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Editorial 

A preservação do meio ambiente tem sido uma das maiores 
preocupações mundiais e, conseqüentemente, tem redirecionado muitos 
negócios. Empresas maduras, hoje em dia, não só tomam medidas 
preventivas  como também fazem investimentos significativos no que 
tange ao meio ambiente, promovendo assim o desenvolvimento 
sustentável. A recuperação das matas ciliares no entorno de usinas 
hidrelétricas é abordada nesta edição da revista Espaço Energia por meio 
de um artigo que relata a avaliação de um método para o 
estabelecimento de áreas prioritárias de reflorestamento, na área da Usina 
Hidrelétrica de Salto Caxias, no Paraná.  O método leva em consideração 
a análise da susceptibilidade do solo à erosão e utiliza técnicas de 
geoprocessamento. 

Ainda considerando o meio ambiente, as fontes de energia alternativas 
têm tido especial interesse no contexto mundial, uma vez que as projeções 
de geração de energia apontam para um problema sério de 
abastecimento num futuro não muito distante. Investimentos nesta área 
são, portanto, não só recomendáveis como também uma obrigação das 
empresas energéticas, assim como da política governamental. Esta edição 
traz também um trabalho desenvolvido nesta linha, o qual reivindica a 
viabilidade de investimento em energia eólica em certas regiões do país, 
baseado na demonstração de complementaridade entre os regimes 
eólico e hidrológico e no aproveitamento de recursos naturais disponíveis 
no país. 

Técnicas computacionais têm prestado grande auxílio na gestão e no 
planejamento empresarial. Métodos desenvolvidos na linha da inteligência 
computacional têm trazido grandes benefícios nos processos que 
envolvem tomadas de decisão, os quais abrangem técnicas de 
inteligência artificial, computação de imagens e mineração de dados. Um 
dos artigos deste número analisa alguns importantes aspectos 
relacionados à gestão da informação, ao desenvolvimento de 
metodologias e à utilização de ferramentas, no intuito de prestar apoio ao 



processo de decisão não só em empresas do setor energético como 
também, de forma geral, em empresas de base tecnológica. 

Na área de imagens, cujas aplicações têm crescido de maneira 
significativa, consolidando a disciplina de visualização como um 
instrumento importante no processo de tomada de decisão, um trabalho 
de pesquisa relacionado a mapeamento de linhas de transmissão a laser é 
apresentado. O trabalho utiliza uma técnica de agrupamento nebuloso, 
levando em consideração informações de níveis de cinza e altura, com o 
objetivo de empreender a detecção de linhas de transmissão da maneira 
mais automatizada possível. 

Espero que esta edição seja de interesse aos leitores e possa trazer 
benefícios em seu contexto de trabalho. Gostaria de parabenizar os 
autores, os avaliadores e todos que têm contribuído nos trabalhos 
relacionados a este veículo, assegurando a qualidade almejada desde o 
princípio. Contribuições e submissões de artigos são sempre bem-vindas. O 
objetivo da revista é estimular o intercâmbio de profissionais do setor 
energético brasileiro, promovendo a criação e a disseminação de 
conhecimento especializado que traga real benefício à sociedade 
brasileira. 



Environment preservation has been one of the major concerns worldwide and has, 
therefore, redirected business in many ways. Mature companies nowadays not only take 
preventative measures, but also make significant investments as regards the environment, 
thus promoting sustainable development. The recovery of riparian forest around hydroplant 
reservoirs is addressed in this edition of “Espaço Energia” in a paper that describes the 
evaluation of a method for the establishment of priority areas for reforestation, in the area 
of “Salto Caxias” Hydroelectric Power Plant, in the state of Paraná. The method takes into 
consideration the analysis of soil erosion susceptibility and makes use of geoprocessing 
techniques. 

Still on environment, alternative energy sources have had special interest throughout the 
world, as energy generation projections indicate a serious problem in respect to energy 
supply in a not so distant future. Investments in this area are, therefore, not only 
recommended but also a responsibility of energy companies, as well as of governmental 
policies. In this edition, a research work developed along this line is presented, which claims 
that it can be viable to invest in aeolic energy in certain regions of Brazil, based upon the 
demonstration of complementarity between the aeolic and the hydrologic regimes, and in 
the use of natural resources available in the country. 

Computational techniques have also showed great potential in the fields of energy 
management and planning. Methods developed within the area of computational 
intelligence have brought great benefits in processes which involve decision making, 
which ranges from artificial intelligence, image computing and data mining techniques. 
One of the articles in this edition analyses some important issues related to information 
management, methodology development and the use of tools, with the aim of providing 
support to the decision making process not only within utilities but also within technology-
based companies. 

In the area of imaging, whose applications have grown significantly, reassuring the 
visualization discipline as an important instrument in the decision making process, a 
research work related to the identification of transmission lines is presented, using the so-
called LiDAR (Light Detection And Ranging) technique. The work uses a clustering fuzzy c-
means algorithm, taking into account grey level and height information, with the aim of 
identifying transmission lines in an automated manner. 

I hope that this edition be of interest and bring benefits to its readers. I would like to 
congratulate the authors, the reviewers and all those who have contributed with this 
scientific vehicle, assuring the quality that has been longed for since the beginning. 
Contributions and paper submissions are always welcome. The purpose of this periodic is to 
stimulate the interchange among professionals in the Brazilian energy sector, promoting 
the creation and the dissemination of specialized knowledge which can bring true benefits 
to society. 
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Abstract: The suppression of riparian forests from 
streams results in many environmental impacts. 
The diagnosis of the current situation of 
Permanent Preservation Areas in reservoirs, 
carried out by Copel, showed that Salto Caxias 
reservoir shore has the largest area lacking forest 
covering. The area to be reforested corresponds 
(4,228 hectares) to 67% of the total PPA of that 
particular reservoir. The methodology used was 
the evaluation of a technique aiming at 
establishing priority areas for the PPA 
reforestation, obtained through the analysis of soil 
erosion susceptibility, tying with the Riparian 
Forest Program proposed by the government of 
State of Parana. To accomplish this task, GIS 
techniques were used, which are based on the 
corollary of Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) which is being applied to the 
Economic Ecological Zoning (EEZ).  

Resumo: A supressão da mata ciliar dos cursos 
d’água gera muitos impactos ambientais. A 
COPEL, por meio do diagnóstico da situação das 
Áreas de Preservação Permanente (APP) de seus 
reservatórios, constatou que a área da UHE Salto 
Caxias é a que apresenta maior carência de 
cobertura florestal, sendo a área a ser reflorestada 
(4.228 hectares) correspondente a 67% do total da 
APP daquele reservatório. Desta forma, este 
trabalho avalia um método para estabelecer as 
áreas prioritárias para o reflorestamento da APP, 
por meio da análise da susceptibilidade do solo à 
erosão, alinhando esse trabalho ao Programa 
Mata Ciliar proposto pelo governo do Estado do 
Paraná. Para isso, utilizaram-se técnicas de 

geoprocessamento fundamentadas no corolário do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
atualmente aplicado ao Zoneamento Ecológico 
Econômico (ZEE). 

Palavras-Chave: Matas Ciliares, Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), vulnerabilidade 
ambiental. 

1 Introdução 

O desenvolvimento do Brasil ocasionou, dentre 
outros impactos ambientais, o desaparecimento de 
grande parte da cobertura vegetal original do país, 
isto é, o país auferiu riquezas econômicas 
utilizando-se dos seus recursos naturais 
disponíveis. Esse emprego não se deu de maneira 
sustentada, gerando assim passivos ambientais a 
serem recuperados. Um dos passivos é a 
supressão da faixa ciliar ao redor dos cursos 
d’água, que acarreta a redução da biodiversidade 
local, bem como o assoreamento e a queda da 
qualidade da água desses rios. 

As matas ciliares são indispensáveis para a 
harmonização entre os sistemas produtivos e o 
modo de vida das populações humanas, e 
principalmente para propiciar a qualidade da água 
e manter o fluxo gênico entre as espécies da flora 
e da fauna. Sua importância foi legalmente 
respaldada por meio da Lei 4.771/65 – Código 
Florestal Brasileiro, que define que a mata ciliar 
tem a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e de flora, 
bem como proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas. Apesar de sua 
inegável importância ambiental, as matas ciliares 
vêm sendo degradadas em várias partes do Brasil. 
Entre os inúmeros fatores que têm contribuído 
para isso, destacam-se os desmatamentos, 
incêndios e represamentos. 

A área de estudo deste trabalho é a Área de 
Preservação Permanente (APP) do reservatório da 
UHE Salto Caxias. A escolha desse 
empreendimento deu-se pelo fato de ser o 
reservatório detentor da mais extensa área de 
mata ciliar a ser recomposta, estimada em 
aproximadamente 4228 hectares. Do total de 6223 
hectares, 67% estão sem cobertura florestal. 

Pela grande extensão de área a ser reflorestada, é 
necessário ordenar as áreas ambientalmente 
frágeis (vulneráveis) para serem prioritárias na 
etapa de recomposição florestal. A metodologia 
adotada neste trabalho foi desenvolvida pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
[7], definida e idealizada a partir dos conceitos de 
Ecodinâmica [16], com o auxílio de técnicas de 
geoprocessamento. 
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2 Matas Ciliares 

As matas ciliares são formações vegetais que se 
encontram associadas aos corpos d'água, ao 
longo dos quais podem se estender por dezenas 
de metros a partir das margens e apresentar 
marcantes variações na composição florística e na 
estrutura comunitária, dependendo das interações 
que se estabelecem entre o ecossistema aquático 
e o ambiente terrestre adjacente. São sistemas 
particularmente frágeis face aos impactos 
promovidos pelo homem, pois, além de 
conviverem com a dinâmica erosiva e de 
sedimentação dos cursos d'água, alojam-se no 
fundo dos vales, onde naturalmente recebem os 
impactos da interferência humana sobre a bacia 
hidrográfica como um todo. Além disso, como o 
fundo dos vales comumente corresponde aos 
solos mais férteis de uma bacia, as matas ciliares 
são as mais propensas a serem derrubadas para 
fins agrícolas. [6].  

As matas ciliares funcionam como filtros, retendo 
defensivos agrícolas, poluentes e sedimentos que 
seriam transportados para os cursos d'água, 
afetando diretamente a quantidade e a qualidade 
da água e conseqüentemente a fauna aquática e a 
população humana. São importantes também 
como corredores ecológicos, ligando fragmentos 
florestais e, portanto, facilitando o deslocamento 
da fauna e o fluxo gênico entre as populações de 
espécies animais e vegetais. Em regiões com 
topografia acidentada, exercem a proteção do solo 
contra os processos erosivos [13]. Além disso, a 
ausência das sombras geradas pelas matas 
ciliares altera a temperatura da água, 
principalmente no verão. As margens sombreadas 
são locais habitados por microorganismos, peixes 
e outros organismos aquáticos. A redução ou o 
desaparecimento dessas espécies causa um 
desequilíbrio ecológico e a perda da diversidade 
da fauna aquática [14]. 

A recomposição florestal das matas ciliares 
antropizadas (submetidas à intervenção humana) 
fundamenta-se no emprego do método que visa 
assegurar a harmonia e dinâmica de sucessão, 
conseqüentemente assegurando também a 
perenização do ecossistema. Programas dessa 
natureza visam garantir a regularização de 
recursos hídricos, a conservação de espécies 
vegetais e animais, bem como a manutenção da 
diversidade genética nas áreas de influência dos 
corpos d'água [6]. 

Para recomposição das matas ripárias devem ser 
tomados alguns cuidados, como os levantamentos 
florísticos e fitossociológicos da região para 
recompor o ecossistema original degradado ou 
que não existe mais [8]. 

3 Cartografia e Geoprocessamento 

O uso de informações georreferenciadas, aliadas 
a bancos de dados, são largamente utilizadas por 
grandes instituições em todo o mundo. São 
importantes aos órgãos municipais, estaduais e 
federais como ferramenta para avaliar o uso e 
ocupação do solo em determinado espaço, prever 
obras de infra-estrutura, avaliar as concentrações 
populacionais, mapear os desmatamentos, 
calcular impostos, e uma infinidade de outras 
aplicações. As concessionárias de energia 
elétrica, assim como outras empresas de grande 
porte, utilizam ferramentas de cartografia e 
geoprocessamento como forma de sistematizar 
atendimentos, monitorar seus ativos, avaliar e 
melhorar a logística, dentre outras. 

Quando é necessário identificar a posição de uma 
determinada informação na superfície da Terra, 
são utilizados os Sistemas de Referência (SGR) 
Terrestres ou Geodésicos. Estes, por sua vez, 
estão associados a uma superfície que mais se 
aproxima da forma da Terra, e sobre a qual são 
desenvolvidos todos os cálculos das suas 
coordenadas. Assim, os SGR são imprescindíveis 
para o posicionamento de um objeto na Terra [10]. 

O Datum de um Sistema Geodésico de Referência 
é o ponto onde se define a orientação espacial do 
elipsóide de referência. Estes parâmetros podem 
ser arbitrados, parcialmente arbitrados e 
totalmente arbitrados [10]. 

Neste trabalho foi utilizado o datum SAD-69, que 
foi o oficial do Brasil até 24/02/2005. Hoje o datum 
oficial é o SIRGAS2000, instituído em 25/02/2005, 
sendo que o período de transição de um para o 
outro é de dez anos. 

Tabela 1: Características do SAD-69 [10] 

Parâmetros Valores 

Superfície de 
referência 

Elipsóide Internacional 
de 1967 

semi-eixo maior 6378160 metros 
achatamento 1/298.25 
Ponto datum Vértice Chuá - MG 
Latitude 19° 45� 41�.6527 S 
Longitude 48° 06� 04�.0639 W 
Azimute (Chuá – 
Uberaba): 271° 30� 04�.05 

Altitude ortométrica 763.28 m 
Orientação elipsóide-
geóide no ponto datum �=0.31 �=-3.52 N=0 m 

Para que a superfície terrestre (ou o elipsóide de 
referência) possa ser representada em um plano, 
são utilizadas as projeções cartográficas. Cada 
projeção tem características distintas, que a torna 
adequada para determinados usos, embora 
nenhuma projeção possa atender completamente 
a todas as condições desejáveis. A Projeção 
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Universal Transversa de Mercator (UTM) foi 
desenvolvida durante a 2ª Guerra Mundial. Esse 
sistema é, em essência, uma modificação da 
Projeção Cilíndrica Transversa de Mercator, sendo 
utilizada na produção das cartas topográficas do 
Sistema Cartográfico Nacional (SCN) produzidas 
pelo IBGE e DSG [10]. 

Tabela 2: Características da Projeção UTM [10]. 

Parâmetros Valores 

Amplitude dos fusos 6° 
Latitude de origem 0° (Equador) 

Longitude de origem longitude do meridiano 
central (MC) do fuso 

Falso Norte 10.000.000 m para o 
hemisfério Sul 

Falso Este 500.000 m 
Fator de escala no 
meridiano central (K) 0,9996 

Numeração das zonas de 1 a 60 
Limites das latitudes 84° N e 80° S 

Na projeção UTM, o globo é dividido em 60 fusos, 
onde cada um se estende por 6º de longitude, 
conforme ilustra a Figura 1. O quadriculado UTM 
está associado ao sistema de coordenadas plano-
retangulares, tal que um eixo coincide com a 
projeção do Meridiano Central (MC) e o outro eixo, 
com o do Equador. Assim cada ponto do elipsóide 
de referência (descrito por latitude, longitude) 
estará biunivocamente associado ao terno de 
valores Meridiano Central, coordenada E e 
coordenada N. A deformação de escala no 
meridiano central (MC) corresponde a um fator de 
escala (representado pela letra k) igual a 0,9996. 
Nos pontos onde a superfície de referência é 
secante à superfície de projeção, não há 
distorções de escala (k = 1). Assim, o erro de 
escala fica limitado a 1/2.500 no meridiano central, 
e a 1/1030 nos extremos do fuso. A cada fuso é 
associado um sistema cartesiano métrico de 
referência, atribuindo à origem do sistema 
(interseção da linha do Equador com o meridiano 
central) as coordenadas 500.000 metros para 
contagem de coordenadas ao longo do Equador, e 
10.000.000 metros para contagem de 
coordenadas ao longo do meridiano central, para o 
hemisfério Sul [10]. 

 

Figura 1: Projeção UTM [10] 

O SIG é um conjunto poderoso de ferramentas 
para coletar, armazenar, recuperar, transformar e 
visualizar dados sobre o mundo real para um 
objetivo específico. Esta definição enfatiza as 
ferramentas de SIG: hardware, software, bancos 
de dados e sistema de gerência de bancos de 
dados [3].  

As principais características dos SIG são: 

• integrar, numa única base de dados, as 
informações espaciais provenientes de dados 
cartográficos, dados de censo e de cadastro 
urbano e rural, imagens de satélite, redes e 
modelos digitais de terreno (MDTs); 

• combinar as várias informações por meio de 
algoritmos de manipulação, para gerar 
mapeamentos derivados; 

• consultar, recuperar, visualizar e desenhar o 
conteúdo da base de dados geocodificados [4]. 

A criação das bases de dados digitais em um SIG 
é a tarefa mais importante e a mais complexa a 
ser realizada. Dois tipos de dados são 
considerados separadamente para esses 
sistemas. Primeiramente existem os dados 
espaciais ou geográficos, necessários para definir 
onde as características cartográficas ocorrem, e 
em segundo, os atributos associados, que 
informam o que as características cartográficas 
representam. A entrada de dados em um SIG 
pode ser feita de três maneiras: 

� por meio dos dados espaciais 
(digitalização); 

� por meio dos dados não-espaciais 
associados a atributos; 

� por meio da ligação entre eles [2]. 

A utilização do geoprocessamento para análises 
ambientais tem uma característica básica: a 
interdisciplinaridade. Isso é devido ao fato de que 
não é possível compreender os fenômenos 
ambientais sem analisar todos os seus 
componentes e as relações entre eles. As técnicas 
de geoprocessamento objetivam identificar e 
descrever unidades homogêneas de maneira 
classificatória ou organizacional, por meio de 
procedimentos analíticos disponíveis em um SIG. 
Essas técnicas são denotadas por regionalização 
ou agrupamento, que objetivam a geração de 
produtos a partir de um conjunto de características 
desejadas [5]. 

4 O Geoprocessamento aplicado às análises 
da vulnerabilidade ambiental na região do 
entorno da UHE Salto Caxias 

A detecção do grau de vulnerabilidade de uma 
região é resultante da análise sistêmica dos 
componentes do meio físico local (geologia, 
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pedologia, clima, geomorfologia e fitogeografia), 
considerando a relação entre os processos de 
morfogênese e pedogênese, bem como da 
intervenção humana (antropismo) [16]. Esta é uma 
das formas de se almejar o desenvolvimento 
sustentável de uma certa região, visando utilizar o 
espaço de maneira correta, evitando assim, a 
ocorrência de danos ambientais. 

Tabela 3: Avaliação da estabilidade das categorias 
morfodinâmicas [7]. 

Categoria 
morfodinâmica 

Relação 
Pedogênese/Morfogênese 

Vulnera-
bilidade 

Estável Prevalece a Pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio Pedogênese/ 
Morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a 
Morfogênese 

3,0 
 

Nesta análise, quando predomina a morfogênese, 
prevalecem os processos erosivos, modificadores 
das formas de relevo. Quando predomina a 
pedogênese, prevalecem os processos 
formadores de solos. Os planos de informação (PI) 
necessários para a obtenção do grau de 
vulnerabilidade de uma determinada região 
(Geologia, Geomorfologia, Pedologia, Vegetação e 
Clima) tem o mesmo peso no resultado dos 
estudos. Sendo assim, a vulnerabilidade de certa 
porção do território é calculada por meio da média 
aritmética dos valores individuais de cada PI [7]. 

 

Figura 2: Seqüência dos trabalhos 

O trabalho de coleta e análise dos resultados foi 
necessário para gerar o mapa de vulnerabilidade 
ambiental (ou suceptividade à erosão) da APP do 
reservatório da UHE Salto Caxias.  

Todo o mapeamento utilizado e os produtos 
cartográficos gerados estão referenciados ao 
datum SAD-69 e representados segundo a 
projeção UTM. Fez-se o uso de: 

� mapa geológico local, em formato CAD, 
na escala 1:50.000; 

� arquivos ASCII contendo a nuvem de 
pontos proveniente do levantamento 
realizado por perfilamento a laser em 
2002; 

� mapa de solos da área de entorno, 
elaborado a partir do levantamento de 

solos feito pela EMBRAPA/IAPAR em 
1984, na escala 1:600.000; 

� levantamento do uso e ocupação do solo 
na região dos 1000 metros do entorno do 
reservatório da UHE Salto Caxias 
realizado em 2005; 

� dados de coletas pluviométricas em 
estações localizadas nas proximidades 
da UHE Salto Caxias, no ano de 1993; 

� mapa contendo os dados dos períodos 
chuvosos no Brasil em 1993 elaborado 
pelo IBGE. 

Na etapa de geoprocessamento, foi utilizado o 
software ArcGis 8.2, desenvolvido pela ESRI, e 
seus respectivos módulos Spatial Analyst e 3D 
Analyst. O software de Computer Aided Design 
(CAD) utilizado foi o Microstation 8.1, desenvolvido 
pela Bentley. 

A seguir são descritos os procedimentos para a 
elaboração de cada plano de informação (PI). 

4.1 PI - Pedologia 

O solo é uma camada que foi suficientemente 
intemperizada por processos físicos, químicos e 
biológicos. Por este motivo, o solo de um 
determinado local é o resultado de interações 
entre processos e materiais. 

A erosão e o transporte de matéria para os cursos 
d’água em regiões de solo profundo são menores 
que nas regiões em que as camadas 
impermeáveis estão mais próximas da superfície 
[1]. 

As classes de solo, na região do entorno do 
reservatório da UHE de Salto Caxias são: 
Latossolo Roxo, Terra Roxa Estruturada e Solos 
Litólicos [11]. 

As unidades da paisagem classificadas, 
juntamente com o grau de vulnerabilidade adotado 
conforme apresentado na tabela 4, possibilitou a 
geração do plano de informação referente à 
pedologia, que compõe a base de dados desse 
estudo. 

Tabela 4: Classes de solo na área de entorno da UHE 
Salto Caxias. 

Classe Vulnerabilidade [7] 

Latossolo Roxo 1 
Terra Roxa Estruturada 2 

Solos Litólicos 3 

4.2 Geologia 

O conhecimento da história da evolução geológica 
do ambiente estudado e do grau de coesão das 
rochas que o compõem é importante para avaliar a 
evolução do processo erosivo e de transporte de 
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material. Toda rocha é um agregado de materiais, 
portanto sua resistência ao intemperismo depende 
dos minerais que a compõem, bem como da 
resistência à desagregação entre os minerais [7]. 

Com o objetivo de se atribuir uma posição dentro 
de uma escala de vulnerabilidade à denudação 
(intemperismo + erosão) elaborou-se, de forma 
relativa e empírica, uma classificação das 
litologias mais comumente encontradas [7].  

A região da UHE de Salto Caxias está 
inteiramente localizada no Terceiro Planalto 
Paranaense, onde há sucessão de derrames 
basálticos [11]. O basalto foi classificado com um 
grau de vulnerabilidade igual a 1,5 (um e meio) [7]. 
Esse dado foi disposto geograficamente, 
constituindo a base de dados para os cálculos da 
vulnerabilidade da região da UHE de Salto Caxias. 

4.3 Geomorfologia 

A Geomorfologia é a ciência que estuda as formas 
do relevo. Uma das maneiras de representar o 
relevo é por meio de um mapa de declividade. 

O termo declividade refere-se à inclinação do 
relevo em relação ao horizonte. A declividade 
guarda relação direta com a velocidade de 
transformação da energia potencial em energia 
cinética. Portanto, quanto maior a declividade, 
mais rapidamente a energia potencial das águas 
pluviais transforma-se em energia cinética. 
Quando a velocidade das massas de água é maior 
que sua capacidade de transporte, responsável 
pela erosão, prevalece a morfogênese. Para esta 
situação, o coeficiente de vulnerabilidade é maior, 
tendendo a 3,0. Já os valores próximos de 1,0 (na 
escala de vulnerabilidade) estão associados a 
pequenos ângulos de inclinação das encostas, 
situação em que prevalecem os processos 
formadores de solo da pedogênese [1] [7]. 

Por meio dos estudos realizados na região de 
Salto Caxias, constatou-se que a maior parte da 
área do entorno do empreendimento hidroelétrico 
varia do ondulado ao montanhoso. As intempéries 
e a erosão modelaram a região em um conjunto 
de mesas e platôs de extensões variáveis [11]. 

O Modelo Digital do Terreno (MDT) da região foi 
gerado a partir do mapeamento por perfilagem a 
laser em 2002. Por meio desse levantamento 
foram coletados pontos a cada 1,5 metros. Essa 
nuvem de pontos (X, Y, Z) foi armazenada em 
formato ASCII e importada pelo software 
Microstation, gerando um arquivo CAD contendo 
os pontos coletados. Esse arquivo CAD foi 
importado pelo software ArcGis e, por meio do seu 
módulo 3D Analyst, foi gerado o TIN  (Triangle 
Irregular Network) desses pontos. Por meio do 
TIN, é possível gerar uma gama elevada de 
produtos, sendo o mapa de declividade um deles. 

Com o mapa de declividade e os dados de 
vulnerabilidade, expressos na tabela 5, foi possível 
gerar, por meio do software Spatial Analyst, o 
plano de informação referente à geomorfologia, 
que faz parte da base de dados para a avaliação 
da vulnerabilidade da região estudada. 

 

Tabela 5: Valores de vulnerabilidade para a declividade 
[7]. 

Declividade 
(%) 

Vulnerabi-
lidade 

Declividade 
(%) 

Vulnerabi-
lidade 

< 3,5 1,0 27,2 – 29,6 2,1 
3,5 – 5,8 1,1 29,6 – 32,1 2,2 
5,8 – 8,2 1,2 32,1 – 34,6 2,3 
8,2 – 10,3 1,3 34,6 – 37,2 2,4 

10,3 – 12,9 1,4 37,2 – 39,8 2,5 
12,9 – 15,1 1,5 39,8 – 42,4 2,6 
15,1 – 17,4 1,6 42,4 – 45,3 2,7 
17,4 – 19,8 1,7 45,3 – 48,1 2,8 
19,8 – 22,2 1,8 48,1 – 50 2,9 
22,2 – 24,5 1,9 > 50 3,0 
24,5 – 27,2 2,0   

4.4 Vegetação (ou uso do solo) 

A densidade de cobertura florestal da unidade de 
paisagem natural é um fator de proteção contra os 
processos morfogenéticos que se traduzem na 
forma de erosão. Por isso, para as altas 
densidades de cobertura, os valores atribuídos na 
escala de vulnerabilidade se aproximam da 
estabilidade (1,0). Para as densidades 
intermediárias, atribuem-se valores intermediários 
(ao redor de 2,0). Finalmente, para baixas 
densidades de cobertura vegetal, atribuem-se 
valores próximos da vulnerabilidade (3,0) [7]. 

Segundo os mapas fitogeográficos [9] [12], a área 
da UHE Salto Caxias é caracterizada pelo 
ecótono, ou seja, pelo contato entre a Floresta 
Estacional Semidecidual e a Floresta Ombrófila 
Mista. É difícil estabelecer um limite nítido entre as 
duas tipologias. A Zona de Tensão Ecológica é 
caracterizada pela penetração de espécies típicas 
da Floresta Estacional Semidecidual na Floresta 
Ombrófila Mista, em função de seu maior poder de 
competição.  

No final da década de 40 iniciou-se o processo de 
descaracterização da paisagem local com o 
avanço da mecanização a partir da década de 70 
[11]. Nota-se que a área do entorno da UHE de 
Salto Caxias encontra-se em grande parte 
antropizada. Sendo que uma exceção é a área 
compreendida pelo Parque Estadual do rio 
Guarani [15]. 

Para a definição das unidades de paisagem 
natural da região, foi utilizado o mapa de uso e 
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ocupação do solo de 2005, na escala 1:10.000. 
Assim, conforme o tipo de uso do solo, foram 
adotados os graus de vulnerabilidade de acordo 
com a tabela 6. 

 

 

Tabela 6: Classes do uso do solo na área de entorno da 
UHE Salto Caxias. 

Classe Vulnerabilidade [7] 

Floresta em estágio avançado 1,0 
Floresta em estágio médio 1,5 
Floresta em estágio inicial 2,0 

Reflorestamentos 2,5 
Vegetação de Várzea 2,5 

Pastagens 2,8 
Agricultura 3,0 

Solo exposto 3,0 
Áreas Urbanas 3,0 

4.5 Clima 

O clima controla o intemperismo diretamente por 
meio da precipitação pluviométrica e da 
temperatura de uma região. 

A intensidade das chuvas, juntamente com a 
duração do seu período, é uma das características 
consideradas para definir as áreas com maior 
tendência à erosão (mais instáveis). O 
escoamento superficial das águas da chuva pode 
causar um transporte horizontal de finas partículas 
em suspensão, ocasionando grandes 
deslocamentos de solo das regiões mais altas 
para os vales, fenômeno denominado erosão. 
Esses fenômenos são agravados nos períodos de 
chuvas torrenciais. Conseqüentemente, nesses 
períodos, também são agravadas as interferências 
que o material arrastado provoca na qualidade das 
águas receptoras [1]. 

Portanto, a erosão é a resultante do poder da 
chuva em causar erosão e da capacidade do 
solo/rocha em resistir à erosão. A erosividade é 
função das características físicas da chuva [7]. 

Com base no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) 
da UHE Salto Caxias, a precipitação média anual 
da região, no ano de 1993, ficou em 
aproximadamente 1836 mm. Através do mapa da 
duração dos períodos chuvosos no Brasil, 
elaborado pelo IBGE em 1993, essa região 
configura-se como sendo de chuvas bem 
distribuídas ao longo do ano. 

A unidade climática analisada é a intensidade 
pluviométrica, que é a razão entre a precipitação 
média anual (em milímetros) e a duração do 
período chuvoso (em meses). A resultante dessa 
operação confere, à área em estudo, um índice 

pluviométrico de 153 mm/mês. Na escala de 
vulnerabilidade relacionada ao clima, o grau de 
vulnerabilidade é de 1,5 [7]. Este dado foi 
traduzido para o espaço geográfico e esta 
informação constitui a base de dados para os 
cálculos da vulnerabilidade da região da UHE de 
Salto Caxias. 

 

5 Resultados e discussões 

Os cinco planos de informação (Pedologia, 
Geologia, Geomorfologia, Vegetação e Clima), 
foram operados por meio de média aritmética 
simples, utilizando operadores booleanos 
existentes no ArcGis. A operação algébrica 
baseou-se na metodologia proposta, na qual todos 
os PI’s possuem pesos iguais. É importante 
relembrar que os valores mais próximos a 1 (um) 
são áreas mais estáveis (menos susceptíveis a 
erosão), e os valores mais próximos a 3 (três) são 
áreas mais instáveis (maior potencial erosivo). 

O levantamento atual do uso e ocupação do solo 
revela que, da área total de APP 
(aproximadamente 6.262 hectares), 67% 
necessitam ser reflorestados. Nessas áreas foram 
realizadas as análises para permitir o 
ordenamento das ações de reflorestamento. 

Discutindo à luz da metodologia utilizada, percebe-
se que os parâmetros referentes ao clima e à 
geologia ocorrem homogeneamente em toda a 
área de estudo. 

A análise pedológica demonstrou que, segundo os 
critérios de ordenamento de solos, nas áreas onde 
ocorre o Latossolo Roxo os valores finais da 
região estudada tendem à estabilidade ou a 
pedogênese. Já nas áreas onde ocorrem os Solos 
Litólicos, os índices de vulnerabilidade finais 
indicam características morfodinâmicas de 
equilíbrio entre a pedogênese e a morfogênese 
regional. 

A declividade é uma variável importante na 
análise, pois é heterogênea ao longo da área de 
estudo. Os trechos com declividade mais 
acentuada prejudicam as condições de 
estabilidade nesses locais, elevando os riscos de 
erosão, característicos dos processos 
morfogenéticos. 

Os dados do uso do solo elevam as condições de 
instabilidade na APP devido à forte presença de 
agricultura e pecuária naquela região. 

Por meio da análise dos elementos do meio físico 
supracitados e da inter-relação entre eles, 
observou-se que 93% da área da APP é 
classificada como “medianamente 
estável/vulnerável”, isto é, há equilíbrio entre os 
processos de pedogênese e morfogênese.  
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Figura 3: Detalhe de áreas prioritárias para recomposição da APP (parte da área de estudo). 

 

Tabela 7: Situação da APP da UHE Salto Caxias 

Vulnerabi-
lidade classificação 

Área 
aprox. 

(hectares) 

% do 
total 

1,0 - 1,3 Estável 0,2 0,00 
1,4 – 1,7 Moderadam. estável 415,9 6,6 

1,8 – 2,2 Medianamente 
estável/vulnerável 5840,9 93,2 

2,3 – 2,6 Moderadam. vulnerável 6,8 0,1 

Em consonância com o exposto ao longo do 
trabalho, salienta-se que as ações de 
recomposição florestal devem reintroduzir 
espécies nativas escassas bem como as 
regionais, mantendo a biodiversidade local. Isso é 
essencial para a diversidade da flora e fauna 
regionais e para garantir o equilíbrio do 
ecossistema. 

6 Conclusões 

Por meio da metodologia empregada, foi possível 
avaliar a situação ambiental da faixa da APP da 
UHE de Salto Caxias e apontar as áreas mais 

susceptíveis de erosão. O intuito é que as áreas 
mais frágeis sejam tratadas como prioridade nos 
trabalhos de reflorestamento. 

Nota-se que a metodologia utilizada considera 
todas as variáveis com igual peso. Isto nem 
sempre reflete a realidade, pois há variáveis 
ambientais que possuem maior interferência nos 
processos erosivos. Uma sugestão ao grupo 
multidisciplinar do INPE é a adoção de pesos 
diferenciados para os diversos PIs. 

Outra consideração acerca da metodologia é a 
falta de maior detalhamento do PI referente à 
vegetação. Existem muitas informações sobre a 
vulnerabilidade nos diferentes ecossistemas, mas 
não há informações tão detalhadas quando se 
trata de áreas antropizadas (reflorestamentos, 
áreas com presença de população, etc) bem como 
nas áreas onde a vegetação está em processo de 
regeneração (diferentes estágios de sucessão 
florestal). 

Conclui-se que esse procedimento pode ser 
aplicado aos demais reservatórios de grande porte 
da COPEL, para nortear as ações de 
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recomposição florestal nas APPs, bem como obter 
o diagnóstico ambiental referente ao meio físico 
desses empreendimentos. 
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Abstract: One important historical challenge to the 
operation planning of the Brazilian interconnected 
electrical system has been the seasonal 
stabilization of the energy supply, due to the 
stochastic nature of hydro resources.  Most of the 
significant Brazilian hydro power stations rely on 
the hydrological regimes of the Southeast, which 
have a remarkable tendency for seasonal 
fluctuations of significant amplitude. In the last 
decades, wind power generation has proven its 
suitability to the Gigawatt scale, necessary to an 
effective contribution to electric systems.  This 
paper demonstrates, from existing data, the wind / 
hydro seasonal complementarity in the relevant 
areas of Brazil, and discusses its possible effect on 
the feasibility of seasonal stabilization of the 
energy supply in the Brazilian interconnected grid, 
taking advantage of the country’s large natural 
resources available.  Case studies for the 
southern/southeastern and the northeastern 
regions of Brazil are presented. 

Resumo: Com o predomínio da geração 
hidrelétrica no Brasil, a estabilização sazonal da 
oferta de energia tem sido um desafio histórico ao 
planejamento da operação dos sistemas 

interligados, pois os regimes hidrológicos têm 
caráter estocástico com flutuações sazonais de 
amplitude significativa. Por outro lado, na última 
década, o aproveitamento eólio-elétrico mundial 
demonstrou aptidão às escalas de gigawatts, 
necessárias a uma contribuição efetiva a sistemas 
elétricos. Este trabalho demonstra, a partir de 
dados existentes, a viabilidade de estabilização 
sazonal da oferta de energia através da 
complementaridade entre os regimes eólico e 
hidrológico, se forem aproveitados os amplos 
recursos naturais disponíveis no país. São 
apresentados estudos de caso das regiões 
Sul/Sudeste e Nordeste do Brasil. 

Palavras-Chave: Energias Renováveis, Eólica, 
Hidráulica, Hidrologia, Sazonalidade. 

1 Introdução 

No cenário mundial, a tecnologia eólica atingiu um 
estágio de maturidade que a coloca como 
participante da matriz energética em vários países 
onde o recurso natural é disponível, com projeção 
para vir a ter participação expressiva na matriz 
mundial nas próximas décadas. 

1.1 Status atual da energia eólica  

Após um início pouco frutífero nas décadas de 70 
e 80, centrado em pesquisas acadêmicas e/ou 
dependentes de programas governamentais, a 
geração eólio-elétrica adquiriu escala e eficácia 
com o surgimento de programas de incentivo ao 
mercado na década de 90, podendo-se dizer que 
hoje ela tenha atingido limiares de competitividade 
comercial frente a fontes convencionais, em vários 
países. Isto vem permitindo que o seu mercado 
venha tendo um crescimento sustentado de 25-
30% ao ano, o maior entre as formas de geração 
de energia concorrentes. A Tabela 1 ilustra este 
crescimento distribuído pelos principais mercados 
[1]. 

Simultaneamente, o custo da energia gerada por 
usinas eólicas vem caindo também de forma 
contínua, da ordem de 15% a cada dois anos. Tal 
queda deve-se principalmente às economias de 
escala advindas do crescimento do mercado e ao 
avanço tecnológico, com a tendência de domínio 
do mercado pelos equipamentos da classe de 1 a 
3 MW. O resultado é que o custo da energia vem 
se situando na faixa de US$ 40-60 / MWh, 
dependendo das condições de cada local e 
projeto. Novas reduções podem ser projetadas 
quando as inovações em curso atingirem escala 
industrial e consolidação tecnológica, aliadas a 
evoluções de contexto dos mercados. 
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Tabela 1: Status da Capacidade Eólica Instalada (MW) 

  2004 2003 2002 2001 
EUROPA   34630 28835 23357 17361 

Alemanha   16628 14609 12001 8753 
Espanha   8263 6202 4830 3335 
Dinamarca   3118 3115 2889 2417 
Itália   1265 891 785 697 
Holanda 1078 912 686 483 
Reino Unido 897 704 552 485 
Áustria   607 415 139 95 
Portugal   523 299 194 127 
Suécia   466 398 328 280 
Grécia   442 399 302 272 
França   390 240 147 85 
Irlanda   353 225 137 125 
Noruega   160 112 97 17 
Outros 440 314 270 190 

AMÉRICAS   7404 6844 5020 4577 

E.U.A.   6752 6352 4645 4245 
Canadá   444 326 236 207 

Costa Rica   71 71 71 71 
Caribe   55 13 13 13 
Brasil   29 29 22 20 

Argentina   26 26 26 14 
Colômbia 20 20 0 0 
México   5 5 5 5 
Chile 2 2 2 2 

ÁSIA   5313 3604 2722 2344 
Índia   2983 2120 1702 1507 
Japão   940 644 384 300 
China   764 566 468 399 

Austrália   380 198 103 73 
Nova Zelândia   170 38 37 37 
Outros 38 19 14 14 

OR.MÉD+ÁFRICA  246 170 149 203 

Egito   145 69 69 125 

Marrocos   54 54 54 54 

Tunisia 20 20 0 0 

Outros 27 27 26 24 

MUNDO 47555 39434 31234 24471 

MW NO ANO 8121 8200 6763 6751 

% NO ANO 21% 26% 28% 38% 

1.2 Inserção no mercado  

Em mercados onde a geração de energia 
renovável pode substituir parcialmente a geração 
térmica, deslocando-a, legislações específicas têm 
permitido uma rápida inserção desta fonte, com 
benefício ambiental de emissões evitadas, 
chegando-se em algumas regiões a cerca de  10% 
da geração. Mecanismos de realocação e de 
comercialização ("green tariff") vem ganhando 
força nestes locais. A inserção de taxas de CO2 

em discussão em vários parlamentos e fóruns 
deverá tornar a energia eólica bastante 
competitiva, principalmente pelos baixos riscos 
econômicos e ambientais a ela associados.  

Já em mercados atendidos predominantemente 
por energias renováveis, como no caso do Brasil, 
o componente ambiental de emissões evitadas 
ainda não se aplica, necessitando-se outra 
argumentação para se justificar o estabelecimento 
de incentivos para o mercado. Isto é mais 
importante onde o mercado é regido por 
competição, dificultando o estabelecimento de 
tecnologias novas, mesmo quando o custo destas 
é pouco superior ao das tecnologias convencio-
nais, como no caso em questão. Entretanto, 
programas governamentais ou legislações 
específicas que viabilizem a implantação de novas 
tecnologias podem ser justificadas, caso estas 
venham a trazer algum benefício marginal 
significativo, tanto para o sistema elétrico como 
para a economia regional ou do país. Este é o 
caso que o presente trabalho se propõe a 
demonstrar. 

A estabilização da oferta de energia em sistemas 
predominantemente hídricos tem sido historica-
mente um desafio praticamente intransponível, 
que agora se vislumbra possível com a integração 
entre esta forma convencional e a geração eólica. 
Assim, propõe-se a criação de mecanismos 
mediante os quais os benefícios advindos da 
inserção da energia eólica lhes sejam revertidos 
proporcionalmente sob a forma de incentivos, 
viabilizando a sua inserção em um ambiente 
competitivo. Diferenças conceituais em relação às 
tecnologias convencionais estabelecidas teriam 
também que ser superadas por meio de 
legislação, que, se necessário, embutiriam 
mecanismos de garantia de comercialização do 
todo ou de parte da energia gerada. Mecanismos 
de reserva de mercado são também boas 
alternativas. Os itens a seguir descrevem os casos 
conhecidos que justificariam a aplicação de tais 
políticas.  

2 Experiências internacionais em interação 
hidro/eólica 

Em 1997 e 1998 foi realizado um estudo com 
simulações em resolução horária [3] para dois 
cenários de inserção de energia eólica no sistema 
dinamarquês, interligado ao sistema elétrico 
europeu. Tais estudos foram realizados na 
Universidade de Roskilde na Dinamarca, com 
contribuições de concessionárias de energia e 
transmissão da Dinamarca, Suécia e Noruega. 

No primeiro cenário, uma inserção eólica de 37% 
em consumo (54% da demanda) na Dinamarca 
encontraria complementaridade no sistema 
hidráulico da Suécia e Noruega, firmando a oferta 
de energia nos meses "secos" daqueles países, 
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sem prejuízo aos níveis de segurança na 
estabilidade de fornecimento regional.  

No segundo cenário, foi analisada uma inserção 
eólica próxima a 100% do consumo no sistema 
elétrico dinamarquês, interligado ao sistema 
elétrico nórdico, incluindo Alemanha, Finlândia e 
Holanda. Segundo as simulações, este cenário 
seria tecnicamente viável, sem prejuízos aos 
níveis de segurança do fornecimento regional, 
desde que realizados investimentos suplementa-
res em reforço ao sistema de transmissão 
Dinamarca/Suécia.  

3 Estudos de inserção eólica no sistema 
elétrico brasileiro 

Este trabalho apresenta dois estudos de cenários 
viáveis de inserção de usinas eólicas no sistema 
elétrico, realizados para regiões com potencial já 
melhor inventariado por meio de medições 
específicas  (regiões Sul e Nordeste). Estes 
estudos abrangem os dois principais sistemas 
elétricos interligados: S-SE-CO (Sul-Sudeste-
Centro Oeste) e N-NE (Norte-Nordeste), sendo 
portanto representativos dos aspectos gerais da 
implementação eólica em nível nacional. Nos dois 
casos, são apresentadas as evidências da 
complementaridade sazonal entre os regimes 
hídricos e eólicos, e a conseqüente tendência à 
estabilização sazonal da oferta de energia caso o 
aproveitamento eólio-elétrico venha a atingir 
escalas adequadas. Os estudos sobre a interação 
hidro/eólica foram realizados na COPEL e na 
CHESF, onde já existem informações suficientes 
para indicar um potencial de complementaridade. 
Nestas regiões o potencial hidrelétrico já está 
próximo de ser esgotado, e as alternativas 
imediatas consideradas para atender ao 
crescimento da demanda tem sido a inserção da 
geração térmica ou a importação de energia de 
regiões remotas, independentemente do impacto 
ambiental e macroeconômico. 

3.1 Regiões Sul e Sudeste 

Durante o estudo de previabilidade de uma usina 
eólica de 200 MW em Palmas, no Paraná, a 
COPEL realizou estudos e simulações da inserção 
da usina no sistema interligado [8]. Foi analisada a 
disponibilidade energética da usina eólica de 
Palmas, com potências instaladas de 50 e 200 
MW. Um dos objetivos do estudo era avaliar a 
complementaridade entre a geração da usina 
eólica e a hidráulica dos subsistemas Sul e 
Sudeste. Foi utilizada uma série histórica de 
energias eólicas mensais para o período de 1972 
a 1993, além das séries de vazões naturais 
hidráulicas mensais para os subsistemas S-SE, 
com a configuração final do programa decenal de 
geração do ciclo de 1996; a série de dados eólicos 
foi obtida através da correlação entre os dados 

efetivamente medidos em Palmas desde 1995, 
com os dados da estação do Instituto Agronômico 
do Paraná – IAPAR, em Clevelândia, a cerca de 
50 km do local da usina eólica, que dispõe de 
registros anemométricos para este período. Os 
cenários foram elaborados com o modelo de 
simulação a subsistemas equivalentes - MSSSE.  

3.1.1 Relação geração eólica x geração 
hidráulica no subsistema Sul  

A Figura 1 mostra o resultado das simulações em 
termos de curvas normalizadas, relação valor 
médio do mês / valor médio anual: 

Energia Hidráulica (Sul) e Energia Eólica em Palmas - 
Normalizadas - período 1979-1992
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Figura 1:  Regimes Sazonais: Vento em Palmas (PR) e 
Hidráulica no Sul 

Pode-se observar que o comportamento sazonal 
da geração eólica é semelhante ao da geração 
hidráulica no subsistema Sul: o coeficiente de 
correlação obtido foi de 0,640. 

Um dado relevante pode ser visto na comparação 
das médias mensais de velocidade do vento e da 
vazão natural do rio Iguaçu, no período de 1983 a 
1994, mostrados na Figura 2. Observe-se que, 
apesar da velocidade do vento ser muito mais 
variável na escala de minutos ou horas, a sua 
variação em termos de médias mensais é muito 
menor do que a hídrica. Em termos estatísticos, a 
série de velocidades médias do vento tem média 
de 3,8 m/s e 0,43 m/s de desvio padrão, já a série 
de vazões médias mensais tem média de 863 m³/s 
e 725 m³/s de desvio padrão.  
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Figura 2: Médias Mensais: Vento e Vazão 
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3.1.2 Relação geração eólica no Sul x geração 
hidráulica no subsistema Sudeste  

O subsistema sudeste é de maior peso no sistema 
elétrico brasileiro. A relação da geração eólica em 
Palmas com esse subsistema hidráulico em 
valores normalizados pode ser vista na Figura 3: 

Energia Hidráulica (Sudeste) e Energia Eólica em 
Palmas - Normalizadas - período 1979-1992
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Figura 3: Regimes Sazonais: Vento em Palmas (PR) e 

Hidráulica no Sudeste 

Neste caso, pode-se observar que os comporta-
mentos das duas fontes são complementares na 
escala sazonal: o coeficiente de correlação obtido 
foi de –0,789.  

As simulações com potência instalada de 200 MW 
mostraram resultados qualitativamente semelhan-
tes. Outro aspecto abrangido pelo estudo foi a 
quantificação da energia garantida da usina eólica, 
interligada aos subsistemas Sul e Sudeste. Os 
valores obtidos nas simulações resultaram muito 
próximos à energia média da usina, que tinha um 
fator de capacidade estimado da ordem de 30%. 

Dos resultados deste estudo pode-se concluir que 
a implantação de usinas eólicas em regimes de 
vento semelhantes aos da região de Palmas traz 
benefícios ao sistema elétrico interligado, uma vez 
que se adicionaria mais energia ao sistema 
justamente na época do ano em que ocorre 
redução nos regimes hídricos do Sudeste, onde se 
concentram as maiores cargas. 

Para o inventário do potencial eólico paranaense, 
realizado pela COPEL, foram instaladas 25 
estações anemométricas em todo o estado. 
Verificou-se que existe forte correlação entre os 
regimes de vento de todo o território paranaense, 
o que induz que usinas eólio-elétricas na região 
Sul e Sudeste teriam comportamento sazonal 
semelhante. Outra informação relevante diz 
respeito à dimensão do potencial eólico estimado 
para o Estado do Paraná, induzido através de 
integrações realizadas sobre o mapeamento, 
calculado na resolução de 2km x 2km, 
apresentado na Tabela 2: 

 
Tabela 2: Potencial Eólico no Estado do Paraná, Brasil 

Aproveitando ventos a partir de (m/s)   6.0 6.5 
Potência tecnicamente instalável (GW) 11.0 2.7 
Energia tecn. aproveitável (TWh/ano)   20.5 5.8 

Como referência para comparação com a Tabela 
2, o atual consumo de energia elétrica no Estado 
do Paraná é da ordem de 20 TWh/ano. 

3.2 Região Nordeste 

Simulações realizadas pela CHESF [4], 
apresentam a produção mensal de energia elétrica 
a partir de turbinas eólicas instaladas em 10% do 
litoral do Estado do Ceará, limitadas a 5km do 
mar. Nesse cenário as seguintes considerações 
foram feitas: utilizaram-se dados de vento do 
período 1993/1995, de estações anemométricas 
de cinco diferentes áreas ao longo da costa 
cearense, juntamente com as curvas de potência 
de aerogeradores de 500/600 kW, que serviram de 
base para a concepção de fazendas eólicas 
hipotéticas, com um fator de disponibilidade de 
95% e outros fatores de perda de 90%, para um 
arranjo com turbinas distanciadas entre si de 5x7 
diâmetros e uma potência instalada de cerca de 
3 GW. 

Conciliando-se os dados de produção de energia 
das fazendas eólicas com a vazão natural do rio 
São Francisco, afluente no reservatório de 
Sobradinho, referentes à série histórica de 1931-
1992 [5] (Figuras 4 e 5), e a produtividade 
(MW/m³/s) do conjunto de usinas da CHESF ao 
longo do rio São Francisco, elaborou-se o 
presente estudo. 

  

 

Figura 5: Vazão Afluente no Reservatório 
de Sobradinho, 1931/1992 

Inicialmente utilizaram-se os dados mensais da 
geração elétrica dos parques eólicos [4] e a 
produtividade acumulada de 2,713 MW/m3/s [6] 
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relativa à produção anual das usinas de 
Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso I, II, III e IV, 
Apolonio Sales e Xingó, com capacidade de 9.974 
MW de potência instalada.  

Converteu-se, dessa forma, a totalidade da 
energia elétrica produzida mensalmente pelas 
fazendas eólicas em equivalente vazão, posta 
teoricamente no reservatório regulador de 
Sobradinho, e correspondendo a produção 
semelhante de energia por meio das usinas 
hidrelétricas situadas à jusante. 

A Figura 6 mostra a normalização da energia 
eólica e da energia hidráulica natural, ou seja, a 
relação entre os valores médios mensais e as 
médias anuais dos dois regimes, onde se pode 
observar sistemas complementares com contri-
buição positiva da fonte eólica para o sistema 
elétrico em sua maior parte alimentado por 
hidrogeradores, principalmente durante o período 
seco do rio São Francisco, e com o pico máximo 
dos recursos eólicos no mês de setembro.  

Conforme pode ser observado, o perfil da vazão 
do rio se altera à medida em que passa a haver 
um aumento da participação eólica, especialmente 
por um acréscimo maior do volume no período 
seco do rio. 
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Figura 6:Regimes Sazonais das Energias 
Eólica e Hidráulica 

O fator de correlação foi de -0,736, com os  
valores da energia eólica transformados em vazão 
equivalente à mesma geração de energia na 
cascata. 

De posse das médias das vazões mensais 
naturais do rio São Francisco afluente em 
Sobradinho, foram adicionadas vazões hipotéticas 
relativas à contribuição anual da geração eólica 
referente a 1.090 MWh/h [4], e equivalente a uma 
vazão média de 400,8 m³/s, ou seja, 
representando 14,3% da vazão média do rio em 
Sobradinho, que é de 2800,5 m³/s. 

Cenários adicionais, de inserção de mais 30% e 
60% na vazão média do rio, resultantes do maior 
incremento na geração eólica, são apresentados 
na Figura 7. 
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Figura 7: Incrementos na Vazão Média Natural (m³/s) 

Devidos à Geração Eólica 

De toda a contribuição que a energia eólica possa 
dar para possibilitar o aumento do volume em 
Sobradinho, mediante a substituição parcial da 
geração hidráulica por eólica, a que mais interessa 
é a que ocorre durante o período seco do rio São 
Francisco, ou seja, de maio a outubro. Dessa 
forma, na Tabela 3, ilustrou-se o volume de água 
equivalente, correspondente à produção de 
energia gerada a partir do aproveitamento dos 
ventos. A primeira coluna mostra a potência 
elétrica média anual, a partir de fontes eólicas, 
necessária para um equivalente incremento 
percentual teórico na vazão média natural do rio, 
em Sobradinho, como pode ser visto na segunda 
coluna. A terceira coluna traz o correspondente 
volume hipotético possível de ser acumulado 
durante o período seco (maio a outubro). 
Finalmente, a quarta coluna apresenta a potência 
elétrica média no período úmido produzida por 
parques eólicos. 

Tabela 3:  Aproveitamento nos Períodos Secos e 
Úmidos 

MWh/h 
anual 

Contribuição 
eólica (%) 

Bilhões m³, 
período seco 

MWh/h 
período úmido 

1090.0 14,3 7,4 921.4 

2286.7 30,0 15,5 1933.0 

4573.4 60,0 31,0 3866.0 

Apesar do mês de novembro ser considerado o 
início do período úmido, energeticamente é 
considerado crítico, por coincidir historicamente 
com os menores volumes do reservatório de 
Sobradinho, a exemplo dos  10,92% e 11,33% do 
volume útil de 28,6 bilhões de metros cúbicos, 
atingidos em novembro, respectivamente nos anos 
de 1987 e 1999 [9]. Portanto, é possível obter, de 
forma semelhante, os benefícios oriundos da 
produção da energia eólica, ainda intensa durante 
esse mês.  

Como se pode observar, a regularização da vazão 
do rio São Francisco pode receber uma grande 
colaboração, de forma natural, do aproveitamento 
eólico. Essa contribuição pode ocorrer não só a 
partir dos ventos do Ceará, mas também de outros 
estados do Norte e Nordeste, onde o maior 
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potencial acontece no segundo semestre do ano 
por grande influência dos ventos alísios. 

Adicionalmente, os autores sinalizam que não 
foram contabilizadas as perdas para o sistema de 
transmissão que atende a área Norte do sistema 
da CHESF. O valor relativo a essas perdas  
previsto para setembro de 2000 foi de 8,7%, o 
equivalente a 118 MW durante o patamar de carga 
máxima [7], tendo em vista as longas distâncias de 
linhas de transmissão. Esse valor, mesmo que 
subtraído das perdas, que são bem menores, na 
transmissão da geração proveniente das fazendas 
eólicas, constitui um percentual positivo para os 
recursos eólicos, elevando proporcionalmente os 
resultados apresentados na Tabela 3. 

Uma característica do reservatório de Sobradinho 
é que ele dificilmente verte, mesmo durante o 
período úmido, como se observa em toda sua 
experiência de operação. [9] 

O Nordeste brasileiro é conhecido pelos ventos 
constantes e intensos ao longo da costa. Também 
é notável a ocorrência de dunas de areia próximas 
ao mar, com baixíssimo índice de rugosidade e 
possibilidade de aproveitamento de acelerações 
orográficas do vento. O estado do Ceará, por 
exemplo, tem mais de 400 km² de dunas no seu 
litoral, inclusive com parques eólicos já operando 
sobre as dunas das praias de Taíba e Prainha. 

Um dos argumentos contra a energia eólica recai 
no fato de não produzir energia firme. Usinas 
hidráulicas armazenam energia potencial em 
reservatórios, enquanto parques eólicos contam 
com a energia cinética da atmosfera. Muito ao 
contrário, como demonstrado, a integração da 
operação de usinas de origens hidráulicas e 
eólicas tendem a otimizar o uso dos reservatórios 
hídricos e adicionam estabilidade sazonal ao 
sistema elétrico interligado. 

Por outro lado, o armazenamento de água leva a 
interesses diversos, uma vez que o Nordeste  é 
vulnerável a longos períodos de seca. As águas 
do rio São Francisco são consideradas para usos 
dos mais variados, principalmente irrigação pelo 
governo brasileiro. Um dos planos é efetuar o 
desvio do rio, através de canais e bombeamento, 
para regiões historicamente secas. 

3.3 Região Norte 

Embora o rio Amazonas tenha, de longe, a maior  
vazão dentre os rios brasileiros, características 
topográficas de sua bacia ampla e plana tornam 
projetos de usinas hidrelétricas inviáveis, sem 
mencionar a área da floresta tropical a ser 
inundada pelo reservatório. 

Tucuruí é a mais importante usina hidráulica da 
região Norte, com 4 GW de potência instalada, 

devendo ser expandida para 8 GW dentro de 
poucos anos. Ela é, hoje, a segunda maior 
hidrelétrica do Brasil. 

A vazão de 1970-1993 [12] apresenta um afluente 
no reservatório de Tucuruí, avaliada no período de 
comportamento sazonal similar  (Figura 8) aos das 
regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Vazão Afluente no Reservatório de Tucuruí 

no Período de 1970-1993 

A usina de Tucuruí está situada na bacia do rio 
Tocantins, originada no centro-oeste do Brasil, 
numa região que pode ser assumida como de 
regime climatológico pluvial semelhante ao 
apresentado pelas regiões Sudeste e Nordeste, 
como pode ser mostrado por comparação por 
meio das Figuras 4, 6 e 8. 

4 Benefícios marginais da inserção da 
geração eólica no mercado 

São indicados, a seguir, alguns benefícios 
marginais da inserção da geração eólica no 
sistema, característicos desta fonte. 

4.1 Capacidade de atendimento da demanda 

Uma característica marcante da geração eólica é a 
capacidade de atender rapidamente ao aumento 
real da demanda e em sua medida exata, 
evitando-se pesados investimentos com base em 
projeções econômicas de longo prazo, que nem 
sempre se confirmam. Como a potência das 
turbinas eólicas se situa na faixa de 1MW e o 
prazo de implantação de uma planta eólica é 
inferior a um ano, a expansão do sistema pode ser 
adequada à conjuntura de curto prazo e não à de 
longo prazo, como no caso das hidrelétricas. Isto 
permite o planejamento da expansão do sistema 
exatamente de acordo com a expansão da 
demanda, acabando com um dos permanentes 
desafios do planejamento do setor. 

4.2 Criação de nova indústria/empregos 

A inserção da energia eólica na matriz energética 
tem o potencial de criação de uma indústria 
nacional e respectiva criação de empregos, 
respaldada nas experiências similares no mercado 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DE

M
éd

ia
 M

en
sa

l /
 M

éd
ia

 d
e 

Lo
ng

o 
P

ra
zo

1970-1994
1970-1994
1970-1994

1970-1994 Máximo Mensal
1970-1994 Média Mensal
1970-1994 Mínimo Mensal

M
éd

ia
 M

en
sa

l/M
éd

ia
 d

e 
L

on
go

 P
ra

zo



 
Espaço Energia                                                                                                                Edição número 03 – Outubro 2005 
 

mundial. Os casos da Índia e da Espanha são os 
exemplos mais marcantes deste histórico. Em 
ambos os países, as empresas estabeleceram 
joint-ventures com empresários locais, 
possibilitando o nascimento de uma nova indústria 
e a formação de mão-de-obra especializada.  

Devido às suas características, os equipamentos 
de geração eólica são tipicamente importados, 
enquanto o mercado local se situa em um dígito 
de MW/ano. A partir do momento em que o 
mercado local passa a demandar mais de dois 
dígitos de MW/ano, passa a ser mais econômico 
produzir as turbinas localmente, total ou 
parcialmente, independentemente das condições 
protecionistas de mercado. No caso brasileiro, já 
existem indústrias que produzem alguns dos 
principais componentes de turbinas eólicas: 
rotores, torres e geradores elétricos. No entanto, 
os autores são de opinião de que condições de 
mercado que demandem encomendas de 30 
MW/ano ou mais viabilizariam um crescimento 
significativo de um setor promissor da indústria 
nacional, podendo recuperar parte do tempo 
perdido nos últimos anos. 

Os argumentos acima se aplicam apenas aos 
empregos diretamente gerados na indústria de 
produção das turbinas eólicas. Nos trabalhos de 
infra-estrutura, responsáveis por cerca de um 
terço dos custos, torna-se relevante o fato de que 
o dispêndio de recursos é tipicamente local. São 
normalmente contratadas empresas estabelecidas 
próximo ao local da usina para os serviços de 
infra-estrutura (estradas, fundações, etc.) e de 
empresas nacionais para o suprimento e 
montagem (subestações, montagem 
eletromecânica, guindastes, etc.). Isto, via de 
regra, possibilita um aparecimento de um novo 
mercado, intensivo em mão-de-obra local, o que 
contribui para o comprometimento local com os 
empreendimentos. Esta é uma característica 
marcante da geração eólica, que a diferencia das 
demais fontes. 

5 Conclusão 

Com base em dados reais, disponíveis para as 
análises realizadas neste artigo, pode-se 
comprovar efetivamente a contribuição que a 
energia eólica pode trazer ao sistema elétrico 
brasileiro, uma vez que possibilita um equilíbrio na 
oferta de energia quando associado à geração 
hidráulica, permitindo uma maior disponibilidade 
da água acumulada e otimização do uso dos 
reservatórios, com o aproveitamento desse 
recurso em períodos secos e em horários de ponta 
do sistema. 

Finalmente, são sugeridas ações necessárias para 
agilizar a inserção em curto prazo de grandes 
blocos de geração eólica, de caráter técnico, 

econômico e institucional (legislação), de forma a 
viabilizar economicamente esta participação. 
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Abstract: The purpose of this work is to present 
some aspects of the design and implementation 
of corporate databases, with a particular 
emphasis on  database-generated information to 
be used in decision-making processes. The 
paper specifically deals with databases for 
technology-based companies. A case study is 
presented, which is related to the design of a 
corporate database for  Copel Telecom. 

Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar 
alguns aspectos referentes à concepção e 
implementação de sistemas de informação 
baseados em bancos de dados empresariais, 
com foco específico na produção de 
informações que sirvam de subsídio para 
tomadas de decisão. O artigo analisa, 
particularmente, o caso das empresas de base 
tecnológica, sendo apresentado, como estudo 
de caso, um banco de dados corporativo que 
está em fase de concepção para a Copel 
Telecomunicações. 

 
Palavras-Chave: Gestão estratégica, 
planejamento estratégico, tomada de decisão, 
sistema de informação, banco de dados 
corporativo, empresas de base tecnológica, 
empresas de telecomunicações, data 
warehouse, gestão por processos, mapeamento 
de processos, gestão de projetos, PMBOK. 
 
1 Introdução 
 
O dia a dia de uma empresa requer uma série 
de tomadas de decisão, não somente por parte 
do corpo gerencial como também dos 
empregados, sejam esses técnicos ou 
administrativos.  
 
Robbins e Coulter [1] citam a grande 
importância da tomada de decisão em todos os 
aspectos da gestão corporativa, chegando a 

afirmar que, atualmente, “tomar decisões 
passou a ser sinônimo de administrar”.  
 
De uma maneira geral, as decisões nas 
empresas serão tão mais acertadas quanto 
maiores e melhores forem as informações que 
as subsidiem. Lucas [2], Beuren [3] e 
Chiavenatto [4] analisaram este tema, 
concluindo que o uso da informação certa na 
hora certa reduz significativamente as 
incertezas nos processos decisórios, 
aumentando a probabilidade de sucesso das 
empresas. 
 
Nas empresas de hoje, “as informações 
passaram a ser, sem dúvida, os recursos mais 
importantes” [5], sendo que o valor das 
corporações “está se acumulando nas 
informações e não mais em dinheiro ou em 
bens físicos” [4]. Vários autores [6, 7, 8, 9, 10, 
11] abordam a importância vital que a 
informação passou a ter para as corporações.  
 
Justifica-se, portanto, a disponibilização nas 
empresas de um sistema de informação que 
seja apoiado por um banco de dados amplo e 
consistente, através do qual seja possível gerar 
informações técnicas, contábeis, financeiras e 
de comercialização que possam servir de 
suporte aos processos de tomada de decisão 
[12].  
 
Um aspecto fundamental no processo de 
concepção de um sistema de informações é a 
qualidade dessas informações. A esse respeito, 
Robic e Sbragia [7] indicam que a qualidade da 
informação deve basear-se, necessariamente, 
em o usuário do sistema de informações 
especificar precisamente as suas necessidades, 
deixando-se para os profissionais de TI as 
especificações técnicas dos bancos de dados. E 
é exatamente neste contexto que o presente 
trabalho foi desenvolvido: ao invés de abordar 
ferramentas e aplicativos de bancos de dados, o 
artigo discute o assunto sob o ponto de vista 
dos requisitos de usuários, enfocando alguns 
aspectos pertinentes à concepção e 
implementação de um sistema de informação 
com um banco de dados corporativo, em uma 
organização de base tecnológica. 
 
Tendo em vista questões técnicas, operacionais 
e principalmente culturais, muitas barreiras e 
desafios precisam ser antes vencidos para o 
sucesso da implementação, o que é descrito no 
presente trabalho. 
 
Ilustra-se o artigo com um estudo de caso, que 
é a concepção para implementação, no âmbito 
da Copel Telecomunicações [13], de um banco 
de dados integrado no nível da corporação. Isso 
está baseado na indicação de Stábile e Cazarini 
[14] de que “um banco de dados integrado e 
específico para consultas é, sem dúvida, uma 
ferramenta poderosa por consolidar as 
informações organizacionais em um formato 
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único, padronizado e específico para cada uso 
dentro da corporação”. Ainda a esse respeito, 
Caldas e Wood [11] afirmam que devido à 
diversidade de sistemas presentes nas 
empresas, os sistemas integrados de 
informação “surgem como a solução perfeita: 
melhoram a informação, a velocidade nas 
decisões, reduzem os custos e aumentam os 
lucros”. 
 
 
2 Os sistemas de informação nos 

contextos de inovação e mudança 
 
Segundo Fuller [15], no mundo de hoje os 
gerentes enfrentam grandes desafios e têm de 
tomar decisões em uma atmosfera de incerteza, 
mudanças e interesses cada vez maiores. Como 
as mudanças têm sido muitas, os 
administradores “são freqüentemente obrigados 
a decidir com informações inadequadas e 
abstratas, sendo que os gerentes que formulam 
estratégias não podem mais trabalhar de forma 
sensata sem que disponham da informação 
necessária” [16].  
 
De acordo com Bispo e Cazarini [17], devido às 
várias mudanças verificadas através dos 
tempos, o mundo tornou-se mais complexo e, 
conseqüentemente, os processos de tomada de 
decisão também, pois existem hoje mais fatores 
influentes do que em outros tempos. Com o 
surgimento da globalização, da competitividade 
mais acirrada e das maiores exigências por 
parte dos clientes, o processo decisório 
organizacional tornou-se muito mais complexo, 
exigindo o acesso rápido e seguro a 
informações confiáveis. 
 
Esses fatores são particularmente mais 
acentuados nas empresas de base tecnológica, 
como é o caso da Copel Telecomunicações, 
pois estas trabalham rotineiramente com 
equipamentos, técnicas e serviços que estão 
em permanente e acelerada evolução. A cada 
dia, mais novidades são lançadas no mercado, 
de modo que, tanto as empresas usuárias da 
tecnologia, como as prestadoras de serviços de 
telecomunicações, encontram-se comumente 
em uma busca incessante pela readaptação e 
atualização de seus sistemas de informação. 
 
Nesse contexto, um aspecto que deve ser 
considerado é o fato de que o dinamismo das 
mudanças tecnológicas, dentro de um ambiente 
altamente competitivo como é o setor de 
telecomunicações, não pode interferir no 
desempenho e consistência dos sistemas de 
informação da empresa, com o risco de se 
perder mercado e, conseqüentemente, receita 
[8,18].  
 
Para empresas com essas características, e que 
ainda não possuem um sistema de informação 
amplo e padronizado, faz-se necessário, 
inicialmente, que seja concebido um banco de 

dados corporativo que possa ser acessado e 
alimentado de forma descentralizada e que 
possua flexibilidade para permitir a realização 
de adaptações rapidamente [19]. Isso se deve 
principalmente ao fato de que as soluções de 
telecomunicações são muitas vezes amoldadas 
a cada necessidade específica e que a agência 
reguladora, em prazos geralmente muito curtos, 
exige a apresentação de diferentes séries de 
informações em formatos variados. 
 
Uma etapa inicial igualmente importante é a da 
definição de quais informações devem constar 
do sistema, pois, em geral, há bem mais 
informações sendo geradas do que a 
capacidade da empresa em depurá-las e 
armazená-las [4, 20]. Nesse processo, deve-se 
ter em mente que um sistema de informação 
eficiente precisa conter todas as informações 
necessárias para o bom andamento das 
atividades empresariais, evitando-se, por outro 
lado, o excesso de dados, que muitas vezes 
podem gerar custos desnecessários, sem os 
benefícios esperados [17, 20, 21].   
 
Além disso, é preciso também que, desde o 
início, sejam bem definidas as 
responsabilidades pela alimentação de cada 
tipo de informação [17]. Um outro problema 
referente a esse mesmo assunto, e que em 
geral se encontra nas empresas de base 
tecnológica, é a falta de cultura referente à 
necessidade de que o banco de dados do 
sistema de informação seja mantido atualizado. 
Nessas corporações, é bastante usual que o 
corpo de engenheiros, técnicos e pesquisadores 
manifestem que não possuem o tempo mínimo 
necessário para a atualização dos dados, pois 
esses profissionais naturalmente preferem 
dedicar tempo de trabalho às suas atividades 
fins. Neste contexto, portanto, a participação do 
corpo técnico durante a fase de implementação 
do sistema é uma contribuição importante no 
processo de mudança cultural e auxilia na 
conscientização e comprometimento da equipe 
[7].  
 
Como se pode perceber, são muitos os fatores 
a serem considerados na fase de concepção de 
um banco de dados corporativo. Porém, os 
aspectos abordados no presente artigo, aliados 
aos requisitos técnicos de ferramentas e 
aplicativos a serem especificados pelo pessoal 
de TI, certamente minimizam os riscos e, só por 
isso, já justificam os investimentos para a 
aquisição e implantação do banco [7, 11, 22, 23, 
24, 25, 26].  
 
 
3 Os processos de tomada de decisão 
 
Muitas decisões ainda são tomadas nas 
empresas, sem que o gestor disponha de 
informações completas e consistentes, internas 
e externas à corporação, que o subsidiem de 
forma adequada [27]. Isso costuma deixar a 
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administração em posição desconfortável, tendo 
em vista que ela passa a assumir riscos 
empresariais que seriam desnecessários se a 
empresa dispusesse de um eficiente sistema de 
informação [28]. 
 
Internamente, a falta de um banco de dados 
corporativo dificulta o estabelecimento de metas 
contendo um maior grau de refinamento, bem 
como o acompanhamento das execuções de 
atividades através de itens de controle. 
Adicionalmente, os sistemas de informação 
passaram a ser ferramentas úteis e necessárias 
para o controle de custos, tanto por projeto 
quanto por departamento, permitindo com 
facilidade o cruzamento de informações de 
naturezas diversas, como por exemplo: contábil, 
técnica, financeira, de vendas, de suprimentos, 
dentre outras. 
 
Externamente, através de um sistema de 
informação corporativo torna-se possível 
monitorar, de maneira mais fácil e eficiente, a 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos; e 
acompanhar o nível de satisfação dos clientes. 
 
Um outro fator relevante a ser considerado diz 
respeito às características extremamente 
dinâmicas da oferta de telecomunicações, onde 
a competição está constantemente lançando 
novos produtos e serviços, alterando seus 
preços e incorporando novas tecnologias. Isso 
faz com que seja necessário um sistema de 
informação que atenda a esse dinamismo e 
possibilite a geração de prognósticos e cenários 
futuros de forma inteligente, pois certamente, 
nesse setor, as novas decisões não deverão ser 
tomadas com base, somente, nas experiências 
anteriores [4]. 
 
 
4 O repositório e as caixas pretas 
 
O caso da Copel Telecomunicações é o de uma 
típica empresa de base tecnológica, em que o 
desenvolvimento empresarial foi muito mais 
veloz do que sua capacidade de alimentação 
dos dados em forma padronizada.  Empresas 
assim costumam possuir uma série de sistemas, 
cada um, muitas vezes, em plataformas e 
padrões diferentes [11].  Adicionalmente, alguns 
repositórios de dados foram construídos por 
indivíduos e não de forma institucional, o que 
pode, eventualmente, acarretar uma fragilidade 
importante no negócio empresarial. 
 
Uma condição julgada como sendo de 
fundamental relevância é que o banco de dados 
seja implementado em plataforma aberta, 
permitindo aos usuários o pleno acesso aos 
dados.  Além disso, é preciso dar atenção ao 
fato de que um requisito assim nem sempre é 
suficiente, tendo em vista que há fornecedores 
que disponibilizam bancos de dados que 
tecnicamente estão em plataformas abertas, 
mas por ocasião da alimentação desse banco, 

os dados são criptografados através de códigos 
proprietários. O resultado disso, no final, é 
similar ao das “caixas pretas”, em que os 
usuários acabam tendo acesso somente às 
entradas e aos produtos finais [29], embora a 
plataforma seja considerada aberta. 
 
 
5 O Front-End 
 
Conforme comentado anteriormente, um 
requisito julgado como fundamental para a 
Copel Telecomunicações é de que os front–
ends sejam concebidos juntamente com os 
futuros usuários do sistema de informação, e 
com base no mapeamento dos processos e 
fluxo de atividades; pois, muitas vezes, a 
concepção dos front-ends é feita por 
profissionais de TI somente, e o resultado acaba 
não satisfazendo plenamente o usuário final 
[30]. 
 
Nas experiências que a Copel 
Telecomunicações teve nessa área, a 
metodologia do Project Management Book of 
Knowledge – PMBOK [31] mostrou-se bastante 
adequada para o mapeamento das atividades. 
E, com respeito à operacionalização do 
PMBOK, a área de TI da Copel tem 
recomendado, como ferramenta, o sistema 
Primavera [32], principalmente por possibilitar 
uma visão ampla das atividades, no nível de 
toda a corporação. 
 
Um outro fator a ser também considerado é que, 
muitas vezes, os processos permeiam 
diferentes departamentos da empresa, sendo 
importante que os front-ends obedeçam, 
prioritariamente, ao fluxo de atividades do 
processo como um todo. Front-ends 
fundamentados no organograma funcional da 
corporação tendem a ser operacionalmente 
ineficientes [33, 34, 35, 36].  
 
Além das claras vantagens operacionais desse 
procedimento, a organização dos front-ends por 
processos e não por departamento também 
contribui para a formação de equipes 
interdisciplinares, aumentando a sinergia da 
força de trabalho, como também para a 
transformação do conhecimento tácito em 
explícito. Adicionalmente, a montagem dos 
front-ends desta forma, permite a identificação 
de gargalos na execução das atividades [37, 38, 
39, 40].  
 
Finalmente, e ainda com respeito aos front-
ends, a adoção de um sistema de informação 
em plataforma web é indicada para o caso da 
Copel Telecomunicações, pois a Internet elimina 
distâncias, facilita a implantação de novas 
frentes de vendas e proporciona maior agilidade 
nas cotações para os clientes [41]. Além disso, 
ela está disponível em todas as estações de 
trabalho conectadas na rede corporativa da 
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Copel, suprimindo a necessidade de instalações 
de softwares adicionais. 
 
 
6 A agilidade nos relatórios 
 
Uma das grandes dificuldades que são algumas 
vezes enfrentadas pelos usuários de sistemas 
de informação corporativos é a pequena 
flexibilidade para a geração de novos relatórios. 
 
Dependendo da arquitetura do sistema 
implementado, a geração de novos relatórios 
passa a depender de assessoria técnica a ser 
prestada por profissionais de TI, não 
possibilitando a independência que o usuário 
normalmente deseja para melhor desenvolver o 
seu trabalho. 
 
Deste modo, no caso da Copel 
Telecomunicações, um dos requisitos que os 
usuários julgam como sendo de fundamental 
importância é a flexibilidade para que o próprio 
usuário possa gerar, rapidamente e de modo 
facilitado, relatórios com diferentes tipos de 
dados e formatos. 
 
 
7 O órgão regulador 
 
No caso específico das prestadoras de serviços 
de telecomunicações, faz-se necessário 
considerar que essas empresas são reguladas 
por uma agência nacional que faz várias 
exigências. A Copel Telecomunicações, em 
particular, é detentora de autorização para 
explorar o Serviço de Comunicação Multimídia - 
SCM, sendo este regulamentado e outorgado 
pela Agência Nacional de Telecomunicações – 
Anatel [42].  
 
O cenário das telecomunicações no país sofreu 
mudanças significativas na última década, a 
maioria delas provenientes das alterações 
regulatórias iniciadas com a publicação Lei 
Geral da Telecomunicações de 1997, que 
resultou na substituição do monopólio estatal 
por um ambiente altamente competitivo e 
dotado de elevada diversidade tecnológica. 
 
Com a missão de promover continuamente o 
desenvolvimento das telecomunicações no 
Brasil, a Anatel, através do SCM, inseriu uma 
competição expressiva no mercado de 
pequenas, médias e grandes empresas, tendo 
em vista que, atualmente, já existem 
aproximadamente 500 empresas com essa 
autorização, em todo o país. 
 
Acompanhando esta evolução e na condição de 
agência reguladora, outra prioridade da Anatel é 
defender os interesses da sociedade; e para 
isso, tem atuado continuamente na monitoração 
e fiscalização das prestadoras, medindo 
desempenho e estabelecendo diversas 
obrigações que estas devem cumprir. Com a 

implantação de sistemas de cadastramento de 
informações via web, a agência, suportada pela 
legislação vigente, está freqüentemente 
ampliando sua capacidade de avaliar as 
empresas e monitorar o mercado. 
 
Portanto, a diversidade de informações 
técnicas, administrativas e financeiras exigidas 
pela Anatel da Copel Telecomunicações 
também deve ser considerada como justificativa 
importante no processo de concepção e 
implantação de um banco de dados corporativo. 
Faz-se importante ressaltar que a utilização de 
informações provenientes de bancos de dados 
isolados e sem vínculos pode gerar erros e 
inconsistências passíveis de sanções. 
 
Note-se, ainda, que a ausência de uma fonte de 
informações centralizada com flexibilidade de 
relatórios, além das desvantagens supracitadas, 
pode ocasionar atrasos de preenchimento em 
conseqüência da dificuldade na coleta das 
informações. A Anatel geralmente estabelece 
prazos curtos para a entrega de dados e a não 
obediência destes pode implicar em multas e 
sanções diversas.  
 
Considerando os fatos apresentados, outro 
requisito importante para o sistema de 
informações das prestadoras é a viabilização de 
ferramentas que possibilitem a troca automática 
de informações com os web servers da Anatel, 
com vistas à obediência aos prazos e à 
otimização do desempenho da equipe técnica 
da prestadora, através da eliminação da 
redigitação dos dados no site da agência. 
 
 
8 Os requisitos de usuários para o sistema 

de informações corporativo da Copel 
Telecomunicações 

 
Barbieri [43] afirma que “é cada vez maior a 
presença de profissionais das áreas usuárias 
nas equipes de sistemas, e que restará, aos 
analistas de sistemas, realizarem o meio campo 
entre negócios e informática”. Silva [44] cita que 
a participação do usuário na especificação dos 
requisitos, das características operacionais, da 
interface homem/aplicativo, dos controles 
internos e de outros atributos, é fundamental 
para o sucesso de um sistema de informação. 
Hwang e Thorn [45] colocam que existe uma 
grande correlação entre o envolvimento do 
usuário no desenvolvimento de sistemas e o 
sucesso destes, e sugerem, aos 
desenvolvedores, que adotem esta prática 
visando o aumento do sucesso de seus 
sistemas. 
 
Tendo em vista as considerações apresentadas, 
e com o objetivo de constituir, para a Copel 
Telecomunicações, um sistema de informações 
apoiado por um banco de dados corporativo, 
foram delineadas as seguintes características 
fundamentais, que não são especificações 
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técnicas, mas requisitos estabelecidos pelos 
futuros usuários: 
 
i O software deve ser de padrão aberto e 

permitir, à Copel, pleno acesso aos dados 
originais (raw data); 

 
ii O sistema de informações deve ser 

organizado a partir do levantamento e 
documentação das atividades da Copel 
Telecomunicações, o que deve ser 
preferencialmente realizado através da 
metodologia do PMBOK, que possui 
reconhecimento internacional; 

 
iii Os front-ends devem possuir design 

padronizado e ser construídos visando 
utilização amigável e intuitiva; 

 
iv Os front-ends devem possibilitar diálogo 

com a web, tanto para alimentação de 
informações, como para consulta ao 
sistema, e produção de relatórios; 

 
v Devem ser disponibilizados recursos que 

possibilitem upload de arquivos para 
dentro do sistema; 

 
vi A solução deve permitir separar a camada 

de apresentação da camada de 
representação interna dos dados, 
possibilitando desenvolvê-las 
separadamente; 

 
vii A solução deve possibilitar interação com 

sistemas de informação externos à Copel e 
à Copel Telecomunicações, através do site 
de empresas ou organismos externos (por 
exemplo, deve permitir a exportação e 
importação de dados diretamente ao 
sistema da Anatel, através do site daquela 
Agência); 

 
viii A solução a ser adotada deve permitir que 

a Copel Telecomunicações possa, com 
agilidade, flexibilidade e independência da 
Copel TI e das empresas terceirizadas 
(integradoras e de software), fazer 
alterações nos front-ends e nos relatórios, 
de forma a adaptá-los para o atendimento 
de cada nova demanda específica;   

 
ix A solução para geração de relatórios deve 

possibilitar a visualização e impressão das 
informações nas diversas formas usuais: 
textos, gráficos multidimensionais, tabelas, 
fotos e mapas; 

 
x Devem ser disponibilizados assistentes 

(wizards) para criação de relatórios, 
aplicativos de entrada de dados, 
importação de planilhas e dados externos; 

 
xi A autenticação dos usuários deve ser 

centralizada, implementada fora das 
aplicações; 

 
xii Devem ser disponibilizados recursos para 

definir privilégios de acesso seletivos aos 
aplicativos desenvolvidos. A administração 
destes privilégios deve ser centralizada e 
fora da lógica do aplicativo; 

 
xiii Deve haver recursos para interação com 

os bancos de dados Oracle, permitindo 
aos usuários visualizar objetos e executar 
comandos SQL; 

 
xiv A solução deve permitir a integração com 

rotinas desenvolvidas em JavaScript para 
enriquecer as interfaces com o usuário, 
caso seja necessário; 

 
xv Deve permitir a integração com rotinas 

desenvolvidas em PL/SQL para 
implementar lógicas de negócio 
complexas, caso seja necessário; 

 
xvi Deve disponibilizar recursos para envio de 

mensagens através de e-mail, disparados 
na ocorrência de eventos. 

 
xvii Caberá, à área de TI da Copel, a 

viabilização dos seguintes itens: 
 

a) Migrar os atuais sistemas “caixa preta”, 
para a nova plataforma aberta; 

 
b) Determinar quais as ferramentas a 

serem utilizadas, para satisfazer às 
demandas aqui apresentadas; 

 
c) Prestar consultoria técnica para os 

diversos setores da Copel 
Telecomunicações, com o objetivo de 
levantar e documentar as atividades, 
no software Primavera, de acordo com 
a metodologia do PMBOK; 

 
d) Implementar os front-ends, com base 

nas atividades levantadas. A solução 
deve possibilitar facilidade e agilidade 
para que o próprio usuário (Copel 
Telecomunicações) possa vir a realizar 
modificações; 

 
e) Executar o projeto do sistema de 

informações (estruturação e 
implementação das tabelas do banco 
de dados corporativo), com base nos 
front-ends; 

 
f) Implementar rotinas para eliminar a 

redundância e inconsistência entre as 
várias fontes de informação; 

 
g) Implementar as políticas de segurança 

de acesso às informações; 
 

h) Garantir segurança de armazenamento 
e integridade das informações; 
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i) Utilizar plataforma unificada para 
resguardar as informações (backup); 

 
j) Implementar ferramenta para produção 

de relatórios via web (browser), bem 
como facilidade e agilidade para que o 
próprio usuário possa vir a desenvolver 
novos relatórios; 

 
k) Implementar os demais recursos 

descritos nesse artigo. 
 
Todos os requisitos aqui apresentados foram 
preliminarmente verificados, junto à área de TI 
da Copel, quanto à viabilidade técnica de sua 
implementação. 
 
 
9 Conclusões e recomendações 
 
O artigo apresenta uma série de requisitos 
considerados necessários para a concepção e 
implementação, em uma empresa de base 
tecnológica, de um sistema de informações com 
um banco de dados corporativo.  
 
O artigo é particularmente voltado para 
empresas de telecomunicações, tendo sido 
adotada, como estudo de caso, a empresa 
Copel Telecomunicações.  
 
Apresentados os requisitos, que foram 
elaborados sob o ponto de vista dos seus 
futuros usuários, constatou-se a relevância da 
implantação de um banco de dados corporativo 
na Copel Telecomunicações, por vários fatores, 
incluindo: 
 
- Enquanto não é implantado um banco de 
dados corporativo, em uma empresa como a 
Copel Telecomunicações, várias soluções 
isoladas começam a ser implementadas nos 
departamentos da corporação, as quais não 
obedecem a um padrão geral, não produzem a 
integração necessária na empresa e, muitas 
vezes, são elaborados em plataformas não 
profissionais, e que são, portanto, inseguras e 
arriscadas; 
 
- A dinâmica de evolução do setor de 
telecomunicações demanda a implementação 
de um sistema de informações corporativo que 
absorva as mudanças com facilidade e 
segurança; 
 
- Um banco de dados corporativo exige o 
estabelecimento de responsabilidades na sua 
manutenção, o que é de fundamental 
importância para a boa gestão da empresa; 
 
- Sendo os front-ends implementados a partir do 
mapeamento das atividades desenvolvidas na 
empresa, todos os processos deverão fluir com 
maior rapidez, segurança e eficiência; 
 

- As exigências da agência reguladora, se não 
forem cumpridas, ou se o forem mas com 
atrasos, além das sanções previstas, podem 
prejudicar de modo significativo o dinamismo e a 
agilidade da empresa, no que tange à 
ampliação da rede e atendimento aos seus 
clientes. 
 
Isto posto, recomenda-se a implantação de um 
banco de dados corporativo na Copel 
Telecomunicações, a partir dos requisitos aqui 
propostos. 
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Abstract: The LiDAR (Light Detection And 
Ranging) technique is traditionally used to 
construct very accurate digital terrain models 
(DTM) due mainly to its ability to easily acquire 
data, to provide grographically referenced 
coordinates and information on the elevation of 
mapped objects. 

The aim of the work described in this paper is to 
automatically identify and separate the power 
transmission lines in point clouds acquired by 
LiDAR and to demonstrate a useful application of 
LiDAR. 

The identification of the power transmission lines is 
acomplished through the processing of a clustering 
fuzzy c-means algorithm. The technique consists 
of using grey levels and heights provided by the 
LiDAR data processing. The data is fed into the 
fuzzy c-means algorithm so that the clusters can 
be determined. 

The preliminary results obtained were considerably 
promising. As final results of this work, a high 
degree of automation in the process of power 
transmission lines identification is expected, 
therefore reducing the need for supervision 
through human operation. 

Resumo: A técnica de mapeamento digital a laser, 
ou LiDAR (Light Detection And Ranging), é 
tradicionalmente utilizada na confecção de 
modelos digitais de terrenos (MDT) devido à sua 
facilidade de aquisição dos dados, fornecendo 
coordenadas referenciadas geograficamente e 
altitude do objeto mapeado. 

O objetivo deste trabalho é identificar linhas de 
transmissão de energia elétrica em nuvens de 
pontos adquiridas pelo LiDAR, demonstrando uma 
aplicação bastante útil de imagens LiDAR. 

A identificação das linhas de transmissão é feita 
processando o algoritmo de determinação de 
agrupamentos fuzzy c-means. A técnica consiste 
em utilizar os níveis de cinza e altura, obtidos pelo 
processamento dos dados do LiDAR, e submetê-
los à determinação de agrupamentos. 

Os resultados preliminares obtidos são 
considerados promissores. Como resultados finais 
deste trabalho, espera-se um alto grau de 
autonomia no processo de identificação de linhas 
de transmissão, diminuindo assim a necessidade 
de supervisão do operador humano. 

Palavras-Chave: LiDAR, LaDAR, Fuzzy c-means, 
Segmentação, Classificação, Mapeamento a 
Laser. 

1 Introdução 

Os trabalhos de segmentação e classificação de 
imagens LiDAR ainda são escassos na 
comunidade científica. Cabe esclarecer que esse 
tipo de imagem é resultado de um pós-
processamento dos dados obtidos pelas técnicas 
de mapeamento. Elas compreendem a análise do 
primeiro e do último eco do laser e transformação 
da nuvem de pontos em uma imagem matricial em 
níveis de cinza. 

A segmentação de imagens geralmente é utilizada 
para auxiliar o processo de classificação. Nessa 
área de atuação podem-se destacar alguns 
trabalhos utilizando imagens LiDAR. Roggero [9] 
utiliza diretamente os dados de mapeamento a 
laser a fim de estabelecer uma análise dos dados 
segundo a componente principal e em seguida é 
aplicado um algoritmo de crescimento de regiões 
com o intuito de segmentar a imagem. Outro 
trabalho que envolve crescimento de regiões é o 
de Lucieer e Stein [2] que utiliza os dados relativos 
ao nível de cinza a fim de produzir um descritor de 
textura para caracterizar as regiões da imagem. 

No tocante à classificação de imagens LiDAR, 
Baltsavias [3] desaconselha utilizar somente os 
dados fornecidos pelo mapeamento a laser, pois a 
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complexidade de classificação das imagens é 
muito alta. Muitas das abordagens encontradas 
fazem uso dos dados do LiDAR em conjunto com 
dados de aerofotogrametria, o que melhora a 
precisão do processo de classificação. 

O presente trabalho utiliza somente dados do 
sistema LiDAR para fins de classificação de linhas 
de transmissão e mostra que resultados 
interessantes podem ser obtidos. 

1.1 Descrição do problema 

O problema de classificar imagens é comum na 
área de processamento de imagens digitais. Um 
observador humano pode facilmente identificar em 
uma imagem proveniente de aerofotogrametria, 
diferentes classes de objetos, tais como vegetação 
e construções, mediante conceitos de cores e 
formas. No entanto, em imagens menos ricas em 
dados, como as imagens LiDAR, a identificação é 
dificultada, pois, neste contexto, as características 
de forma não são tão evidentes. Além disso, a 
imagem gerada não contém informações de cor, 
sendo, portanto, monocromática. Neste caso, um 
rio pode possuir níveis de cinza semelhantes aos 
das linhas de transmissão. 

Para entender como a imagem adquirida por 
perfilamento a laser é gerada, é necessário 
esclarecer que o laser é uma luz monocromática 
que, ao incidir em um anteparo, reflete parte dessa 
luz em uma banda espectral. Os sensores 
responsáveis por captá-la convertem o percentual 
refletido em uma escala de níveis que varia do 0 
(total absorção), ao 255 (total reflexão). O grande 
problema consiste em identificar o percentual de 
refletância dos materiais para a fonte de luz 
empregada. 

Em se tratando de mapeamento a laser, esta 
identificação deve ser realizada em função do 
comprimento de onda do laser empregado. 
Determinados materiais respondem melhor a um 
comprimento de onda do que outro. Wher e Lohr 
[1] citam que glaciários respondem de forma 
positiva a comprimentos de onda de 1560nm e 
negativamente a comprimento de ondas de 
800nm, ou seja, se o objetivo é mapear glaciários 
deve-se optar por um aparelho cujo comprimento 
de onda seja de 1560nm. 

Outro fato é que diferentes materiais podem 
responder de forma similar a uma mesma fonte de 
laser. Isso particularmente inviabiliza a 
classificação da imagem considerando apenas o 
nível de cinza. Devido a esse problema, algumas 
abordagens de classificação de imagens utilizam o 
mapeamento a laser somente para fins de 
determinação de altura de objetos e a 
classificação propriamente dita é executada 
através de fotos provenientes de 

aerofotogrametria ou por imagens multiespectrais, 
tais como imagens de satélites, como descrito por 
Centeno et al. [6] em sua abordagem de análise 
de modelos numéricos de elevação derivados de 
laser scanner para o monitoramento urbano. 

1.2 Objetivos 

O objetivo desse trabalho é propor uma 
metodologia baseada em sistemas fuzzy, 
basicamente agrupamentos fuzzy c-means, para 
auxiliar na classificação primária de dados obtidos 
a partir de mapeamento digital a laser. 

A vantagem de trabalhar com agrupamentos fuzzy 
c-means é que não existe uma relação 
determinante entre o dado e o agrupamento o qual 
pertence. O relacionamento entre o dado e o 
agrupamento é feito através de um grau de 
pertinência que pode variar de 0 a 1, onde 0 indica 
a exclusão total desse dado do agrupamento e 1 
indica a inclusão total do dado no agrupamento. 

O agrupamento será usado para identificar regiões 
de similaridade por níveis de cinza e altura. 

2 Fundamentação teórica 

Para uma melhor compreensão do trabalho aqui 
descrito, são necessárias uma fundamentação 
teórica relacionada a mapeamento digital a laser e 
uma descrição suficientemente detalhada do 
algoritmo fuzzy c-means, feitas nas seções 
subseqüentes. 

2.1 Mapeamento digital a laser (LiDAR) 

A técnica LiDAR, baseia-se nas técnicas de radar. 
A grande diferença é que, ao invés de utilizar 
ondas de rádio para detectar os obstáculos, o 
LiDAR faz uso de pulsos laser. 

Um pulso laser é emitido pelo aparelho de 
mapeamento e, ao atingir um obstáculo, retorna 
ao aparelho no qual, por meio de equipamentos 
acessórios ao LiDAR, o obstáculo é referenciado 
por suas coordenadas geográficas e por sua 
altitude. Alguns sistemas são capazes de medir a 
intensidade de retorno do pulso laser, fornecendo 
assim um quarto dado acerca do obstáculo a ser 
explorado. 

O produto final do mapeamento, geralmente, é um 
arquivo em formato texto contendo as 
coordenadas geográficas, a altitude do obstáculo e 
a intensidade com que o laser retornou ao 
aparelho. Esse conjunto de dados também é 
conhecido como nuvem de pontos. A nuvem de 
pontos pode ser processada de forma a gerar um 
modelo digital de terreno (MDT). Esse modelo é 
uma representação tridimensional do terreno que 
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foi mapeado desprezando suas elevações. Um 
MDS (Modelo Digital de Superfície) também pode 
ser obtido pelo processamento dos dados que 
formam a nuvem de pontos. O modelo de 
superfície é um modelo tridimensional da área 
mapeada considerando as elevações do terreno, 
como construções e árvores [10]. 

A figura 1 mostra uma nuvem de pontos vista de 
cima e considerando somente o nível de cinza. A 
figura 2 mostra a mesma nuvem de pontos 
distribuída no espaço. 

 

Figura 1: Visualização dos níveis de cinza da 
nuvem de pontos. 

 

 

Figura 2: Nuvem de pontos representada em três 
dimensões. 

Informações mais detalhadas sobre a técnica 
LiDAR podem ser encontradas nos trabalhos de 
Wher e Lohr[1] e Baltsavias[3]. 

2.2 Algoritmo fuzzy c-means 

O algoritmo fuzzy c-means é utilizado para 
determinar agrupamentos e seus centros segundo 
a norma euclidiana existente entre um dado e os 
centros dos agrupamentos. O raciocínio para 
entender a relação entre um dado e o 
agrupamento é o seguinte: Quanto mais próximo 
do centro de um agrupamento o dado estiver, 
maior será seu grau de pertinência a esse 
agrupamento. 

Dado um grupo de dados X = {x1, ... , xn}, onde 
cada ponto xk (k=1, ... ,n) é um vetor em  ℜp, Ucn 
representa um grupo de matrizes reais c x n, e c é 

um inteiro que obedece a relação nc <≤2 , a 
partição fuzzy definida para X é 
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onde uik é o grau de pertinência para xk em um 
agrupamento i (i=1, ... , c) [11]. 

A forma de determinar se o algoritmo fuzzy c-
means encontra uma partição fuzzy ótima é 
definida por 
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Em (2), V= (v1, ... , vc) é a matriz que contém os 
centros dos agrupamentos onde todo vi ∈ ℜp, m é 
um peso constante entre [1,∞) que influencia no 
valor de pertinência [11]. 

O centro )(t
iv  de cada agrupamento i (i=1, ... ,c) 

para uma iteração t, pode ser calculado segundo a 
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De posse dos novos centros )(t
iv , os valores de 
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O algoritmo fuzzy c-means pode ser executado da 
seguinte maneira: 

1. Escolher um valor para c, m e ε [11]. 

2. Gerar aleatoriamente a partição fuzzy U0 
obedecendo às restrições impostas por (1). 

3. Atribuir ao contador de iterações t o valor 0. 

4. Atribuir 0)( =t
mJ . 

5. Calcular os centros 
)(t

iv  segundo a equação 

(3). 

6. Calcular a função objetivo 
)1( +t

mJ  por meio de 

(2). 
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7. Calcular os graus de pertinência 
)1( +t

iku  

segundo a equação (4). 

8. Calcular 
)()1( t

m
t

m JJ −= +δ . 

9. Incrementar o contador de iterações t. 

10. Se condição de saída = falso então ir para o 
passo 5. Senão, finalizar o algoritmo. 

A chamada condição de saída é atingida quando  
δ ≤ ε ou um pré-determinado número de iterações 
é alcançado. 

3 Estado da arte 

No campo da segmentação de imagens pode-se 
destacar a abordagem de Cinque et al. [7] que 
propõe segmentação de imagens baseada em 
agrupamentos fuzzy. Cinque et al. utilizam uma 
versão alterada do modelo de determinação de 
agrupamentos chamado de ART (Adaptive 
Resonance Theory) e os dados utilizados 
consistem de níveis de cinza, variação total e 
variação mínima em uma amostra de pixels, 
geralmente uma janela que varia de 3x3 até 9x9. 

Para classificação de imagens Leduc [4] propõe 
uma classificação baseada na interseção das 
funções de pertinência. Essas funções de 
pertinência caracterizam cada classe a ser 
explorada. Quando estas possuem um ponto de 
interseção em um valor de pertinência alto, por 
exemplo, 0,8, pode-se afirmar que existe um alto 
grau de confusão entre essas duas classes. Se o 
contrário ocorrer, ou seja, o ponto de interseção 
está situado em um valor de pertinência baixo, 
pode-se concluir que o grau de confusão entre as 
classes é baixo e que cada função descreve bem 
suas classes. 

A abordagem descrita por Bao [8] utiliza 
agrupamentos (clusters) fuzzy na classificação de 
imagens de satélite. Bao aplica o agrupamento 
fuzzy c-means para determinar os centros dos 
agrupamentos e o método do vizinho mais 
próximo, segundo a menor distância entre o ponto 
e os centros dos agrupamentos para determinar a 
qual agrupamento pertence o ponto em questão. 
Essa abordagem mostrou grande eficiência em 
imagens de satélite. 

No campo do mapeamento a laser e classificação 
de imagens a metodologia descrita por Ribeiro et 
al. [5] é uma das poucas que aplicam sistemas 
fuzzy em sua composição. Ribeiro et al. utilizam 
três variáveis (brilho, desvio padrão e a relação 
entre o valor médio do último eco e o somatório 
das médias dos primeiros e últimos ecos) para 
cada classe. Após a definição das variáveis ele as 
submete a um método de inferência fuzzy onde a 
implicação das regras é dada pelo mínimo. Os 
resultados se mostraram melhores que os obtidos 
pelo método da distância mínima. 

4 Metodologia proposta 

A abordagem proposta neste trabalho é baseada 
na segmentação de imagens utilizando o algoritmo 
de determinação de agrupamentos fuzzy c-means 
com o intuito de definir regiões similares segundo 
critérios de nível de cinza e altura. 

Como a técnica LiDAR fornece dados de altitude e 
os dados necessários para classificar as linhas 
são alturas, foram utilizados os dados referentes 
ao primeiro e ao último eco do laser para 
determinar a altura de cada ponto amostrado. 

Os dados relativos ao primeiro eco correspondem 
a pontos de elevações, tais como linhas de 
transmissão e árvores, e ainda os pontos do 
terreno. Os dados relativos ao último eco 
correspondem somente aos pontos de terreno 
sem pontos de elevação. 

Para determinar a altura dos pontos, optou-se por 
amostrá-los em matrizes. 

As linhas das matrizes correspondem às 
coordenadas y e suas colunas às coordenadas x. 
A resolução dessa matriz é de 0,25m, ou seja, 
tanto as coordenadas x quanto as coordenadas y 
eqüidistam em 0,25m umas das outras. No interior 
de cada célula estão presentes os dados de 
altitude. 

Se dois ou mais pontos concorrerem a ocupar 
uma mesma célula, seleciona-se o ponto de maior 
altitude e os pontos preteridos são excluídos da 
amostra. 

Durante o mapeamento podem ocorrer falhas na 
aquisição de dados de forma que os pontos 
amostrados não preencham as matrizes em sua 
totalidade. Para suprir a ausência de dados 
utilizou-se uma interpolação cúbica de maneira a 
preencher as células faltantes. 

As alturas são determinadas pela diferença entre a 
matriz de elevações e a matriz de terreno, 
resultando em uma matriz de alturas. As alturas 
obtidas são incorporadas aos pontos de elevação, 
definindo um quinto atributo além dos atributos já 
descritos, a saber, coordenadas x e y, altitude e 
nível de cinza. 

Os agrupamentos são determinados pela 
distribuição do nível de cinza e altura no plano 
cartesiano, onde no eixo x são dispostos os níveis 
de cinza e no eixo y as alturas. A figura 3 ilustra 
essa distribuição. 
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Figura 3: Distribuição dos dados Nível de Cinza x 
Altura. 

Supondo que esses dados fossem submetidos ao 
processo de determinação de agrupamentos, os 
centros encontrados ficariam distribuídos ao longo 
do eixo dos níveis de cinza e praticamente 
desconsiderando os dados de altura. Como a 
intenção é que pelo menos um dos centros 
represente uma região alta, de forma a levar em 
conta os dados de altura, foi estabelecida uma 
equivalência entre os dados de altura e nível de 
cinza através de um fator multiplicador para os 
dados de altura, obtido através da razão entre o 
maior nível de cinza e a maior altura. 

A nova distribuição dos dados, considerando a 
equivalência entre o nível de cinza e a altura é 
mostrada na figura 4. 

 

Figura 4: Distribuição dos dados Nível de Cinza x 
Altura após aplicação do fator multiplicador aos 

dados de altura. 

A disposição destes dados dificultam a localização 
dos agrupamentos. Devido a uma maior 
concentração de dados numa região caracterizada 
por baixos valores de alturas, pode-se supor que 
os centros dos agrupamentos serão também 
identificados com baixos valores de altura. 
Prevendo esse efeito, foram efetuados também 
experimentos atribuindo diferentes pesos para os 

dados de altura. Esses pesos são aplicados com o 
intuito de fornecer uma maior distinção entre os 
agrupamentos que se estendem ao longo do eixo 
y dos que estão ao longo do eixo x. Em outras 
palavras espera-se que um centro seja identificado 
com um alto valor de altura e um baixo nível de 
cinza. 

Depois de aplicado o algoritmo de determinação 
de agrupamentos é necessário definir a qual 
agrupamento o dado pertence. Considerando que 
cada dado xk (k=1, ... ,n) tenha um grau de 
pertinência em relação a c agrupamentos (i=1, 
...,c), a escolha do agrupamento será definida em 
função do maior grau de pertinência do maior uik. 
Desta maneira, afirma-se que o dado xk pertence 
ao agrupamento i. A grande desvantagem desta 
técnica é desconsiderar o grau de confusão que 
pode existir entre os agrupamentos. Por exemplo, 
considerando um dado xk qualquer que possua 
graus de pertinência na ordem de u1k=0,49 e 
u2k=0,51 a abordagem determinará que o dado 
pertence ao agrupamento 2 desconsiderando o 
alto índice de confusão existente. 

5 Simulação e resultados 

Os dados utilizados na metodologia proposta, 
foram obtidos através da técnica de mapeamento 
digital a laser e correspondem a um trecho de 
aproximadamente 4,5 km de uma linha de 
transmissão. Para minimizar o esforço 
computacional optou-se por dividir a linha em 
trechos menores, que variam de 250 a 260 
metros. 

Inicialmente, os dados foram tratados a fim de 
remover pontos cujo nível de cinza nc não 
obedecem a restrição 0 ≤ nc ≤ 255 e ainda pontos 
com coordenadas x, y e z iguais, mas níveis de 
cinza diferentes. Esses pontos, considerados 
dados impróprios, estão em torno de 1% do total 
de pontos amostrados. 

Para demonstrar a técnica foram escolhidos dois 
trechos com características opostas. O primeiro 
possui um grande contraste entre a linha de 
transmissão e os demais objetos da imagem. Esse 
trecho pode ser visto nas figuras 1 e 2 e será 
referenciado como primeira amostra. No segundo 
trecho, referenciado nesse trabalho como segunda 
amostra, uma área pertencente ao fundo da 
imagem confunde-se com a linha de transmissão, 
em função dos seus níveis de cinza, como pode 
ser observado na figura 5. A figura 6 evidencia a 
distribuição dos pontos em três dimensões. 
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Figura 5: Segunda amostra em níveis de cinza. 

 

 

Figura 6: Distribuição espacial da segunda 
amostra. 

O algoritmo fuzzy c-means foi implementado no 
toolbox de sistemas fuzzy presente no software 
Matlab versão 6.0 release 12 e foi aplicado aos 
dados da primeira e da segunda amostra. Os 
parâmetros utilizados para o algoritmo foram m=2, 
número máximo de iterações igual a 200 e              
ε = 1e-5. 

O número de agrupamentos foi estimado em dois, 
um para a linha de transmissão e o outro para os 
demais componentes da imagem, classificado 
como fundo da imagem. 

Com o objetivo de descobrir se, efetivamente, 
existe a necessidade de utilizar pesos para 
enfatizar a importância da altura no algoritmo, 
alguns testes foram realizados. Por meio destes 
testes realizados para ambas as amostras, 
descobriu-se que o peso 4, ou seja, multiplicar 
todos os dados de altura por 4, desloca 
significativamente um dos centros para altos 
valores de y. 

Isso pode ser observado, para a amostra A, na 
tabela 1 e figuras 7, 8, 9 e 10. 

Os testes evidenciam que a distribuição das 
amostras é afetada conforme o peso atribuído à 
altura varia. Esse experimento serviu de base para 
determinar o peso a ser adotado na identificação 
de linhas de transmissão. Pode-se concluir que 
utilizando o peso 4 existe uma melhor definição 
entre o agrupamento de linhas de transmissão, 

que possuem níveis de cinza baixo e alto valores 
de altura, e o agrupamento que representa os 
demais elementos da imagem. 

Tabela 1: Peso atribuído às alturas e deslocamento dos 
centros dos agrupamentos. 

Centro Linha 
Transmissão Centro Fundo 

Peso 
Nível de 

Cinza 

Altura 
real 
(m) 

Nível de 
Cinza 

Altura 
real 
(m) 

1 96,9676 0,5606 141,2680 0,2541 
2 97,2117 0,4988 140,3151 0,3008 
3 96,6513 0,5091 139,3247 0,3127 
4 11,7293 15,938 123,4456 0,0976 

 

 

Figura 7: Distribuição das amostras em dois 
agrupamentos e peso para altura igual a 1. 

 

Figura 8: Distribuição das amostras em dois 
agrupamentos e peso para altura igual a 2. 
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Figura 9: Distribuição das amostras em dois 
agrupamentos e peso para altura igual a 3. 

 

Figura 10: Distribuição das amostras em dois 
agrupamentos e peso para altura igual a 4. 

Definidos o número de agrupamentos e o peso 
que será atribuído à altura, submeteram-se os 
dados de ambas as amostras ao algoritmo de 
determinação de agrupamentos. 

Os centros obtidos V1 e V2 podem ser 
visualizados na tabela 2. A coluna NC 
corresponde ao nível de cinza, AA é a altura 
usada na determinação de agrupamentos (altura 
real x fator x peso) e AR é a altura real em metros. 

O centro V1 em ambas as amostras é o centro do 
agrupamento das linhas de transmissão. Pode-se 
notar que a altura real dos centros V1 é um valor 
alto em relação a V2. Seu nível de cinza é baixo 
também em comparação a V2. Essas 
características seguramente classificam a linha de 
transmissão no agrupamento 1. 

A distribuição das amostras pode ser observada 
nas figuras 11 e 12. Os agrupamentos 
representados pela cor preta são os dados que 
representam a classe de linha de transmissão. Os 
demais objetos da imagem são representados 
pela cor cinza. Na segunda amostra, nota-se que 

alguns pontos que possuem níveis de cinza 
elevados são classificados como linha de 
transmissão. Esse fato acarreta em um erro de 
classificação. 

 

 

Figura 11: Distribuição dos agrupamentos da 
primeira amostra. 

 

Figura 12: Distribuição dos agrupamentos da 
segunda amostra. 

As nuvens de pontos da primeira e segunda 
amostra são visualizadas nas imagens 13 e 14. Na 
segunda amostra verificou-se que alguns pontos 
da vegetação foram classificados como linha de 
transmissão (figura 14 canto inferior esquerdo). 
Embora apenas 0,26% do total de pontos tenham 
sido mal classificados, a porcentagem de erro não 
pode ser desprezada, pois estes pontos 
representam 7% dos pontos classificados como 
linha de transmissão. 
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Tabela 2: Centro dos agrupamentos para a primeira e segunda amostra. 

V1 V2  Fator 
NC AA AR NC AA AR 

Primeira 
Amostra 

7,1242 11,7293 454,1734 15,9380 123,4456 2,7806 0,0976 

Segunda 
Amostra 

5,8248 13,0907 580,5893 24,9189 146,3720 5,9423 0,2550 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Linha de transmissão identificada na primeira 
amostra. 

 

 

Figura 14: Linha de transmissão identificada na segunda 
amostra. 

6 Conclusão 

Com base nos resultados obtidos, verificou-se que 
a classificação de linhas de transmissão de 
energia elétrica com base nos níveis de cinza e 
altura é uma tarefa possível. 

Os resultados obtidos com esse método são 
considerados satisfatórios porque, considerando o 
uso isolado dos dados do LiDAR, pode-se 
seguramente classificar linhas de transmissão de 
energia elétrica com uma pequena margem de 
erro. 

De forma geral os resultados da pesquisa 
apontam para melhorias na técnica. A melhoria a 
ser aplicada é a utilização da transformada de 
Hough nos dados previamente classificados por 
fuzzy c-means e isolar os cabos de transmissão 
de energia.  Com isso espera-se que uma melhor 
definição da linha de transmissão seja obtida. 
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