 

hidrelétricas, pela Portaria MME 861.2010. No caso 

de UTEs, tratamento similar poderia ser dispensado, 

considerando ainda a Portaria MME 07.2012
20

. 

Ocorre que, em alguns casos, o ganho de GF 

isoladamente considerado não viabiliza a ampliação 

da capacidade, ou seja, reconhecer os benefícios de 

aumento da potência é essencial para remunerar 

adequadamente esses investimentos. 

 O caso sem ganho de GF pode ocorrer na 

repotenciação, modernização ou instalação de novas 

unidades geradoras em hidrelétricas existentes. 

Neste caso, como no anterior, a viabilização do 

empreendimento requer a recuperação do custo de 

capital e do aumento do MUST
21.

 Para isso, é 

necessária regulamentação específica, que poderá 

se basear em instrumentos regulatórios tal como a 

Portaria MME no 07.2012, vista a seguir. 

 

A Portaria MME 07/2012 define os conceitos necessários e 
os procedimentos de cálculo para estabelecer a GF de 
empreendimentos termelétricos que tenham solicitado 
troca de combustível, depois de terem vencido leilões que 
outorguem Contratos de Comercialização de Energia Elétrica 
no Ambiente Regulado (CCEAR) de energia nova. 

O MME definiu o cálculo da GF de um empreendimento 
termelétrico candidato à troca de combustível pelo método 
dito incremental

22
, que considera a possibilidade de que um 

único empreendimento substitua vários outros – mesmo 
que movidos por diferentes combustíveis – desde que esse 
novo projeto adicione garantia física ao SIN. O método 
incremental oferece uma solução tecnicamente correta para 
o problema, pois apropria ao novo empreendimento apenas 
o incremento de GF devido ao combustível substituído, 
calculado sob as mesmas condições de sistema.  

                                                                        
20 Ministério das Minas e Energia, 2012. 
21 Montante de uso do sistema de transmissão. 
22 “Art. 1o A garantia física de energia de empreendimento 
candidato à mudança de combustível, na forma do disposto na 
Portaria MME no 649, de 13 de dezembro de 2011, será objeto de 
novo cálculo, conforme metodologia descrita a seguir: (i) 
𝐺𝐹𝑛𝑜𝑣𝑎 = ∑ 𝐺𝐹𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∆𝐺𝐹 (...), sendo GFvigentei: 

montante de garantia física de energia do empreendimento “i” , 
que estiver vigente na data de requerimento da mudança de 
combustível. No caso de reagrupamento de usinas termelétricas, 
será considerado o somatório das GFvigente de cada uma dessas 
usinas; GFnova: novo montante de garantia física de energia do 
empreendimento definida pela aplicação da metodologia definida 
neste artigo; ΔGF: ganho incremental de garantia física de energia.” 

Dessa forma, se as variações em relação à configuração do 
SIN vigente à época do leilão, que embasou o cálculo da GF 
original, forem tais que, com qualquer combustível, haja 
aumento expressivo de GF, a GF adicional a ser apropriada 
ao empreendimento com novo combustível será igual à 
original, calculada nas condições vigentes à época do leilão, 
mais a variação de GF, calculada considerando o 
combustível original e o novo combustível, mas 
considerando a configuração atual do SIN. Embora 
estabelecida para regular a substituição de combustíveis em 
termelétrica licitados em leilões de energia nova, esta 
formulação poderia ser aplicada também em casos de 
retrofit de empreendimentos existentes (reforma ou 
modernização de UHEs, por exemplo), mesmo que isto não 
envolva mudança de combustível. 

Observe-se que o MME estabeleceu uma regra racional, ao 
fazer uma comparação baseada em condições atuais de 
configuração do sistema, CVU e procedimentos de cálculo, 
evitando atribuir um valor de GF para a mudança de 
arranjos com base em premissas ultrapassadas.

23
 

6.2 Leilão de potência 

A proposta de um processo competitivo, baseado em leilão 
de potência, se entende mais adequada à situação a ser 
enfrentada, de forma a estabelecer uma solução de 
característica estrutural. A ideia central é de estabelecer um 
Processo Competitivo onde inicialmente os Agentes de 
Planejamento e de Operação (EPE e ONS) dimensionam a 
expansão de potência adequada às necessidades do SIN, em 
curto e médio prazo. 

Na sequência, promove-se um leilão de potência, onde o 
MME, com base nos estudos do ONS e da EPE, especifica a 
potência a ser contratada, atentando para a necessidade de 
compatibilizar o prazo da concessão com a duração do 
contrato de potência, até que se resolva a questão de 
renovação das concessões. O referido leilão de potência 
pode contemplar a situação de existir renda adicional 
decorrente do montante associado de GF, quando houver. 
Nesse caso, propõe-se extrair essa renda adicional e 
canalizá-la em benefício do consumidor, como segue: 

 O empreendedor recebe uma receita fixa pela 

disponibilidade do adicional de potência (similar aos 

contratos de disponibilidade) e comercializa livremente o 

ganho de GF; 

 Da potência acrescentada total na motorização adicional 

ou repotenciação da usina, o Regulador segrega uma 

parcela associada ao ganho de GF – via fator de capacidade 

anterior à expansão de potência – sendo que a diferença 

entre o total de potência expandida e o montante 

associado à GF poderão ser contratados via leilão de 

potência.  

Note-se que, na prática, resultarão preços menores para 
competidores com aumento de GF, sendo que o consumidor 
será beneficiado pela redução. 

                                                                        
23O empreendimento original conserva a GF calculada nas mesmas 
condições em que foi definida a GF vigente, evitando assim alterar a 
placa antes do prazo legal de revisão da GF. 
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Entende-se que a solução proposta é melhor que a de obter 
a expansão marginal de ponta por licitação de prestação de 
serviços ancilares, pois os ganhos sistêmicos associados vão 
além do atendimento aos critérios de RPO, além de se estar 
introduzindo uma solução de natureza estrutural. De fato, 
admitindo-se que o leilão para contratação de potência 
seria realizado nos moldes do leilão de reserva, abrangendo 
tanto o Ambiente de Contratação Regulada (ACR) quanto o 
Ambiente de Contratação Livre (ACL) (como os benefícios 
são sistêmicos, todos devem pagar), com dimensionamento 
de montantes a serem contratados norteados por visão de 
longo prazo.  

Na vertente estrutural, passado o momento de contratação 
de reforços de potência em caráter emergencial (leilão para 
motorização adicional de UHEs existentes com provisão para 
novas unidades geradoras), a contratação de potência 
ocorreria em conjunto com os leilões de energia nova para o 
ACR, de tal forma que um empreendedor hidrelétrico 
poderia ofertar determinado empreendimento com 
motorização mínima, fixada de acordo com o estudo de 
viabilidade econômica conduzido pela EPE, para respaldar a 
Garantia Física que estaria sendo comercializada para, na 
sequência, ofertar potência no leilão específico, onde 
poderia viabilizar uma motorização da usina superior àquela 
que estaria disposto a implementar se houvesse apenas o 
leilão de energia nova usual.  

Note-se que hoje a maioria dos empreendedores oferece 
plantas hidrelétricas com fator de capacidade bastante 
elevado, que na atualidade é incompatível com o quadro de 
requisito de potência que está configurado, sendo que a 
proposta apresentada permitiria criar um incentivo aos 
empreendedores hidrelétricos a prever maior capacidade de 
ponta já no projeto da usina, contribuindo para uma solução 
estrutural do problema que agora aflige o setor.  

Considerando-se que a formulação do encargo de potência 
contempla parâmetros ainda não disponíveis, que se levaria 
muito tempo para se voltar a avaliá-los e, principalmente, a 
duração do processo de validação, propõe-se avaliar o teto 
de preço para leilão de potência derivado diretamente de 
uma avaliação dos benefícios sistêmicos proporcionados 
(geração térmica evitada, por exemplo).  

Um outro balizador, que permitiria que o órgão regulador 
adotasse o menor dos dois, seria uma estimativa do preço 
de mercado para adicionar unidades geradoras ou ainda 
repotenciar usinas, adotando-se o valor adequado à 
situação (a ideia é evitar alocar aos empreendedores, 
desnecessariamente, ganhos que poderiam ser apropriados 
pelos usuários do SIN). 

Os valores contratados dariam margem a encargos fixos no 
tempo (apenas indexados a efeito de correção monetária) e 
não valores unitários variáveis, calculados anualmente, 
conforme adotado em alguns países, garantindo desse 
modo a adequada recuperação do investimento. 

Entende-se que a legislação de maior hierarquia (lei 10.848) 
não veda a solução proposta, que poderia ser totalmente 
regrada em curto prazo por meio de um decreto e 
resoluções da ANEEL.  

Por fim, vale destacar aspectos que são certamente de 
muita relevância e que se referem à compatibilização entre 
energia contratada em leilões de potência, nos moldes de 
leilão de reserva, com os contratos de potência, exigidos por 
Lei para garantir respaldo para a demanda de ponta no 
segmento de consumo. Nessa perspectiva, convém 
sublinhar os seguintes pontos: 

 Com o mecanismo de expansão de potência (leilão) 

implementado e funcionando em “regime permanente”, 

no ACR as distribuidoras declaram (como hoje) 

necessidades de energia e potência e contratam, 

incorporada nos CCEARs de energia nova, parte ou 

totalidade de seus requisitos de potência, na medida em 

que associada à energia contratada de cada 

empreendimento estará associada uma potência que 

corresponde ao chamado nível de motorização vinculado à 

energia, definido regulatoriamente. 

 Posteriormente haveria o leilão de potência, específico 

para cobrir as necessidades sistêmicas detectadas nos 

estudos da EPE e ONS, no qual todos os agentes do 

segmento de consumo teriam que contratar a parte da 

potência que lhe corresponda (alocada com respaldo do 

devido dispositivo regulatório, que poderia ser do tipo 

proporcional ao lastro de potência exigido de cada agente 

de consumo), sendo que o adicional contratado seria 

também computado como lastro de potência, válido para 

efeito de comprovação em âmbito da CCEE. Há que se 

observar que como o lastro de potência visualiza apenas o 

balanço de ponta de cada agente de consumo e não inclui a 

RPO e tampouco necessidades adicionais derivadas de 

requisitos de desempenho elétrico do sistema, ao final do 

processo os agentes de consumo deverão resultar com 

sobra de lastro em relação aos requisitos definidos na 

legislação. 

 No início do processo, há que se definir critérios para 

especificar a chamada “placa de potência” de cada gerador 

(garantia física de potência), de tal forma que os geradores 

existentes e novos já contratados e que comercializaram 

CCEAR com as distribuidoras, tenham definido o lastro de 

potência atrelado à energia já contratada e que seria 

imediatamente incorporado ao lastro de potência de cada 

distribuidora. Seriam os “contratos iniciais” de potência 

para as distribuidoras. 

 No ACL, os geradores teriam definida a sua placa de 

potência e o montante mínimo de potência associado ao 

contrato de energia, que automaticamente contaria como 

lastro de potência. Os requisitos adicionais poderiam ser 

contratados com os geradores atuantes no mercado livre e 

que tivessem parte de sua placa descontratada. 

No âmbito desta proposta, não se julga interessante 
estabelecer que os geradores, uma vez contemplados com 
uma placa de potência, sejam obrigados regulatoriamente a 
deixar parte dessa placa descontratada, para cobrir as 
necessidades de RPO, até porque essas necessidades são 
variáveis no tempo e devem atender critérios locacionais, 
tornando pouco provável que a obrigação de placa 
descontratada fixada em percentual regulatório da potência 
instalada, conjugada com a obrigatoriedade de contratação 
de lastro de potência garantissem a melhor opção sistêmica. 
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7 Conclusões 

O artigo apresenta em detalhe as dificuldades que vem 
sendo enfrentadas para garantir o atendimento da ponta de 
carga do SIN. Nessa perspectiva, configura-se claramente o 
problema a ser enfrentado, que se caracteriza por 
benefícios sistêmicos elevados (redução da geração 
termelétrica hoje necessária para atendimento aos 
requisitos de Reserva Operativa do Sistema, por exemplo

24
) 

e benefícios privados (ótica empresarial) reduzidos, fato que 
não incentiva a expansão de ponta nos sítios do parque 
gerador onde essa possibilidade já é existente (motorização 
adicional ou repotenciação de usinas operativas) e 
tampouco incentiva uma expansão de ponta estrutural, 
adequada aos requisitos do SIN no futuro. Como solução a 
essa problemática, propõe-se a realização de leilões de 
potência, caracterizados no item 6.2.  
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Abstract: SPIM is a system which comprises methodologies 
for the forecast of several aspects of the electrical energy 
market, namely: energy consumption and maximum 
demand, considering the diverse temporal scales required; 
large consumers energy demand; georeferenced energy 
consumption and maximum demand; buses energy 
consumption in different horizons to attend the Extension 
and Reinforcement Plan (PAR) and Decennial Plan, both 
required by the Brazilian Electrical System Operator; spatial 
and substation energy demand, considering substation 
topologies, expansion construction schedule, load 
relocation, special consumers, substation load growth rate 
and load characterization (by diversity, seasonality and load 
levels). The models were implemented in a software that 
includes a methodology to integrate all the aforementioned 
forecasts.  

Keywords: Load forecast, outliers, spatial forecast, data 
warehouse. 

Resumo: O SPIM é um sistema que abarca metodologias 
para previsões de diversos aspectos do mercado de energia 
elétrica, a saber: previsão de consumo e demanda máxima 
da concessionária, considerando as diversas discretizações 
temporais necessárias; previsões de demanda de grandes 
clientes; previsões para os estudos do Plano de Ampliação e 
Reforços (PAR) e Plano Decenal, que contemplam as 
previsões por barramento em diferentes horizontes; 
projeção de consumo e demanda por quadrículas (previsão 
espacial); e previsões de demanda por subestações, 
considerando a topologia das subestações, cronograma de 
obras, remanejamentos de carga, consumidores especiais, 
taxas de crescimento das subestações e caracterização da 
carga (diversidade, sazonalidade e patamares). Todos os 
módulos foram implementados em um software, 
atualmente em uso, que contempla uma metodologia de 
previsão integrada de mercado. 

Palavras-chave: previsão de carga, outliers, previsão 
espacial, data warehouse 

1 Introdução 

No Brasil, as concessionárias de energia realizam estudos de 
previsão para atender a interesses próprios e requisições 
dos órgãos reguladores. Especificamente para uma 
distribuidora de energia, são necessárias desde previsões 
globais de consumo e demanda da concessionária até 
previsões de potência ativa e reativa por barramento. Essas 
previsões possuem horizontes e discretizações variadas, de 
acordo com o objetivo do estudo. Neste trabalho, foram 
tratados alguns dos estudos de previsão que as empresas de 
distribuição de energia elétrica precisam efetuar, a fim de 
atender órgãos reguladores e subsidiar o planejamento, 
expansão e operação do Sistema Elétrico Brasileiro (SEB). 

Os diversos estudos de previsão, bem como sua integração, 
foram o foco do projeto de pesquisa e desenvolvimento 
intitulado “Sistema de Previsão Integrada de Mercado de 
Energia Elétrica – SPIM”, desenvolvido em parceria entre 
Copel Distribuição e Institutos Lactec. O principal 
desenvolvimento realizado no projeto foi uma metodologia 
de previsão de carga que contempla os estudos de previsão 
global de consumo e demanda, utilizados no Plano Mensal 
de Operação (PMO) e no Sistema de Informações de 
Mercado para o Planejamento do Setor Elétrico (SIMPLES); 
estudo de previsão de consumo enviado para o 
departamento financeiro da distribuidora; estudos de 
previsão de grandes clientes; estudos de previsão por 
barramento, utilizados no Plano de Ampliações e Reforços 
(PAR) e no Plano Decenal de Expansão (PDE); estudos de 
previsão por quadrículas para grandes centros urbanos, com 
o objetivo de prever o crescimento espacial da carga; e 
estudos de previsão de demanda máxima por subestações e 
alimentadores, ambos utilizados pelo departamento de 
planejamento e expansão da distribuidora.  

O ponto de originalidade deste projeto foi a integração 
entre os diversos estudos de previsão, implementados em 
ambiente único que reúne todas as informações relevantes 
e que contém o compartilhamento de soluções entre os 
estudos de previsão. A importância dessa questão está no 
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fato que, antes do SPIM, muitas das previsões que a 
distribuidora realizava eram feias isoladamente e sem o 
compartilhamento de informações. Não raro, previsões de 
natureza semelhante apresentavam resultados distintos. 
Adicionalmente, a integração possibilitou a reunião de 
dados de diversas bases, facilitando as atividades rotineiras 
dos analistas responsáveis.  

Por simplificação, no desenvolvimento do projeto os 
estudos foram divididos em cinco módulos: 1) Módulo de 
gestão de dados, que contempla as atividades de aquisição, 
tratamento e manutenção dos dados; 2) Módulo de 
previsão de curto prazo, que contém os estudos realizados 
para o PMO, SIMPLES, departamento financeiro da 
distribuidora e grandes clientes; 3) Módulo de previsão de 
médio prazo, que contém os estudos realizados para o PAR 
e PDE; 4) Módulo de previsão de longo prazo, que 
contempla os estudos de previsão de demanda máxima para 
subestações e alimentadores; e 5) Módulo de previsão 
espacial, que contempla os estudos de previsão por 
quadrículas dos grandes centros urbanos. A organização do 
presente artigo também segue essa divisão (seções 2 a 6, 
respectivamente), de forma que cada seção reúne os 
métodos e resultados gerais por módulo. Fez-se a opção por 
esse formato de exibição devido à limitação de espaço 
frente ao grande conteúdo técnico produzido na elaboração 
do SPIM. Por esse mesmo motivo, formulações e outros 
detalhamentos foram suprimidos, ficando o leitor 
direcionado às referências pertinentes. A integração entre 
técnicas, módulos e dados é tratada separadamente na 
seção 7, por ser a originalidade do projeto. Enfim, a seção 8 
conclui o trabalho. 

2 Módulo de gestão de dados 

Para o desenvolvimento dos diversos estudos de previsão, 
foi necessária a organização de uma grande massa de dados, 
na ordem de gigabytes, possibilitando, deste modo, a 
execução integrada dos estudos de previsão. Essa 
reestruturação de dados compõe como resultado um Data 
Warehouse (depósito de dados) no qual informações de 
várias fontes são armazenadas sob um esquema unificado 
dentro de um mesmo repositório. 

A união do processo de Data Warehouse com a manutenção 
de dados forma o módulo de gestão de dados do sistema, 
que tem, portanto, seu funcionamento composto por dois 
conjuntos de etapas: (i) construção do Data Warehouse: 
extração, transformação e carregamento de dados; (ii) 
manutenção de dados: tratamento e correções pontuais. 

Na extração foram coletados dados de diversas fontes, 
incluindo medições, faturamento, quadrículas e informações 
fornecidas por agentes do SEB. Esses dados de formatos e 
periodicidade diversos passaram por uma rotina de 
carregamento automatizada, responsável pela leitura e 
transformação dos dados em informações relevantes ao 
sistema. Uma vez transformadas, as informações foram 

organizadas no repositório, fazendo a relação com os dados 
previamente armazenados, concluindo a carga de dados. 
Com a estruturação das informações foi possível iniciar a 
fase de tratamento de dados, também desenvolvida no 
âmbito do projeto e descrita na subseção a seguir. 

Metodologia de identificação e tratamento de outliers 

Os dados horários utilizados no projeto foram provenientes 
do sistema de medição da distribuidora e possuem uma 
grande quantidade de inconsistências, como dados 
faltantes, zeros, valores negativos, medições consecutivas 
com o mesmo valor e outliers (valores aberrantes, que 
fogem ao padrão de comportamento da série em estudo). 
De forma a minimizar esses problemas, cada uma das séries 
horárias coletadas foi submetida a um método de detecção 
e correção de falhas e outliers, cuja base metodológica foi 
descrita nos trabalhos [1] e [2]. Basicamente, a técnica 
consiste de duas atividades principais: a detecção dos 
problemas e a substituição dos pontos identificados por 
uma métrica definida. Na primeira etapa, a detecção dos 
outliers tem por base o Método Z-Score Modificado, que 
utiliza o desvio absoluto da mediana do conjunto de dados 
para identificar pontos que podem ser considerados fora do 
padrão.  

Por sua vez, a substituição dos valores problemáticos foi 
realizada pela média entre valores do mesmo tipo de dia 
(dias úteis – DU; sábados – SB; domingos e feriados – DF) e 
em hora coincidente. Para o cálculo da média, foram 
considerados valores de até dois meses anteriores ao dado 
errôneo, dependendo da disponibilidade do histórico. 

Na implementação do SPIM, toda essa metodologia foi 
aplicada aos registros históricos da concessionária, a fim de 
se obter uma base de dados confiável para as previsões. 
Depois disso, o procedimento se repete apenas a cada nova 
carga de dados no sistema, em geral feita em periodicidade 
mensal. 

A Figura 1 apresenta um exemplo da aplicação da 
metodologia de tratamento de dados. Na área destacada, a 
linha reta representa a falta de dados reais de medição e a 
curva pontilhada os dados utilizados para substituição. 

3 Módulo de previsão de curto prazo 

O módulo de previsão de curto prazo contempla previsões 
para o PMO, para o SIMPLES, e para o departamento 
financeiro da concessionária (daqui em diante denominado 
estudo do Financeiro), além das previsões para grandes 
clientes, que alimentam os estudos do SIMPLES e do 
Financeiro. A Tabela 1 resume os estudos de previsão 
realizados neste módulo, suas discretizações temporais e o 
horizonte de previsão necessário. 
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Figura 1: Exemplo da aplicação do método de tratamento de dados para um transformador. 

 

Tabela 1: Estudos contemplados no módulo de previsão de curto 
prazo 

Estudo Escala temporal Horizonte 

PMO Mensal 

Semanal 

Diária 

12 meses 

6 semanas 

4 dias 

SIMPLES Mensal 

Anual 

120 meses 

10 anos 

Financeiro Mensal 120 meses 

Grandes Clientes Mensal 120 meses 

Haja vista a variabilidade de escalas temporais, horizontes 
de previsão e características gerais das séries a serem 
previstas (sazonalidade, tendência, etc.), diversos foram os 
modelos de previsão escolhidos: Regressão Simples (com 
funções lineares e exponenciais – RLS [3]), Amortecimento 
Exponencial (AE) [4], Box & Jenkins (sazonal – SARIMA) [5], 
Regressão Dinâmica (RD) [6], Redes Neurais Artificiais (Base 
Radial RN-RBF e Multicamadas RN-MLP [7]) e Previsor Fuzzy 
(FUZ) [8]. Os modelos RD, RN-RBF, RN-MLP e FUZ contaram 
com variáveis exógenas (temperatura do ar e variáveis de 
calendário, como feriados, dias-ponte, etc.) para obter as 
previsões. 

 

3.1 Plano mensal de operação 

A metodologia para os estudos do PMO considerou 
previsões em escalas mensal, semanal (semanas operativas) 
e diária. As variáveis a serem previstas foram: carga (MW 
médio), demanda de ponta (MWh/h), demanda fora de 
ponta (MWh/h) e demanda máxima (MWh/h). A última, em 
particular, é obtida diretamente através dos valores 
máximos previstos entre a demanda de ponta e a fora de 
ponta. Com relação aos horizontes, trabalhou-se com 12, 
seis e quatro passos à frente para as escalas mensal, 
semanal e diária, respectivamente.  

Para todas as etapas de previsão do PMO, o usuário tem a 
possibilidade de intervenções para análises dos resultados e 
escolha das previsões. Estas aberturas foram feitas no 
período de validação, o mesmo utilizado na avaliação da 
qualidade dos modelos, cujo tamanho foi escolhido como 
sendo o comprimento máximo do horizonte de previsão em 
cada escala. As principais métricas para avaliação da 
qualidade das projeções neste período foram o erro 
absoluto percentual (EAP) e o erro absoluto médio 
percentual (MAPE).  

No caso das previsões semanais, considerou-se uma tarefa 
extra relacionada à patamarização das cargas previstas. Para 
a divisão das previsões em patamares de carga, fez-se uma 
busca no histórico para encontrar semanas operativas com 
as mesmas características (em termos de tipos de dia, 
presença de feriados, dias-ponte, etc.) da semana em 
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questão. Uma vez encontrada, foi feita uma contabilização 
das horas dos patamares leve, médio e pesado da semana 
de referência e o resultado foi aplicado à previsão. 

Por fim, as previsões diárias estão ligadas ao PMO Revisão 
Semanal e serviram de base para o fechamento de cada 
semana. Em geral, a cada quarta-feira é enviada ao agente 
uma revisão das previsões semanais feitas contemplando a 
demanda realizada até então. Dessa maneira, as previsões 
diárias foram utilizadas na complementação da semana 
operativa (quarta, quinta e sexta-feira, podendo incluir mais 
um dia, em caso de feriados). 

Em termos de qualidade de previsões, observou-se que os 
métodos estatísticos clássicos como AE, SARIMA e RD 
tiveram melhor desempenho na escala mensal, com o 
menor MAPE (1,42%) sendo registrado para o modelo AE na 
variável demanda de ponta. Os métodos de inteligência 
artificial como RN-RBF, RN-MLP e FUZ se ajustaram melhor 
na escala diária, de forma que o mínimo MAPE (0,80%) 
ocorreu para o modelo FUZ na variável demanda máxima. 
Para a escala semanal, os resultados foram divididos e o 
menor MAPE (1,53%) foi obtido pelo modelo RD aplicado à 
variável carga. Maiores detalhes dos estudos do PMO 
desenvolvidos para o projeto podem ser consultados em [9]. 

A Figura 2 apresenta os resultados para um exemplo de 
previsão de demanda no horário de ponta na execução do 
PMO mensal. Na Figura 3 são apresentados os erros obtidos 
para o período de validação desse mesmo exemplo. 

3.2 Estudos do financeiro 

Para os estudos do Financeiro foram consideradas previsões 
de consumo (MW médio) e demanda (MW) somente em 
escala mensal, para um horizonte máximo de 120 passos-à-
frente. Enquanto que os estudos do PMO foram aplicados 
somente à carga global da concessionária, o Financeiro 
requisitou maior refinamento. Assim, a metodologia foi 
dividida em três etapas, a saber: (i) previsão do consumo 
das classes, (ii) previsão de consumo e demanda das faixas 
(totalização das séries dos grupos e subgrupos de tensão 
que compõem cada classe de consumo) e (iii) previsão do 
consumo de grandes clientes. Os itens (i) e (ii) serão 
abordados nesta seção, enquanto que o item (iii) é tema da 
subseção 3.3. 

As classes de consumo totalizam oito, a saber: residencial, 
industrial, comercial, rural, poderes públicos, serviços 
públicos, iluminação pública e consumo próprio. 
Especificamente para as classes industrial e comercial são 
excluídos os grandes consumidores, sendo estes previstos 
individualmente. As projeções de consumo para estas 
classes foram feitas utilizando os modelos AE, SARIMA, RD, 
RN-RBF, RN-MLP e FUZ. Da mesma forma que no PMO, o 
analista tem total liberdade de edição das previsões obtidas 
pelos modelos, podendo, no caso do Financeiro, adotar uma 
média entre eles. O período de validação considerado neste 
estudo foi de 12 meses, no qual se registrou o MAPE 
mínimo (0,33%) para o modelo RD aplicado à classe 
iluminação pública. 

As previsões de faixas de consumo e demanda foram 
consideradas separadamente por alguns motivos relevantes. 
Primeiramente, o número de séries é substancialmente 
maior do que as contabilizadas nas classes (total de 182 
faixas), fazendo com que a aplicação de todos os métodos 
de previsão tornasse o processamento das previsões 
excessivamente demorado. Segundo, a volatilidade das 
séries das faixas é extremamente alta, o que inviabiliza o 
uso de modelos de previsão elaborados. Por fim, há a 
necessidade de manter a consistência entre as somas dos 
consumos ou demandas das faixas e o total da respectiva 
classe, este último em concordância com a premissa de 
integração do SPIM. 

Somado aos argumentos citados, tem-se que algumas séries 
possuem tendências bastante acentuadas. Para as previsões 
do Financeiro isso é problemático, pois o longo horizonte 
requerido faz as estimativas aproximar-se de zero (quando 
de tendências negativas) ou de valores extremos (quando 
de tendências positivas) antes do término do período 
considerado. Assim, propôs-se uma metodologia híbrida na 
qual se considera a variabilidade e a tendência das séries 
separadamente. A variabilidade é obtida dos modelos de 
previsão aplicados às classes, enquanto que a tendência é 
obtida através de um modelo de Regressão Logística (RLG), 
que possui um parâmetro específico que fornece o limite 
assintótico superior ou inferior para as séries crescentes ou 
decrescentes, respectivamente. Ainda devido à volatilidade 
das séries das faixas, utilizaram-se somente os dois últimos 
anos do histórico para estimar os parâmetros da RLG. Dessa 
maneira, deu-se prioridade ao perfil de consumo mais 
recente para realizar as previsões das faixas. Uma análise 
aprofundada dessa metodologia, com resultados, foi 
publicada em [10]. 

Para as séries de demanda a técnica aplicada foi a mesma, 
porém há de se apontar que as faixas de demanda diferem 
das faixas de consumo. Dessa maneira, a primeira tarefa foi 
converter a previsão de consumo das classes em previsão de 
demanda, utilizando o fator de carga observado nos últimos 
12 meses. Na sequência, as RLGs foram aplicadas nas 
desagregações das demandas calculadas. Uma vez com as 
demandas das faixas previstas, as projeções de demanda 
das classes foram calculadas somando-se suas respectivas 
faixas.  

3.3 Previsão de grandes clientes 

Para a previsão dos grandes clientes, dois são os 
complicadores: (i) as séries são extremamente voláteis e de 
difícil previsão; (ii) em um horizonte longo como o 
necessário para os estudos do Financeiro, é muito possível 
que haja movimentação de grandes clientes entre o 
mercado cativo da concessionária (ambiente de 
comercialização regulado – ACR) e o ambiente de 
comercialização livre (ACL), além da entrada de novos 
consumidores. 
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Figura 2: Exemplo da previsão de demanda em horário de ponta. A demanda realizada é composta por duas bases distintas (CCEE e 
COS). 

Dessa maneira, propôs-se implementar no SPIM uma 
metodologia de previsão individual de grandes clientes, que 
utiliza o histórico medido de cada consumidor para as 
projeções e considera eventuais informações contratuais 
que alterem sua participação no mercado da distribuidora 
durante o horizonte de previsão. De forma breve, a 
metodologia consiste em no pré-tratamento das séries 
históricas, ajuste de modelos estatísticos parcimoniosos (AE 
e RLG) e incorporação das informações futuras de contrato, 
se existentes. 

Situações particulares de clientes novos com histórico 
insuficiente para a aplicação dos modelos foram também 
consideradas. Da mesma forma, foram contempladas as 
eventuais atividades de consumidores que venham a 
ocorrer durante o horizonte de previsão. Um maior 
detalhamento da metodologia de previsão de grandes 
clientes é dado em [11]. 

3.4 Estudo do SIMPLES 

O estudo do SIMPLES é constituído por três fases, todavia 
contemplando previsões somente em duas: na segunda 
fase, para horizonte 10 anos à frente com discretização 
anual e na terceira fase, para cinco anos à frente com 
discretização mensal. Considerando que esses dois grupos 
de previsão devem ser enviados no mesmo mês ao agente, 
optou-se por fazer uma só previsão 10 anos à frente com 
discretização mensal, ou 120 meses. Dessa maneira, além 
de garantir a coerência das previsões entre as fases, todos 
os resultados necessários são retirados dessa única 
previsão, mais uma vez em concordância com o conceito de 
integração proposto para o SPIM. 
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Figura 3: Exemplo dos erros obtidos para o período de validação na previsão de demanda no horário de ponta. Destaques são dados sempre 
para as previsões de menor erro (EAP ou MAPE). 

 

De certa forma, o estudo do SIMPLES se assemelha com o 
Financeiro devido às previsões de classes e faixas. No 
entanto, o SIMPLES vai além ao considerar previsões para 
número de consumidores, consumo de clientes não cativos, 
suprimentos a empresas e permissionárias, demandas de 
ponta e máxima da distribuidora e, por fim, perdas.  

A metodologia para previsão por classe para o SIMPLES é a 
mesma adotada para o estudo do Financeiro. Por outro 
lado, o número de consumidores do mercado cativo da 
concessionária é previsto, por classe, através dos modelos 
AE e SARIMA. A razão para adoção de somente duas 
formulações para esta variável está no bom comportamento 
das séries, tornando-as de mais fácil previsibilidade.  

As previsões de consumo de clientes não cativos seguiram 
os procedimentos descritos na seção 3.3, incluindo a 
questão da movimentação de clientes entre ACR e o ACL. 
Em relação ao número de consumidores não cativos, não 
foram aplicados modelos de previsão. Como eles são 
tratados individualmente e há informações de contrato, a 
previsão desta variável foi dada pela contabilização dos 
consumidores livres cadastrados. 

A demanda de ponta no sistema e demanda máxima da 
empresa é a mesma mostrada no estudo do PMO. Os 
suprimentos a empresas e permissionárias, por sua vez, 
foram tradados de forma semelhante ao adotado para a 
previsão de grandes clientes, ou seja, através dos modelos 
AE e RLG sobre as séries individuais. Foi também 
contabilizada a matriz de contratos futuros, em caso de 
inclusão de novo suprimento ou rescisão de contratos de 
suprimentos existentes. Finalmente, a previsão das perdas 
foi calculada diretamente subtraindo-se as previsões da 
carga cativa total da distribuidora do total do consumo não 
cativo, do total do consumo cativo e do total dos 
suprimentos. 

4 Módulo de Previsão de Médio Prazo 

O estudo de médio prazo considera previsões para 
barramentos do sistema da concessionaria, contemplando 
horizontes que vão de três meses a 10 anos à frente. 
Diferentemente dos estudos do módulo anterior, o presente 
módulo trabalha com séries em escala horária com base em 
curvas típicas. Dessa maneira, cada intervalo de 24 pontos 
nas séries dos barramentos representa a curva de um dia 
típico de um determinado mês do histórico. As previsões 
são elaboradas também em termos de curvas típicas.  

4.1 Obtenção das curvas típicas 

O primeiro passo antes da determinação das curvas típicas 
foi separar as séries por tipos de dia. A razão para isso está 
no diferente comportamento do consumo entre DU, SB e 
DF. Especificamente para DU, foram desconsideradas as 
segundas-feiras e os dias-ponte imediatamente posteriores 
a feriados. 

O objetivo da obtenção de curvas típicas foi chegar à curva 
de carga de um dia que seja representativa do consumo 
realizado em um dado mês. No SPIM foram adotadas duas 
metodologias para obtenção das séries do módulo de médio 
prazo: a primeira é a média aritmética simples, hora a hora 
e por tipo de dia, aplicada às series de carga ativa e reativa 
dos barramentos. Ao final do processo, obteve-se uma série 
composta por uma sequência de segmentos com as 24 
horas representativas de um mês, de tal forma que um ano 
completo é formado por 288 pontos (24 horas x 12 meses).  

A segunda metodologia para determinação das curvas 
típicas foi aplicada à carga global da concessionária. Em 
particular, a carga global foi primeiramente deduzida da 
carga dos consumidores da Rede Básica para, então, ser 
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submetida à obtenção da curva típica. Para cada tipo de dia, 
foram coletadas as medições do patamar em que se deu a 
mínima (leve) ou a máxima demanda (patamares 
intermediário e pesado). Dessa forma, a curva típica de um 
mês pode ser composta pelos registros observados em dias 
diferentes. 

Na Figura 4 é apresentado um exemplo do cálculo das 
curvas típicas de um transformador. Nessa parte do 
software o analista pode visualizar todas as curvas que 
serão utilizadas para o cálculo da curva típica e excluir 
curvas que ele considere inadequadas para a obtenção da 
curva típica.  

4.2 Previsão de carga ativa dos barramentos  

A previsão de carga ativa dos barramentos é o cerne do 
módulo de médio prazo e concentra grande parte do 
esforço metodológico desenvolvido. Todas as técnicas e 
soluções adotadas foram propostas tendo em mente o 
trabalho com curvas típicas. Isso é particularmente 
importante na definição dos períodos sazonais a serem 
usados nos modelos de previsão. Como explicado na seção 
anterior, as séries históricas são formadas por sequências de 
24 horas, cada qual representando um mês específico. É 
fácil entender, portanto, que as curvas típicas utilizadas para 
as previsões possuem uma estrutura dupla de sazonalidade: 
(i) 24 horas, representando a sazonalidade diária e (ii) 288 
horas, representando a sazonalidade mensal. 

Os modelos considerados na previsão dos barramentos 
foram: AE, SARIMA, AE com Dupla Sazonalidade (AEDS), RN-
RBF, FUZ, RLS e RLG. Fez-se uma distribuição de métodos 
por tamanho de histórico existente, uma vez que os 
modelos SARIMA, AEDS, RN-RBF e FUZ requerem um 
mínimo de três anos para captar a estrutura dupla sazonal 
das séries. Barramentos com históricos menores foram 
submetidos aos demais modelos. 

O horizonte de previsão considerado foi de cinco anos (1440 
pontos) à frente, deixando dois meses (48 pontos) como 
período de validação. A metodologia foi testada em um 
sistema reduzido de nove barramentos, obtendo-se erros 
médios mínimos entre 2,16% e 10,04%. Não se pode 
apontar um modelo que teve melhor desempenho geral, 
visto que houve uma distribuição relativamente homogênea 
de erros. Em termos absolutos, a média aritmética entre 
todos os modelos obteve o menor número de erros 
mínimos. Lembra-se que, a exemplo do módulo de curto 
prazo, o presente módulo possibilita intervenções por parte 
do analista, que pode escolher um método específico ou 
uma média entre eles. 

A curva de carga global também precisou ser prevista, desta 
vez em termos de curvas típicas (lembra-se que ela foi 
prevista para o estudo do PMO, porém em escala mensal – 
ver seção 0). Para tanto, utilizaram-se os mesmos métodos 
anteriormente descritos, com a diferença que os erros 
foram estimados somente com base nos patamares de 
interesse (mínima no patamar leve e máxima nos patamares 
intermediário e pesado). Os erros médios ficaram em 3,37%. 

4.3 Demais previsões do módulo 

O módulo de médio prazo ainda conta com as previsões de 
grandes clientes, barras de geração e carga reativa dos 
barramentos. A previsão dos grandes clientes, nesse caso, é 
referente aos valores de contrato de cada um, em ponta e 
fora de ponta. Diferentemente do procedimento 
apresentado na seção 3.3, não há modelos para essa 
previsão devido à necessidade de garantir os valores 
contratados por cada um dos clientes, mesmo que não o 
consumam em sua totalidade. As barras de geração foram 
projetadas segundo seus valores médios observados por 
todo o horizonte, respeitando-se os patamares e tipos de 
dia.  

A previsão da carga reativa dos barramentos é efetivada 
depois de definidas as previsões da caga ativa. Inicialmente 
um fator de potência mensal foi calculado utilizando as 
curvas típicas históricas médias das cargas ativas e reativas. 
Aplicando-o na previsão da carga ativa, obteve-se a previsão 
da carga reativa das barras.  

Finalmente, considerous-se um procedimento de 
consistência de todas as previsões deste módulo, cujo 
objetivo é fazer com que a soma das previsões dos 
barramentos seja igual à previsão global da concessionária. 

 
5 Módulo de Previsão de Longo Prazo 

No módulo designado de previsão de longo prazo o objetivo 
principal foi a determinação das demandas em diversos 
níveis de tensão da área de distribuição da concessionária. 
Essas previsões foram necessárias para geração dos 
relatórios MAD (Mercado por Área de Distribuição), nos 
quais são descritas as demandas de potência por 
alimentadores, subestações 34/13 KV, barramentos 13,8 e 
34,5 kV e subestações com tensão igual ou maior a 69 kV 
(também chamadas de área de distribuição), com faixa de 
tensão de 69 kV a 230 kV. 

O horizonte de previsão é de 30 anos à frente, com 
discretização anual, e essas informações subsidiam o 
planejamento da expansão dos sistemas de transmissão, 
subtransmissão e de distribuição da Copel, ou seja, o 
relatório é restrito ao público interno da concessionária. Da 
mesma forma que o módulo de médio prazo (seção 4), 
consideraram-se curvas típicas horárias. 

A metodologia de previsão desta etapa foi desenvolvida 
juntamente com a equipe de mercado da Copel. Vale 
mencionar que, devido ao grande refinamento das variáveis 
envolvidas nesse módulo, tanto o tratamento de dados 
quanto a obtenção de curvas típicas sofreram sutis 
adaptações. No primeiro, desconsideraram-se os dados das 
segundas-feiras entre 01:00 e 06:00 devido à sua falta de 
representatividade frente aos demais dias. No segundo, 
informações de patamares de carga foram incluídas na 
determinação das curvas típicas. O analista tem liberdade 
para edições em todo o processo.  
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Figura 4: Exemplo do cálculo das curvas típicas de um transformador. 

 

Para os alimentadores e subestações que possuem medição 
direta, após a realização do tratamento dos dados e geração 
das curvas típicas, foi realizada a previsão dessas curvas 
através dos modelos de AE e RLS. Além desses resultados o 
analista tem a sua disposição a média entre os dois. A 
previsão final para cada alimentador pode ser escolhida 
pelo analista, tendo como base a sua expertise e os erros 
calculados através do período de validação, ou pode ser 
automaticamente selecionada através da projeção que 
apresentar o menor MAPE para o período de validação. No 
presente módulo, considerou-se um período de validação 
de 1 ano, ou 288 pontos. 

As previsões para as subestações são resultado do 
somatório das projeções das curvas típicas dos 
alimentadores pertencentes a uma mesma subestação. Ou 
seja, a soma das previsões de demanda dos alimentadores 
pertencentes a uma subestação é a previsão de demanda da 
mesma. 

As previsões para os clientes especiais (consumidores com 
demanda acima de 500kW conectados no sistema de 
distribuição da concessionária) seguiram uma dinâmica 
distinta: eles têm sua curva típica calculada, mas sua 
previsão é baseada na demanda contratada. Portanto, 

foram geradas curvas típicas para os clientes especiais e as 
mesmas foram replicadas para o período de previsão.  

O diferencial do módulo de longo prazo está na precisão 
para os chamados locais elétricos. O local elétrico é uma 
definição interna da concessionária para representar a área 
atendida por um alimentador em uma determinada 
localidade. Como os locais elétricos não possuem dados 
históricos de demanda, sua projeção seguiu uma sequência 
de passos, baseada em conceitos top-down e em 
proporções de participação. Primeiramente, foi calculada a 
soma do consumo do último ano para todos os locais 
elétricos pertencentes à barra em estudo. Com estes dados 
e o consumo de cada local elétrico foi calculada a proporção 
de participação do local elétrico na barra em que o mesmo 
está localizado.  

A proporção de participação do local elétrico na barra foi, 
então, aplicada na diferença entre as curvas típicas 
projetadas dos alimentadores, subestações e clientes 
especiais existentes. Dessa maneira, chegou-se nas curvas 
típicas de demanda para os locais elétricos. 

6 Módulo de Previsão Espacial 

Para este módulo, além do crescimento da carga, almejou-
se a determinação da distribuição espaço-temporal desse 
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crescimento. Assim, consideram-se o histórico da carga, 
fatores e informações geográficas das redes de energia da 
concessionária e informações dos planos diretores dos 
centros urbanos. 

A metodologia desenvolvida tem por base a previsão geral 
do crescimento do consumo para a área em estudo 
(município ou grande centro) e a posterior alocação espacial 
do aumento do consumo previsto ([12], [13]). A 
metodologia foi desenvolvida para prever o consumo por 
classe (as mesmas oito classes utilizadas no estudo do 
Financeiro – ver seção 3.2) e por quadrícula, de tamanhos 
500m2 e 1000m2. O horizonte de previsão variou de cinco a 
vinte anos, com discretização anual. De maneira geral a 
metodologia pode ser dividida em (i) previsão global da área 
de estudo, (ii) previsão das quadrículas ocupadas e (iii) 
previsão das quadrículas vazias, explicadas nas seções 
subsequentes. 

6.1 Previsão global do crescimento 

O crescimento do consumo de um centro urbano foi 
separado em dois grupos: o crescimento natural, obtido 
através do aumento de consumo das células previamente 
ocupadas; e o consumo de novos usuários que começam a 
fazer parte da rede. Este último foi obtido através da 
diferença entre o consumo global da cidade e a soma dos 
consumos previstos das quadrículas ocupadas. 

A previsão global da área em estudo foi realizada para cada 
classe de consumo baseada no histórico, agregado de forma 
anual ou mensal. Para os dados anuais foram utilizados os 
métodos de regressão com funções lineares e polinomiais. 
Para os dados mensais foram utilizados os métodos SARIMA 
e AE. 

O método de regressão polinomial de segunda ordem foi o 
que apresentou melhor desempenho para todas as classes 
de consumo exceto para a iluminação pública, para a qual o 
método AE obteve melhores resultados. No aplicativo estão 
disponibilizados todos os métodos, de forma que o usuário 
tenha a flexibilidade de testar diversas combinações e 
escolher o mais adequado para o histórico disponível. 

6.2 Previsão quadrículas ocupadas 

A previsão do consumo das quadrículas ocupadas foi 
realizada individualmente através dos mesmos métodos 
descritos para a previsão global, com a possibilidade de 
inserção de um ponto de saturação da quadrícula. A não 
inserção da saturação pode apresentar comportamentos 
irreais, uma vez que as projeções podem resultar em 
consumos muitos maiores do que a célula poderia 
comportar. A Figura 5 apresenta o comportamento padrão 
do consumo de uma quadrícula (denominado de curva S), 
no qual a estabilização dos usuários representa o ponto de 
saturação da região. 

 

Figura 5: Comportamento padrão do consumo de uma 
quadrícula (curva S). 

Para definição da saturação, utilizaram-se as quadrículas de 
maior consumo que sejam representativas do zoneamento 
em estudo, por classe. Foi feita uma listagem das 
quadrículas, com a porcentagem de ocupação e o consumo 
do ano base em ordem decrescente. Assim, uma grande 
porcentagem associada a um consumo elevado é um 
indicador de fase de saturação. A curva do consumo daquela 
quadrícula é então plotada, cabendo ao analista identificar 
se o consumo está perto de sua fase de estabilização. Cada 
classe de consumo apresenta um ponto de saturação 
individual. Na maioria dos casos o valor de saturação pode 
ser obtido automaticamente (quando a quadrícula de maior 
consumo representativa do zoneamento em análise se 
encontrava em fase de saturação). Para os demais casos, 
coube ao avaliar os dados históricos e fazer uma estimativa 
visual. 

6.3 Previsão quadrículas vazias  

Nessa fase foi realizada a alocação do consumo em 
quadrículas não ocupadas ou com série insuficiente de 
dados. O consumo a ser alocado nessas quadrículas foi 
resultado da diferença entre a previsão global do município 
e o somatório das previsões das quadrículas ocupadas. No 
entanto, seria irreal distribuir a carga remanescente entre 
todas as quadrículas vazias de um município, pois assumir-
se-ia que cada célula da área em estudo seria igualmente 
povoada em um intervalo de um ano. 

Para uma correta distribuição da carga remanescente foi 
preciso determinar a probabilidade que uma célula vazia 
tem de receber carga em determinado ano. Isso foi feito 
através do cruzamento dos parâmetros de características 
espaciais (e.g. distâncias a hospitais, rodovias, escolas, 
centros comerciais, shoppings, além de zoneamentos 
municipais) de uma célula vazia para com todas as 
ocupadas, de modo a encontrar uma quadrícula ocupada 
semelhante, analisar seu histórico e determinar a 
probabilidade de recebimento de carga por classe de 
consumo em uma célula vazia.  

Após a probabilidade de uma quadrícula vazia ter sido 
considerada alta o suficiente para que esta receba carga, 
fez-se necessário majorar o quanto de carga exatamente a 
célula recebeu. Para isso, assumiu-se a média do consumo 
de seus vizinhos imediatos. Com a alocação inicial de carga, 
a quadrícula se comporta como ocupada e uma 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  23  |   OCTOBER  2015 
 

 

23 

 

 

probabilidade artificial foi usada, a qual diminui à medida 
que a célula passa pelos distintos níveis de carga nas 
iterações subsequentes. Todo esse processo é realizado a 
passos de um ano. 

A Figura 6 apresenta um exemplo dos resultados de uma 
simulação de previsão espacial realizada para o município 
de Maringá. Neste mapa estão apresentados os resultados 
da previsão para a classe residencial e cada uma das cores 
representa um alimentador que atende a localidade. 

 

Figura 6: Exemplo dos resultados da previsão espacial. 

7 Integração entre os módulos de previsão 

Como explicado em diversos pontos do presente artigo, a 
elaboração de um sistema integrado foi a grande premissa 
do SPIM. Durante todo seu desenvolvimento, foram 
identificados diversos pontos de integração entre as 
diferentes metodologias de previsão adotadas. Desde a base 
de dados única, passando pelo tratamento de dados, até os 
diversos módulos de previsão, incluindo os modelos 
matemáticos utilizados, houve extenso compartilhamento 
de soluções no desenvolvimento do projeto. A Figura 7 
exibe um diagrama esquemático de integração do SPIM, 
cujas principais conexões e características são explicadas na 
sequência. 

Os produtos desenvolvidos no módulo de tratamento de 
dados foram utilizados como base para os módulos de 
previsão de médio prazo, longo prazo e grandes clientes. 
Depois de ter identificados e corrigidos os outliers 
existentes, as séries foram submetidas ao processo de 
determinação das curvas típicas, base para as previsões dos 
módulos de médio e longo prazo. As técnicas utilizadas no 
tratamento foram também aplicadas às séries históricas dos 
grandes clientes, como parte da metodologia de previsão 
elaborada no módulo de curto prazo. Dessa maneira, as 
metodologias de tratamento de dados e geração de curvas 
típicas foram compartilhadas entre diferentes estudos, com 
discretizações e objetivos diferentes. 

Os resultados da previsão de grandes clientes alimentaram 
os estudos do Financeiro e do SIMPLES, o primeiro através 
dos grandes clientes e o segundo por meio dos 

consumidores não cativos. Outro ponto de integração se 
encontra internamente ao módulo de previsão de curto 
prazo, referente às previsões do Financeiro e do SIMPLES. 
Esses estudos têm muitas características e requisitos em 
comum, por serem baseados na divisão em classes e faixas. 
A grande diferença é que o Financeiro lidou com dados 
faturados, enquanto que o SIMPLES com dados medidos. Os 
modelos de previsão utilizados foram aplicados ao estudo 
do Financeiro; as projeções obtidas foram analisadas e 
escolhidas para, então, serem convertidas nas classes e 
faixas do SIMPLES. Dessa maneira, a realização do estudo do 
SIMPLES ficou vinculada à realização do estudo do 
Financeiro, resultando em previsões coerentes tanto para 
dados medidos quanto faturados. 

O módulo de previsão de longo prazo se integra com os 
módulos de tratamento de dados e previsão espacial. As 
previsões dos alimentadores foram realizadas com base em 
curvas típicas e seus resultados foram utilizados como 
insumo na conversão de consumo em demanda no módulo 
de previsão espacial. Este módulo conta ainda com uma 
integração interna na qual as previsões dos alimentadores 
foram usadas na obtenção das projeções por locais 
elétricos, através da utilização de dados de consumo das 
localidades, provenientes do módulo de previsão espacial. 
Dessa maneira, essas duas classes distintas de previsão 
compartilham dados com o intuito de aprimorar os 
resultados obtidos. 

Outro ponto de integração entre os diversos estudos 
realizados no SPIM foi a solução de escolha do analista. Essa 
solução foi adotada em grande parte das previsões do 
sistema e representa um fator comum aos diversos 
módulos. Utilizada nos módulos de previsão de curto prazo, 
previsão de médio prazo e previsão de longo prazo, a 
solução de escolha do analista consistiu no exercício de 
isolar parte da série histórica para a validação das projeções 
obtidas. Com isso, o analista responsável pode avaliar os 
erros e outras medidas de qualidade das previsões e 
visualizar graficamente os resultados, permitindo maior 
subsídio na edição e escolha de algum modelo específico, ou 
da combinação de diversos modelos para obtenção da 
previsão final. 

Por último, o conjunto de modelos de previsão pode ser 
considerado o centro do desenvolvimento metodológico do 
SPIM, sendo integrado a todos os módulos de previsão. 
Inicialmente, um mesmo modelo foi aplicado a diferentes 
tipos de séries, em diversos módulos, obtendo resultados 
igualmente distintos. Por esse motivo, a integração de um 
conjunto central de modelos aos vários módulos de previsão 
foi conveniente e otimizou os resultados das previsões. Esse 
conjunto fixo de modelos também permitiu maior 
capacitação no entendimento das metodologias adotadas 
por parte dos usuários finais, já que todos os módulos 
apresentam o mesmo núcleo de modelos. 
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Figura 7: Diagrama de integração do SPIM. 

 

8 Conclusões 

A metodologia de previsão desenvolvida para o SPIM 
incorporou todas as previsões de mercado de energia 
elétrica realizadas pela concessionária, a saber: previsão de 
consumo e demanda máxima da empresa, considerando as 
diversas discretizações temporais necessárias; previsões de 
demanda de grandes clientes; previsão do consumo e 
demanda máxima georreferenciada; previsões para os 
estudos do PAR e Plano Decenal, que contemplam as 
previsões por barramento com vários níveis de discretização 
e diferentes horizontes; projeção de demanda por 
quadrículas (previsão espacial); e previsões de demanda por 
subestações considerando a topologia das subestações, 
cronograma de obras, remanejamentos de carga, 
consumidores especiais, taxas de crescimento das 
subestações e caracterização da carga (diversidade, 
sazonalidade e patamares). 

O produto principal foi dividido em módulos implantados na 
concessionária. O SPIM é atualmente utilizado pela Divisão 
de Estudos de Mercado de Energia Elétrica na realização de 
estudos que subsidiam diversas áreas técnicas da COPEL: o 
planejamento utiliza as previsões por barramentos e 
quadrículas nos estudos para ampliação da rede de 
distribuição; na comercialização as previsões globais são 

utilizadas como insumo para estabelecer os montantes de 
compra de energia da distribuidora; e o setor financeiro 
utiliza as diferentes previsões de consumo enviadas na 
elaboração do orçamento da distribuidora. Além das 
demandas internas da COPEL, os resultados do SPIM são 
também enviados para o ONS e EPE, no cumprimento dos 
diversos estudos de previsão requeridos por esses agentes. 

Com a utilização de previsões de mercado mais precisas e 
robustas tem-se um impacto diretamente nos 
consumidores, pois é possível otimizar o processo de 
contratação de energia da concessionária, subsidiando a 
busca pela modicidade tarifária. 
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Abstract: The current Brazilian energy situation, facing a dry 
period and having its main energy matrix based on 
hydroelectricity, brings up the necessity to review the use of 
natural resources available. This study focused on the end 
use of electricity (demand), and analysed the energy 
consumption of a lighting system from a floor of a Police 
Station building of “Receita Federal do Brasil” (Internal 
Revenue Service of Brazil), located in the city of Londrina. 
The choice was motivated by a Legal Federal Instruction, 
published in “Diário Oficial da União”, which requires the 
classification of federal buildings in the National Labelling 
Programme for Buildings in case of reconstruction or 
retrofit. It was observed that the building conditions did not 

meet the standard requirements for lighting in the 
workplace, and it was impossible to classify the area in any 
of the standard levels of energy efficiency (EE). Due to 
nonconformities, the replacement of existing fluorescent 
lamps for LEDs was suggested using the DIALux® simulation 
software. The proposed solution was economically feasible, 
met the standard and respected the EE classification rules, 
reaching level A. 

Keywords: Labeling buildings; end use of electricity; LED; 
Dialux®. 

Resumo: Diante da atual situação energética brasileira, com 
uma matriz predominantemente hídrica e condições 
meteorológicas desfavoráveis, surge a urgência de se 
repensarem os recursos disponíveis. O presente estudo 
concentra-se no uso final de energia elétrica (demanda), e 
busca analisar o consumo energético de um sistema de 
iluminação de um pavimento do edifício da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, localizado na cidade de Londrina. 
A escolha foi motivada por uma Instrução Normativa, 
publicada no Diário Oficial da União, que obriga a 
classificação dos edifícios públicos federais, em caso de 
reforma ou retrofit, no Programa Nacional de Etiquetagem 
de Edificações. Pôde-se observar que as condições atuais do 
edifício não atendem aos requisitos da norma para 
iluminação em ambientes de trabalho, além de não ter sido 
possível classificar a área em nenhum dos níveis do padrão 
de Eficiência energética (EE). Diante dessas 
inconformidades, foi sugerida a substituição das lâmpadas 
fluorescentes existentes por LEDs, utilizando o software de 
simulação DIALux®. A solução proposta, além de 
economicamente viável, atendeu a norma e regras de 
classificação de EE, atingindo nível A. 

Palavras-Chave: Etiquetagem de edificações; uso final de 
energia elétrica; LED; Dialux®. 

1 Introdução 

As condições climáticas desfavoráveis nos últimos anos no 
Brasil revelaram uma preocupação com o suprimento de 
energia elétrica. A oferta interna de eletricidade por fonte 
hidráulica representava 64,9% em 2013 [1], e vem 
apresentando queda, sendo complementada pelas térmicas 
em regime de urgência. Por isto, a construção de um 
programa de Eficiência Energética (EE) tem se tornado uma 
necessidade no país. A EE pode ser definida como uma 
forma diferente de executar a mesma tarefa, obtendo os 
mesmos resultados e consumindo ou desperdiçando menos 
energia [2]. Tal conceito deve ser aplicado em toda a cadeia 
de suprimento de eletricidade: reduzindo-se as perdas na 
conversão de energia primária (oferta), utilizando-se 
equipamentos mais eficientes no uso final, mudando-se o 
padrão de consumo, entre outras [3]. Para o sucesso de um 
programa de eficiência energética, deve existir uma 
abordagem integrada de recursos. Esta abordagem, 
considera tanto a oferta de energia quanto a demanda, 
buscando sempre um ponto de equilíbrio que minimize os 
custos para as concessionárias e a sociedade [4].  

O que tem prevalecido no Brasil é o planejamento da oferta, 
em que a demanda é uma entrada exógena, dependente de 
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cenários e expectativas [5]. A EE também é externa ao 
plano, sendo avaliada apenas do ponto de vista dos 
processos para geração de energia. Dessa forma, investe-se 
na construção de usinas hídricas, térmicas, eólicas e 
fotovoltaicas, visando o aumento, apenas, da oferta de 
energia. No entanto, é fácil imaginar que a construção de 
uma usina custe muito mais do que um sistema eficiente de 
iluminação, por exemplo. O problema está no fato de que 
no primeiro caso o investimento é do governo, enquanto no 
segundo, da sociedade. Tal diferença sinaliza uma das 
diversas barreiras enfrentadas para que um bom 
planejamento integrado possa se concretizar [4][6]. 

É desejável que haja uma política também sobre o lado da 
demanda. São necessários programas de conscientização 
para redução no uso final de energia, que podem alterar o 
padrão de consumo do brasileiro e fomentar a construção 
de edificações mais inteligentes. Esta demanda deve ser 
prevista com base em diversos fatores, como serviços 
prestados, estilo de vida, comportamento, entre outros [7]. 

Uma ação política, buscando a redução no consumo de 
energia elétrica, foi realizada pela Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Publicou-se uma Instrução Normativa, 
em 04 de junho de 2014, estabelecendo o uso da Etiqueta 
Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e 
respectivas edificações públicas federais novas ou que 
recebam retrofit [7]. 

O processo de etiquetagem de edificações no Brasil ocorre 
de forma distinta para edifícios comerciais, de serviços e 
públicos e para edifícios residenciais. A etiqueta é concedida 
em dois momentos: na fase de projeto e após a construção 
do edifício. Um projeto pode ser avaliado pelo método 
prescritivo ou pelo método da simulação, enquanto o 
edifício construído deve ser avaliado através de inspeção in 
loco. Nos edifícios comerciais, de serviços e públicos são 
avaliados três sistemas: envoltória, iluminação e 
condicionamento de ar. Dessa forma, a etiqueta pode ser 
concedida parcialmente, desde que sempre contemple a 
avaliação da envoltória. As etiquetas devem ser emitidas 
por Organismo de Inspeção Acreditado (OIA) pelo Inmetro, 
para Eficiência energética em Edificações [8].  

Com base na Instrução Normativa citada, o presente estudo 
objetiva inspecionar in loco o edifício da Delegacia da 
Receita Federal do Brasil, órgão do governo responsável 
pela administração dos tributos federais e controle 
aduaneiro, na cidade de Londrina-PR. Esta primeira etapa de 
inspeção considerou o sistema de iluminação, com base em 
normas brasileiras e internacionais. Foi realizada uma 
análise das condições da densidade de potência da 
iluminação (W/m

2
), bem como outros critérios necessários 

para a classificação da edificação em um dos níveis da ENCE. 
Além disso, por se tratar de um ambiente de trabalho, as 
condições luminosas adequadas para as atividades foram 
avaliadas com o uso de um Luxímetro. A solução para os 
problemas encontrados foi proposta com o uso de um 
software livre de simulação, DIALux 4.12® [9], recomendado 
pelo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica).  

Por fim, este trabalho serve de referência para diagnósticos 
de sistemas de iluminação em ambientes de trabalho. 
Considerando que a Instrução Normativa é um passo no 
sentido de um planejamento integrador de recursos, tais 
exigências devem ser expandidas, em um futuro próximo, 
para edificações comerciais e de serviços, onde o método 
aqui proposto também poderá ser utilizado. Iniciar o 
processo pelos edifícios públicos foi uma escolha acertada, 
visto que o consumo de energia elétrica neste setor tem 
aumentado nos últimos anos e, principalmente, pela menor 
complexidade em se direcionar recursos do governo para 
estas edificações, além de servir de exemplo, motivando 
mais iniciativas rumo à EE. 

2 Coleta de dados em campo 

Os dados foram coletados ao longo do mês de outubro e, 
para isto, foi utilizada a NBR 5382-1985 [10] que trata da 
Verificação da Iluminância de Interiores. A norma orienta a 
verificação da iluminância (E)[lux] em áreas retangulares, 
através da E média sobre um plano horizontal. Para tanto, 
deve ser utilizado um instrumento com fotócelula e 
correção do cosseno (difusor cobrindo a fotocélula que 
concentra os raios de luz) e da cor (adaptação da resposta 
da fotocélula à resposta do olho humano). Foi então 
escolhido o Luxímetro Digital Modelo LD-209, da 
Instrutherm®, Figura 1, que atende as exigências da norma.  

 

Figura 1: Luxímetro comercial utilizado para as medições em 
campo. 

As salas em estudo se enquadraram na condição de campo 
de trabalho retangular, iluminado com fontes de luz em 
padrão regular, simetricamente espaçadas em duas ou mais 
fileiras. A Iluminância Média pode ser determinada através 
da Equação 1. 

                𝐼𝑚 =
𝑅(𝑁−1)(𝑀−1)+𝑄(𝑁−1)+𝑇(𝑀−1)+𝑃

𝑁𝑀
,  (1) 

onde N representa o número de luminárias por fila, M o 
número de filas e cada uma das demais variáveis foram 
obtidas através de médias das medições de iluminância 
realizadas em determinados pontos das sala. Para a área 
central, foram realizadas medições nos lugares r1, r2, r3, r4 
e r5, r6, r7 e r8, como indica a Figura 2. A média aritmética 
dos oito valores de iluminância representa a variável R da 
Equação 1. Posteriormente, a iluminância nas paredes 
paralelas da sala foram obtidas através de medições nos 
pontos q1, q2 e q3, q4; t1, t2 e t3, t4, permitindo a 
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determinação, respectivamente, através do cálculo das 
médias, das variáveis Q e T. Por fim, as extremidades foram 
medidas, p1 e p2, permitindo a obtenção da última variável 
da Equação 1, P. 

 

Figura 2: Indicação dos pontos a serem medidos para a 
determinação da Iluminância Média (NBR 5382/1985). 

Para os trabalhos em campo, foi montado um checklist no 
Excel®, buscando orientar as atividades e garantir que todas 
as informações necessárias fossem coletadas.     

 
3 Classificação do sistema de iluminação quanto a 

Eficiência energética 
 

Com os dados em mãos, foi possível iniciar o diagnóstico 
energético da iluminação, pensando na classificação, de 
parcela da edificação, dentro dos critérios para a 
etiquetagem. 

Para tal classificação, além de limites de potência instalada, 
devem ser respeitados os critérios de controle do sistema 
de iluminação, de acordo com o nível de eficiência 
pretendido. 

Com relação a potência instalada relativa a iluminação geral, 
os níveis variam de A (mais eficiente) a E (menos eficiente) e 
existem dois métodos de avaliação: método da área ou 
método das atividades do edifício. O primeiro deles avalia, 
de forma conjunta, todos os ambientes do edifício e atribui 
um único valor limite para a avaliação do sistema de 
iluminação.  Ele deve ser utilizado para edifícios com até 
três atividades principais, ou para atividades que ocupem 
mais de 30% da área. Já o método das atividades do edifício 
avalia separadamente os ambientes do edifício e deve ser 
utilizado em casos onde o método anterior não é aplicável 
[11].  

Considerando que no pavimento em estudo todas as 
atividades são de escritório, o método da área foi o 
escolhido. Sendo assim, devem ser seguidas algumas etapas 
[11]: 

1. Identificar a atividade principal do edifício, Tabela 
1, e a densidade de potência de iluminação limite 
(DPIL)[W/m

2
] para cada nível de eficiência; 

2. Determinar a área iluminada do edifício; 
3. Multiplicar a área iluminada pela DPIL para 

encontrar a potência limite do edifício; 
4. Comparar a potência total instalada e a potência 

limite para determinar o nível de eficiência do 
sistema de iluminação; 

5. Após determinar o nível de eficiência alcançado, 
deve-se verificar o atendimento dos pré-requisitos 
em todos os ambientes; 

6. Se existirem ambientes que não atendam aos pré-
requisitos, o equivalente numérico para cada nível 
de eficiência deverá ser corrigido através da 
ponderação entre os níveis de eficiência e 
potência instalada dos ambientes que não 
atenderam aos pré-requisitos, e a potência 
instalada e o nível de eficiência encontrado para o 
sistema de iluminação.  

Tabela1: Limite máximo aceitável de densidade de potência de 
iluminação (DPIL) para o nível de eficiência pretendido. 

 Densidade de potência de iluminação limite 
W/m2 

Função do 
edifício 

Nível A (Nível B Nível C Nível D 

Escritório 9,7 11,2 12,6 14,1 

 
 

Com relação ao controle do sistema de iluminação, a 
primeira exigência é quanto a divisão dos circuitos (Item 1). 
Todo o ambiente deve possuir controle individual para a 
iluminação, instalado em local que permita a visualização do 
sistema ou com diagrama indicativo dos locais. Para 
ambientes maiores do que 250m

2
, cada dispositivo de 

controle instalado deve controlar: 

 Uma área de até 250m
2
 para ambientes até 

1000m
2
; 

 Uma área de até 1000m
2
 para ambientes maiores 

do que 1000m
2
. 

Além disso, deve-se analisar a contribuição da luz natural 
(Item 2). Ambientes com aberturas voltadas para a área 
externa, e que contenham mais de uma fileira de luminárias 
paralelas as aberturas, devem possuir um controle instalado 
para o acionamento independente da fileira de luminárias 
mais próxima a abertura, de forma a propiciar o 
aproveitamento da luz natural disponível. Ainda, o sistema 
de iluminação interna de ambientes maiores que 250m

2
 

deverá possuir um dispositivo de controle automático para 
desligamento da iluminação (Item 3) [11]. 

Os critérios de controle do sistema de iluminação 
determinam o nível de eficiência conforme os requisitos: 

 Nível A: o controle do sistema de iluminação deve 
atender às características estabelecidas nos Itens 
1, 2, e 3; 
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 Nível B: o controle do sistema de iluminação deve 
atender, pelo menos, às características 
estabelecidas nos Itens 1 e 2; 

 Nível C: o controle do sistema de iluminação deve 
atender, pelo menos, às características 
estabelecidas no Item 1. 

Portanto, é possível estimar o nível de Eficiência energética 
do sistema de iluminação do pavimento em análise. No 
entanto, antes de verificar o nível de EE, é necessário 
verificar se o nível de iluminância mínimo para um ambiente 
de trabalho está sendo atendido [12] [13]. 

4 Iluminação de ambientes de trabalho 

A norma brasileira que rege as condições luminosas em 
ambientes de trabalho é a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 de 21 
de março de 2013 [13]. Nela, de acordo com o tipo de 
ambiente, tarefa ou atividade, são determinadas as 
condições mínimas de iluminância mantida (Em), 
Ofuscamento (UGRL) e Índice de Reprodução das Cores (Ra), 
Tabela 2. 
 
Tabela 2: Condições luminosas em ambientes de trabalho (NBR 
ISO/CIE 8995-1). 

Tipo de ambiente, tarefa ou 
atividade 

Em UGRL Ra 

Escrever, teclar, ler, processar 
dados 

500 19 80 

As condições de iluminância e o Ra foram obtidos na etapa 
de coleta de dados, através de medições com o luxímetro e 
inspeção das lâmpadas, respectivamente. No entanto, o 
ofuscamento não é um dado fácil de se obter visto que 
depende das condições de visão do observador, reflexão dos 
materiais, entre outros. Por isto, foi utilizado o software 
livre DIALux®, para simular as condições do ambiente, 
verificar o atendimento a norma e propor uma solução 
energeticamente eficiente. 

 

5 O software DIALux® 
 

O DIALux é um dos principais softwares para simulação das 
condições lumínicas em ambientes internos, externos e 
ruas, sendo utilizado por vários profissionais das áreas de 
arquitetura e engenharia. Inúmeros fabricantes 
disponibilizam seus catálogos de produtos em arquivos 
compatíveis com o software, ampliando as possibilidades de 
simulação. Ele utiliza um método denominado radiosity, que 
consiste na aplicação do princípio da conservação da 
energia, assumindo que a luz total projetada em uma 
superfície tem uma parcela absorvida e outra refletida, 
totalizando assim a luz incidente e que o total de energia, 
discretizado em parcelas absorvidas e refletidas por 
centenas ou milhares de elementos de superfície, 
permanece constante [9]. 
 
O software possui uma função chamada energy evaluation 
que se refere à energia consumida pelo sistema de 
iluminação utilizado em cada ambiente. O consumo total é 
fornecido em kWh/ano, mas o relatório disponibiliza 

informações sobre o consumo mensal. Caso o ambiente 
simulado possua janelas, o software automaticamente 
calcula a influência da iluminação natural no ambiente, 
separando-o em zonas: Assessment Zone Daylight (área 
onde apresenta influência da luz natural) e Assessment Zone 
Non-Daylight (área que contém somente a presença da luz 
artificial). Portanto, os resultados do consumo de energia 
pelos ambientes que possuem janelas sofrem variações 
entre os meses do ano, pois a luz natural incidente é 
variável, dependendo do posicionamento geográfico e da 
inclinação da Terra em relação ao Sol [14]. 

6 Resultados 

Os resultados foram divididos em seções, organizando cada 
uma das etapas envolvidas no estudo. A primeira delas foi a 
coleta de dados em campo e a classificação atual, quanto à 
Eficiência energética, dentro dos critérios da RTQ-C (2010). 
Posteriormente, uma das salas foi avaliada quanto às 
condições de iluminância no local de trabalho. Foi proposto 
um retrofit, substituindo as lâmpadas fluorescentes 
existentes por LEDs, visando, também, atender às condições 
de norma [13]. Realizou-se um comparativo em termos de 
consumo de energia dos dois sistemas e, por último, foi feita 
uma análise financeira da proposta de retrofit. 

6.1 Dados coletados em campo e classificação de EE do 
sistema de iluminação 

O edifício da Delegacia da Receita Federal do Brasil - 
Londrina/PR foi visitado e somente o primeiro pavimento foi 
inspecionado, visto que os demais estão passando por 
reformas. 

Tal pavimento do edifício conta com 3 grandes setores, são 
eles: Atendimento, Seção de Controle e Acompanhamento 
Tributário (SACAT) e Seção de Tecnologia da Informação 
(SATEC). A Figura 3 apresenta o ambiente do setor de 
Atendimento, que será posteriormente analisado em 
detalhes. 

Através da inspeção utilizando o Checklist e seguindo os 
critérios da norma [10], os dados coletados, importantes 
para esta fase de estudos, são apresentados nas Tabelas 3 e 
4, onde CE representa Circuito Específico para Iluminação, 
AF acionamento por fileiras permitindo o aproveitamento 
da luz natural e CA controle automático do sistema de 
iluminação. 

A potência de iluminação foi obtida com base no conjunto 
lâmpada/reator. As luminárias são as mesmas para todos os 
setores, comportando 2 lâmpadas. No entanto, no 
Atendimento e na SATEC, as lâmpadas utilizadas são de 
32W, enquanto na SACAT são lâmpadas de 38W. Para os 
reatores, foi considerada a potência média de 3W. 
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Figura 3: Setor de atendimento da Delegacia da Receita Federal do 

Brasil Londrina-PR. 
 

Tabela 3: Densidade de potência instalada nos setores da Delegacia 
da Receita Federal do Brasil Londrina-PR. 

Setores Área (m
2
) 

Potência de 
iluminação (W) 

Atendimento 202 3752 

SACAT 201 4187 

SATEC 60 1273 

Tabela 4: Controle do sistema de iluminação nos setores da 
Delegacia da Receita Federal do Brasil Londrina-PR. 

Setores CE AF CA 

Atendimento Sim Não Não 

SACAT Sim Não Não 

SATEC Sim Não Não 

 
Com essas informações, foi possível classificar o pavimento 
quanto à Eficiência energética. Para o critério de potência, o 
pavimento não conseguiu se enquadrar nos níveis mínimos 
para a obtenção da etiqueta, de acordo com a Figura 3, visto 
que a densidade de potência instalada resultante foi 19,07 
W/m

2
, valor superior aos 14,1 W/m

2
 do Nível D. Analisando 

as condições encontradas para o controle do sistema de 
iluminação, a classificação obtida foi Nível C, já que o único 
item encontrado no edifício foi o circuito exclusivo para 
iluminação. 

6.2 Condições de iluminância 

Por se tratar de um ambiente de trabalho, além da avaliação 
da eficiência do sistema de iluminação, é preciso estar 
atento as condições de iluminamento. Com o uso do 
luxímetro e seguindo as recomendações da norma NBR 
5382:1985 [10], foram obtidos os resultados apresentados 
na Tabela 5. 

Tabela 5: Iluminância nos setores da Delegacia da Receita Federal 
do Brasil Londrina-PR. 

Setores Iluminância (Lux) 

Atendimento 283 

SACAT 388 

SATEC 409 

Tomando como base a NBR ISO/CIE 8995-1:2013 [13], 
apresentada na Figura 3, pode-se afirmar que as condições 
de iluminação dos ambientes em estudos não estão de 

acordo com a norma. Por isso, foi necessário propor uma 
readequação, com desenvolvimento do projeto utilizando o 
software DIALux. Para a simulação, é exigido um alto nível 
de detalhamento do ambiente e, portanto, o setor de 
Atendimento foi reproduzido. 

Primeiramente, as condições do recinto foram construídas 
no DIALux da forma mais fidedigna possível em termos de 
materiais, lâmpadas, mobiliário, entre outros, Figuras 4 e 5. 

 
Figura 4: Vista lateral do setor de atendimento projetado com o 

DIALux. 

 
Figura 5: Vista superior plana do setor de atendimento projetado 

com o DIALux. 
 

No local, são utilizadas luminárias embutidas no teto, com 
capacidade para duas lâmpadas de até 32W.  Tais luminárias 
possuem corpo branco em chapa de aço, refletor facetado 
em alumínio de alta pureza e refletância, e aletas planas 
brancas em chapa de aço. A curva fotométrica é aberta do 
tipo “bat wing”, ideal para ambientes em que são exigidos 
altos níveis de iluminância e controle de ofuscamento, 
Figura 6. 
 

 
Figura 6: Curva de distribuição luminosa da luminária plana (A) e em 

3 dimensões (B). 
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Figura 7: Avaliação do consumo energético do sistema atual. 

 
 
As lâmpadas utilizadas são da marca Philips, fluorescentes 
tubulares T8, no modelo EcoMaster Super 80, com 
temperatura de cor de 4000K, ou seja, são lâmpadas 
brancas, adequadas para ambientes de trabalho. Segundo 
informações técnicas, possuem fluxo luminoso nominal de 
2.700 lm por lâmpada, vida útil de 15.000 horas e índice de 
reprodução de cor (Ra) de 85.  
 
Com a simulação, foi possível obter a iluminância média de 
274 lux, muito próximo ao obtido na prática (283 lux). O Ra 
da lâmpada atende as exigências da norma NBR ISO/CIE 
8995-1 [13]. As condições de ofuscamento (UGR) atingiram 
no máximo 14, enquanto o limite seria 19, e seu controle foi 
pensado na escolha das luminárias que possuem 
fechamento lateral e aletas. Além disso, o software permitiu 
a realização de uma estimativa do consumo energético do 
sistema de iluminação, através da ferramenta Energy 
Evaluation. A Figura 7 apresenta o consumo mensal e anual 
do sistema, considerando o aproveitamento da iluminação 
natural (por isso a diferença nos meses de verão/inverno).  

 

Sendo assim, pôde-se concluir que, na situação atual, o 
sistema de iluminação da sala de atendimento não atende 
as condições de iluminância exigidas por norma, apesar de 
atender aos demais critérios. Se as lâmpadas estivessem 
operando em condições nominais, o resultado obtido seria 
satisfatório. Como não foi possível obter informações sobre 
o tempo de uso das lâmpadas, imagina-se que elas devam 
estar instaladas há um tempo considerável. Recomenda-se, 
como medida emergencial e de baixo custo para atender as 
exigências da norma [13], a limpeza de todas as luminárias 
para melhorar a reflexão da luz, bem como a substituição da 
maioria das lâmpadas por outras novas, de mesmo fluxo 
luminoso e potência.  
 
O resultado obtido para o consumo energético anual, 5.816 
kWh/a, leva em consideração a incidência de luz natural. 
Sendo assim, o consumo atual é ainda maior, visto que o 

acionamento por fileiras para permitir o aproveitamento da 
luz natural não é uma realidade no edifício. Portanto, tal 
medida deve ser aplicada, corrigindo os comandos através 
da reorganização dos condutores de retorno e 
conscientizando os funcionários sobre a possibilidade de 
economia de energia com o uso adequado do sistema. Essa 
incidência de luz natural é proveniente de uma das paredes 
laterais da sala em vidro, possuindo película para impedir a 
passagem de calor.  

6.3 Proposta de retrofit 

Uma tendência no mercado da iluminação é uso de 
lâmpadas LED (Light Emissor Diode - Diodo Emissor de Luz). 
Formadas por dispositivos semicondutores, apresentam 
baixo consumo de energia e alta vida útil em comparação 
aos sistemas já existentes [15][16]. O desenvolvimento de 
novas tecnologias tem proporcionado a redução dos custos 
de produção e ampliado a diversidade de aplicações. No 
Brasil, o custo para a aquisição de lâmpadas deste tipo ainda 
é alto, com payback inviável em alguns casos. 
Devido às vantagens deste sistema, foi proposto um retrofit 
na Sala de Atendimento da edificação. Foram utilizadas 
lâmpadas de LED da marca OSRAM, no modelo ST8-HB4, 
que permitem a substituição imediata de uma lâmpada 
fluorescente tubular T8. Portanto, a proposta considera a 
manutenção das luminárias existentes. Cada lâmpada possui 
uma potência total de 18 W e fluxo luminoso de 1.900 lm. A 
temperatura de cor é de 4.000 K, Ra de 80 e vida útil de 
40.000 horas.  
 
Nesta nova situação, para atender as exigências de 
iluminância da norma [13], foram inseridas mais duas 
luminárias e estas foram redistribuídas por todo o ambiente, 
Figura 8. 
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Figura 8: Vista superior plana do sistema de iluminação proposto. 

 

Com as alterações propostas, o valor médio de iluminância 
obtido foi de 514 lux, ofuscamento de 12 e Ra de 80, 
atendendo, assim, todas as exigências. 
 
O relatório do consumo energético apresentou um 
resultado muito melhor do que o anterior com o uso de 
fluorescentes, 3.129 kWh/a, Figura 9. 
 
 

 

Assim, foi possível demonstrar que um ambiente com o 
mesmo tipo de luminárias, ainda com o acréscimo de outras 
duas e aumento no nível de iluminância, pode ser muito 
mais eficiente energeticamente utilizando o sistema LED. 
 
Caso a proposta de retrofit fosse aceita pela Delegacia da 
Receita Federal, a densidade de potência instalada passaria 
ser a apresentada na Tabela 6. Assim, o edifício poderia ser 
enquadrado no Nivel A de Eficiência energética de 
iluminação com 9,69 W/m

2
 de densidade de potência 

instalada [11].  

Tabela 6: Densidade de potência instalada com a utilização de 
lâmpadas LED. 

Setores Área (m
2
) 

Potência de 
iluminação (W) 

Atendimento 202 2016 

SACAT 201 1980 

SATEC 60 684 

6.4 Análise financeira da proposta 

Para a realização da proposta, investimentos serão 
necessários. No entanto, a redução no consumo de energia 
elétrica implicará em uma diminuição na fatura, permitindo 
que em algum tempo, o valor retorne ao investidor. Este 
tempo determina se a proposta é viável, do ponto de vista 
financeiro, ou não. 

O investimento inicial na execução da proposta de retrofit 
considera os preços de mercado de Abril de 2015 para as 
lâmpadas LED e luminárias, bem como o preço da tarifa de 
energia COPEL, Classe B3, Poderes Públicos-Federal. Esses 
dados foram compilados na Tabela 7. 

Tabela 7: Investimento necessário para a substituição das lâmpadas 
fluorescentes por LED. 

 
Quantidade 
(Unidade) 

Preço unitário 
(R$) 

Lâmpadas LED 110 98,00 

Luminárias 2 69,64 

Investimento TOTAL R$ 10.919,28 

Energia Poupada 
no Ano (kWh/a) 

2.687 0,66 

Economia anual TOTAL R$ 1.778,80  

Os fluxos financeiros foram analisados para um horizonte de 
14 anos, vida útil estimada das lâmpadas LED da marca 
OSRAM, modelo ST8-HB4, e considerando uma Taxa Mínima 
de Atratividade (TMA) de 9,84%, média da taxa Selic nos 
anos de 2010 a 2014 [17] (valor que respeita a orientação 
mínima de 8% para a taxa de desconto na avaliação 
financeira do Manual de Elaboração do Programa de 
Eficiência Energética da Aneel de 2008 [18]). Os dados do 
fluxo de caixa e os resultados de Valor Presente Líquido 
(VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) estão apresentados na 
Tabela 8. 

Tabela 8: Análise financeira da proposta. 

Dados do fluxo de caixa 

Investimento - R$ 10.919,28 

Economia Anual R$ 1.778,80 

Duração 14 anos 

TMA 9,84% 

VPL R$ 2.300,00 

TIR 13,536% 

Desta forma, com o VPL positivo, fica evidente que o 
investimento realizado será compensado pela economia de 
energia, para as condições adotadas nesta proposta. É bom 
ressaltar que não foram consideradas possíveis reduções do 
número de manutenção e limpeza das lâmpadas, nem os 
reajustes nos preços da eletricidade ou a possibilidade de 
redução de preço das lâmpadas LED no mercado, fatores 
esses que, se ocorrerem, contribuirão para um melhor 
resultado financeiro, proporcionando um retorno mais 
rápido do investimento. Para taxas acima de 13,536% (TIR) o 
investimento não seria pago dentro do período do fluxo de 
caixa, ou seja, no período de vida útil das lâmpadas. A Figura 
10 mostra o fluxo de caixa do investimento bem como o 
tempo de retorno do capital investido para o valor da TMA 
adotada.  

Portanto, para as condições desta proposta, o investimento 
será pago no décimo ano de utilização das lâmpadas mais 
econômicas. A partir de então, toda a economia de energia 
feita pela utilização das lâmpadas de LED se converterá em 
lucro. 
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Figura 9: Avaliação do consumo energético do sistema proposto. 

 

 
Figura 10: Fluxo de caixa e curva de retorno do investimento. 

 

Conclusões 

O método apresentado neste artigo serve de referência para 
o diagnóstico energético do sistema de iluminação em 
ambientes de trabalho de escritório. Além de orientar o 
processo desde as medições em campo, a metodologia 
aplicada permite a avaliação do consumo energético da 
instalação e orienta a adequação para um sistema de 
iluminação mais eficiente. 

Considerando o levantamento do sistema de iluminação no 
primeiro pavimento do edifício da Delegacia da Receita 
Federal Londrina-PR, foi possível observar que as condições 
para a classificação da área quanto a sua Eficiência 
energética, de acordo com as regras dos Requisitos Técnicos 
da Qualidade para o Nível de EE de Edifícios Comerciais, de 
Serviços e Públicos (RTQ-C) não foram atendidas. Além 
disso, os níveis de iluminância nos ambientes de trabalho 
estão em desacordo com as exigências de norma. 

Para garantir um uso eficiente da energia e o seu 
enquadramento nas condições do RTQ-C, seria necessária a 
substituição de todas as lâmpadas fluorescentes T8 por LEDs 
para retrofit. Além disso, os circuitos deveriam ser 
reorganizados, permitindo o comando por fileiras paralelas 
à parede de vidro, possibilitando seu acionamento somente 
em caso de necessidade. Como nenhum dos ambientes 
neste pavimento é maior que 250 m

2
, não seria necessária a 

automatização do sistema de iluminação. Nestas condições, 
o edifício se enquadraria no nível A para o sistema de 
iluminação. 

Além disso, nesse novo projeto, a redistribuição das 
luminárias com a inserção de duas novas, garantiria o 
atendimento às exigências da norma para iluminação em 
ambientes de trabalho.  

O investimento realizado é compensado pela economia de 
energia ao longo da vida útil da lâmpada, os edifícios 
públicos federais em reforma devem passar por um 
processo de avaliação para receberem a etiqueta de 
edificação eficiente energeticamente. Por isso, a adoção de 
tais medidas, além de ser um mecanismo de incentivo para 
modificar o mercado de EE, é, também, uma proposta 
economicamente viável. Portanto, o investimento por parte 
do governo e das concessionárias de energia se faz 
necessário, principalmente frente a atual crise energética do 
país. 

Como a Etiqueta é concedida de forma parcial incluindo a 
envoltória da edificação, este será o próximo passo para o 
estudo. Assim, será possível submeter o edifício à análise, 
pelos laboratórios credenciados do INMETRO, visando a 
etiqueta de edificação eficiente. Vale ressaltar que nenhum 
outro edifício da Delegacia da Receita Federal do Brasil foi 
etiquetado até o presente momento. 
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Abstract: This work aims at making a partial diagnosis of 
street tree in the electricity distribution network in the 
state of Minas Gerais, based on the ranking of cities with 
the largest number of power outages related to conflicts 
with tree species. In this perspective, 80 circuits in 35 
cities of Minas Gerais were covered, which showed the 
highest levels of power outages in the years 2011 and 
2012. 1,643 trees were evaluated and classified into 41 
families and 130 species, 54 of which were exotic and 76 
native and, among these, only 13.84% were compatible 
with the wiring, due to their size. Little more than half of 
the evaluated trees (52.28%) were pruned because of 
conflicts with wires, with the species of Licania 
tomentosa, Poincianella pluviosa and Ligustrum lucidum 

being the most frequent. In conclusion, it was found that 
there is no adequate plan for handling urban trees, since 
most of the species found are of medium and large size, 
which should not occur, because trees in these locations 
should be of a smaller size. 
 
Keywords: Urban forestry; diversity indices; electric 
wiring; pruning; public administration. 
 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar um 
diagnóstico parcial da arborização viária sob a rede de 
distribuição de energia elétrica, no Estado de Minas 
Gerais, com base no ranking das cidades que mais 
tiveram interrupções de energia elétrica relacionadas a 
conflitos com espécies arbóreas. Nesta perspectiva, 
foram percorridos, 80 circuitos elétricos, em 35 cidades 
do Estado de Minas Gerais, que apresentaram os 
maiores índices de interrupções de energia nos anos de 
2011 e 2012. Foram avaliadas 1643 árvores, classificadas 
em 41 famílias e 130 espécies, sendo 54 exóticas e 76 
nativas e apenas 13,84% delas eram compatíveis com a 
fiação em razão do porte. Pouco mais da metade das 
árvores avaliadas (52,28%) foram podadas, por causa de 
conflitos com a fiação, sendo Licania tomentosa, 
Poincianella pluviosa e Ligustrum lucidum as mais 
recorrentes. As dez espécies mais frequentes perfizeram 
60,32% do total de árvores avaliadas. Em conclusão, foi 
verificado que não há um plano de manejo arbóreo-
urbano adequado, visto que a maioria das espécies 
encontradas são de médio e grande porte, o que não 
deveria ocorrer, pois as de pequeno porte são as mais 
indicadas nessas situações. 
 
Palavras-Chave: Arborização urbana; índices de 
diversidade; energia elétrica; poda; poder público. 
 

1  Introdução 

A urbanização é um processo crescente em todo mundo, 
sendo cada vez maior a população residente nas cidades 
em comparação com a população rural. No estado de 
Minas Gerais, em 2010, 85,29% da sua população 
residiam em áreas urbanas [1]. 

No Brasil, esse crescimento ocorreu de forma rápida e 
desordenada, sem um planejamento adequado de 
ocupação [2] e, segundo Nowak e colaboradores, esse 
constante crescimento tem ocasionado a fragmentação 
e a transformação contínua dos recursos naturais com 
consequentes distúrbios ambientais de maior escala [3]. 

A arborização urbana é uma das abordagens que, 
gradualmente, tem ganhado reconhecimento 
internacional. Esse conceito se refere a espaços verdes 
urbanos, com uma perspectiva integrada, considerando 
elementos individuais da paisagem verde como parte de 
um ‘todo’ integral [4]. Em face de seus inúmeros 
benefícios, a arborização urbana é um importante 
instrumento na melhoria da qualidade de vida nos 
centros urbanos. 
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Nesse sentido, os gestores de áreas verdes têm se 
esforçado para incluir o tema nas pautas e agendas 
políticas. Simultaneamente, conceitos e abordagens de 
uso integrado e compreensivo da paisagem têm 
emergido com o apoio das experiências e competências 
de várias profissões [4]. 

Nos Estados Unidos, a indústria de serviços em 
arboricultura se encontra em pleno desenvolvimento, 
empregando, aproximadamente, 160.000 pessoas, com 
abrangência de pelo menos 82.000 estabelecimentos e 
alcançando uma receita bruta anual próxima de nove 
bilhões de dólares [5]. Em oposição, no Brasil existem 
poucas empresas no ramo da arboricultura, ficando a 
gestão das árvores em meio urbano sob 
responsabilidade das prefeituras, que, em sua maioria, 
carecem de estrutura e investimentos na área, 
direcionando às concessionárias de energia elétrica o 
manejo das árvores em conflito com a fiação. 

O planejamento da arborização no meio urbano exige 
um processo cuidadoso que preveja os procedimentos 
desde sua concepção até sua implantação e manutenção 
[6]. Para o sucesso em planos de arborização urbana o 
planejamento é de suma importância, pois se não for 
feito de maneira adequada pode gerar danos, problemas 
e prejuízos futuros [7]. 

Assim, para a inserção de árvores nas cidades, devem-se 
selecionar espécies mais adequadas ao espaço físico 
disponível, às condições ambientais e antrópicas locais. 
Em vias públicas, com a presença de rede elétrica, 
devem-se priorizar espécies de menor porte, ou que 
apresentam possibilidade de condução da copa e 
crescimento lento, para evitar conflitos futuros [6].  

Dentro do manejo da arborização em meio urbano, o 
inventário é de grande importância, pois, por meio de 
seus dados, é possível obter informações da composição 
de espécies, dos problemas e conflitos dos indivíduos 
arbóreos com os elementos da urbe, sendo esses 
resultados os direcionadores das ações de planejamento 
e manejo arbóreo-urbano pelas concessionárias e pelo 
Poder Público, além de servir como base para promover 
ações educativas e de conscientização à população.  

As interrupções de energia originadas pela interferência 
de árvores na rede elétrica têm peso considerável nos 
gastos com manutenção pelas concessionárias e 
municipalidades, além de causar transtornos pela falta 
de energia elétrica e os danos materiais de toda ordem. 
Sendo assim, é relevante obter o conhecimento 
multidisciplinar acerca da situação das árvores sob rede 
elétrica nos ambientes urbanos, estado da arte ainda 
inicial no Brasil. 

Logo, na tentativa de incrementar as informações da 
área e incentivar novos estudos, objetivou-se, neste 
trabalho, realizar um diagnóstico parcial da arborização 
viária sob a rede de distribuição de energia elétrica, em 
35 cidades do Estado de Minas Gerais, com base no 
ranking daquelas que mais tiveram interrupções no 
fornecimento de energia elétrica relacionado a conflitos 
com espécies arbóreas, o que permitiu entender os 

motivos de tais conflitos, caracterizando-os, bem como 
consolidar as alternativas e soluções atuais direcionadas 
às concessionárias e ao Poder Público, principalmente.  

Por fim, ressalta-se que este trabalho é pioneiro no 
Brasil e objetiva também influenciar novos 
pesquisadores afins ao tema, para incrementar o estado 
da arte no país. Houve a esforço, pela práxis, de 
complementar a presente discussão transitando ou 
alternando entre um caráter comum em relatórios da 
área de gestão e engenharia da energia e o caráter 
científico ecológico, metodologia que se fez bastante útil 
até mesmo na divulgação interdisciplinar deste 
fragmento de tese doutoral. 

 

2 Material e Métodos 

Foram diagnosticados trechos de redes elétricas, ou 
circuitos, com o objetivo de avaliar as árvores próximas à 
rede elétrica, em 35 cidades que estão relacionadas a 
seguir: Arcos, Divinópolis, Formiga, Itaúna, Pará de 
Minas, Alfenas, Guaxupé, Itajubá, Passa Quatro, Três 
Corações, Betim, Contagem, Esmeraldas, Nova Lima, 
Ribeirão das Neves, Conselheiro Lafaiete, Juiz de Fora, 
Itabirito, Moeda, Ouro Preto, Araçuaí, Coronel Murta, 
Governador Valadares, Ipatinga, Timóteo, Araguari, 
Ituiutaba, Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, Curvelo, 
João Pinheiro, Montes Claros, Paracatu e Unaí. 

A seleção considerou os relatórios tabelados das cidades 
de Minas Gerais que mais apresentaram ocorrências de 
desligamentos de energia elétrica, relacionados ao 
conflito com árvores nos anos de 2011 e 2012, 
fornecidos em planilha Excel® pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (Cemig). 

Foram utilizadas as informações de duração de 
interrupção de energia, número e endereço dos 
dispositivos operados, número de consumidores e 
extensão em quilômetros dos circuitos elétricos. As 
cidades foram ordenadas, considerando suas respectivas 
durações de interrupção nos anos de 2011 e 2012.  

 

2.1 Diagnóstico quali-quantitativo parcial da 
arborização 

Os circuitos, onde as espécies arbóreas foram avaliadas, 
apresentaram as seguintes características, segundo a 
Cemig: são circuitos chamados de média tensão, com 
chaves fusíveis e outros equipamentos operantes, 
também chamados de circuitos primários, e que 
funcionam nas tensões de 13.800 a 34.500 volts. Esses 
circuitos primários alimentam os transformadores que 
convertem as tensões de 13.800 a 34.500 volts em 
tensões de 127 ou 220 volts, que são utilizadas por 
consumidores residenciais [6]. 

A partir dessa informação, procurou-se identificar e 
localizar os circuitos para cada cidade. A melhor rota 
para os trabalhos de campo em cada cidade foi escolhida 
com o auxílio de técnicos da Cemig, os quais ajudaram 
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na análise e localização dos circuitos a serem 
amostrados. 

Inicialmente fez-se a análise visual de toda a extensão do 
circuito elétrico, presente nas ruas e/ou avenidas, com o 
objetivo de verificar a quantidade de árvores a serem 
avaliadas. Quando não foram encontrados indivíduos 
arbóreos no circuito, selecionou-se o próximo com a 
presença de pelo menos um espécime. Esses circuitos 
eram desprovidos de árvores em decorrência da 
eliminação das mesmas por estarem tocando a rede, 
causando desligamentos. 

As informações foram obtidas por meio de acesso 
autorizado pela Cemig, em um sistema chamado Gemini, 
que permite a busca e análise de dados de circuitos 
elétricos, mapas e outros dados, como quantidade de 
unidades consumidoras por circuito, informação 
bastante útil para ser relacionada às espécies ou 
indivíduos arbóreos identificados em cada cidade. A 
quantidade total de árvores avaliadas por cidade foi 
obtida somando-se a quantidade de árvores avaliadas 
em cada circuito percorrido.  

A avaliação qualitativa baseou-se na identificação e 
localização, análise estrutural e caracterização do 
indivíduo arbóreo.  

 

2.2 Identificação e localização 

Foram determinados os seguintes atributos: cidade, 
data, número da árvore, nome comum, nome científico, 
família, endereço, identificação da rede de média tensão 
(trifásica, monofásica, isolada, protegida, nua ou 
ausente), rede de baixa tensão (trifásica, monofásica, 
isolada, nua ou ausente) e localização (praça, interna-
lote, calçada-rede, calçada-oposta, canteiro central ou 
rua). 

Para as espécies sem possibilidade de identificação 
imediata, arquivaram-se fotografias da árvore inteira, do 
tronco, das folhas, dos frutos e flores, quando possível, 
com o objetivo de auxiliar na identificação das espécies 
por especialistas da Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e da Cemig.  

Para certificar a identificação, foi feita a conferência dos 
nomes científicos, com as sinonímias substituídas pelos 
nomes aceitos consultando banco de dados e 
bibliografias conforme protocolo de Cupertino e 
Eisenlohr [8]. 

Posteriormente, identificou-se a origem das espécies, se 
nativas ou exóticas, consultando-se bibliografias 
específicas, bem como a altura potencial, segundo 
Aguirre Júnior e Lima [9], Araujo e colaboradores [10] e 
Melazo e Nishiyama [11], que estratificam as espécies 
arbóreo urbanas em pequeno porte (P - ≤ a 6 m), médio 
porte (M - entre 6 e 10 m) e grande porte (G - > que 
10 m), pois essas são classes que possuem melhor 
correlação com as alturas mínimas da fiação elétrica 

[12][13], para os diversos contextos na área urbana, nos 
municípios abrangidos pelo sistema elétrico da Cemig. 

Foi necessário realizar uma atualização dos nomes 
científicos, com as sinonímias sendo substituídas pelo 
nome mais aceito. Nesse caso, utilizou-se o banco de 
dados da Lista de Espécies da Flora do Brasil [14] e o The 
Plant List [15]. 

 

2.3 Caracterização do indivíduo arbóreo 

Para a caracterização do indivíduo arbóreo, fez-se a 
avaliação dos atributos: dimensão da copa em metros, 
fragmentada em raios (em que R1 é o raio da projeção 
da copa em direção a casa/terreno/muro; R2 a projeção 
para o lado direito; R3 a projeção para a pista/sarjeta e 
R4 a projeção para o lado esquerdo), altura da copa, 
copa tocando ou não nas redes de baixa e média tensão, 
tronco inclinado ou normal/ereto, com a presença de 
rachaduras/cavidades, cupins, com sintomas de doenças 
ou sinais de fogo, modalidade de poda 
(condução/formação; unilateral; destopa; “em V” ou 
inexistente), motivo da poda (sinalização/placas; 
semáforo; iluminação pública; edificação ou poste/rede), 
tipo de colo (normal; alterado ou com estrangulamento), 
casca (normal; anelada; soltando súber ou com material 
incluso), tipo da copa (característica da espécie; em 
formação ou alterada), galhos (normais; com brotação 
epicórmica; secos/ocos; quebrados; cabo incluso; 
epífitas; pragas diversas; erva de passarinho ou com 
sintomas de doenças), sistema radicular (normal; 
exposto; com levantamento de calçada/pista; 
podado/seccionado; com sinais de apodrecimento; com 
sinais de fogo ou sem possibilidade de avaliar). 

Entende-se como  anelamento a uma técnica de retirada 
de material ao redor do tronco da árvore que impede a 
troca de nutrientes entre a copa e a raiz da mesma, 
levando-a à morte. Essa é uma técnica muito utilizada 
por cidadãos que não desejam determinadas espécies 
em calçadas em frente a suas residências ou próximo 
delas.  

Já a exposição de súber indica que houve algum 
ferimento na casca da árvore, podendo ser a inclusão de 
materiais de suporte, como lixeiras, enfeites, ganchos, e 
outros, que fazem com que a árvore reaja com tentativa 
de cicatrização. Algumas espécies têm esse processo 
natural, não sendo reação de algum contato exterior. 

A porcentagem apresentada para cada problema 
fitossanitário foi obtida dividindo-se a quantidade de 
indivíduos afetados pela quantidade total de indivíduos 
amostrados no diagnóstico. 

 

2.4 Análise dos dados 

Posteriormente aos trabalhos de campo, compôs-se uma 
planilha Excel® compilando todas as fichas das árvores 
avaliadas, formando, assim, um banco de dados com os 
atributos coletados. 
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A relação completa das espécies encontradas por cidade 
foi elaborada, com o cálculo das respectivas Frequências 
Relativas (FR) e Frequências Acumuladas (FAc). 

Esses parâmetros permitiram realizar comparações, 
segundo porcentagem de indivíduos encontrados em 
cada cidade, bem como realizar análises de 
ordenamento das espécies. As comparações foram 
realizadas para os dados de composição florística, 
extensão de redes elétricas, tipos de poda executados, 
classes de altura e conflitos com a rede elétrica. 

 

3 Resultados 

 

Foram avaliados 1643 indivíduos arbóreos, distribuídos 
em 130 espécies, das quais 76 eram de origem nativa 
(58,46%) e 54 de origem exótica (41,54%) (Tabela 1). 

As dez espécies mais frequentes encontradas no 
diagnóstico foram responsáveis por 60,32% de toda 
população amostral, sendo Licania tomentosa (19,23%), 

Poincianella pluviosa (13,21%), Murraya paniculata 
(5,96%), Ficus benjamina (4,20%), Ligustrum lucidum 
(3,83%), Hibiscus rosa-sinensis (3,23%), Lagerstroemia 
indica (3,04%), Bauhinia variegata (2,86%), Callistemon 
viminalis (2,68%) e Schinus molle (2,07%).  

Dessas dez espécies, oito apresentaram porte 
inadequado ao convívio com a rede elétrica, ou seja, 
características de médio e grande porte e foram 
responsáveis por quase metade da amostragem 
(48,09%). 

Foram identificados 258 (15,70%) indivíduos de pequeno 
porte, sendo 246 indivíduos de origem exótica e 12 de 
origem nativa, 348 indivíduos de médio porte, e 1.034 
indivíduos de grande porte.  

As espécies foram classificadas em 41 famílias e pouco 
mais da metade dos indivíduos avaliados (50,58%), 
concentraram-se nas três famílias mais frequentes: 
Fabaceae (24,22%), Chrysobalanaceae (19,23%) e 
Bignoniaceae (7,12%) (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Espécies arbóreas identificadas no diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica, realizado em 35 cidades do Estado 
de Minas Gerais. 
Table 1: Tree species identified in the partial diagnosis of street trees under power lines, in 35 cities in the State of Minas Gerais. 

Nome científico Nome popular Família Or. 
AP 

(m) 
Pr. N 

FR 

(%) 

FAc 

(%) 

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch Oiti 
Chrysobalanac

eae 
N 18 G 316 19,23 19,23 

Poincianella pluviosa (DC.) L.P.Queiroz Sibipiruna Fabaceae N 25 G 217 13,21 32,44 

Murraya paniculata (L.) Jacq. Murta Rutaceae E 6 P 98 5,96 38,41 

Ficus benjamina L. Ficus-benjamina Moraceae E 30 G 69 4,20 42,60 

Ligustrum lucidum W.T. Aiton Alfeneiro Oleaceae E 10 M 63 3,83 46,44 

Hibiscus rosa-sinensis L. Hibisco Malvaceae E 5 P 53 3,23 49,67 

Lagerstroemia indica (L.) Pers. Resedá Lythraceae E 5 P 50 3,04 52,71 

Bauhinia variegata L. Pata-de-vaca Fabaceae E 10 M 47 2,86 55,57 

Callistemon viminalis (Sol. Ex Gaertn.) G. 

Don ex Loud. 
Calistemo Myrtaceae E 7 M 44 2,68 58,25 

Schinus molle L. Chorão Anacardiaceae N 10 M 34 2,07 60,32 

Lagerstroemia speciosa Pers. Escumilha-africana Lythraceae E 10 M 30 1,83 62,14 

Tecoma stans (L.) Juss ex Kunth Ipê-mirim Bignoniaceae E 10 M 28 1,70 63,85 

Terminalia catappa L. Sete-copas Combretaceae E 12 G 28 1,70 65,55 

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. Quaresmeira 
Melastomatace

ae 
N 12 G 27 1,64 67,19 

Jacaranda mimosifolia D.Don. Jacarandá-mimoso Bignoniaceae E 15 G 25 1,52 68,72 

Leucaena leucocephala (Lam.) R. de Wit Leucena Fabaceae E 7 M 25 1,52 70,24 

Handroanthus heptaphyllus(Vell.) Toledo 
Ipê-roxo-de-sete-

folhas 
Bignoniaceae N 30 G 24 1,46 71,70 

Lafoensia glyptocarpa Koehne Mirindiba Lythraceae N 15 G 23 1,40 73,10 

Michelia champaca L. Magnólia Magnoliaceae E 10 M 21 1,28 74,38 

Mangifera indica L. Mangueira Anacardiaceae E 40 G 20 1,22 75,59 

Psidium guajava L. Goiabeira Myrtaceae N 7 M 19 1,16 76,75 

Platanus acerifolia (Ailton) Willd. Plátano Platanaceae E 30 G 19 1,16 77,91 

Sapindus saponaria L. Saponária Sapindaceae N 19 G 18 1,10 79,00 

Delonix regia (Bojer ex Hook) Raf. Flamboyant Fabaceae E 12 G 17 1,03 80,04 

Bougainvillea glabra Choisy Primavera Nyctaginaceae N 17 G 16 0,97 81,01 

Archontophoenix cunninghamiana 

H.Wendl. & Drude 
Palmeira-seafórtia Arecaceae E 20 G 14 0,85 81,86 

Nerium oleander L. Espirradeira Apocynaceae E 5 P 12 0,73 82,59 

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. Flamboyant-mirim Fabaceae E 4 P 10 0,61 83,20 

Spathodea campanulata P.Beauv. Espatódea Bignoniaceae E 20 G 9 0,55 83,75 

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístula Fabaceae N 22 G 8 0,49 84,24 
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Copaifera langsdorffii Desf. Copaíba Fabaceae N 28 G 8 0,49 84,72 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê-do-Cerrado Bignoniaceae N 12 G 8 0,49 85,21 

Pachira aquatica Aubl. Monguba Malvaceae N 20 G 8 0,49 85,70 

Eriobothrya japonica (Thunb.) Lindl. Ameixa-nêspera Rosaceae E 10 M 7 0,43 86,12 

Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S.O.Grose 
Ipê-amarelo Bignoniaceae N 30 G 7 0,43 86,55 

Beaucarnea recurvata Lem. Pata-de-elefante Asparagaceae E 6 P 7 0,43 86,98 

Cassia fistula L. 
Cássia-chuva-de-

ouro 
Fabaceae E 15 G 6 0,37 87,34 

Platypodium elegans Vogel Jacarandá-branco Fabaceae N 25 G 6 0,37 87,71 

Persea americana Mill. Abacateiro Lauraceae E 30 G 5 0,30 88,01 

Albizia lebbeck (L.) Benth. Albízia Fabaceae E 20 G 5 0,30 88,31 

Morus nigra L. Amoreira Moraceae E 12 G 5 0,30 88,62 

Schefflera arboricola Hayata Cheflera Araliaceae E 5 P 5 0,30 88,92 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex 

A.Juss. 
Cróton Euphorbiaceae E 4 P 5 0,30 89,23 

Handroanthus impetiginosus(Mart. ex Tul.) 

L.P.Queiroz 
Ipê-roxo-de-bola Bignoniaceae N 30 G 5 0,30 89,53 

Matayba mollis Radlk. Mataíba Sapindaceae N 6 P 5 0,30 89,84 

Libidibia ferrea (Mart.) L.P. Queiroz Pau-ferro Fabaceae N 22 G 5 0,30 90,14 

Triplaris sp. Triplaris Polygonaceae N 30 G 5 0,30 90,44 

Malpighia glabra L. Acerola Malpighiaceae E 3 P 4 0,24 90,69 

Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-vermelha Anacardiaceae N 10 M 4 0,24 90,93 

Cupressus sp. Cipreste Cupressaceae E 30 G 4 0,24 91,17 

Tabebuia roseoalba (Ridl.) Sandwith Ipê-branco Bignoniaceae N 25 G 4 0,24 91,42 

Tabebuia heterophylla (DC.) Britton Ipê-rosado Bignoniaceae E 18 G 4 0,24 91,66 

Tibouchina mutabilis (Vell.) Cogn. Manacá-da-serra 
Melastomatace

ae 
N 10 M 4 0,24 91,91 

Bauhinia forficata Link Mororó-de-espinho Fabaceae N 15 G 4 0,24 92,15 

Pinus elliottii Engelm. Pinus-elliotti Pinaceae E 30 G 4 0,24 92,39 

Eugenia uniflora L. Pitanga Myrtaceae N 8 M 4 0,24 92,64 

Thuja orientalis L. Tuia-compacta Cupressaceae E 12 G 4 0,24 92,88 

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico Fabaceae N 30 G 3 0,18 93,06 

Leucochloron incuriale (Vell.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Angico-rajado Fabaceae N 18 G 3 0,18 93,24 

Annona sylvatica A.St.-Hil. Araticum-amarelo Annonaceae N 15 G 3 0,18 93,43 

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze Araucária Araucareacea N 30 G 3 0,18 93,61 

Dombeya wallichii (Lindl.) K. Schum. Astrapeia Sterculiaceae E 7 M 3 0,18 93,79 

Erythrina variegata L. Brasileirinho Fabaceae E 20 G 3 0,18 93,97 

Clitoria fairchildiana R.A.Howard Clitória Fabaceae N 12 G 3 0,18 94,16 

Ficus microcarpa L. f. Ficus-microcarpa Moraceae E 15 G 3 0,18 94,34 

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. Gonçalo-alves Anacardiaceae N 15 G 3 0,18 94,52 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake Guapuruvu Fabaceae N 35 G 3 0,18 94,70 

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. 
Jacarandá-bico-de-

pato 
Fabaceae N 25 G 3 0,18 94,89 

Azadirachta indica A. Juss. Nim-indiano Meliaceae E 20 G 3 0,18 95,07 

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira Malvaceae N 40 G 3 0,18 95,25 

Tibouchina candolleana (Mart. ex DC.) 

Cogn. 
Quaresmeira 

Melastomatace

ae 
N 9 M 3 0,18 95,44 

Tamarindus indica L. Tamarindo Fabaceae E 15 G 3 0,18 95,62 

Outras*      75   

Total Geral       1643 
100,0

0 

Nota: Dados: Nome científico, Nome popular, Família, Or. (Origem: E-espécie exótica / N-espécie nativa), AP (Altura potencial em metros), 
Pr. (Porte: P = até 6m, M = de 6 a 10m, G = maior que 10m), N (quantidade de indivíduos avaliados), FR (Frequência Relativa) e FAc 
(Frequência Acumulada). * as espécies que apresentaram 2 ou menos exemplares, foram consideradas como outras. 
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Tabela 2: Porcentagens referentes aos problemas fitossanitários e outros relacionados aos galhos e troncos das 20 espécies mais 
frequentes, encontradas no diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica no Estado de Minas Gerais. 
Table 2: Percentages referring to phytosanitary problems and other related to the branches and trunks of 20 most common species found in 
the partial diagnosis of street trees under power lines in the state of Minas Gerais. 

 GALHOS* TRONCO 

Espécie 
BE 

(%) 

GSO 

(%) 

GQ  

(%) 

Epí. 

(%) 

PD 

(%) 

EP 

(%) 

Estr.  

(%) 

Rach. 

Cav. 

(%) 

Cup.  

(%) 

SD 

(%) 

SF 

(%) 

Licania tomentosa 15,39 1,21 2,43 0,18 - - 0,36 1,70 0,18 0,06 0,06 

Poincianella pluviosa 9,67 4,32 2,92 1,15 0,12 0,06 0,48 1,76 0,30 0,67 0,18 

Murraya paniculata 0,79 0,18 0,18 0,12 - - 0,18 0,12 - - - 

Ficus benjamina 2,73 0,73 0,48 0,18 - 0,24 0,12 0,85 0,06 0,30 - 

Ligustrum lucidum 1,94 1,03 0,91 0,18 0,24 0,18 0,12 1,33 - 0,18 0,06 

Hibiscus rosa-sinensis 0,85 - - - - - - 0,06 - - - 

Lagerstroemia indica 0,79 0,18 0,06 0,30 0,06 0,24 0,06 - - - - 

Bauhinia variegata 2,13 0,36 0,30 0,06 0,18 0,18 - 0,30 0,06 0,12 - 

Callistemon viminalis 0,06 0,06 - 0,18 - 0,12 - 0,06 - - - 

Schinus molle 1,03 0,12 0,06 0,18  0,12 0,36 - - - - 

Lagerstroemia speciosa 1,52 - - - - - - 0,24 - - 0,06 

Tecoma stans 0,24 0,24 0,06 - - - - 0,06 - - - 

Terminalia catappa 1,27 0,18 0,12 0,12 - - - - - - - 

Tibouchina granulosa 0,73 0,30 0,30 0,12 - - 0,06 0,06 - - 0,06 

Jacaranda mimosifolia 1,03 0,36 0,18 - - - - - - - - 

Leucaena leucocephala 0,85 0,12 0,06 - - 0,12 - 0,06 - - - 

Handroanthus heptaphyllus 0,42 0,06 0,06 - 0,06 - - - - - - 

Lafoensia glyptocarpa 1,21 0,24 0,36 0,06 - - 0,24 0,18 - - - 

Michelia champaca 1,21 0,06 - - - - - 0,06 - - - 

Mangifera indica 0,30 0,12 0,06 0,06 - 0,12 - - - - - 

Total de indivíduos 

afetados 
727 163 141 48 11 21 35 113 10 22 7 

% das 20 espécies 44,24 9,92 8,58 2,92 0,67 1,27 2,13 6,87 0,60 1,33 0,42 

*BE. Brotação epicórmica; GSO. Galhos secos ou ocos; GQ. Galhos quebrados; Epi. Epífitas; PD. Pragas diversas; EP. Erva de passarinho; 
Estr. estrangulamento; Rach. Cav. Rachadura ou cavidade; Cup. Cupins; SD. Sintomas de doenças; SF. Sintomas de fogo.  

 

Tabela 3: Porcentagens referentes aos problemas fitossanitários relacionados à casca das 20 espécies mais frequentes, encontradas no 
diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica no Estado de Minas Gerais. 
Table 3: Percentages referring to phytosanitary problems related to the bark of the 20 most common species found in the partial diagnosis 
of street trees under power lines in the state of Minas Gerais. 

 CASCA SISTEMA RADICULAR 

Espécie 
An 

(%) 

SS (%) MI 

(%) 

Exp. 

(%) 

LC (%) SA (%) SF(%) 

Licania tomentosa 0,18 0,85 0,06 1,21 10,40 0,36 - 

Poincianella pluviosa 0,24 0,73 0,42 1,40 6,20 0,36 0,12 

Murraya paniculata - - - 0,06 0,30 - - 

Ficus benjamina - 0,18 0,18 1,09 1,88 0,36 - 

Ligustrum lucidum 0,06 0,06 0,30 0,06 1,88 0,06 - 

Hibiscus rosa-sinensis - - - - - - - 

Lagerstroemia indica 0,06 0,06 0,06 - 0,18 - - 

Bauhinia variegata - 0,18 - 0,06 0,48 0,06 - 

Callistemon viminalis 0,06 0,06 - - - - - 

Schinus molle - - 0,06 - 0,91 - - 

Lagerstroemia speciosa 0,12 0,18 0,12 - 0,48 - 0,06 

Tecoma stans - - - - 0,12 - - 

Terminalia catappa - - - 0,30 0,85 - - 

Tibouchina granulosa 0,06 0,06 - 0,24 0,42 0,06 - 

Jacaranda mimosifolia - - - - 0,12 - - 

Leucaena leucocephala - - - - 0,06 - - 

Handroanthus heptaphyllus - - 0,06 - 0,18 - - 

Lafoensia glyptocarpa 0,18 0,12 0,12 0,18 0,97 0,06 - 

Michelia champaca - - - 0,06 1,03 - - 

Mangifera indica 0,06 - - 0,06 0,30 - - 

Total de indivíduos afetados 17 41 23 78 441 22 3 

% das 20 espécies 1,03 2,49 1,40 4,74 26,84 1,33 0,18 

* An. Anelamento, SS. Soltando súber, MI. Material incluso, Exp. Expostos, LC. Levantamento de calçada, SA. Sinais de apodrecimento, SF. 
Sinais de fogo. 
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3.1 Aspectos fitossanitários das 20 espécies mais 
frequentes 

Verificou-se que as espécies Licania tomentosa (15,39%) 
e Poincianella pluviosa (9,67%) foram as que 
apresentaram os maiores percentuais de brotação 
epicórmica (Tabela 2). 

Quanto à presença de galhos secos ou ocos, a espécie 
Poincianella pluviosa foi a que mais se destacou (4,32%). 
Quanto à análise dos galhos quebrados, as espécies 
Poincianella pluviosa (2,9%) e Licania tomentosa (2,4%) 
apresentaram os maiores porcentagens (Tabela 2).  

Com relação aos problemas associados aos troncos, 
verificou-se baixa porcentagem total para 
estrangulamento, cupins, sintomas de doenças e sinais 
de fogo da população arbórea total (Tabela 2). 

As rachaduras ou cavidades nos troncos foram as mais 
significativas nesse grupo, apresentando-se em 6,87% da 

população arbórea total. As espécies que apresentaram 
maior destaque foram: Poincianella pluviosa (1,76%), 
Licania tomentosa (1,70%), Ligustrum lucidum (1,33%) e 
Ficus benjamina (0,85%). 

Quanto aos problemas relacionados à casca, verificou-se 
baixa porcentagem total para  anelamento, exposição de 
súber e material incluso nos troncos (Tabela 3). 

Para os problemas relacionados ao sistema radicular, 
verificou-se baixa porcentagem total para sinais de fogo 
(Tabela 3). O levantamento de calçada foi o problema 
que mais se destacou nesta avaliação, com as 20 
espécies mais frequentes totalizando 26,84% dos 
problemas relacionados ao sistema radicular.  

As espécies que mais se destacaram quanto ao 
levantamento de calçada foram Licania tomentosa 
(10,40%) e Poincianella pluviosa (6,20%).  

 

 
Tabela 4: Quantidade de indivíduos relacionados às modalidades de podas executadas por causa da rede elétrica nas 20 espécies mais 
frequentes, encontradas no diagnóstico parcial da arborização viária, sob rede elétrica no Estado de Minas Gerais. 
Table 4: Number of individuals related to methods of pruning performed because of the power grid in the 20 most common species found in 
the partial diagnosis of street trees under power lines in the state of Minas Gerais. 

Espécie N Pr. FR (%) CF U D V Soma 

Licania tomentosa 316 G 19,23 20 25 80 77 202 

Poincianella pluviosa 217 G 13,21 4 34 59 90 187 

Murraya paniculata 98 P 5,96 2 1 6 0 9 

Ficus benjamina 69 G 4,20 2 3 22 8 35 

Ligustrum lucidum 63 M 3,83 7 19 8 21 55 

Hibiscus rosa-sinensis 53 P 3,23 10 0 0 0 10 

Lagerstroemia indica 50 P 3,04 2 0 5 0 7 

Bauhinia variegata 47 M 2,86 3 4 17 8 32 

Callistemon viminalis 44 M 2,68 10 0 2 0 12 

Schinus molle 34 M 2,07 2 2 6 3 13 

Lagerstroemia speciosa 30 M 1,83 3 0 20 1 24 

Tecoma stans 28 M 1,70 6 1 0 0 7 

Terminalia catappa 28 G 1,70 1 3 12 8 24 

Tibouchina granulosa 27 G 1,64 1 3 8 1 13 

Jacaranda mimosifolia 25 G 1,52 0 2 1 0 3 

Leucaena leucocephala 25 M 1,52 0 2 7 1 10 

Handroanthus heptaphyllus 24 G 1,46 3 3 0 2 8 

Lafoensia glyptocarpa 23 G 1,40 3 5 4 8 20 

Michelia champaca 21 M 1,28 1 1 16 10 28 

Mangifera indica 20 G 1,22 1 4 3 0 8 

Soma das 20+ 1242 - 75,59 81 112 276 238 707 (43,03%) 

Soma Geral (1 a 130) 1643 - 100,00% 116 153 325 265 
859 

(52,28%) 

Nota: Dados: N° (Ranking das espécies identificadas), N (quantidade de indivíduos avaliados), Pr. (Porte: P = até 6m, M = de 6 a 10m, G = 
maior que 10m), FR (Frequência Relativa), CF (Poda de Condução ou Formação), U (Poda Unilateral), D (Destopa), V (Poda “em V”). 

*Obs.: O item “Soma das 20+” (negrito), refere-se às análises quantitativas das modalidades de poda para as 20 espécies mais 
frequentes. O item “Soma Geral”, refere-se às análises quantitativas das modalidades de poda executada em todas as árvores 
amostradas no diagnóstico. 
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3.2 Modalidades de poda realizadas nas 20 espécies 
mais frequentes 

Em relação ao total de indivíduos avaliados neste 
diagnóstico, 69,08% das árvores sofreram alguma 
modalidade de poda, as quais foram relativas a algum 
tipo ou combinação das podas de “condução ou 
formação”, “unilateral”, “destopa” ou “em V”.  

Desse montante, as podas que foram motivadas apenas 
pelos conflitos com a rede elétrica, foram realizadas em 
859 indivíduos, ou seja, 52,28% das árvores avaliadas. 
Dessas, 707 estavam relacionadas às 20 espécies mais 
frequentes (75,59% do total dos indivíduos) identificadas 
no diagnóstico (43,03%) (Tabela 4). 

Quanto às modalidades de poda executadas, verificou-se 
que a destopa foi a mais utilizada (325 indivíduos no 
total e 276 indivíduos para as 20 espécies mais 
frequentes), seguida da poda “em V” (265 indivíduos no 
total e 238 indivíduos para as 20 espécies mais 
frequentes), unilateral (153 indivíduos no total e 112 
indivíduos para as 20 espécies mais frequentes) e, 
condução ou formação (116 indivíduos no total e 81 
indivíduos para as 20 espécies mais frequentes). 
 

4 Discussão 
 

A seguir são discutidos os resultados mediante a análise 
florística, aspectos fitossanitários e modalidades de 
poda. 

 
4.1 Análise florística e contexto das 20 espécies mais 
frequentes 

Observou-se que a grande parte das espécies era de 
médio e grande portes, inadequados ao convívio com a 
rede elétrica, pois inevitavelmente têm potencial para 
provocar conflitos com a fiação, o que demanda alguma 
intervenção, seja pela prefeitura, ou pela concessionária 
de energia elétrica. Apenas três espécies da lista das 20 
mais frequentes eram de pequeno porte, Murraya 
paniculata, Hibiscus rosa-sinensis e Lagerstroemia indica, 
adequadas ao plantio sob rede elétrica sob a ótica do 
potencial para o conflito com a fiação. 

Kulchetscki e colaboradores salientaram que a utilização 
de espécies nativas valoriza a qualidade de vida local e 
contribui para criação de belezas cênicas atrativas, 
contribuindo para a proteção e valorização da flora local. 
Porém, segundo o autor, critérios técnicos devem ser 
considerados quando do planejamento da arborização e 
espécies de pequeno porte devem ser utilizadas como 
alternativas à compatibilização com a rede elétrica [16]. 

De acordo com a Cemig [12] e Pivetta e Silva Filho [2], as 
árvores de grande porte deveriam estar localizadas do 
lado oposto à rede elétrica, em ruas com largura maior 
que 7 m e plantadas em passeios com largura mínima de 
2 m, pois deste modo seu desenvolvimento não 
alcançaria as estruturas que compõem o sistema elétrico 

de potência, além das outras estruturas, como as 
edificações. 

Uma das espécies mais frequentes foi a Poincianella 
pluviosa. De acordo com Bobrowski, essa espécie tem 
sido muito utilizada em todo o Brasil, e, em virtude das 
observações de que a mesma possui boa adaptabilidade 
às condições urbanas, a espécie tem sido opção muito 
usual para a arborização urbana, até porque durante 
anos tem sido plantada e isso não deixa de ser um meio 
de atestar sua adaptabilidade [7]. 

 
4.2 Aspectos fitossanitários das 20 espécies mais 

frequentes 

O total das 20 espécies mais frequentes apresentou 
44,24% de brotação epicórmica, o que é considerável e 
permite que as instituições, que lidam com a arborização 
urbana, possam elaborar planos de ação efetivos, que 
atinjam as espécies mais frequentes, bem como os 
problemas que mais acometem as espécies no meio 
urbano. Foi verificado que os motivos de tais brotações 
foram decorrentes das podas realizadas para livrar as 
estruturas urbanas e a fiação de galhos, tendo em vista 
que as espécies mais frequentes foram médio e grande 
porte, o que justifica o resultado. 

Verificou-se que a presença de pragas diversas e erva de 
passarinho foi muito baixa, com apenas 32 indivíduos 
afetados. Apesar de ser mínima a ocorrência desses 
problemas nesse estudo, considera-se um alerta o 
aparecimento de erva de passarinho em populações 
arbóreas, visto ser um parasita propagado com muita 
facilidade pela fauna, colocando em risco todo um 
conjunto de árvores em determinados locais, em se 
considerando parques ou unidades de conservação 
próximas à cidade. 

Os registros de estrangulamento nos troncos das árvores 
foram em grande parte, devido à instalação de gradil no 
início do desenvolvimento dos indivíduos, e que não 
foram retiradas posteriormente. Com o tempo, quando 
ocorreu o crescimento secundário, o indivíduo começou 
a englobar aquele material, que no geral apresentam 
natureza metálica, desfavorecendo totalmente a 
continuidade dos indivíduos naquele local.  

A maioria das espécies que apresentaram rachaduras ou 
cavidades nos troncos são árvores de médio e grande 
porte e podem apresentar, dependendo da extensão das 
rachaduras ou cavidades, potencial de risco  de queda. A 
gestão pública e concessionária de energia elétrica 
devem considerar esse fator e promover políticas que 
deem prioridades de manejo a estas espécies, pois as 
consequências podem ser desastrosas quando da queda 
de indivíduos arbóreos sob redes elétricas, 
equipamentos urbanos, veículos e pessoas. 

Os sinais de fogo observados no sistema radicular foram 
relativos ao ateamento de fogo em lixos que estavam 
posicionados nas bases das árvores, comprometendo 
seriamente este sistema. Sinais de apodrecimento do 
sistema radicular são indicadores para a execução de 
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manutenção nas árvores em meio urbano, uma vez que 
são atributos para a avaliação de risco em árvores. 

As espécies que mais provocaram levantamento de 
calçada, também foram citadas em trabalho realizado 
por Martins e colaboradores, os quais avaliaram cinco 
espécies arbóreas junto a infraestruturas da cidade de 
Campo Mourão - PR, segundo uma metodologia de 
atribuição de peso às espécies de acordo com o grau do 
dano causado na fiação e no calçamento. Os autores 
verificaram que Poincianella pluviosa, Ficus benjamina e 
Ligustrum lucidum são espécies inadequadas ou 
incompatíveis com o ambiente urbano, interferindo na 
rede elétrica e provocando danos às calçadas [17]. Uma 
vez que geram levantamento de calçadas, os problemas 
com a acessibilidade urbana aumentam, e, dependendo 
do estado fitossanitário do espécime, este pode sofrer 
queda, e, como demonstrado neste trabalho, sendo a 
maioria de médio e grande porte, inevitavelmente 
atingirão a rede elétrica, com possibilidades de danos às 
estruturas viárias e à vida humana. 

 
4.3 Modalidades de poda realizadas nas 20 espécies 

mais frequentes 

Geralmente as intervenções de podas são motivadas por 
moradores, executadas pela prefeitura ou pela 
concessionária de energia elétrica, com objetivos 
variados, tais como podas para livrar a fiação de galhos 
conflitantes, podas culturais municipais (incluindo 
destopa), podas estéticas, dentre outras. 

Por meio da análise da quantidade de indivíduos 
podados com causa rede elétrica (859), verificou-se que 
as 20 espécies mais frequentes corresponderam a 
82,30% deste total, o que justificaria a elaboração de um 
plano de manejo de poda de árvores entre prefeituras e 
concessionária de energia elétrica. Este plano de manejo 
seria bastante eficaz, uma vez que teriam prioridade de 
manutenção as espécies mais frequentes nas cidades, e 
que correspondem ao maior efetivo de podas realizadas 
com a causa rede elétrica, atingindo boa parte da 
população arbóreo-urbana. 

Segundo estudo realizado por Kuhns e Reiter, em seis 
cidades da porção oeste dos Estados Unidos, podas 
drásticas como a destopa são percebidas de modo 
negativo pelos clientes das concessionárias de energia 
elétrica, principalmente, em razão da aparência estética 
desagradável em que as árvores se apresentam após as 
intervenções [18]. 

A destopa não é uma técnica recomendada, pois põe a 
espécie em uma situação muito desfavorável 
bioquimicamente, dentre outros fatores negativos. 
Houve destaque para a espécie Poincianella pluviosa, 
responsiva à modalidade de poda “em V”. Essa espécie é 
nativa de grande porte e muito utilizada em todo o 
território brasileiro, no qual atestou sua adaptação, por 
meio de plantios longevos em vários ecossistemas [7].  

De acordo com Loboda e Angelis, espécies de grande 
porte e espécies de crescimento monopodial são, 
visivelmente, mais problemáticas em se falando de 

compatibilização com rede elétrica e de telefonia. Em 
estudo realizado na cidade de Guarapuava-PR, os 
autores indicaram o plantio de espécies de pequeno 
porte sob rede e em locais onde o passeio é estreito, 
sugerindo que a concessionária de energia elétrica e a 
prefeitura municipal tenham plano integrado para 
arborização e sistemas elétricos [19].  

 

5 Conclusões 

Foram identificadas 130 espécies no diagnóstico parcial 
da arborização viária sob rede elétrica no Estado de 
Minas Gerais. Dessas, 41,54% eram de origem exótica, 
sendo 11 de pequeno porte, 14 de médio porte e 28 de 
grande porte; e 58,46% espécies de origem nativa, das 
quais 7 eram de pequeno porte, 10 de médio porte e 58 
de grande porte. A substituição gradual das espécies sob 
rede elétrica por espécies de pequeno porte, 
preferencialmente nativas, pode contribuir de modo 
significativo com a diminuição das interrupções no 
fornecimento de energia elétrica, além de estar 
consoante com a manutenção da biodiversidade local. 

As dez espécies mais frequentes no diagnóstico 
corresponderam a 60,32% da população amostral e as 
espécies foram Licania tomentosa (19,23%), Poincianella 
pluviosa (13,21%), Murraya paniculata (5,96%), Ficus 
benjamina (4,20%), Ligustrum lucidum (3,83%), Hibiscus 
rosa-sinensis (3,23%), Lagerstroemia indica (3,04%), 
Bauhinia variegata (2,86%), Callistemon viminalis (2,68%) 
e Schinus molle (2,07%). O remanejamento das espécies 
de médio e grande porte, já consagradas na malha 
urbana do Estado de Minas Gerais, pode ser feito em se 
considerando os locais adequados para sua utilização, 
em ruas largas e do lado oposto à rede elétrica. O foco 
em apenas dez espécies pode se constituir em um 
divisor para quem está realizando o manejo da 
arborização viária, já que abrangerá grande parcela da 
população. 

O aspecto fitossanitário mais significativo foi brotação 
epicórmica; e os problemas relativos à presença de 
rachaduras ou cavidades nos troncos, exposição de 
raízes e levantamento de calçadas. As espécies 
associadas a esses conjuntos foram Licania tomentosa, 
Poincianella pluviosa e Ligustrum lucidum. Sendo assim, 
uma maior atenção deve ser dada pela gestão municipal 
aos referidos problemas, no sentido de evitar incidentes 
com as estruturas urbanas e com a população humana. 
Tais trabalhos devem ser concentrados nas espécies 
mais frequentes das cidades, pois, assim, os resultados 
seriam otimizados, com o alcance de mais 50% dos 
indivíduos. 

Pouco mais da metade das árvores avaliadas (52,28%) 
apresentaram poda motivada por conflitos com a fiação 
elétrica. As três espécies mais podadas foram Licania 
tomentosa, Poincianella pluviosa e Ligustrum lucidum, e 
a modalidade de poda “destopa” foi a mais frequente, 
seguida da poda “em V”. Sugerem-se maiores estudos 
quanto ao ciclo de poda para as espécies que 
atualmente estão em conflito com a rede de distribuição 
de energia elétrica. As 20 espécies mais frequentes em 
levantamentos de poda podem ser avaliadas, pois assim 
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conseguir-se-ia um quantitativo bastante significativo de 
intervenções, que iria contribuir, efetivamente, para a 
diminuição das interrupções de energia em virtude de 
conflitos com árvores. Além disso, esse estudo 
possibilitaria melhor adaptação a espécies que não são 
tão afins a sofrer sucessivas podas. 

Recomenda-se então, que a gestão pública, em parceria 
com as concessionárias e instituições do ramo, 
promovam ações de Educação Ambiental, que 
gradualmente eliminem os trabalhos de destopa em 
cidades que têm essa prática ou modalidade de poda 
como cultural. 

Por fim, as universidades e outros institutos de pesquisa 
devem investir na formação de recursos humanos, bem 
como na abertura de programas de pós-graduação 
relacionados às tendências da arborização urbana. Há, 
atualmente, grande carência de profissionais com 
formação específica em prefeituras e concessionárias de 
energia elétrica, que contribuam de forma profícua na 
redução de custos de manutenção das árvores, bem 
como no incremento dos benefícios da arborização para 
as cidades e, ainda, na proteção do meio ambiente. 
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Abstract: This paper presents a development model to be 
applied in the design and management of projects within 
the Technology Research & Development Programme of the 
Brazilian Electricity Sector regulated by “Agência Nacional 
de Energia Elétrica” (ANEEL), which is the regulatory agency 
for electrical energy in Brazil. Based on a comprehensive 
study on models of the Product Development Process (PDP), 
commonly used in the industry, the model proposes a 
methodology aimed at the development of these projects, 
organizing the creation process and directing this process to 
the generation of innovative products which can be of 
benefit for power companies. The model, named MOP&D, 
promotes the dynamic between multidisciplinary teams in 
the light of the scope of the desired product during all 
stages of the creation process, always based on customer 
requirements (leverage to the innovation process). A 
practical application of the model, demonstrating its 
applicability and flexibility, is also presented. 

Keywords: R&D projects, product development process 
model, electricity sector. 

Resumo: Este trabalho apresenta um modelo de 
desenvolvimento para ser considerado na elaboração e 
gestão de projetos definidos pelo Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica 
Brasileiro regulamentado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). Baseado em abrangente estudo sobre 
modelos do Processo de Desenvolvimento de Produtos 
(PDP), normalmente usados na indústria, o modelo propõe 
uma metodologia direcionada aos projetos inseridos no 
programa, organizando o processo de criação e 
direcionando-o à geração de produtos inovadores para 
usufruto das empresas do setor elétrico. O modelo promove 
a dinâmica entre as equipes multidisciplinares à luz do 
escopo do produto almejado durante as diversas fases do 
processo de criação, sempre com base nos requisitos dos 
clientes (alavanca do processo de inovação).Uma aplicação 
prática do modelo, demonstrando sua aplicabilidade e 
flexibilidade, é também apresentada. 

Palavras-Chave: Projetos de P&D, modelo de 
desenvolvimento de produto, setor elétrico. 

1 Introdução 

Ao final dos anos 90, o aumento da concorrência frente à 
crescente demanda de energia mostrava que ações para 
efetivar o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico 
deveriam ser tomadas em curto prazo [1]. Nessa ocasião, 
por meio de um programa de P&D regulamentado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) [2, 3], passou-
se a exigir que as empresas de energia investissem em 
projetos de P&D tecnológico no país. 

Com o tempo e aumento da representatividade, os projetos 
de P&D evoluíram não só em quantidade, mas também em 
complexidade e, embora haja ainda muita discussão sobre a 
eficiência do programa, constata-se que nesse período 
foram criadas relações inéditas e irreversíveis de 
colaboração entre empresas de energia, academia e setor 
industrial [1]. 

Apesar disso, percebe-se que ainda há falta de um 
amadurecimento das empresas quanto à inserção do PDP 
no contexto, restando um longo caminho para que o 
programa de P&D tenha total sucesso. 

É neste contexto que o Modelo de Desenvolvimento 
Integrado de Produto Orientado aos Projetos de P&D do 
Setor Elétrico Brasileiro (MOP&D), aqui apresentado, pode 
vir a contribuir para o processo de transferência de novas 
tecnologias para a indústria e, consequentemente, para 
usufruto das concessionárias na melhoria de seus processos. 

2 Metodologia da pesquisa 

A estratégia da pesquisa realizada foi o estudo de caso com 
abordagem qualitativa, tendo como unidade de análise o 
Programa de P&D Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro. 
Como procedimentos técnicos, considerou-se inicialmente a 
revisão da literatura sobre o Programa de P&D da ANEEL e 
seus critérios, seguido de estudo exploratório sobre PDP. Da 
sinergia entre ambos, estruturou-se o modelo de 
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desenvolvimento MOP&D. Na sequência, um exemplo de 
aplicação prática do novo modelo em projetos de P&D 
demonstra sua aplicabilidade. 

3 O Programa de P&D ANEEL 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é o órgão 
que regulamenta o Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro 
[2], cujo propósito principal é promover o desenvolvimento 
tecnológico do setor de energia. 

De Do início do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento 
Tecnológico do Setor Elétrico Brasileiro, no ano 2000, até 
2009, dos mais de 6.402 projetos concluídos, apenas 117 
consideraram o processo produtivo [4], sendo que o sucesso 
se deu somente para alguns poucos que buscaram na 
indústria a expertise necessária para que o processo de 
inovação se cumprisse integralmente. 

Nota-se, porém, que para o setor industrial existem diversos 
modelos que sistematizam o PDP [5] e que ainda prevalece 
a falta deste conhecimento para a maioria dos gestores de 
projetos de P&D do setor elétrico [6], como destaca uma 
reportagem divulgada na revista de P&D da ANEEL e cuja 
parte de um de seus trechos é reproduzida a seguir: 

apesar dos avanços na concretização de projetos mais 
robustos, ainda se verifica a falta de um modelo de 
desenvolvimento propício aos projetos de P&D com 
efetivo potencial de inserção no mercado [7]. 

Neste sentido, o MOP&D vem com o propósito de 
preencher esta lacuna, servindo como ferramenta para 
auxiliar na tarefa de se fazerem cumprir os objetivos da 
ANEEL na forma de projetos metodologicamente 
consistentes e direcionados ao desenvolvimento de novos 
produtos para o setor elétrico. 

4 Projetos de P&D ANEEL 

Uma das referências mundiais que definem as atividades de 
P&D é o Manual de Frascati [8]. Para o caso do Setor Elétrico 
Brasileiro (SEB), o Manual de P&D da ANEEL agrega estes 
conceitos em sua cadeia da inovação [9], a qual é 
constituída por três categorias de projetos de P&D e três 
categorias de projetos voltados á produção industrial. A 
Figura 1 ilustra a cadeia da inovação proposta pela ANEEL 
com seus seis tipos de projetos, os quais: Pesquisa Básica 
Dirigida (PB),  Pesquisa Aplicada (PA), Desenvolvimento 
Experimental (DE),  Cabeça de Série (CS), Lote Pioneiro (LP) 
e Inserção no Mercado (IM).  

 

Figura 1: Cadeia da inovação ANEEL [3]. 

A presença das seis fases da cadeia da inovação no 
programa de P&D ANEEL evidencia não somente um forte 
estímulo à geração de inovações, mas também, e a partir 
delas, o desenvolvimento de soluções práticas para efetivo 
uso pelas empresas de energia [7]. 

 

5 O MOP&D 

Diversas são as definições encontradas na literatura para o 
Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP). Dentre 
elas, e de forma mais abrangente, Rosenfeld et al. [10] o 
define como: 

...um conjunto de atividades por meio das quais busca-
se, a partir das necessidades do mercado e das 
possibilidades e restrições tecnológicas..., chegar às 
especificações de projeto de um produto e de seu 
processo de produção... envolve (também) as 
atividades de acompanhamento do produto após o 
lançamento... 

Neste sentido, tomou-se como base uma abrangente 
pesquisa sobre os principais conceitos envolvidos para 
concluir um modelo específico que atendesse em plenitude 
todos os projetos abordados na cadeia da inovação ANEEL 
[11]. 

No desenvolvimento foram consideradas as diretrizes do 
Programa de P&D ANEEL em consonância com conceitos 
recorrentes no PDP, dos quais, Concurrent Engineering [12], 
Stage Gate [13], Desenvolvimento Integrado de Produtos 
[14], Modelo V [15], Produto Baseado em Negócio [16], e 
também as ferramentas de auxílio ao PDP, tais como o QFD 
[17], WBS [18], FAST [19], FMEA [20], DFX [21], RB [22].  

No processo de pesquisa consideraram-se 38 diferentes 
modelos do PDP, resultando numa estrutura com 14 Etapas, 
6 Fases, 3 Macro-Fases e 2 atividades de Gestão que 
emolduram o MOP&D [11], Ilustrado na Figura 2 e 
apresentado em detalhes nos tópicos seguintes e de acordo 
com suas três macrofases. 

5.1 Macrofase de Pré-desenvolvimento 

A macrofase de Pré-desenvolvimento é aplicada a todos os 
tipos de projetos da cadeia da inovação E busca alinhar o 
planejamento do projeto de P&D ao plano estratégico da 
empresa e do produto. Ela começa com a fase de Iniciação, 
onde, de uma necessidade tecnológica da empresa de 
energia, define-se a Declaração de Demanda, objeto do 
projeto de P&D. Estando aprovada a demanda, por meio 
dos Testes de Diretrizes Estratégicas, pode-se iniciar a fase 
de Planejamento da proposta de projeto de P&D, 
primeiramente com a etapa de Definição do Escopo sob o 
plano de fundo dos critérios do Programa de P&D e Testes 
de Aceitação por parte dos clientes. Na sequência é 
realizada a etapa de Planejamento do Projeto, que estando 
de acordo com os Testes de Enquadramento no Programa 
de P&D, a Proposta Formatada pode ser submetida à 
contratação e homologação junto à ANEEL. A Figura 3 ilustra 
as etapas mencionadas e suas correlações. A Figura 4 ilustra 
a dinâmica das atividades envolvidas. 
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Figura 2: O MOP&D [11]. 
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Figura 3: Macrofase de Pré-desenvolvimento [11]. 

 

Figura 4: Atividades envolvidas na macrofase de Pré-desenvolvimento [11]. 

 

5.2 Macrofase de Desenvolvimento 

Na macrofase de Desenvolvimento procura-se resolver o 
problema da pesquisa, sintetizando soluções e elaborando a 
documentação técnica. Esta macrofase tem início com a 
fase de Projetação (Figura 5), onde, do Estudo de Princípios 
inerentes ao escopo do produto almejado, são definidos o 
Projeto Conceitual, o Projeto Preliminar, Projeto Detalhado e 
é executado o Refinamento do Projeto. As atividades 
inerentes a esta fase estão representadas na Figura 6, as 
quais são aplicáveis aos projetos de Pesquisa Básica 
Dirigida, Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Experimental 
da Cadeia da Inovação, permitindo-se chegar a protótipos já 
direcionados ao processo de produção. 

A macrofase de Desenvolvimento segue ainda com a fase 
Implementação (Figura 7), onde são realizadas adequações 
da nova tecnologia aos processos de produção. Nesta fase 
são consideradas as atividades relacionadas ao Projeto do 
Processo de Manufatura, Manufatura e Acabamento do 
Produto (onde são definidas as características finais do 
produto), bem como o Plano de Marketing, reportando-se à 
etapa de Refinamento do Projeto (da fase de Projetação) 
sempre que alguma característica técnica dificultar o 
processo ou onerar o custo final do produto (Figura 8). 
Projetos como os de Cabeça de Série, Lote Pioneiro e 
Inserção do Mercado da cadeia da inovação fazem jus a esta 
etapa do processo de desenvolvimento. 
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Figura 5: Fase de Projetação (primeira parte da macrofase de Desenvolvimento) [11]. 

 

 

Figura 6: Atividades atribuídas à fase Projetação [11]. 
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Figura 7: Fase Implementação (segunda parte da macrofase de Desenvolvimento (fase Implementação) [11]. 

 

Figura 8: Atividades atribuídas à fase de Implementação [11]. 
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Figura 9: Macrofase Pde ós-Desenvolvimento [11]. 

 

Figura 10: Atividades atribuídas à fase de Pós-Desenvolvimento [11]. 
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Figura 11: Contexto do novo projeto de P&D [25]. 

 

5.3 Macrofase de Pós-desenvolvimento 

A macrofase de Pós-Desenvolvimento deve fazer parte do 
processo de planejamento de projetos cujo objetivo é lançar 
novos produtos. Contempla atividades relacionadas à 
produção, manutenção, lançamento e retirada do produto 
de circulação do mercado (Figura 9). Tem início com a etapa 
de Lançamento do Produto, seguida da fase de manutenção, 
que é composta pelas etapas de Revisão Pós-Lançamento 
(onde são realizadas atualizações do produto e do processo 
de produção em atendimento aos desejos dos clientes) e 
etapa Descontinuar o Produto que, na prática, deve ter 
início durante o processo de produção. A empresa deve 
estar sempre preparada para executar o plano de fim de 
produção, uma vez que sua vida útil de um produto 
depende da satisfação dos clientes ou quando não mais 
apresentar vantagens econômicas ou estratégicas. 

6 Estudo de caso 

A manutenção efetuada por eletricistas em linhas de 
distribuição apresenta um elevado fator de risco de 
acidentes, particularmente para aqueles casos em que o 
eletricista ultrapassa a distância mínima de segurança 
recomendada em normas. Este fato justificou pelo menos 
dois projetos de P&D para desenvolvimento de um 
acessório de segurança para ser acoplado ao capacete 
usado pelos eletricistas [23, 24]. 

Para o primeiro projeto, um Desenvolvimento Experimental 
(DE) [23], foram definidas as principais características 
técnicas e funcionais do equipamento. No segundo projeto, 
caracterizado como Cabeça de Série (CS) [24], procurou-se a 
adequação da nova tecnologia aos processos industriais. 

Dos resultados alcançados, faz-se aqui o emprego do 
MOP&D para estruturar as etapas metodológicas para 
desenvolvimento de um novo projeto de P&D caracterizado 
como Lote Pioneiro (LP), seguindo a Cadeia da Inovação da 
ANEEL, como apresentado na Figura 11 [25].  

 

 

6.1 O projeto 

A Figura 12 sintetiza as etapas do MOP&D consideradas na 
elaboração do novo projeto (LP), em cujo escopo estão 
implícitos resultados obtidos nos projetos anteriores, dentre 
os quais, a base tecnológica e o design industrial preliminar 
para o produto almejado. 

A estruturação do projeto considerou a realização das 
macrofases Pré-Desenvolvimento e Desenvolvimento, com 
suas fases de Iniciação, Planejamento, Projetação e 
Implementação. As duas primeiras tendo como base os 
requisitos dos clientes “traduzidos” em requisitos do 
produto e do projeto de P&D, assunto exaustivamente 
abordado em publicação anterior [26]. 

Na previsão das atividades relacionadas à execução do 
projeto foram tomadas etapas das fases seguintes: Etapa 8 
(Refinamento do Projeto), Etapa 9 (Projeto do Processo de 
Manufatura), Etapa 10 (Manufatura e Acabamento do 
Produto) e Etapa 11 (Plano de Marketing). As Figuras 3 e 4 
ilustram a dinâmica envolvida no Pré-desenvolvimento, 
destacando as inter-relações entre suas fases. Neste 
processo ocorreram várias revisões para que a proposta 
estivesse em total acordo com os anseios dos clientes, 
estratégias da concessionária e critérios do Programa de 
P&D ANEEL (setas em verde). Partindo da Etapa 1 (Definição 
da Demanda), caracterizada pela necessidade de uma 
solução, e aplicando-se os Testes de Diretrizes Estratégicas, 
obteve-se a aprovação da concessionária para seguir com o 
projeto (primeiro Gate do processo, triângulo vermelho na 
Figura 12). Na sequência, na Etapa 2 (Definição do Escopo), 
os requisitos dos clientes puderam ser organizados e 
priorizados permitindo definir demandas e expertises da 
equipe necessários para execução do projeto (Tabela 1).  
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Figura 12: Aplicação do MOP&D ao projeto de P&D de Lote Pioneiro (LP) [26]. 

 

Tabela 1: Priorização da demanda e da expertise necessária para o projeto de P&D de LP. 

Ordem Demandas para o projeto LP Expertise (Disciplinas) 

1 Revisar o projeto CS do sensor Física, Materiais, Eng. Elétrica, Mecânica, Designer 

2 Desenvolver dispositivo de teste do sensor Eletrônica, Mecânica, Designer Industrial 

3 Projetar a linha de produção Projetos Industriais, Eng. Mecânica, Eletrotécnica 

4 Produzir lote piloto Projetos Industriais, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica 

5 Testar lote piloto em condições campo Projetos Industriais, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica 

6 Finalizar o projeto da linha de produção Projetos Industriais, Especialista em Marketing 

7 Traçar o plano de marketing para o produto Especialista em Marketing e estudos de mercado 

8 Documentar e lançar o produto no mercado Especialista em Marketing 

 

Dando sequência à macrofase de Pré-desenvolvimento e 
tratando agora da fase de Planejamento do Projeto de P&D, 
buscou-se formalizar a proposta de projeto de P&D em uma 
documentação específica contendo o Descritivo do Projeto e 
Planilha de Despesas. 

Foram consideradas as etapas para o projeto, conforme 
sugeridas na macrofase de Desenvolvimento (Figura 12), a 
qual trata da fase de Implementação do processo de 
manufatura para o equipamento desenvolvido 
anteriormente, cuja dinâmica entre as suas etapas estão 
ilustradas na Figura  7. Porém, diante da necessidade de 
readequações técnicas do protótipo Cabeça de Série (recém-
desenvolvido no projeto 2, Figura 11) ao processo de 
produção, considerou-se um forte dinamismo entre as fases 
Projetação e Implementação, conforme sugerido no 
diagrama da Figura 8 (quadro rosa superior à direita). 

Como resultado do planejamento, elaborado a partir do 
fluxograma da Figura 8, foram então definidas as etapas 
para desenvolvimento do projeto Lote Pioneiro (LP) 
conforme ilustra a Figura 13. 

A metodologia por trás da sequência de etapas sugere 
também aplicação de ferramentas de auxílio ao processo de 
desenvolvimento de produtos [10] nas diversas fases de 
execução do projeto (coluna à direita). As etapas que tratam 
do refinamento das tecnologias aplicadas ao novo produto 
devem ser executadas pela equipe de pesquisadores que 
desenvolveu os projetos anteriores (DE e CS) contando 
também com especialistas em engenharia de produto e 
marketing, que, em simultaneidade, direcionam o 
desenvolvimento do produto em atendimento ao seu 
potencial mercado. 

As cores associadas às colunas do lado esquerdo da planilha 
de etapas do projeto (Figura 13) correspondem às cores 
atribuídas às atividades previstas no MOP&D (Figura 8). Isto 
permite fácil associação do MOP&D ao projeto LP proposto. 
No trabalho de tese, os autores disponibilizam templates 
exclusivamente elaborados para aplicação direta do modelo 
a cada um dos tipos de projeto da cadeia da inovação [11]. 

7 Conclusão 

Apesar da aparente implicação de perdas para o processo 
de inovação que se pode imaginar quando se aplica um 
modelo com configuração sistemática de atividades para 
condução de projetos de P&D, o MOP&D busca garantir 
justamente o oposto, uma vez que tem por base modelos de 
desenvolvimento de produtos com comprovada eficiência 
quanto ao quesito inovação já em uso pela indústria [11]. 
Suas etapas e fases foram formuladas de forma que 
atividades importantes ao processo de inovação sejam 
priorizadas durante a condução do projeto. 

A aplicação do MOP&D procura estimular não somente a 
troca de experiências e informações entre as equipes 
multidisciplinares envolvidas no processo criativo, 
incentivando a partilha do conhecimento, mas também a 
busca de soluções em meios externos e o contato constante 
com o cliente em prol de uma solução inovadora ou um 
novo produto. 
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Figura 13: MOP&D aplicado ao projeto de P&D de Lote Pioneiro (LP) [25]. 
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No MOP&D o gerenciamento ostensivo sobre a execução do 
projeto tem influência direta sobre o desenvolvimento do 
produto (ou da nova tecnologia), pois é por meio dele que 
se administra o fluxo de informações estratégicas entre 
equipes multidisciplinares, impulsionando o processo de 
inovação atrelado ao projeto. Como resultado das primeiras 
aplicações do modelo [11], incluindo o estudo de caso 
apresentado, observou-se significativa redução de 
atividades segregadas e sequenciais, além de um 
direcionamento mais adequado à geração de novos 
produtos em projetos de P&D do setor elétrico. 
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Abstract: During the construction of the hydropower plant 
dam of Mauá, located on the Tibagi river, between the 
municipalities of Telêmaco Borba and Ortigueira in the state 
of Paraná,  a GNSS station named MAUAGNSS1 was installed 
on the left bank of the river for structural continuous 
monitoring. The station location on the dam took into 
consideration the site geological fault, which has suffered of 
concrete injection. To guarantee the station operation 

efficiency, data sets were not only recorded but also sent 
continuously to a FTP server from COPEL (energy utility 
company of the state of Paraná). Concerning the data 
processing stage, the Brazilian network stations for 
continuous monitoring (RBMC), located in Guarapuava-
PRGU, Maringá-PRMA and Curitiba-UFPR, all beyond 140 km 
of the MAUAGNSS1 station, were used as reference stations 
at first. Later, the processing was performed using as 
reference the so-called PG02 temporary station from the 
geodetic monitoring network, placed at a distance of less 
than a kilometre from the MAUAGNSS1 station. Using a data 
set combination for a four-hour period, data were 
processed by relative-static method with the RBMC stations, 
and the same data sets with same time periods were then 
processed with the PG02 temporary station.  The Leica Geo 
Office software 8.2 was used for data processing. The results 
of this research suggest that a continuous monitoring 
station needs to be installed nearer of the dam in order to 
improve the coordinate quality of the coordinate and 
consequently make the monitoring system more robust. 

Keywords: CCR dams; global positioning system; structure 
monitoring. 

Resumo: Durante a construção da barragem da Usina 
Hidrelétrica de Mauá, localizada no rio Tibagi, entre os 
municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira no estado do 
Paraná, foi instalada na ombreira esquerda, uma estação 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) de 
monitoramento contínuo denominada MAUAGNSS1. A 
localização da estação sobre a barragem levou em 
consideração a falha geológica do local, a qual sofreu 
processo de injeção de concreto. Para garantir a eficiência 
no funcionamento da estação, os dados, além de serem 
gravados, são enviados continuamente para um servidor 
FTP da COPEL - Companhia Paranaense de Energia. Com 
relação ao processamento dos dados, em primeiro lugar, 
utilizaram-se como referência as estações da Rede Brasileira 
de Monitoramento Contínuo (RBMC), localizadas em 
Guarapuava-PRGU, Maringá-PRMA e Curitiba-UFPR, todas  
acima de 140 km da estação MAUAGNSS1. Posteriormente 
o processamento foi refeito utilizando como referência uma 
estação temporária, designada PG02 e pertencente a rede 
Geodésica de monitoramento implantada a menos de um 
quilômetro da estação de MAUAGNSS1. Este processamento 
foi realizado utilizando um conjunto de dados, de um 
período de quatro horas, pelo método relativo estático com 
as estações da RBMC e posteriormente o mesmo conjunto 
de dados, com os mesmos intervalos de tempo, foram 
processados com a estação temporária PG02. Para o 
processamento aqui descrito, utilizou-se o software Leica 
Geo Office versão 8.2. Os resultados desta pesquisa 
sugerem a instalação de uma estação de monitoramento 
contínuo próximo à barragem a fim de melhorar a qualidade 
das coordenadas e consequentemente tornar o sistema de 
monitoramento mais robusto. 

Palavras-chave: Barragens de CCR; sistema de 
posicionamento global; monitoramento de estruturas. 
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1 Introdução 

As barragens são potencialmente sismogênicos e o estudo 
da subsidência do solo em suas vizinhanças interessa 
sobremodo ao geofísico. A Geodésia, graças à elevada 
precisão de seus métodos de mensuração, tem condições de 
detectar tal subsidência e assim contribuir na elucidação do 
mecanismo que desencadeia a sismicidade [1]. O controle 
de segurança de uma barragem encontra-se na análise de 
seu comportamento estrutural, com base no 
monitoramento de um conjunto de variáveis que descrevem 
as relações entre as ações e as respostas estruturais 
correspondentes, tendo em consideração as propriedades 
dos materiais utilizados na construção [2]. No entanto, a 
instrumentação e o monitoramento de barragens são 
caracterizados pela aplicação de diversas técnicas, clássicas 
e modernas, tais como, triangulação geodésica, 
poligonação, nivelamento geométrico de precisão, e 
levantamentos com sistemas GNSS [1] [3]. Para a aplicação 
dessas técnicas deve ser estabelecida na barragem uma 
rede geodésica com os marcos implantados em locais 
estáveis [4] [5].  

A usina hidrelétrica da barragem de Mauá, localizada no rio 
Tibagi, foi construída no contexto geológico de rochas 
sedimentares, onde ocorrem, disseminadas no maciço, 
intrusões de rochas ígneas básicas, diques e soleiras de 
diabásio, que demandaram cuidados especiais por parte do 
projetista, em função de sua menor resistência mecânica, 
maior porosidade e, portanto, menor densidade e maior 
suscetibilidade a processos de degradação quando expostas 
ao intemperismo ou à ação hidráulica [6]. Durante as 
escavações para a sua construção, foi detectada e curada 
uma falha geológica na ombreira esquerda, sobre a qual, foi 
implantada uma estação GNSS de monitoramento contínuo 
(MAUAGNSS1), constituída por um receptor GR10 e uma 
antena geodésica compacta AS10[7] . Essa estação, que 
representa um quesito inovador no monitoramento de 
barragens no Brasil, visa a avaliar as variações das suas 
coordenadas e consequente comportamento estrutural ao 
longo do tempo. Porém, tratando-se do uso da tecnologia 

GNSS e, para a obtenção de bons resultados (inferior a um 
milímetro) no controle de deformações de estruturas, 
é preciso garantir que o processamento dos dados seja 
realizado por estações de referência localizadas a curta 
distância (menos de dois quilômetros) [8]. Atualmente, as 
estações de referência mais próximas da barragem são as de 
Maringá, Guarapuava e Curitiba, todas localizadas no estado 
do Paraná, e distam respectivamente 145 km, 167 km e 215 
km do local onde foi instalada a antena MAUAGNSS1.  

2 Método 

O trabalho foi estruturado em quatro passos, descritos nas 
subseções a seguir. 

2.1   Reconhecimento, escolha do local e construção do 
suporte 

Anterior à construção e fixação do suporte metálico para a 
instalação da antena GNSS na estrutura da barragem, 
realizou-se um reconhecimento no local. Para isso, foi feito 
um mapeamento geológico, tanto das feições de relevo, por 

laser scanner, imagens orbitais e aéreas, para obter as 
principais direções dos alinhamentos estruturais, quanto do 
mapeamento local, na identificação das descontinuidades 
do maciço rochoso (Figura 1). 

 
Figura 1: Os principais alinhamentos estruturais identificados na 

região da barragem e reservatório da UHE Mauá.  

Devido às características geomecânicas da rocha, na 
fundação da barragem, optou-se pela instalação da estação, 
na ombreira esquerda (Figura 2).  

 

Figura 2: Aspecto da rocha fraturada e exposta pelas escavações.  

Para instalar a antena GNSS, projetou-se um suporte 
buscando minimizar sua vibração, causada pela ação do 
vento e circulação de veículos sobre a barragem. Como 
material para a execução do projeto utilizou-se um tubo de 
aço galvanizado, de forma cilíndrica com diâmetro interno 
de 95 mm e externo de 100 mm, engastado sobre uma base 
retangular de 150 mm x 200 mm com espessura de 10 mm 
nele soldado (Figura 3).  
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Figura 3: Suporte da antena GNSS e as respectivas dimensões. 

A base permite a fixação do suporte na mureta de proteção 
a montante da pista de rolamento que passa sobre a 
barragem (Figura 4). 

Figura 4: Projeto do suporte da antena GNSS. Fonte: Muguio, 2012. 

 

2.2 Instalação da antena e do receptor 

Após a fixação do suporte, instalou-se a antena utilizando-se 
uma base nivelante, a qual garante sua horizontalidade. Na 
Figura 5 observa-se a antena instalada sobre a base 
nivelante e os cabos de conexão que ligam a antena e o 
receptor e o sistema de comunicação para envio dos dados.  

 

Figura 5: Ligação entre a antena GNSS e o receptor GR10. 

Fonte: Muguio, 2012. 

O rastreador GNSS GR10 foi instalado no interior de uma 
caixa metálica fixada na estrutura da barragem e junto ao 
suporte da antena GNSS (Figura 5). A caixa contém também 
todas as conexões por fibra óptica com a rede internet da 
COPEL que fazem a conexão através de um adaptador com o 
cabo de internet para a transmissão de dados. O cabo de 
fibra óptica utilizado tem um comprimento acima de 100 
metros e faz a ligação entre o receptor GR10 e o switch da 
COPEL localizado na comporta 1. 

2.3  Configuração do rastreador GNSS GR10 

O rastreador GR10 foi concebido para diversas aplicações de 
estação de referência. As estações podem ser permanentes, 
semipermanentes, rede RTK, estação para estudos 
científicos e monitoramento sísmicos entre outros [9]. A 
configuração do receptor e os respectivos componentes 
variam em função da aplicação. No caso em questão, a 
estação instalada na barragem da usina de Mauá está 
apresentada no diagrama da Figura 6. 

 

Figura 6: Componentes mínimos para a operação de um 
instrumento GR10. 

Fonte: Leica Geosystems, 2011. 

Onde: 
a. GR10 
b. Rede local (LAN) 
c. Servidor DHCP 
d. Cabo de Ethernet 
e. Computadores com Web interface 
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A pesquisa aqui apresentada sugere a preparação do 
rastreador GR10 para funcionar com a configuração através 
da Web interface com ligação via Ethernet e DHCP. Esta 
configuração possibilita a conexão de um computador por 
cabo Ethernet ligando o rastreador a uma rede LAN com 
suporte DHCP. Posteriormente liga-se o receptor GR10 e 
abre-se uma janela do navegador de internet no 
computador. Com esta janela aberta, escreve-se no campo 
de endereço do navegador um código representado pelo 
número de série do instrumento. Feito isso, a Web interface 
fica acessível e, para ter acesso a tela do menu principal, 
basta entrar com o nome do usuário e a senha.  

A partir desta etapa, foram realizadas outras configurações 
no receptor, tais como, o nome do local; atualização das 
coordenadas da posição de referência; sistemas de satélites 
(GPS e GLONASS); sinais (L1 e L2); ângulo de corte (10

o
); 

código (suavizado) e o local FTP para a disponibilização dos 
dados na rede de internet da COPEL.  

2.4 Processamentos dos dados 

Considerando que a transmissão de dados é contínua, 
apesar de se tratar de pós-processamento, foram adotadas 
as efemérides transmitidas visando a obter a posição da 
estação MAUAGNSS1 com alta acurácia [10]. 

Para a avaliação da qualidade das coordenadas geodésicas 
da estação MAUAGNSS1, foram utilizados dados GNSS do 
dia 11 de Setembro de 2014 e processados inicialmente com 
as estações da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento 
Contínuo) mais próximas, seguindo-se o processamento 
com a PG02, estação de referência temporária, localizada a 
uma distância curta (menos de 1 km). Todos os dados foram 
processados pelo software LGO versão 8.2 da Leica, 
tomando como estações de referência PRGU (Guarapuava), 
PRMA (Maringá) e UFPR (Curitiba), pertencentes a RBMC 
(IBGE, 2014). As estações de Maringá, Guarapuava e 
Curitiba, estão todas localizadas no estado do Paraná e 
distam respectivamente 145 km, 167 km e 215 km do local 
onde foi instalada a antena MAUAGNSS1. 

As informações que dizem respeito às estações de 
referência acima mencionados, foram baixadas da RBMC 
dos Sistemas GNSS através do acesso ao sitio 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/defaul
t.shtm do IBGE. Neste sitio, são disponibilizados dois tipos 
de arquivos sendo um referente ao relatório das estações 
fornecidos no formato PDF e outro referente aos arquivos 
de dados rastreados nas datas de interesse e fornecidos no 
formato RINEX. Os dados coletados na estação MAUAGNSS1 
e PG02 foram inicialmente transformados do formato MDB 
para o formato RINEX.  

Para a análise de possíveis variações da estação 
MAUAGNSS1, as observações coletadas durante quatro 
horas do dia 11 de Setembro de 2014 foram divididas em 
arquivos de 30 em 30 minutos, resultando em oito arquivos. 
Em seguida, foram processados com as estações da RBMC. 
O segundo teste realizado consistiu no processamento da 
estação PG02 a partir das estações da RBMC, acima citados. 
Na sequência esta estação PG02 tornou-se estação de 
referência temporária (instalada apenas para efeitos de 

comparação dos resultados) para o processamento da 
estação MAUAGNSS1, em virtude de sua localização ser a 
curta distância.  

3 Resultados 

As coordenadas geográficas foram transformadas para o 
sistema de referência cartesiano local, onde o eixo X é 
longitudinal à estrutura da barragem, Y é perpendicular a 
este e coincide com o curso do rio, e Z está na direção do 
zênite. Mais informações sobre o sistema de referência local 
podem ser encontradas em [11].  

Os gráficos das figuras 7, 8 e 9 mostram os resultados e a 
comparação da qualidade dos componentes da coordenada 
da estação de monitoramento contínuo (MAUAGNSS1) da 
barragem de Mauá, em termos de desvios padrão, quando 
processados com as estações de referência da RBMC e 
quando processados, com uma estação de referência mais 
próxima (PG02), instalada provisoriamente, a menos de 1 
km no entorno da barragem. 

 

Figura 7: Comparação da qualidade dos componentes X da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

 

 

Figura 8: Comparação da qualidade dos componentes Y da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 
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Figura 9: Comparação da qualidade dos componentes Z da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

Analisando as figuras 7, 8 e 9, verifica-se que a qualidade da 
variação da coordenada da estação MAUAGNSS1 fica na 
ordem de milímetros e submilímetros, quando o 
processamento é realizado com a estação PG02. E, quando o 
processamento é com as estações da RBMC mais próximas, 
os valores ficam na ordem de centímetros e alguns na 
ordem de milímetros. Estes resultados, na ordem de 
centímetros, estão fora da tolerância admissível (ordem 
milimétrica ou submilimétrica) e podem confundir os 
operadores da usina ao não detectarem desvios que 
excedam a tolerância. 

As variações das coordenadas no ponto são calculadas por 
meio da diferença das coordenadas ajustadas da campanha 
mais recente (f), a partir das coordenadas obtidas em algum 
momento de referência (i). Cada vetor de variação tem 
magnitude e direção expressas como diferença das 
coordenadas do ponto observado. Coletivamente, esses 
valores descrevem o campo de variação ao longo de um 
determinado intervalo de tempo. Variações que excedam a 
quantidade de movimento esperado sob condições normais 
de operação irão indicar um comportamento anormal 
possível (US ARMY, 2002). As tabelas 1, 2 e 3 apresentam a 
comparação da variação das coordenadas da estação 
MAUAGNSS1 em relação à RBMC e à PG02. 

 

Tabela 1: Comparação da variação do componente X da coordenada 
da estação MAUAGNSS1. 

 

 

 

 

Tabela 2: Comparação da variação do componente Y da coordenada 
da estação MAUAGNSS1. 

 

 

Tabela 3: Comparação da variação do componente Z da coordenada 
da estação MAUAGNSS1. 

 

As figuras 10, 11 e 12, apresentam graficamente a 
comparação dos componentes X, Y e Z respectivamente, em 
termos da variação da coordenada da estação MAUAGNSS1, 
quando  processadas com as estações da RBMC e PG02. 

 

 

Figura 10: Comparação da variação dos componentes X da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 
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Figura 11: Comparação da variação dos componentes Y da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

 

 

Figura 12: Comparação da variação dos componentes Z da 
coordenada da estação MAUAGNSS1. 

4 Conclusões 

As figuras 7 e 8 mostram que o processamento dos dados da 
estação de MAUAGNSS1 com a estação de referência PG02, 
instalada temporariamente a menos de 1 km, apresenta 
desvios padrão entre 0 (zero) e 5 mm, enquanto que o 
processamento com as estações da RBMC mais próximas, 
(nomeadamente, PRMA – 145 km; PRGU – 167 km e Curitiba 
UFPR – 215 km), apresenta os desvios padrão entre 1 a 3 
cm. Do mesmo modo, observa-se na Figura 9 que o 
processamento com a PG02 apresenta desvios padrão entre 
0 e 2 cm, enquanto que, com as estações da RBMC, 
apresenta desvios padrão entre 2 e 12 cm. 

As variações das coordenadas apresentam valores entre 0 
(zero) e 4 mm quando processados com PG02 e, entre 
aproximadamente 0 (zero) e 9 cm quando processados com 
as estações da RBMC (Tabelas 1, 2 e 3, e Figuras 10, 11 e 
12).  

Estes resultados mostram o ganho do processamento dos 
dados com a estação de referência localizada a curta 
distância (menos de 1 km) e, permitem detectar variações 
das coordenadas que excedam a quantidade de movimento 
esperado sob condições normais de operação (sendo 10 mm 
na vertical e 15 mm na horizontal) num determinado 
intervalo de tempo [3]. 

A fim de melhorar a qualidade das coordenadas e 
consequentemente tornar o sistema de monitoramento 
implantado mais robusto, sugere-se a implantação de uma 
estação de referência, definitiva, num lugar estável e 
próximo da barragem (menos de 1 km).   
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Abstract: Several catastrophic accidents occurred in the 
history of oil industry and, beyond the economic and 
environmental impacts, such accidents had tragic outcomes 
with irreparable human losses. Due to the high 
environmental risk inherent to the oil production activities, 
throughout the years, Brazilian authorities concluded that 
there was a need for greater operational control on this 
sector, which led to the creation of a specific environmental 
legislation to limit the consumption and environmental 
resource degradation. In this paper we will present some 
environmental legislation applicable to the oil industries and 
the penalties of some of the major environmental accidents 
in the history of this sector. In addition, we will present the 
possible causes of the recent accident with the FPSO 
(floating production storage and offloading) Cidade de São 
Mateus and an estimate of the fee that Petrobras/BW may 
have to pay according to the law. 

Keywords: FPSO Cidade de São Mateus, accident, 
environmental laws, petroleum, environmental impact. 

Resumo: Historicamente, já ocorreram diversos acidentes 
catastróficos na indústria do Petróleo, ocorrências estas 
que, além de grandes impactos econômicos e ambientais, 
tiveram trágicos desfechos com perdas humanas 
irreparáveis. Devido aos altos riscos que as atividades 

petrolíferas oferecem ao meio ambiente, ao longo do 
tempo, as autoridades brasileiras perceberam a necessidade 
de um controle maior das operações deste setor, criando 
dessa forma uma legislação ambiental específica que 
limitasse o consumo e degradação dos recursos ambientais. 
Neste trabalho serão apresentadas algumas legislações 
ambientais aplicáveis à indústria de petróleo e as 
penalidades de alguns dos principais acidentes ambientais 
da história deste setor. Além disso, serão apresentadas as 
possíveis causas do recente acidente ocorrido com o FPSO 
(Unidade flutuante de produção, armazenamento e 
transferência) Cidade São Mateus e uma estimativa da 
penalidade que as empresas Petrobras/BW podem sofrer de 
acordo com o que descreve a legislação vigente. 

Palavras-chave: FPSO Cidade de São Mateus, acidente, 
legislação ambiental, petróleo, impacto ambiental. 

1 Introdução 

O Brasil é agraciado com uma gama de recursos disponíveis 
para geração de energia. Quer seja energia hidráulica, 
eólica, solar, térmica, nuclear e de petróleo, todas 
necessitam de uma logística eficaz para que seu transporte 
seja efetuado da melhor maneira possível.  

O transporte da energia proveniente do petróleo é realizado 
por tubulações, que são meios de distribuição de óleo, gás e 
derivados, muito utilizados na indústria petrolífera. Para 
garantir uma malha dutoviária eficiente é necessária uma 
atenção especial aos mecanismos de controle para a 
segurança de sua operação, pois uma falha ou dano causado 
a este sistema pode impactar negativamente tanto o 
processo produtivo, quanto o meio ambiente. 

O transporte de fluidos por meio de tubulações apresenta 
algumas vantagens, como: a flexibilidade de produtos e 
capacidade de transporte, além de baixo custo se 
comparado ao transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. 

Todavia, apesar das vantagens apresentadas na utilização de 
tubulações, existe a possibilidade de ruptura das linhas de 
distribuição e possíveis vazamentos. Um vazamento durante 
o transporte dos fluidos pode ser gerado, entre outros 
motivos, devido à corrosão, defeitos de fabricação, falhas 
nas conexões, erosão e fadiga. A ocorrência de um 
vazamento pode causar graves danos ou acidentes ao meio 
ambiente, a depender da quantidade e do tipo de produto 
liberado. Isto motivou o estabelecimento de regulamentos 
mais severos por parte dos governos para controlar os 
impactos ambientais, visando diminuir os acidentes. 

A indústria petrolífera enfrentou graves problemas com 
vazamentos em tubulações. Citam-se como exemplos o 
acidente na Bahia de Guanabara (Janeiro de 2000), do Rio 
Iguaçu (Julho de 2000), Plataforma P-36 (Agosto de 2001), 
Golfo do México (Abril de 2010), Bacia de Campos 
(Novembro de 2011) e o mais recente, com o navio FPSO 
Cidade de São Mateus, em Aracruz – ES, foco principal desse 
estudo. 

Dessa forma, este trabalho tem por objetivo realizar um 
levantamento das principais leis ambientais que tangem o 
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ramo da indústria de petróleo, evidenciar os principais 
acidentes ocasionados por vazamentos em tubulações, 
sobretudo com a Petrobrás, e relacionar às leis atuantes 
com o estudo de caso envolvendo o acidente com o navio 
plataforma FPSO Cidade de São Mateus.  

2 Principais programas de prevenção ao meio ambiente 
e as legislações atuantes 

O impacto que um derramamento de óleo e de seus 
subprodutos causa ao meio ambiente pode variar de acordo 
com a composição do óleo, visto que quanto mais solúvel 
for essa composição, mais tóxico ele será; do montante 
derramado, do período do ano, de fatores meteorológicos e 
oceanográficos, do local onde ocorreu, da 
biodisponibilidade dos hidrocarbonetos e também da 
situação biológica em que se encontram os organismos 
vivos no momento em que ocorre a contaminação [19].  

A comunidade internacional tem tentado ao máximo 
desenvolver programas de prevenção e controle de 
acidentes, com intuito de propiciar ações rápidas frente a 
uma emergência, visando poupar a natureza e o meio 
ambiente. A exemplo disso, existem alguns programas que 
foram criados com o objetivo de dar suporte aos países que 
passam por eventuais acidentes e alguns destes são 
apresentados a seguir [10]:  

1) Diretiva de Sevezo – Diretiva 82/501/EEC – Comunidade 
Europeia (CD 82/50L/ EEC). Esta Diretiva foi proveniente da 
elaboração conjunta de países da Comunidade Europeia 
tendo por meta prevenir, treinar e responder acidentes 
industriais de grandes proporções, conseguindo diminuir as 
consequências para os colaboradores, para a população e o 
meio ambiente.  

2) CAER – The Community Awaeness and Emergency 
Response. Sob coordenação da Chemical Manufacteurs 
Associations (CMA) dos Estados Unidos da América, o 
programa tem por objetivo criar ações locais de resposta 
provenientes de emergências químicas, fazendo a inserção 
nos planos das indústrias, na comunidade e nos órgãos 
ambientais.  

3) Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. Programa da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a 
prevenção de acidentes industriais ampliados, visa ajudar os 
países no controle no manuseio de substâncias perigosas, 
com objetivo de proteger os funcionários, a população e o 
meio ambiente.  

4) IPCS – International Programme on Chemical Safety. 
Realizado pela Organização Mundial das Nações Unidas 
(ONU), o IPCS visa propiciar atendimento aos países com 
informações científicas, afim de que estes consigam 
desenvolver ações de segurança química própria e, 
mediante ao apoio internacional, possam criar formas de 
prevenção e de correção dos efeitos nocivos dos produtos 
químicos, além de conceder auxílio em casos de 
emergência.  

Com base nas informações anteriores, é possível perceber 
que a comunidade internacional tem tomado medidas para 

evitar e até mesmo minimizar os impactos que o meio 
ambiente sofre quando se tem um acidente ambiental. 

Para a Constituição Federal, um impacto ambiental não é 
uma simples modificação do meio ambiente e sim uma 
degradação drástica do ambiente, que prejudica a qualidade 
ambiental [18]. 

Para realizar uma análise dos impactos gerados pelas 
atividades de exploração e produção de petróleo e gás 
(E&P) é necessário identificar os impactos ambientais 
presentes nos estudos ambientais (Estudo de Impacto 
Ambiental - EIA e Relatório de Avaliação Ambiental - RAA) 
de procedimentos de licenciamento ambiental protocolados 
na Coordenação Geral de Licenciamento de Petróleo e Gás -  
CGPEG/IBAMA [19]. 

A Constituição Brasileira representa a lei maior do sistema 
jurídico brasileiro que deve ser considerada e seguida pelas 
demais legislações. A Constituição Federal (CF) de 1988 foi a 
primeira a dedicar um capítulo específico para o meio 
ambiente. O art. 225 da CF deixa claro que todos têm direito 
a um meio ambiente equilibrado e que isso é dever de 
todos, deixando claro que as responsabilidades não são 
apenas do Poder Público, mas da sociedade como um todo 
[11]. 

No Brasil, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 (“Lei do 
Petróleo”) e o Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998 
criou a Agência Nacional do Petróleo, Biogás e 
Biocombustíveis – ANP, autarquia especial integrante da 
administração federal indireta, vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, que tem por objetivo elaborar a regulação, 
a contratação e a fiscalização das atividades econômicas da 
indústria do petróleo, de acordo com o estabelecido na 
legislação, nas diretrizes do Conselho Nacional de Política 
Energética – CNPE e em conformidade com os interesses do 
País.  

Segundo o Decreto nº 3.520, de 21 de junho de 2000, o 
CNPE é um órgão de assessoramento do Presidente da 
República que estabelece políticas e diretrizes de energia, 
que tem como objetivo promover o aproveitamento 
consciente dos recursos energéticos brasileiros, assegurar o 
suprimento de insumos energéticos às áreas mais distantes, 
formular diretrizes para importação e exportação, dentre 
outras. Estas diretrizes deverão ser implementadas pela 
ANP [10]. 

De acordo com Chianca [11], o Brasil possui diversas 
legislações que foram criadas com o intuito de preservar o 
meio ambiente. Em relação às atividades de exploração e 
produção de petróleo podem ser destacadas as seguintes 
convenções internacionais que foram internalizadas: 

1) Convenção Internacional sobre a Responsabilidade Civil 
em Danos Causados por Poluição por Óleo, que consta no 
Decreto n° 79.437/77; 

2) Convenção Internacional para Prevenção da Poluição 
Causada por Navios, que foi internalizada por meio do 
Decreto n° 2.508/98; 
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3) Convenção Internacional sobre Reparo, Resposta e 
Cooperação em Caso de Poluição por Óleo, que foi inserida 
a nossa legislação por meio do Decreto n° 2.870/98.  

Além de ser uma obrigação, a legislação ambiental é uma 
imposição de limites para o consumo e degradação dos 
recursos naturais, que visa organizar e controlar o ambiente 
de forma organizada dentro da sociedade. No Brasil, a União 
é responsável por legislar recursos como as águas, energia, 
jazidas, minerais, entre outros. Tanto o Estado como o 
Município podem exercer o papel de legislar e defender o 
meio ambiente [17]. 

Atualmente, estão em vigor algumas leis e decretos que 
descrevem as penalidades relativas aos possíveis impactos 
causados por poluição de óleo ao meio ambiente. Segundo a 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, destacam-se: 

1) Decreto Federal n° 83.540 de 1969 que normaliza a 
aplicação da Convenção Internacional sobre 
Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por 
Óleo e dá outras providências [3]. 

2) Lei Federal n° 6.938 de 31/08/81 que dispõe sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente. Esta política visa a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos 
interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana. Esta lei trata da responsabilidade civil 
quando ocorre algum dano por poluição e as penalidades 
para os poluidores, obrigando os mesmos a reparar os 
danos gerados ao meio ambiente e terceiros ou indenizá-los 
[4]. 

3) Lei Federal n° 7.347 de 24/07/85 é a lei que disciplina a 
ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e 
dá outras providências [5]. 

4) Lei Federal n° 9.605/98 é a “Lei de Crimes Ambientais”, 
que trata sobre as sanções penais e administrativas oriundas 
de condutas e atividades que impactam o meio ambiente. 
Esta lei evidencia as circunstâncias que agravam e atenuam 
a pena. Além disso, destaca as principais consequências de 
um dano ambiental e suas respectivas penalidades [6]. 

5) Decreto Lei n° 3.179/99 dispõe sobre a especificação das 
sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente (contra a fauna e flora), e dá outras providências, 
como sanções aplicáveis à poluição, as infrações contra o 
ordenamento urbano e o patrimônio cultural, as infrações 
administrativas contra a administração ambiental. Nesta lei, 
são descritos todos os tipos de penalidades e os infratores 
que causarem poluição que resulte em danos à saúde 
humana, a fauna ou a flora, podem receber multa que varia 
de R$1.000,00 a R$ 50.000.000, ou ainda multa diária [7]. 

6) Lei Federal n° 9.966 de 28/04/2000, também denominada 
de “Lei do óleo e outras substâncias nocivas”, descreve a 
prevenção, controle e fiscalização da movimentação de óleo 
e outras substâncias nocivas/perigosas, para que não ocorra 

danos ao meio ambiente devido ao lançamento destas 
substâncias em águas [8].           

7) O Decreto Federal n° 4.136 de 20/02/2002 descreve 
sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às 
regras de prevenção, controle e fiscalização previstas na Lei 
Federal 9.966/00. As sanções podem variar entre 
advertência, multa, suspensão total ou parcial das 
atividades. A depender do impacto, o infrator estará sujeito 
a multa diária que pode variar de R$7.000,00 a R$70.000,00 
[9]. 

Ao analisar especialmente a empresa Petrobras, devido ao 
seu ramo de negócio, observa-se que ao longo de sua 
trajetória, a empresa enfrentou inúmeras situações 
delicadas, seja por questões de natureza política, ambiental, 
financeira e administrativa, sendo que esta última está 
atualmente com maior evidência na mídia, devido às 
investigações sobre irregularidades em torno da estatal [13]. 

Quando não existia um controle e legislação eficaz, os 
acidentes ocorridos no setor petrolífero deixavam de ser 
plenamente divulgados. Porém, a partir da década de 80, 
com o avanço de novas tecnologias no setor de exploração 
de petróleo, o conceito de desenvolvimento sustentável e 
de responsabilidade social passou a ficar em evidência. 
Dessa forma, acidentes envolvendo vazamentos de óleo e 
outros impactos ambientais tomaram grandes proporções, 
ampliando a visibilidade do que as atividades petrolíferas 
podem ocasionar para o meio ambiente e a sociedade; 
portanto, o controle das atividades deste setor passou a 
representar uma importante fonte de reputação e 
credibilidade [2]. 

A partir de então, a população, os órgãos ambientais e a 
imprensa passa a ter acesso a essas informações e esses 
acidentes começam a influenciar na imagem e credibilidade 
da empresa, fazendo com que a Petrobras reavaliasse suas 
condutas de responsabilidade social e ambiental. Apesar de 
todo cuidado, em virtude de falhas nos equipamentos ou 
procedimentos, vários acidentes ainda continuaram a 
acontecer e alguns desses serão apresentados a seguir.  

3 Acidentes ambientais relevantes ocasionados por 
vazamento de óleo 

Ao analisar o histórico dos impactos ambientais da indústria 
do Petróleo em um período de 25 anos, encontram-se 
muitos desastres ambientais com grandes proporções, que 
incluem derramamento de óleo e impactos à fauna, à flora e 
à sociedade. A seguir serão destacados os principais 
desastres ocorridos neste setor, bem como as penalidades 
que foram aplicadas, fazendo-se valer a legislação. 

1) Março de 1989 – O acidente com o navio da Exxon Mobil,  
na Enseada do Príncipe Guilherme (Prince William Sound), 
Alasca, EUA, derramou cerca de 42 milhões de litros de óleo 
cru, que se espalhou por aproximadamente 28 mil 
quilômetros quadrados de oceano e por mais de 2000 
quilômetros da Costa. A empresa foi responsabilizada em 
1996, para arcar com indenização de US$ 5 bilhões, porém 
este valor foi posteriormente reduzido para 500 milhões 
[14].  
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2) Janeiro de 2000 – Um duto da Petrobras que ligava a 
Refinaria Duque de Caxias até o terminal Ilha d’Água, na Ilha 
do Governador, rompeu-se provocando um derramamento 
de 1,3 milhão de litros de óleo na Baía de Guanabara (RJ). 
Este desastre entrou para a história como um dos piores 
acidentes ambientais ocorridos no Brasil. Na época do 
ocorrido, a Petrobras destinou em multa R$ 35 milhões para 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e pagou mais R$ 15 milhões 
para a revitalização da baía [1]. 

3) Março de 2001 – A área da Serra do Mar, no litoral do 
Paraná, foi atingida por um vazamento de 57 mil litros de 
óleo diesel do poliduto Olipar, que conecta a Refinaria 
Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária (Curitiba), 
até um terminal de Paranaguá. A Petrobras foi condenada a 
disponibilizar R$ 102 milhões em indenização, sendo que 
deste valor R$ 12 milhões serão destinados exclusivamente 
para a recuperação integral da área impactada [20].  

4) Abril de 2010 – Ocorreu a explosão de uma plataforma da 
British Petroleum (BP), liberando cerca de 750 milhões de 
litros de óleo no mar do Golfo do México (EUA). Segundo 
Grando [16], o banco britânico Barclays Capital estimava 
que o acidente deveria custar 23 bilhões de dólares à BP, 
entre indenizações, gastos com a recuperação da área 
afetada e perda de receita. Só o governo americano aplicou 
uma multa de 69 milhões de dólares e a marca da empresa, 
antes avaliada em 17 bilhões de dólares, pode ter seu valor 
reduzido à metade.  

5) Novembro de 2011 - O acidente num poço de petróleo da 
empresa americana Chevron no Campo do Frade, na Bacia 
de Campos, resultou no vazamento de 3.700 barris de 
petróleo cru para o mar, a uma distância de cerca de 120 km 
da costa do Estado do Rio de Janeiro. A Chevron sofreu uma 
multa de R$ 35 milhões pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), devido a 
irregularidades encontradas durante investigação sobre o 
primeiro vazamento da petroleira. Já o IBAMA, aplicou uma 
multa de R$ 50 milhões à empresa, que recorreu da decisão 
[12].  

Os casos apresentados são exemplos de acidentes colossais, 
que, devido à proporção que tomaram, contribuíram para 
que os órgãos responsáveis atuantes garantissem o 
cumprimento da legislação e para que houvesse programas 
de recuperação para as áreas que tiveram o meio ambiente 
degradado. 

4 Metodologia 

Considerando o levantamento realizado anteriormente 
sobre as principais legislações atuantes na indústria 
petrolífera, estas informações serão utilizadas agora para se 
conseguir prever qual será o desfecho do estudo de caso 
pertinente ao acidente com o navio plataforma FPSO cidade 
de São Mateus, relacionando o que contempla a legislação, 
com as informações levantadas sobre o acidente.  

Para se obterem informações de relevância sobre o estudo 
de caso em questão, foi necessário a realização de pesquisas 

documentadas, mediante dissertações, artigos, revistas e 
portais de notícias na internet.  

Além disso, algumas informações relacionadas ao acidente 
foram obtidas em parceria com o sindicato dos petroleiros 
do Espírito Santo (SINDIPETRO), por intermédio de e-mail e 
telefonemas, o que possibilitou que este estudo tomasse 
forma para ser fundamentado. 

Deve-se ressaltar que informações importantes sobre a 
análise do acidente não foram disponibilizadas para esta 
pesquisa, tendo sido alegado por fontes do Sindipetro que 
são relatórios sigilosos e que não estão disponíveis para o 
público, além de entenderem que as autoras não fazem 
parte do problema ocorrido, não podendo ter acesso a tais 
documentos. 

Assim sendo, serão apenas estimadas as penalidades que 
podem recair sobre a Petrobras e a empresa BW, tendo 
como embasamento a legislação vigente. Após a divulgação 
oficial do relatório e com a conclusão das investigações, será 
possível que outros estudos comprovem se as estimativas 
realizadas neste trabalho foram dissonantes da realidade. 

4.1 Estudo de caso referente ao FPSO Cidade de São 
Mateus 

O FPSO Cidade de São Mateus está localizado na Bacia do 
Espírito Santo, no Campo de Camarupim, a 
aproximadamente 40 km do continente, sendo que Aracruz 
é o município em terra mais próximo. Mesmo atualmente 
em exploração, o empreendimento só será finalizado 
totalmente no ano de 2020. 

O gás produzido no Campo de Camarupim é processado 
pela Unidade de Exploração e Produção e exportado por 
meio de um gasoduto de 12” e 5 km de extensão, conectado 
a um PLEM (Pipeline and Manifold), seguindo até a UTGC 
(Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, localizada no 
município de Linhares) por um gasoduto de 24” e 55 km de 
extensão. O óleo que possa vir a ser produzido será escoado 
por meio de navios aliviadores [23].  

Para tal exploração, foi realizado todo o procedimento de 
licenciamento ambiental, referente ao Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA) e o Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) 
e protocolados na Coordenação Geral de Licenciamento de 
Petróleo e Gás [23]. 

Pela avaliação dos estudos, foi comprovado que em caso de 
acidente naquela localidade o potencial de danos 
ambientais seria considerável, pois na região são 
encontradas praias arenosas, costões rochosos, lagoas 
costeiras, estuários e manguezais, que são ecossistemas 
pouco estudados e considerados de extrema sensibilidade e 
importância biológica para conservação. Além disso, existe a 
Reserva de Comboios, sede do Projeto Tamar na região, 
situada bem próximo ao empreendimento, e com grande 
probabilidade de ser atingida, caso houvesse um 
derramamento de óleo a partir do Campo de Camarupim 
[23]. 

O que não era esperado na prática, mas previsto em 
estudos, aconteceu. Na quarta-feira, dia 11 de Fevereiro de 
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2015, o navio-plataforma FPSO Cidade de São Mateus, da 
norueguesa BW Offshore, que atuava no campo de 
Camarupim, responsável pela produção de 2,2 milhões de 
metros cúbicos gás/dia, explodiu, deixando 9 mortos e 
outros 26 trabalhadores feridos [24]. 

Após a explosão na casa de bomba, para realizar a vistoria 
no local, estiveram presentes dois agentes da Polícia 
Federal, cinco oficiais da Marinha, dois representantes da 
BW Offshore, um auditor da empresa classificadora ABS e 
auditores do Ministério do Trabalho, cada um executando 
suas funções para conseguir um veredito sobre a causa da 
explosão [24]. 

A comissão que investigou as causas do acidente afirmou 
que a BW tem ótimas práticas em seus processos e um 
sistema de gestão adequado, porém a própria Petrobras 
admitiu que a empresa possui alguns problemas de gestão e 
que vários procedimentos documentados não estavam 
sendo cumpridos [24]. 

O Sindipetro-ES não assinou esse primeiro relatório restrito 
realizado, em virtude de considerá-lo inconsistente, visto 
que, no relatório, os relatos das vítimas e dos trabalhadores 
indicados pela comissão e pelo sindicato foram 
desqualificados e desconsiderados em sua elaboração. Além 
disso, foi desconsiderado o documento que relata 
informações dadas por um integrante da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) que atuava na 
Plataforma da BW e que havia sido transferido para outra 
embarcação por denunciar irregularidades na operação do 
FPSO. 

Até o momento, não se tem relatórios oficiais 
disponibilizados com a confirmação do impacto que a 
explosão causou ao meio ambiente, nem suas causas. Mas 
do relatório oficial que está por vir, deve-se esperar que 
algumas dúvidas sejam esclarecidas, como: se o acidente 
ocorreu por falhas humanas, se faltou fiscalização ou se a 
legislação foi cumprida. 

Segundo Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo [24], 
dentre as possíveis causas da explosão estão: 

1) A falta de manutenção de equipamentos; 

2) A precarização dos equipamentos que as empresas 
terceirizadas impõem ao trabalho.  

Ainda de acordo com Sindicato dos Petroleiros, está previsto 
para Novembro de 2015 o resultado final de toda a 
investigação que tange o acidente com o FPSO Cidade de 
São Mateus. De fato, hoje o que é de conhecimento público 
são apenas especulações e notícias prévias divulgadas por 
veículos de comunicação, sem uma causa oficial, como 
mencionado em pesquisa junto ao sindicato da categoria.  

Porém, segundo informações divulgadas pelo Portal G1 no 
dia 11 de junho de 2015 [21], no Relatório preliminar da 
Petrobras constam as causas do acidente, que contemplam 
desde falhas técnicas até falhas de procedimentos e de 
tomadas de decisões. Afirmam ainda que, de acordo com 
este relatório interno, houve a instalação de uma peça 
inadequada aos padrões que necessitavam o sistema; 

tratava-se de um terminal cego (flange) que pertencia ao 
circuito e fazia a transferência de água e óleo condensado. A 
peça utilizada deveria ter uma resistência à pressão maior 
que ela suportava, pois o sistema exigia maior resistência. 

Dessa forma, o fato do equipamento não ser compatível foi 
desprezado durante as atividades no FPSO, sendo levado em 
conta apenas no dia do acidente, pois houve um erro na 
abertura e fechamento das válvulas, fazendo com que a 
pressão aumentasse em uma das linhas e que o flange 
abrisse antes do sistema de segurança conseguir desligar a 
bomba. Em seguida, ocorreu vazamento de gás que 
propiciou a explosão na casa de bombas.  

Ainda sobre os fatos contidos no Relatório extraoficial da 
Petrobras, o G1 relata que não existia um planejamento e 
análise dos riscos da atividade de troca de linhas que 
transportavam fluidos de um tanque para outro. Outra 
questão discutida no relatório é referente ao fato de ter sido 
enviada uma equipe até a sala de bombas, local onde 
ocorreu a explosão, mesmo tendo soado anteriormente um 
alarme de gás que informava uma anomalia no processo. 

Segundo informações divulgadas ao portal Gazeta Online 
[15] no dia 11 de junho de 2015, os profissionais que 
atuavam no navio não estavam preparados para agirem 
frente a um sinistro, pois não haviam sido realizadas 
simulações anteriores que treinassem os funcionários no 
plano de atendimento a emergência do FPSO.  

O impasse sobre as possíveis causas reina entre o sindicato 
e a comissão de investigação, visto que muitas vezes essas 
comissões querem transferir a responsabilidade das 
empresas, alegando que a causa do acidente ocorreu por 
falha humana. Já o sindicato defende os direitos do 
trabalhador e não aceita que as responsabilidades sejam 
transferidas. 

É muito importante que haja informações reais sobre os 
danos gerados pela explosão do FPSO Cidade de São Mateus 
e seus culpados, para que estes sejam responsabilizados. 
Porém tais informações só serão possíveis após a divulgação 
do laudo oficial. 

Como descrito anteriormente, existe uma legislação que 
deve ser cumprida para que as atividades de exploração, 
produção, transporte e distribuição de petróleo ocorram da 
melhor maneira possível. Estas leis amparam o meio 
ambiente e a população, para que os responsáveis por 
causar algum dano sejam punidos. Mas de fato, existe um 
questionamento que aguarda resposta: Será que no 
acidente com o FPSO Cidade de São Mateus, a Petrobras e a 
BW Offshore irão se responsabilizar pelos danos gerados? 

Da legislação vigente, entre leis e decretos, podem ser 
destacados: 

1) Decreto Federal n° 83.540 de 1969; 

2) Lei Federal n° 6.938 de 31/08/81;  

3) Lei Federal n° 7.347 de 24/07/85;  

4) Lei Federal n° 9.605/98;  
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5) Lei Federal nº 9.847; 

6) Decreto Lei n° 3.179/99;  

7) Lei Federal n° 9.966 de 28/04/2000; 

8) O Decreto Federal n° 4.136.  

Todas estas legislações deixam clara a responsabilidade que 
as empresas exploratórias possuem com o meio ambiente e 
com a população. No entanto, no acidente em questão, 
ainda é inviável relacionar às leis que vigoram com o que de 
fato aconteceu durante este incidente e apontar 
culpados/responsáveis, visto que relatório algum está 
disponível publicamente.  

O que de fato se espera é que a fiscalização seja mais 
imponente nas atividades offshore, se por um acaso houve 
falhas confirmadas durante o processo produtivo no FPSO. 
Espera-se que sejam extraídas as lições provenientes deste 
acidente e que durante as atividades relacionadas a este 
setor, os erros humanos sejam minimizados. Espera-se que 
as empresas tenham consciência e incentivem o trabalhador 
para que ele receba recursos e segurança suficiente para 
realizar suas atividades, para que de fato suas tarefas sejam 
bem executadas, evitando futuros acidentes. 

Também é desejável que as punições sejam realmente 
aplicadas aos responsáveis pelas falhas ocorridas no 
acidente, pois o cumprimento das leis para a indústria do 
petróleo não cabe à população afetada e sim aos órgãos 
fiscalizadores e competentes. É necessário que os motivos 
da tragédia sejam analisados, para que os verdadeiros 
culpados sejam punidos, seja com restrições de licitações, 
multas, advertências, dentre outras. 

Dependendo do cenário algumas características do meio 
podem ser perdidas, mas, de forma geral, é possível obter 
uma recuperação satisfatória de muitos ambientes. Porém, 
a vida dos trabalhadores que morreram no referido acidente 
e as consequências que as famílias afetadas sofreram não 
podem ser devidamente compensados. Uma possível 
indenização dos familiares não deve isentar as 
responsabilidades com a sustentabilidade e segurança que 
as empresas devem cumprir, pois tais deveres não devem 
ser validados apenas depois que acontece um incidente, 
mas sim fazer parte da rotina de operação de qualquer 
unidade. 

Esse tipo de acidente não é um fato isolado, visto que no 
ano de 2014, foram mais de vinte acidentes neste setor, 
todos eles com pelo menos um óbito [24]. 

Os impactos reais do acidente com o FPSO Cidade São 
Mateus ainda não foram divulgados, porém sabe-se que o 
potencial de produção da plataforma era de 35 mil barris de 
óleo por dia (bbl/dia) e de 10 milhões de metros cúbicos de 
gás por dia (Mm

3
/dia). Logo, um possível vazamento de 

qualquer uma das substâncias impactaria severamente a 
área onde o navio estava produzindo e as zonas costeiras 
[15]. 

Quando se estimam as penalidades possíveis do acidente 
com o FPSO, a partir de correlações com os acidentes mais 
recentes ocorridos no Brasil, como o da Chevron, onde o 

poço em que houve o vazamento possuía uma produção 
média diária de 11.170 m³/dia ou 70.258 bbl/dia de 
petróleo, 860 Mm³/dia de gás e 2.035 m³/dia ou 12.800 
bbl/dia de água, podem-se especular algumas conclusões 
antes do laudo final do acidente estudado. 

Segundo noticiado pelo Portal UOL em 27 de setembro de 
2012 [22], a penalidade para o acidente ocorrido na Bacia 
de Campos, que foi contemplada pelo Decreto n° 4.136, foi 
de uma multa no valor de R$ 25 milhões, com os descontos 
previstos na Lei n° 9.847 aplicado sobre a Chevron. Quando 
comparada a produção média desse poço com o potencial 
de produção do estudo de caso do FPSO Cidade de São 
Mateus, observa-se que em condições semelhantes, ou seja, 
considerando um impacto gerado devido ao derramamento 
de óleo, este último acidente teria metade da penalidade 
(multa) sofrida pela Chevron. 

Até o momento, não se sabe se houve vazamento de óleo 
no acidente, mas devido a explosão ocorrida na casa de 
bombas, há certeza de que houve vazamento de gás para a 
atmosfera. Como os maiores acidentes ocorridos na história 
da Indústria do Petróleo não contemplam uma divulgação 
ampla sobre o vazamento de gases, é muito mais difícil 
estimar o possível impacto destes vazamentos e as 
penalidades para tal acidente. 

Em uma análise puramente comparativa entre o acidente da 
Chevron e do FPSO Cidade São Mateus, corrigindo a inflação 
do período (2011 a 2015), foi estimada uma multa com o 
valor de aproximadamente R$16.000.000,00. Isso sem 
contar as despesas decorrentes do acidente, como a parada 
da operação do navio plataforma, indenizações e prejuízos 
com os estragos que a explosão causou. 

As penas aplicadas, mesmo que sejam rígidas e custosas, 
não substituem a perda das famílias, os impactos à 
sociedade, fauna e flora. As punições para os infratores no 
setor petrolífero precisam ser mais severas, para que eles se 
conscientizem da importância de executarem suas 
atividades com responsabilidade, priorizando a vida e a 
sustentabilidade. 

5 Considerações finais 

Como se pode perceber, os dutos são fundamentais na 
indústria petroleira; todavia, quando por qualquer razão 
ocorrem falhas, o meio ambiente de maneira geral e a 
sociedade, sofrem com as consequências. Como 
demonstrado, em vários acidentes ocorridos neste setor, a 
legislação foi cumprida e as empresas foram punidas com 
multas milionárias. Essas punições tem caráter corretivo e 
de conscientização, visto que o ideal seria não haver 
acidentes e, consequentemente, não haver a necessidade 
da aplicação de multas tão custosas. 

Ao analisar o estudo de caso com navio plataforma FPSO 
Cidade de São Mateus, pode-se notar a existência de uma 
incógnita no caso, visto que a população só saberá o que 
aconteceu de fato com o Navio Plataforma, bem como os 
impactos ambientais gerados pela explosão, após a 
divulgação dos relatórios previstos para Novembro de 2015.  
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Para este caso, é impossível até o presente momento 
afirmar se a legislação foi ou não cumprida, visto que 
informações tão mais básicas, como a causa do acidente, 
não foram ainda divulgadas para o público. Somente após a 
liberação, será possível responder a perguntas do tipo: - O 
motivo do acidente foi acarretado por falhas humanas? Ou 
ainda: - As legislações vigentes estão sendo atendidas pelas 
empresas envolvidas? Qual a punição necessária? 

Contudo, por meio dos resultados de penalidades 
submetidas a outras empresas que passaram por problemas 
semelhantes ao do FPSO Cidade de São Mateus, sobretudo à 
Chevron, fazendo uma comparação entre quantidades de 
produção de óleo e gás para respectivos acidentes, pode-se 
estimar uma possível multa que irá recair sobre a Petrobras.  

Para essa estimativa, também foi levado em consideração o 
que informa a legislação vigente sobre valores de multas 
aplicadas de acordo com os danos ocasionados, 
principalmente informações oriundas da Lei Federal n° 
6.938 de 31/08/81; Lei Federal nº 9.847; Decreto Federal n° 
4.136; Lei Federal n° 9.966 de 28/04/2000 e Decreto Lei n° 
3.179/99, que deu amparo legal para essa estimativa. 

Porém, deve ficar claro que o que se tem é apenas uma 
estimativa e, ao final do processo de investigação e, por 
conseguinte, do julgamento do caso, o valor da multa 
destinado à Petrobras/BW pode ou não se equiparar ao 
cálculo realizado, de 16 milhões de reais.  

Assim, para trabalhos futuros, sugere-se que seja analisado 
o resultado oficial do processo envolvendo o FPSO Cidade 
de São Mateus, e que principalmente seja comparado o 
valor da multa aplicada à Petrobras, para que possa ser 
dada continuidade ao estudo, caso o valor seja muito 
dissonante com o estimado. 
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