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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of promoting 

the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing important benefits to 
society and to the human being, by means of better products, processes, services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 

 

 

COPEL – Companhia Paranaense de Energia 
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Editorial – Issue 30 – April 2019 

Innovative minds have been playing a very important role in the area of energy, and specifically in the electric 
sector, where certain paradigms survive even after a long time of their creation and after the underlying 
motivations have been exhausted. In this context, exercising creativity and innovating become real challenges. 
The tendency to cease thinking, subjecting our minds to a situation in which no premises are questioned, creates 
a sort of wall, difficult to transpose, which separates current thinking from the world of ideas and, consequently, 
from innovative solutions for the sector. 

Were it not for the daring of such minds, it is quite possible that the sector might be even more categorically lost 
in its own meanderings. Several initiatives that seek a true differential, intrepid by nature, are beginning to take 
shape, generating promising results, even though they were probably once considered absurd by most of the 
agents and leaders, who are dazzled by assumptions that can no longer be justified. This phenomenon seems to 
be intrinsic to human nature. It is up to us, however, to exercise, at least to some extent, the action of self-
destruction. As we destruct ourselves, we tear down the assumptions that no longer make sense, opening the 
door to creating something new, with potential to bring great benefits. 

But what causes the agents of the sector to remain so deeply and for so long content with the context in which 
they work, however mistaken it seems to them? Perhaps the problem is the business mindset, that is, the 
framework of thoughts and attitudes, which determines the line of action of the agents. Small companies that 
emerge in an increasingly dynamic market, especially those that are now dedicated to alternative energy 
sources, are born with a mindset focused on innovation, because their existence are based on the differential. 
The lethargy tends to occur in greater proportion, and more easily, in large companies, which remain with the 
thought molded by the context of the past, failing to see further simply because they are not able to destruct 
themselves – from time to time – and because they are not able to question the need for a new mindset. 

How does the perpetuation of the culture averse to innovation take place? The first factor is that the company 
does not recognize that it lacks a new stance. This can be evidenced, for example, when leadership roles of 
projects seeking innovation are assigned to the same people who are responsible for routine and well-
established activities, and that is a primary strategic mistake. When one thinks of leadership, in well-established 
companies, one really thinks of people who are aligned with current business culture, that is, they have exactly 
the same mindset. These are the people that companies deem fit to conduct their business because they can 
ensure the company's survival by following the path that has been pursued from the beginning. 

In the context of the company, the theme "innovation" then acquires a difficult nature to describe, as if it were 
something subjective, an idea without form, a concept about which nothing is known, a subject about which 
much is spoken and which is expected to bloom in the same way a seed can sprout when it falls into desert soil. 
Yes, a seed can sprout on this type of soil, but that requires a lot of struggle and determination. It requires that 
almost insurmountable obstacles be overcome, not only with competence and dedication, but also with "good 
winds", opportunities provided by circumstances over which there is no control. When this happens, one can 
see an innovative enterprise taking shape, ready to reap fruit, and then an interesting phenomenon occurs: the 
good result, the result of the solitary determination of innovative people, is magically assimilated by the 
company, which takes responsibility for the product as if it had provided its development and as if it had been 
the great promoter of innovative thinking. It seems to it that what is actually done is producing good results, and 
that it is paving the way to becoming an innovative company. In this way, the success of that seed that sprouted 
in the desert becomes a mechanism for perpetuating the policies that preserve the desert itself. 

Brazilian society needs to change the mindset, and this is true also in the specific context of the electric sector. 
We have to stop staring always in the same direction, and understand what our own restrictions are. We have to 
break the tendency to seek what always seems more comfortable, in such a way as to preserve wrong models. 
So, we have to seek our own destruction. This may sound a little exaggerated, but what innovation does is just 
that: it destroys the old. It opens the way to a scenario where it is not all about the company's survival, but 
mainly about its excellence, its reputation, its ability to reach competitive differentials that can provide a special 
position in the market and in society. 
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It is not an easy task, otherwise the Brazilian society would already be reaping the fruits of innovation in a 
sustained way. The desire to produce innovation is not enough. Neither is it enough to "deploy processes" of 
innovation. It is not enough to launch incentive programmes. It is not even enough to create areas that manage 
innovation, especially when innovation does not even exist. It is necessary to change the mindset, to begin to act 
differently, to give opportunity to divergent thoughts, and finally to plow the soil so that the seeds will flourish 
without having to rely heavily on favourable circumstances. 

The four papers published in this issue highlight the comprehensiveness of the journal in terms of areas of 
knowledge. The first one describes a "geo-visualization" tool whose objective is to allow multi-layer analysis of 
data related to the deployment of small hydropower plants, thus producing a more rational decision-making 
process, which the work demonstrates through a case study in the state of Minas Gerais, Brazil. The second 
paper analyses the impacts of the participation of energy sources, referred to as "intermittent", especially the 
solar source, on the generation and operation of small hydropower plants, when the two types of sources are 
used concomitantly. The third paper analyses the Brazilian standard regarding convective coefficient values in 
thermal building projects, taking into account the climate diversity throughout the country, and advocates a 
more detailed analysis of these values based on different methods and different climate conditions. The last 
paper of this issue addresses the B3 Stock Market “Corporate Sustainability Index”, used to measure corporate 
performance in sustainability, and its importance to companies in the electricity sector wishing to attract the 
confidence of investors, employees, society and government. 

The dissemination of scientific works and innovations in the electric sector is the focus of Espaço Energia - 
Brazilian Open Journal of Energy. In order to achieve this goal, we count on the competence and dedication of 
renowned researchers around the world. Without them, we could never get the quality that this journal 
deserves. We thank all the participants and the authors of the papers of this edition. Enjoy the reading! 

 
Klaus de Geus 
Editor-in-chief 



 
                  ESPAÇO ENERGIA   |   ISSUE  30   |   APRIL  2019 
 

iv 

Editorial – Edição 30 – Abril de 2019 

Mentes inovadoras têm tido papel muito importante no âmbito da área de energia e, especificamente, no setor 
elétrico, onde determinados paradigmas sobrevivem mesmo após longo tempo de sua criação e após terem-se 
exaurido as motivações a eles subjacentes. Nesse contexto, exercer a criatividade e inovar se tornam 
verdadeiros desafios. A tendência de se paralisar o pensamento, submetendo-o a uma situação em que não se 
questionam premissas, acaba por criar uma espécie de muro, difícil de transpor, que separa o pensamento 
corrente do mundo das ideias e, consequentemente, de soluções inovadoras para o setor. 

Não fosse a ousadia de tais mentes, é bem possível que o setor estivesse, de forma ainda mais categórica, 
perdido em seus próprios meandros. Diversas iniciativas que buscam verdadeiro diferencial, intrépidas por 
natureza, sorrateiramente começam a tomar forma, gerar resultados promissores, mesmo tendo sido outrora 
consideradas absurdo pela maioria dos agentes e dirigentes, entorpecidos que estão diante de premissas que já 
não se justificam. Parece ser esse fenômeno intrínseco à natureza humana. Cabe a nós, porém, exercitarmos, 
pelo menos em certa medida, a ação da autodestruição. Ao nos autodestruirmos, acabamos com as premissas 
que não fazem mais sentido, abrindo a porta para a criação de algo novo, com potencial de trazer grandes 
benefícios. 

Mas o que leva os agentes do setor a permanecer de modo tão profundo e por tanto tempo se conformando 
com o contexto em que funcionam, por mais que lhes pareça equivocado? Talvez o problema seja o “mindset” 
empresarial, ou seja, o arcabouço de pensamentos e posturas, o qual determina a linha de ação dos agentes do 
setor. As pequenas empresas que surgem em um mercado cada vez mais dinâmico, especialmente aquelas que 
hoje se dedicam às fontes energéticas alternativas, já nascem com um mindset voltado à inovação, pois sua 
existência gira em torno do diferencial. A letargia tende a ocorrer em maior proporção, e com maior facilidade, 
nas grandes empresas, que permanecem com o pensamento moldado pelo contexto do passado, deixando de 
enxergar mais longe simplesmente por não se autodestruir – de vez em quando – nem questionar a necessidade 
de um novo mindset. 

Como se dá a perpetuação da cultura avessa à inovação? O primeiro fator é a própria falta de reconhecimento, 
por parte da empresa, de que carece de uma nova postura. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, quando se 
atribuem papeis de liderança de empreendimentos que buscam inovação às mesmas pessoas que estão à frente 
de atividades rotineiras e bem estabelecidas, o que constitui um erro estratégico primário. Quando se pensa em 
liderança, nas empresas bem consolidadas, pensa-se, na verdade, em pessoas alinhadas à cultura empresarial, 
ou seja, que têm exatamente o mesmo mindset. Essas são as pessoas que as empresas julgam preparadas para 
conduzir seus negócios, pois elas podem garantir a sobrevivência da empresa, percorrendo o caminho que vem 
sendo trilhado desde o início. 

O tema “inovação” adquire então, no contexto da empresa, uma natureza difícil de descrever, como se fosse 
algo subjetivo, uma ideia sem forma, um conceito sobre o qual nada se sabe, um assunto sobre o qual muito se 
fala e que se espera que floresça da mesma maneira como uma semente pode brotar quando cai em solo 
desértico. Sim, uma semente pode brotar nesse tipo de solo, mas isso exige muita luta e determinação. Requer 
que se vençam obstáculos quase intransponíveis, contando não apenas com competência e dedicação, mas 
também com “bons ventos”, oportunidades proporcionadas por circunstâncias sobre as quais não se tem 
controle. Quando isso acontece, pode-se ver um empreendimento inovador tomando forma, pronto para colher 
frutos, e então ocorre um fenômeno interessante: o bom resultado, fruto da determinação solitária de pessoas 
inovadoras, é magicamente assimilado pela empresa, que assume a autoria do produto como se ela tivesse 
proporcionado seu desenvolvimento e como se tivesse sido a grande fomentadora do pensamento inovador. 
Parece-lhe que o que faz está surtindo efeito, e que ela está no caminho certo para se tornar uma empresa 
inovadora. Dessa maneira, o sucesso daquela semente que brotou no deserto vira um mecanismo de 
perpetuação das políticas que preservam o próprio deserto. 

A sociedade brasileira precisa mudar o mindset, e isso é verdade também no contexto específico do setor 
elétrico. Temos que parar de olhar apenas para a mesma direção, e perceber quais são as nossas próprias 
travas. Temos que quebrar a tendência de buscar aquilo que sempre parece mais cômodo, preservando assim 
modelos equivocados. Enfim, temos que buscar nossa própria destruição. Isso parece um tanto exagerado, mas 
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o que a inovação faz é justamente isso: ela destrói o velho. Ela abre o caminho para um cenário que não trata 
apenas da sobrevivência da empresa, mas principalmente de sua excelência, de sua reputação, de sua 
capacidade para alcançar diferenciais competitivos que lhe garantam uma posição especial no mercado e na 
sociedade. 

Não é uma tarefa fácil, do contrário a sociedade brasileira já estaria colhendo os frutos da inovação de forma 
sustentada. Não basta querer fazer inovação. Tampouco basta “implantar processos” de inovação. Não basta 
ainda lançar programas de incentivo. Nem mesmo criar áreas que gerenciam a inovação, especialmente quando 
ela ainda nem existe. Deve-se, sim, mudar o mindset, começar a agir de forma diferente, dar oportunidade a 
pensamentos divergentes, enfim, arar o solo para que as sementes floresçam sem precisar depender 
fortemente de circunstâncias favoráveis. 

Os quatro artigos publicados nesta edição evidenciam a abrangência do periódico em termos de áreas do 
conhecimento. O primeiro descreve uma ferramenta de “geovisualização” cujo objetivo é permitir a análise 
multicamada dos dados relacionados à implantação de pequenas usinas hidrelétricas, tornando assim o 
processo de tomada de decisão mais racional, o que o trabalho demonstra mediante estudo de caso em uma 
região do estado de Minas Gerais. O segundo artigo faz uma análise dos impactos da participação de fontes de 
energia, designadas como “intermitentes”, em especial, a fonte solar, sobre a geração e operação de pequenas 
centrais hidrelétricas, quando os dois tipos de fonte são usados concomitantemente. O terceiro artigo faz uma 
análise de uma norma brasileira no que tange a valores de coeficientes convectivos em projetos térmicos de 
edificações, levando em conta a diversidade climática do país, e defende análises mais detalhadas de tais valores 
com base em diferentes métodos e em diferentes condições climáticas. O último artigo desta edição aborda o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial da bolsa de valores B3, usado para medir o desempenho empresarial em 
sustentabilidade, e sua importância para as empresas do setor elétrico que almejam atrair a confiança de 
investidores, empregados, sociedade e governo. 

A divulgação de trabalhos científicos e inovações no setor elétrico é o foco da Espaço Energia – Brazilian Open 
Journal of Energy. Para isso contamos com a competência e dedicação de pesquisadores de renome espalhados 
pelo mundo. Sem eles, jamais poderíamos obter a qualidade que este periódico merece. Agradecemos a todos 
os participantes e aos autores dos artigos desta edição. Boa leitura! 

 
Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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Abstract: Given the growth of electrical energy demand from 
power generating plants, a set of tools and technologies to 
organize, process and provide information that contribute to 
the increased supply of energy are required. The lack of 
information regarding the environmental scenarios in the 
regions where power plants might be established may lead to 
inefficient decisions. This situation is particularly frequent 
with small power plants. Would it be possible to analyze all 
relevant data and information related to new power plants 
deployment in a specific area? Possibly not, but the Web 
Geovisualization tool described in this paper contributes to a 
more rational decision-making process, by allowing 
multilayer analysis of data related to implementing small 
hydroelectric power plants. A case study in the "Zona da 
Mata Mineira" region, in Minas Gerais, Brazil, is presented to 
demonstrate the usefulness of the tool. 

Keywords: geosystems analysis, geovisualization, 
hydroelectric power plants, spatial data infrastructure. 

Resumo: Dado o crescimento da demanda de energia elétrica 
das usinas de geração de energia, faz-se necessário um 
conjunto de ferramentas e tecnologias para organizar, 
processar e fornecer informações que contribuam para o 
aumento da oferta de energia. A falta de informação sobre os 
cenários ambientais nas regiões onde as usinas podem ser 
implantadas termina por levar a decisões ineficientes. Essa 
situação é particularmente mais frequente quando se trata 
de pequenas usinas. Seria possível analisar todos os dados e 
informações relevantes e relacionados à construção de novas 
usinas em uma área específica? Possivelmente não, mas a 
ferramenta de Geovisualização Web descrita neste artigo, ao 
permitir a análise multicamada dos dados relacionados à 
implantação das pequenas usinas hidrelétricas, contribui 
para um processo de tomada de decisão mais racional. Para 
isso, foi realizado um estudo de caso na região denominada 
“Zona da Mata Mineira” em Minas Gerais, Brasil. 

Palavras-Chave: análise de geossistemas, geovisualização, 
pequenas usinas hidrelétricas, infraestrutura de dados 
espaciais. 

1 Introdução 

Com o aumento da complexidade das informações 
ambientais, derivadas do crescimento industrial e 
tecnológico, a visibilidade do conjunto de dados e 
informações geográficas de uma determinada região tem se 
tornado um grande desafio [1]. No entanto, negligenciar a 
visão geográfica contraria um elemento fundamental do 
processo de tomada de decisão eficiente [2] [3], pois decisões 
que envolvem problemas locais não podem prescindir da 
inclusão do conhecimento geográfico na criação e no 
funcionamento dos empreendimentos que se promovem 
sobre o território [3]. É importante que exista uma 
identificação suficientemente detalhada das características e 
dos relacionamentos das entidades e eventos envolvidos, ou 
seja, do geossistema local. Uma melhor compreensão da 
superfície terrestre e consequentemente da paisagem e do 
meio ambiente, modificados ou não pela ação do ser humano 
[4], pode ser alcançada por meio de sistemas de 
geovisualização. 

Os empreendimentos hidrelétricos se inserem nesse 
contexto, dada a necessidade de ações estratégicas no 
território, assim como as responsabilidades ambientais 
condicionadas pelos órgãos competentes [3]. 

Os conhecimentos espaciais associados às hidrelétricas 
englobam muitas informações, principalmente: cartográficas 
(mapas de base e mapas derivados); hidrográficas (os 
principais rios e afluentes, tamanho dos reservatórios, as sub-
bacias hidrográficas); mapas de risco (inundações, erosões); 
descrições do relevo; clima; fitofisionomia; dados antrópicos; 
e conhecimentos relacionados às usinas localizadas em áreas 
próximas. Assim, o conjunto desses conhecimentos permite 
uma avaliação ambiental integrada, necessária para a análise 
de implantação de usinas hidrelétricas. 

Em detalhe, as usinas hidrelétricas no Brasil são 
representadas em hierarquias [5], sendo: central geradora 
hidrelétrica (CGH) – uma unidade geradora com menos de 1,0 
MW (megawatt) de capacidade; pequena central hidrelétrica 
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(PCH) – uma unidade geradora entre 1,0 MW e 30 MW, com 
área do reservatório até 3,0km2; e usina hidrelétrica (UHE) – 
uma unidade geradora de mais de 30 MW e/ou reservatório 
com mais de 3,0 km2. Deve-se lembrar que a área do 
reservatório é delimitada pela cota d’água associada à vazão 
de cheia do período de cem anos [6]. 

Nesse contexto, percebe-se que são muitas informações 
relacionadas às diversas usinas hidrelétricas outorgadas que, 
frequentemente, precisam ser analisadas rapidamente e em 
conjunto. Contudo, isso pode ser uma tarefa difícil, complexa 
e de alto custo, principalmente para os empreendedores de 
micro empreendimentos, como uma CGH, que não possuem 
a total visibilidade dos cenários ambientais em questão [7], e 
muitas vezes não possuem os conhecimentos de 
geoprocessamento. 

Desse modo, é necessário que os dados disponibilizados 
online retratem a realidade, corrigindo duplicidades e 
atualizando informações, evitando representações falsas e 
decisões equivocadas [2]. Conforme o Conselho Nacional de 
Cartografia – CONCAR [8], tais condições evitam o 
desperdício de recursos e de esforços em um serviço já 
realizado. Por exemplo, geram economias ao não produzir 
dados já existentes ao mesmo tempo que provêm maior 
qualidade e informações sobre os dados em detalhe [9]. As 
informações sobre os dados (metadados) permitem, por sua 
vez, identificar e corrigir os dados geográficos em duplicidade 
[10]. O uso racional de recursos, assim como a exatidão 
informacional é um dos benefícios gerados pelas 
infraestruturas de dados espaciais (IDE). Isso ocorre porque 
as IDEs se baseiam em normas e padrões homologados pela 
CONCAR e sob os quais se conduz todo o processo de 
operação, manutenção e uso dos dados geográficos [11]. 

Considerando o contexto e os problemas motivadores 
apresentados, o objetivo principal do trabalho aqui descrito 
é projetar e desenvolver um WebGeovisualizador que possa 
auxiliar o empreendedor no processo de tomada de decisão 
de implantação de uma CGH. Para isso, uma IDE é proposta e 
desenvolvida. Desse modo, por meio da visualização rápida 
do conjunto de informações relacionadas às usinas 
hidrelétricas, o WebGeovisualizador permitirá que o usuário 
possa analisar a dinâmica do geossistema, das entidades e 
dos eventos geográficos, orientando-o e auxiliando-o em um 
processo decisório. 

As análises orientadas ao geossistema realizadas com o 
WebGeovisualizador em um estudo de caso apresentam 
contribuições às propostas apresentadas para estudos pós-
construção [8] [12] [13]. O uso da geovisualização no trabalho 
de Ping e Li [12] é uma análise de impactos da área alagada 
pelo reservatório da usina hidrelétrica, mostrando os tipos de 
vegetação submersas e a redução das áreas agrícolas. Em 
Duan et al. [13], a discussão foca o planejamento da 
restauração da paisagem, utilizando a geovisualização numa 
perspectiva tempo-espaço, procurando reequilibrar o 
desenvolvimento sustentável mediante medidas de 
restauração da paisagem ecológica das áreas afetadas pela 
construção de hidrelétricas. 

O artigo está estruturado em cinco seções. A seção 2 
apresenta a geografia tecnológica, com a descrição da 

importância e das dificuldades da visibilidade dos cenários 
ambientais, os instrumentos técnicos e políticos dispostos 
pela IDE, conceitos de bancos de dados espaciais e trabalhos 
relacionados. Na seção 3, apresenta-se o 
WebGeovisualizador, fazendo uma breve descrição da área 
de estudo, descrevendo as etapas da construção da 
ferramenta, bem como a execução do processo de tomada 
de decisão para implantação de CGH. Os resultados 
alcançados são apresentados na seção 4 mediante um estudo 
de caso e, por último, na seção 5, apresentam-se as 
conclusões, destacando-se as principais contribuições e 
algumas sugestões de trabalhos futuros. 

2 Geografia tecnológica 

Na geografia clássica, a concepção do espaço geográfico é 
definida por uma busca da totalidade entendida, 
representando a síntese dos elementos que o todo natural-
social possui. Na geografia quantitativa, busca-se uma 
tipologia geral utilizando um conjunto restrito de variáveis, 
onde a escala e o foco de observação propiciam uma 
visualização genérica do todo. Assim, as considerações do 
espaço geográfico orientadas às análises para a implantação 
de empreendimentos hidrelétricos baseiam-se em entidades 
e fenômenos espaciais advindos da generalização de 
variáveis. Esse método permite identificar partes que 
sintetizam ou explicam substancialmente uma realidade mais 
complexa, composta da totalidade dos objetos encontrados 
no lugar [14]. A generalização, conceituada no trabalho de 
D’Alge e Goodchild [15], ocorre porque o ambiente é um 
sistema complexo, composto por muitas partes, influentes 
entre si, tornando utópica a ação de retratar toda a realidade 
ambiental, ao mesmo tempo e intensidade [3] [7]. 

Por outro lado, a representação geográfica evoluiu com os 
avanços tecnológicos, produzindo mapeamentos 
sofisticados, combinando imagens, textos, sons e vídeos [16]. 
Assim, a comunicação cartográfica e a cartografia multimídia 
[17] modificaram profundamente a maneira de lidar com 
mapas, proporcionando uma visão mais real do mundo, 
reduzindo a distância entre realidade e representação 
cartográfica [18]. Desse encurtamento, da realidade 
geográfica observada e da representação cartográfica, 
qualifica-se o conhecimento sobre o território e 
consequentemente as análises para implantação de 
empreendimentos hidrelétricos. 

Nesse exemplo, as análises ambientais por geovisualização 
voltadas à implantação de empreendimentos hidrelétricos, 
exigem uma configuração da ferramenta cartográfica que 
permita a retroalimentação e a reprodução de novos mapas. 
Essa ação aproxima a análise espacial da realidade territorial, 
conforme o nível de detalhamento adotado. No trabalho de 
Ralston e Streufert [19], a geovisualização é apresentada 
como uma opção para a condução e o alcance de objetos que 
abrangem certa extensão territorial. 

A geovisualização é uma tecnologia que integra a visualização 
em computação científica, a cartografia, a análise de imagem, 
a visualização de informação, a análise exploratória de dados 
e sistemas de informação geográfica, tendo por objetivo o 
fornecimento de mecanismos para a exploração visual, a 
síntese e a apresentação de dados geográficos [20]. Nela 
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visualizam-se segmentos espaciais a partir da recuperação de 
informações em grandes bases de dados e otimizam-se 
recursos humanos e materiais [1], atendendo demandas de 
diferentes perfis de usuários, reduzindo ao máximo os 
recursos de pós-processamento e permitindo a exploração 
máxima dos dados previamente selecionados [21].  

O uso da IDE se torna importante para garantir que a 
usabilidade do sistema não prejudique seus objetivos [22]. O 
principal papel da IDE, como visto no trabalho de Koua e 
Kraak [23], é o compartilhamento de dados entre usuários, 
mas quando esse instrumento não é comum em grandes 
organizações, e mesmo muito presente em órgãos públicos, 
fatores diversos restringem o acesso ao abrangente volume 
de dados armazenados [24]. Ainda assim, a presença da IDE 
é fundamental para se analisar as implicações ambientais na 
implantação de empreendimentos hidrelétricos. Entretanto, 
problemas com a duplicidade, o conflito e a qualidade dos 
dados podem desfavorecer a utilização da IDE. Estudos 
mostram que tais problemas ocorrem devido a: i) 
inconsistência entre os esquemas da IDE com as normas e 
padrões definidos pela CONCAR [8]; ii) diferenças entre 
sistemas de projeção e sistemas geodésico de referência; iii) 
necessidade de conversão de coordenadas de localização 
[11]; e iv) falta de interoperabilidade entre sistemas que 
armazenam informações geoespaciais [25]. 

Por outro lado, outros trabalhos mostram a importância de 
se desenvolver IDE voltadas para regiões específicas do 
território, como por exemplo, regiões de bacias hidrográficas 
[26]. Outro exemplo é a IDE GeoMINAS. A IDE GeoMINAS 
fornece uma base de dados espaciais com informações de 
todo o estado de Minas Gerais [11] [21] [27].  

Assim, uma IDE estruturada e eficiente se torna relevante, 
pois a disseminação da informação geográfica traz uma 
grande coleção de dados, criando um labirinto de 
informações, que muitas vezes não significa ganho de 
conhecimento à análise espacial [28]. Por isso, alguns itens 
são fundamentais, como por exemplo, os metadados, que 
são definidos como dados sobre dados. Na IDE explicitada no 
trabalho de Roy e Das [29], os metadados se incorporam aos 
vários elementos de informação geográfica, obtendo uma 
interoperabilidade entre diferentes padrões utilizados na 
codificação de recursos de informação geral, bem como no 
aperfeiçoamento das técnicas de recuperação de informação 
da IDE pelo uso de vocabulários não ambíguos. Em outro 
exemplo, a IDE é utilizada para o estudo da vulnerabilidade 
de águas subterrâneas, apresentando resultados e análises 
de desempenho associados ao geoprocessamento [30]. 

Mais especificamente, a IDE descrita por Montanari e Lisboa 
Filho [24] foca a área de geração e transmissão de energia, 
em fase de construção, que propõe implantar um GeoPortal 
para uso de dados geográficos como facilitador das 
atividades de gestão da distribuidora de energia. Destaca-se 
no website da ANEEL [31] que, no Brasil, existem atualmente 
1.202 empreendimentos hidrelétricos em operação. Por isso, 
compartilhar conhecimentos e informações presentes em 
bancos de dados espaciais do setor elétrico possibilita 
exploração das diversas categorias hidrelétricas: CGH, PCH e 
UHE. Os bancos de dados espaciais do setor elétrico [32], 
como qualquer outro, são conceituadamente um conjunto de 

dados organizados que atende a determinada finalidade ou 
um conjunto de finalidades integradas, desde que, quando 
armazenados, possuam propriedades descritivas da 
localização geográfica e da forma de representação [33]. 
Nesse sentido, a IDE criada nesta pesquisa é um banco de 
dados espacial que compõe o sistema de geovisualização, 
permitindo operações do tipo: definição do esquema do 
banco de dados, recuperação da informação, atualização, 
inserção e exclusão de dados. 

3 WebGeovisualizador 

Este trabalho apresenta uma pesquisa experimental onde um 
WebGeovisualizador é desenvolvido com o objetivo de 
auxiliar empreendedores no processo decisório de 
implantação de CGH. Para isso, uma infraestrutura de dados 
espaciais é construída, incorporando um conjunto de dados, 
ferramentas e técnicas de análises espaciais. Por fim, o 
WebGeovisualizador é testado em um estudo de caso na 
zona da mata, no estado de Minas Gerais. 

As etapas do projeto e do desenvolvimento do 
WebGeovisualizador são mostradas na Figura 1, sendo: 
criação da IDE; análise espacial e criação do 
WebGeovisualizador. 

 

Figura 1: Projeto e desenvolvimento do 
WebGeovisualizador. 

3.1 Criação da IDE 

A criação da IDE baseia-se num conjunto de ações associadas 
aos dados secundários: seleção; validação e correção; 
georreferenciamento; e atribuição de metadados. 

Na seleção dos dados secundários, uma ampla e variada 
fonte de informações geográficas é obtida em várias fontes 
de informações [34] [35] [36] [37] [38] [39] [42], sendo os 
metadados desses dados apresentados na Tabela 1. 

Os dados coletados foram devidamente validados, corrigidos 
e atualizados, verificando possíveis conflitos. Para isso, foram 
realizadas buscas em bancos de dados espaciais de fontes 
oficiais. A centralização dos dados numa única infraestrutura 
física de dados minimizaria ou eliminaria a necessidade desse 
saneamento, porém, como demonstrado por Molinari e 
Lisboa Filho [24], essa ação é muito difícil de acontecer, 
reforçando a necessidade da criação de IDE em caráter 
regional [26] para a gestão de propósitos específicos, como 
no presente caso. Exemplos de incompatibilidade e 
desatualização de dados foram percebidos na base da ANEEL 
[32], apresentando erros na localização geográfica de usinas, 
inconsistências no status da operação da usina e dados sem 
atualização desde 2014. Em outro exemplo, a situação de 
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operação de cada usina foi corrigida e atualizada mediante 
consultas ao Banco de Informações de Geração [31]. 

Tabela 1: Dados coletados para criação da IDE. 

Descrição Fonte Tipo Data 

Limites territoriais (micro-meso 
região, município, estado e 
país)  

IBGE .shp 2013 

Bacia dos rios: Doce e Paraíba 
do Sul, e sua área de drenagem 

EPE .shp 2005 

Cartas topográficas  IBGE 
.dgn 
.pdf 

1976 

Curso d’água  IGAM .shp 2002 

Bacia do rio Grande  ANA .shp 2001 

CGH, PCH e UHE  SIGEL .kmz 2016 

Modelo digital de elevação UFRGS srtm 2004 

Os dados corrigidos e atualizados foram geoprocessados na 
projeção do sistema geodésico brasileiro (SIRGAS 2000), 
procedimento realizado utilizando o software ArcGIS. Logo, 
os dados em formato shapefile (formato de arquivo vetorial 
detalhado no trabalho de McCoy e Johnston [40] são 
georreferenciados e associados a atributos geográficos 
(pontos, linhas ou regiões), tornando-os então dados 
espacializados, ou seja, passíveis de identificação geográfica 
[41]. 

Após a espacialização dos dados, os metadados foram criados 
mediante a associação de dados de diferentes bases 
cartográficas. Assim, dados sobre usinas hidrelétricas em 
operação da ANEEL [31], dados territoriais disponibilizados 
pelo IBGE [42] e o acervo cartográfico sobre a gestão de 
recursos hídricos em Minas Gerais do IGAM [36] foram 
associados em conjuntos de dados geográficos, dentre eles: 
imagens de satélite; mapas interativos como no website da 
ANA [37]; Web mapas interativos do sistema energético 
brasileiro [34]; e com o modelo digital de elevação do SRTM 
adaptado de Weber, Hasenack e Ferreira [39]. Os metadados 
relacionados às usinas hidrelétricas, por exemplo, incluem as 
descrições da tipologia da usina e hyperlinks de conexão com 
a fonte do dado. 

3.2 Análise Espacial 

Nesta etapa, produziu-se uma sequência de mapeamentos 
analíticos, constituindo uma biblioteca de imagens de 
análises geográficas do recorte da Zona da Mata Mineira. 
Essa biblioteca de mapeamentos é constituída do mapa 
político da região de interesse, com os limites dos municípios 
da Zona da Mata Mineira; do mapa de aspectos físicos, 
apresentando informações como topografia, declividade, 
etc; e do mapa das bacias hidrográficas constituintes da área 
de estudo, mostrando os pontos potenciais e de risco para 
implantação de CGH, além dos mapas das usinas hidrelétricas 
existentes, mostrando sua área de influência com os rios 
principais e a densidade de cada tipo de usina para a área de 
interesse. 

3.3 Criação do WebGeovisualizador 

As análises espaciais criadas na etapa 2 e armazenadas na 
biblioteca de imagens do recorte da Zona da Mata foram 
carregadas no WebGeovisualizador, por meio do aplicativo 
de software FrontPage para publicação na web. Nessa página 
se apresenta um “menu” que permite ao usuário acessar os 
mapas temáticos utilizados no estudo de caso os quais se 
relacionam ao processo de tomada de decisão de 
implantação da CGH. Essa página do WebGeovisualizador, 
vista na Figura 2, permite o acesso a mapas de outros portais 
que estão associados à área de pesquisa. 

 

Figura 2: Página principal do WebGeovisualizador. 

O desenvolvimento do WebGeovisualizador considerou a 
escolha ou preferência do usuário na indicação dos 
comandos de inicialização, interatividade e associação com o 
Google Maps. 

4 Resultados do estudo de caso 

O estudo de caso exemplifica a utilização do 
WebGeovisualizador como ferramenta que auxilia a tomada 
de decisão de implantar uma CGH na região da Zona da Mata, 
Estado de Minas Gerais. O estudo de caso baseou-se na 
geovisualização da sobreposição de camadas de dados 
geográficas e conhecimentos gerados por operações 
espaciais. Este conjunto de dados e conhecimentos foi, por 
sua vez, disponibilizado por meio do desenvolvimento de 
uma IDE de propósito específico. 

Para auxiliar na escolha do lugar da implantação da CGH, o 
empreendedor observa no mapa de caracterização 
geográfica, mostrado na Figura 3, a sua área de estudo e 
análise, ou seja, os limites políticos municipais. Nesse 
exemplo, os limites políticos dos 142 municípios e das sete 
microrregiões do sudeste de Minas Gerais [42], representam 
a articulação espacial de processos naturais e sociais 
formando a Zona da Mata, no espaço localizado entre os 
paralelos 19°49’ e 20°14’ sul. 
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Figura 3: Mapa com os limites municipais, e 
microrregionais. 

Nesta etapa, o WebGeovisualizador fornece ao 
empreendedor da CGH a identificação dos municípios da área 
de interesse, nesse caso, a microrregião de Juiz de Fora. Essa 
identificação contribui para a obtenção assertiva das 
informações administrativas necessárias, bem como das 
regulamentações ambientais municipais vigentes dos 
municípios envolvidos. 

Uma vez definida a microrregião de interesse, a escolha do 
lugar para a implantação da CGH passa pela identificação dos 
aspectos físicos da região, isto é, da análise de elevação do 
terreno em conjunto com os pontos de concentração de 
usinas. Nesse estudo de caso, a área de interesse apresenta 
um relevo dissecado, planícies e vales cortados por grandes 
rios (Paraibuna, Pomba e Muriaé), criando uma região 
propícia para a implantação de empreendimentos 
hidrelétricos. A análise do mapa apresentado na Figura 4 
ratifica a condição favorável à implantação de uma CGH pela 
presença de muitas usinas em cascata onde é possível 
associar dados da geomorfologia e, pela topografia da região, 
mostrar as áreas de planícies, vales, morros e picos. 

 

Figura 4: Recorte do mapa representando os aspectos 
físicos da área de interesse e posição de usinas. 

Uma vez definidas as áreas de concentração de usinas, ou 
seja, as áreas de maior potencial hidrelétrico, é feita a 
visualização aproximada da hidrografia. Essa visualização, 
sobreposta às usinas hidrelétricas na área de interesse, 
fornece informações detalhadas sobre os principais rios da 
Microrregião analisada, bem como as áreas de influência das 

usinas hidrelétricas. A Figura 5 sintetiza essas informações, 
representando a sobreposição dos dados [35] [36] [38] [42] 
da IDE. 

 

Figura 5: Mapeamento da hidrografia, usinas de interesse. 

Na área hidrográfica da bacia do Rio Paraíba do Sul (BHRPS), 
que abrange a microrregião de Juiz de Fora, mostrada na 
Figura 5, áreas de influência (buffers) são criadas, 
representando as regiões de restrição para novos 
empreendimentos. Essas áreas simbolizam áreas inundadas 
e áreas ambientais já impactadas, resultando em regiões 
onde há menor probabilidade para obtenção de nova licença 
ambiental.  

Pelo conjunto de resultados gerados nesse estudo de caso, 
mostrados nas Figuras 3 (mesorregião da Zona da Mata), 4 
(microrregião de Juiz de Fora) e 5 (parte da microrregião de 
Juiz de Fora), observam-se as vantagens do uso do 
WebGeovisualizador no auxílio à tomada de decisão, de 
modo específico na identificação de áreas propícias para se 
implantar uma nova CGH. A ferramenta de geovisualização, 
diferentemente de planilhas ou relatórios, sobrepõe dados 
simultaneamente em um ambiente dinâmico, o 
WebGeovisualizador. 

Desse modo, o WebGeovisualizador auxilia o empreendedor 
de uma nova CGH a obter um agregado de conhecimentos e 
análises objetivas no processo decisório, concentrados num 
ambiente único e de fácil acesso e uso. 

A Figura 6 apresenta as áreas geográficas que representam 
as decisões realizadas durante o processo de auxílio à tomada 
de decisão do empreendedor de CGH. Esse processo 
decisório de três etapas permitiu reduzir em 94,2% a área 
geográfica alvo para a implantação de uma CHG. Em outras 
palavras, foi reduzida a área geográfica alvo inicial de 35.748 
km2 (área total da região da Zona da Mata – Figura 3) para 
uma área alvo final de 2.073 km2 (área de interesse contida 
nos municípios da Figura 5). Essa redução minimiza, na 
mesma medida, a complexidade, o tempo e o custo da 
tomada de decisão final. 

Os benefícios obtidos com a utilização do 
WebGeovisualizador se refletem no aumento da capacidade 
de observação, compreensão e explicação das diversas 
variáveis que formam uma realidade complexa, o território. 
Nesse cenário, a percepção aumentada tem o propósito de 
contribuir para o processo decisório racional do 
empreendedor de centrais geradoras hidrelétricas. 
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Figura 6: Mapeamento das áreas consideradas pelo 
empreendedor ao longo do processo de tomada de decisão 

de implantação de uma CGH. 

5 Conclusões 

O WebGeovisualizador permitiu visualizar camadas de dados 
de entidades geográficas, que por sua vez foram 
estruturados, atualizados e centralizados em uma IDE, 
evitando assim falsas interpretações ou erros no processo de 
tomada de decisão sobre o território.  

Os resultados mostram que a exploração visual dos cenários 
geográficos, por meio de representações cartográficas, pode 
ser rapidamente assimilada, e até mesmo alterada conforme 
a área desejada, como no caso da análise ambiental. Trata-se 
então, de um WebGeovisualizador para a área em estudo, 
podendo ser ainda inseridas mais informações sobre as 
diversas camadas de geotopologia existentes. A ferramenta 
fornece uma visualização rápida, simplificada e de baixo 
custo, uma vez que existe uma grande variedade de bancos 
de dados espaciais e aplicativos de software de 
geoprocessamento de acesso livre [43]. Por outro lado, a 
disponibilização do conjunto de dados e mapas com 
qualidade e precisão exigem habilidades específicas de 
geoprocessamento (cartografia temática [44]), as quais são, 
normalmente, difíceis de adquirir em um curto espaço de 
tempo. 

Ao não exigir tais habilidades, a utilização da IDE e do 
WebGeovisualizador fornecem uma melhor compreensão 
das diversas variáveis analisadas, permitindo reduzir a área 
alvo de investigação de implantação da CGH. No estudo de 
caso da Zona da Mata Mineira, essa área de investigação foi 
reduzida para apenas 5,8% da área original. Essa 
funcionalidade atende ao objetivo proposto de desenvolver 
uma ferramenta de geovisualização de auxílio a 
empreendedores de CGH. 

Considerando os resultados do estudo de caso apresentados, 
argumenta-se que os benefícios gerados pelo 
WebGeovisualizador justificam os investimentos no 

aprendizado de conceitos de geografia aplicada e 
visualização de dados. Este argumento fortalece a 
abordagem da geografia como ciência multidisciplinar, 
agregadora de conhecimentos para o auxílio à tomada de 
decisão na engenharia elétrica, em outras engenharias e em 
outras áreas do conhecimento. 

A demanda de responsabilidades ambientais sobre os 
empreendedores, produzida pela sociedade e especialmente 
pelas organizações de fiscalização, tem aumentado 
significativamente nos últimos anos. Isso aumenta a 
importância e a relevância do WebGeovisualizador, que é 
uma ferramenta de geovisualização desenvolvida para 
auxiliar o empreendedor na avaliação ambiental integrada 
durante o processo de estudo e análise de implantação de 
uma central geradora hidrelétrica (CGH).  

Entre os possíveis trabalhos futuros, destacam-se: 
▪ realização de outros estudos de caso com a 

utilização e avaliação da IDE e do 
WebGeovisualizador, no mesmo contexto, em 
outras áreas geográficas e em outras áreas de 
empreendimento que necessitam de visualização 
de informações georreferenciadas; 

▪ melhorias na IDE e no WebGeovisualizador 
desenvolvidos; e 

▪ generalização dos resultados após a realização de 
vários estudos de caso em diferentes contextos. 
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Abstract: Due to the increase in the participation of 
intermittent sources in the Brazilian electricity matrix, 
highlighting the solar source, this paper evaluates the 
impacts of photovoltaic generation on the generation and 
operation of small hydroelectric plants (SHP). Results show 
that the joint operation between the two types of 
generation can be positive or negative. The positive 
operation will occur when the interaction between the SHP 
and the photovoltaic generator (PVG) results in gain to the 
system, increasing the amount of energy delivered to the 
system. The negative operation will imply loss to the system, 
decreasing the amount of energy delivered to the system. It 
was also evinced that the joint operation should be 
prioritized between PVGs and SHPs with low capacity 
reservoirs and low affluent flows, thus allowing for gain in 
the amount of energy that could be delivered to the system. 

Keywords: Small hydropower plant, photovoltaic generator, 
joint operation, energy efficiency, alternative energy 
sources. 

Resumo: Devido ao aumento da participação de fontes 

intermitentes na matriz de energia elétrica do Brasil, 
destacando a fonte solar, este artigo avalia os impactos da 
geração fotovoltaica sobre a geração e operação de 
pequenas centrais hidrelétricas (PCH). Os resultados 
evidenciam que a operação conjunta entre os dois tipos de 
geração pode ser positiva ou negativa. A operação positiva 
ocorrerá quando a interação entre PCHs e geradores 
fotovoltaicos (GFV) acarretar ganho para o sistema com 
aumento da quantidade de energia entregue ao sistema. Já 
a operação negativa implicará perda para o sistema com a 
diminuição da quantidade de energia disponibilizada ao 
sistema. Também foi evidenciado que a operação conjunta 
deve ser priorizada entre GFVs e PCHs com reservatórios de 
baixa capacidade e com baixas vazões afluentes, 
possibilitando assim ganho na quantidade de energia que 
poderia ser entregue ao sistema. 

Palavras-Chave: Pequena central hidrelétrica, gerador 
fotovoltaico, operação conjunta, eficiência energética, 
fontes alternativas de energia. 

1 Introdução 

De acordo com a Associação Brasileira de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas (ABRAPCH), 
desde o ano de 1997 foram estudados e solicitados 
licenciamentos para instalação de aproximadamente mil 
projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) no Brasil 
totalizando aproximadamente 9.000 MW de potência 
protocolados na Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), sendo que o potencial disponível entre potência 
instalada e em análise é de aproximadamente 14.926 MW. 
Desse total, aproximadamente 7.000 MW, ou 737 projetos, 
aguardam a análise e aprovação da agência reguladora para 
início das obras de instalação dos empreendimentos. Ainda, 
de acordo com a ABRAPCH, existem 554 Centrais Geradoras 
Hidrelétricas (CGH) instaladas no Brasil totalizando 
aproximadamente 425,43 MW de potência instalada [1]. 

Além do mais, de acordo com o relatório Situação das PCH 
na ANEEL em 2015 e 2016, da Superintendência de 
Concessões e Autorizações de Geração (SCG) da ANEEL, no 
período de 2015 e 2016 foram analisados e classificados 
como aptos à outorga 248 projetos totalizando 2.862,97 
MW de potência distribuídos em quatro atos emitidos como 
indicado na Tabela 1 [2]. 

De acordo com o mesmo relatório da SCG, no mesmo 
período foram analisados outros 278 projetos distribuídos 
em quatro estágios de análises além de outros 430 estudos 
em análise ou a serem analisados como indicado na Tabela 2 
[2]. 

Também, de acordo com o relatório Acompanhamento de 
Autorizações das PCHs da ANEEL até o ano de 2016 haviam 
sido autorizados para implantação e exploração 
aproximadamente 510 empreendimentos, totalizando 
6.265,06 MW de potência instalada, como apresentado na 
Tabela 3 [3]. 
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Tabela 1: Projetos analisados e aptos à outorga nos anos de 2015 e 
2016. 

Atos Quant. 
Total apto à 

outorga 

Potência 
instalada 

(MW) 

Despacho de 
Registro de 
Adequação do 
Sumário 
Executivo (REN. 
673/2015) 

182 

223 

2.085,80 

Aprovação de 
Projetos Básicos 
(RES. 395/1998 
ou REN. 
343/2008) em 
2015 

41 518,79 

Resoluções 
Autorizativas 
ANEEL 
(implantação e 
exploração) 

18 
Total 

outorgado 
161,82 

Portarias MME 7 25 96,56 

Total 248  2.862,97 

 

Tabela 2: Projetos de PCHs e CGHs analisados pela SCG em 2015 e 
2016. 

Estágios de análise de projetos de PCHs e CGHs 
N° de 

projetos 

Homologação de parâmetros para cálculo 
de Garantia Física 

42 

Projetos Básicos hierarquizados em 2° 
lugar ou inativados 

127 

Aproveitamentos reenquadrados com CGH 
(< 3 MW) 

105 

Projetos com recurso na diretoria já 
finalizados na SCG 

4 

Total 278 

 

Tabela 3: Autorizações para instalação e exploração de PCHs pela 
ANEEL. 

Ano N° de empreendimentos Potência total 
(MW) 

1998 5 15,76 

1999 26 337,76 

2000 50 576,22 

2001 43 622,66 

2002 106 1.625,77 

2003 33 442,44 

2004 47 597,82 

2005 23 259,29 

2006 17 192,28 

2007 7 156,0 

2008 23 203,0 

2009 30 184,51 

2010 23 220,46 

2011 19 244,76 

2012 14 141,13 

2013 17 206,66 

2014 9 86,76 

2015 14 133,47 

2016 4 18,31 

Total 510 6.265,06 

De acordo com dados apresentados no Anuário Estatísitco 
de Energia Elétrica 2017 – ano base 2016, da Empresa de 
Pesquisa Energética (EPE), os aproveitamentos por PCHs 
apresentaram incremento de 1,12% entre os anos de 2015 e 
2016, com aumento de 55,0 MW de potência, sendo que, no 
mesmo período, o aumento da capacidade instalada em 
usinas eólicas e solar foi de 32,63% e 14,28% 
respectivamente, como apresentado na Tabela 4 [4]. 

Dentro do contexto apresentado, devido ao grande 
potencial de crescimento da geração elétrica por 
aproveitamentos de PCHs e ao potencial de crescimento da 
exploração da geração solar, além de que na revisão 
bibliográfica realizada até o momento não foram 
encontradas análises semelhantes, este trabalho visa a 
avaliar o impacto da operação conjunta de pequenos 
Geradores Fotovoltaicos (GFV) sobre a eficiência energética 
de geração e operação de PCHs. 

Tabela 4: Capacidade de geração elétrica instalada no Brasil por tipo de aproveitamento. 

 

Tipo de aproveitamento 
Capacidade (MW) Variação (%) 

2016/2015 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Usinas hidrelétricas 78.347 79.956 81.132 84.095 86.366 91.499 5,94 

Usinas termelétricas 31.243 32.778 36.528 37.827 39.564 41.275 4,32 

PCH 3.896 4.101 4.620 4.790 4.886 4.941 1,12 

CGH 216 236 266 308 398 484 21,61 

Usinas nucleares 2.007 2.007 1.990 1.990 1.990 1.990 0,0 

Usinas eólicas 1.426 1.894 2.202 4.888 7.633 10.124 32,63 

Solar 1 2 5 15 21 24 14,28 

Total 117.136 120.974 126.743 133.913 140.858 150.337 6,73 
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A operação conjunta entre as fontes hidráulica e solar 
deverá ocorrer ao longo dos dias nos momentos em que 
parte da geração hidráulica for substituída pela geração 
solar. A diminuição da solicitação de geração hidráulica ao 
longo dos dias representará menor volume de água 
turbinado, contribuindo para a regulação dos níveis de água 
nos reservatórios, e também da disponibilidade de água 
para turbinamento, nos momentos em que não ocorrer 
geração solar e houver solicitação das cargas consumidoras. 

2 Método 

Neste estudo de caso foi analisada a possibilidade de 
operação conjunta entre a geração hidráulica e a geração 
solar considerando dados de duas PCHs e de um GFV com a 
finalidade de avaliar a contribuição da geração fotovoltaica 
na operação das PCHs. As características técnicas do GFV e 
das PCHs são apresentadas na seção Resultados e Discussão. 

No caso das PCHs, o cálculo da potência gerada pode ser 
realizado utilizando a Equação 1 [5], 

 P = 9,81 × Q × HL × rt × rg (1) 

sendo: 

P: Potência instalada (kW – quilowatt); 

Q: Vazão ou descarga (m³/s – metro cúbico por 
segundo); 

HL: Altura líquida de queda (m – metro); 

rt: Rendimento da turbina (% – porcentagem); 

rg: Rendimento do gerador (% – porcentagem). 

Analisando a Equação 1, observa-se que o potencial de 
geração de energia elétrica é função direta da vazão ou 
descarga e também da altura de queda líquida de água, 
sendo estes os dois parâmetros variáveis limitadores e 
determinantes da viabilidade ou inviabilidade da geração de 
energia elétrica utilizando a água como força motriz. 

Já a energia possível de ser gerada (Eg) pelo sistema 
fotovoltaico, em kWhp (quilowatt-hora pico), depende da 
potência nominal total do gerador fotovoltaico (PT), 
expressa em kWp (quilowatt pico), do rendimento do 
inversor (ηCC/CA), expresso em porcentagem (%), e do 
número de Horas de Sol Pleno (HSP), expresso em horas (h). 
Então, a energia gerada pelo sistema fotovoltaico pode ser 
calculada utilizando a Equação 2 [6] [7]. 

 Eg = PT × HSP × ηCC/CA (2) 

O número de HSP é equivalente à energia total diária 
incidente sobre a superfície inclinada em kWh/m2 

(quilowatt-hora por metro quadrado). Essa grandeza 
representa o período que a radiação solar permanece 
constante e igual a 1.000 W/m2 (watt por metro quadrado) 
resultando no equivalente da energia acumulada durante o 
período de insolação no local em questão [6; 7]. 

O número de Horas de Sol Pleno pode ser calculado com o 
auxílio da Equação 3 [6] [7], 

 𝐻SP =
HT(kWh/m

2)

1000 (
W

m2
)

 (3) 

sendo HT a radiação solar total incidente no plano inclinado 
em média diária ou mensal (kWh/m2/dia – quilowatt-hora 
por metro quadrado por dia, ou kWh/m2/mês – quilowatt-
hora por metro quadrado por mês). 

A radiação solar total incidente no plano inclinado é o 
somatório da contribuição das radiações direta, difusa e 
devida ao albedo, parte da radiação solar que é refletida 
pelo ambiente do entorno como solo, vegetação, 
construções entre outros, quando a superfície coletora 
apresenta ângulo de inclinação com relação à horizontal. 

Para o cálculo da radiação solar total incidente no plano 
inclinado em média diária (HT), expressa em MJ/m2/dia, 
Duffie e Beckman (2013) propõem a Equação 4 [8]. 

Markvart e Castañer (2004) e ABRAVA (2008) indicam o 
valor para a refletância da vizinhança (ρg) ou albedo, 
variável adimensional, nas proximidades do plano inclinado 
como indicado na Tabela 5 [9] [10]. 

Tabela 5: Refletância de materiais (adaptado de [9] e [10]). 

Superfície ρg 

Terra 0,04 

Tijolo vermelho 0,27 

Concreto (em construção urbana) 0,20 – 0,22 

Concreto (sem ação de intempéries) 0,55 

Grama 0,12 – 0,23 

Grama seca 0,28 – 0,32 

Solo descampado 0,14 – 0,17 

Asfalto 0,15 

Barro/argila 0,14 

Superfície construção clara 0,60 

O valor da variável adimensional Rb corresponde à razão 
entre a radiação extraterrestre incidente no plano inclinado 
e a radiação incidente no plano horizontal. Para planos 
inclinados situados no hemisfério sul e alinhados ao norte 
geográfico (ϒ = 180°), é calculada com o auxílio da Equação 5 
[8]. 

 

 HT = [(H − Hd) × Rb] + [Hd × (
1+cos β

2
)] + [H × ρg × (

1−cos β

2
)] (4) 

 

 Rb =
cos(ϕ+β)×cosδ×sinω′S+(

π

180
)×ω′S×sin(ϕ+β)×sin δ

cosϕ×cos δ×sinωS+(
π

180
)×ωS×sinϕ×sin δ

 (5) 
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O ângulo azimutal de superfície (ϒ) representa o desvio da 
projeção no plano horizontal da normal à superfície do 
plano inclinado para o meridiano local, com zero para o sul, 
leste negativo, e oeste positivo, sendo que a variação está 
entre -180° ≤ ϒ ≤ 180° [7] [8]. 

Os ângulos Ф, β, δ são definidos da seguinte forma: 

• Latitude Geográfica (Ф): coordenada geográfica da 
localidade em estudo e definida na esfera ou superfície 
terrestre, expressa em graus e com sinal positivo para 
localidades do hemisfério Norte e sinal negativo para 
localidades do hemisfério Sul [8]; 

• Inclinação do plano inclinado (β): ângulo formado entre 
o plano horizontal e o plano inclinado formado pelos 
módulos fotovoltaicos, expressa em graus com valores 
entre 0° < β ≤ 180°; β > 180° significa que a superfície 
possui uma componente voltada para baixo [6; 8; 10]; 

• Declinação Solar (δ): posição angular do Sol ao meio dia 
solar, ou seja, quando o sol está no meridiano local, 
apresentando valores entre -23,45° ≤ δ ≤ 23,45° com 
Norte positivo; pode ser calculada pela Equação 6 
conhecida como equação de Cooper, adaptada para 
localidades do hemisfério Sul [8]. 

 δ = −23,45° × sin (2π ×
284+n

365
) (6) 

Para a otimização da produção de energia elétrica em 
sistema fotovoltaico fixo, a inclinação dos painéis 
fotovoltaicos deve ser igual à latitude do local com 
orientação para o Norte Verdadeiro (Norte Magnético). 
Dessa forma, a superfície coletora permanecerá 
perpendicular aos raios solares na média anual, 
maximizando a quantidade de energia solar incidente sobre 
os planos inclinados e minimizando a influência da variação 
da quantidade de energia solar incidente sobre a superfície 
inclinada ao longo do ano [7] [11]. 

A posição angular do sol ou declinação solar varia de acordo 
com o dia do ano sendo que n representa o dia Juliano e 
varia de 1 (1º de janeiro) a 365 (31 de dezembro) [7[ ]8] 
[12]. 

Já o ângulo de hora de pôr-do-sol (ωS) é calculado 
utilizando-se a Equação 7 [8]. 

 

 

 ωS = cos
−1(− tanϕ × tan δ) (7) 

Enquanto o ângulo de hora de pôr-do-sol aparente (ω’S) 
para a superfície inclinada é calculado mediante a Equação 8 
[8]. 

 ω′S = min [
cos−1(− tanϕ tan δ)

cos−1(− tan(ϕ + β) × tan δ)
] (8) 

A radiação diária média na superfície horizontal (H), em 
MJ/m²/dia, é calculada mediante a Equação 9 [13] [14], 

 H = H0 × [a + (b ×
n

N
) + (c × h)] (9) 

sendo h a altura da estação de medição ou a altitude de 
localização do plano inclinado medida em km (quilômetro); 
a, b e c são coeficientes empíricos tabelados; n representa a 
insolação diária em h/dia (hora por dia) para cada dia em 
específico e N representa a duração diária do período 
diurno para cada dia em específico, também medida em 
h/dia, e calculada com auxílio da Equação 10 [8]. 

 N =
2

15
× cos−1(− tanϕ× tan δ) (10) 

A radiação solar extraterrestre (H0), expressa em MJ/m2/dia, 
pode ser calculada pela Equação 11 [8]. 

O cálculo da radiação solar difusa incidente no plano 
inclinado em média diária (Hd), expressa em MJ/m2/dia, é 
realizado com a correlação de Collares-Pereira e Rabl 
expressa pela Equação 12 [8]. 

A Constante Solar (GSC), fluxo de energia radiante, expressa 
em W/m2, representa o fluxo de energia radiante que incide 
normalmente ao plano de uma superfície situada fora da 
atmosfera terrestre e dados recentes indicam valor médio 
de 1.367 W/m2 [6] [8]. 

O índice de claridade KT definido como a razão entre a 
radiação diária na superfície horizontal e a radiação solar 
extraterrestre para determinado dia é expresso pela 
Equação 13 [8]. 

 

 

 H0 =
24×3600×GSC

π
× [1 + (0,033 × cos

360×n

365
)] × [(cosϕ× cos δ× sinωS) + (

π×ωS

180
× sinϕ× sin δ)] (11) 

 

 
Hd

H

{
 

 
0,99                                                                                         para KT ≤ 0,17

1,188 − 2,272KT + 9,473KT
2 − 21,865KT

3 + 14,648KT
4         para 0,17 < KT < 0,75

−0,54KT + 0,632                                                                             para 0,75 ≤ KT < 0,80
0,2                                                                                          para KT ≥ 0,80

 (12) 

 

 KT =
H

H0
 (13) 
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3 Resultados e discussão 

Esta seção apresenta a avaliação do potencial solar e do 
potencial hidráulico e, em seguida, as simulações dos 
cenários de operação. 

3.1 Avaliação do potencial solar 

Como apresentado na Equação 2, para o cálculo da energia 
produzida pelo gerador fotovoltaico, é necessário o cálculo 
das Horas de Sol Pleno, equivalente da energia total diária 
incidente sobre a superfície inclinada. De acordo com a 
Equação 3, para o cálculo das Horas de Sol Pleno, é 
necessário o cálculo da radiação solar total incidente no 
plano inclinado em média diária. 

Portanto, para a validação do equacionamento apresentado 
e usado para o cálculo da geração de energia elétrica pelo 
sistema fotovoltaico, foi calculada a radiação solar total 
diária incidente no plano inclinado. Para isso, foram usados 
os dados de insolação diária de janeiro de 1970 a dezembro 
de 2011 do município de Presidente Prudente, localizado no 
estado de São Paulo. Os dados de insolação estão 
disponíveis no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino 
e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). A cidade de Presidente Prudente foi 
selecionada por ser um dos poucos municípios no estado de 
São Paulo a possuir estação meteorológica no BDMEP, e que 
disponibiliza série histórica de insolação diária. 

Além do índice de insolação diária, é necessário definir os 
parâmetros latitude geográfica, altitude de instalação da 
estação meteorológica ou altitude de medição do índice de 
insolação diária, emitância de superfície ou refletância de 
superfície, ângulo azimutal de superfície e ângulo de 
inclinação do plano inclinado ou ângulo de inclinação dos 

painéis fotovoltaicos. Tais parâmetros foram definidos da 
seguinte forma: 

• Latitude geográfica: 22° 07’ 04’’ (22,11°) – Banco de 
Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa; 

• Altitude: 435,55 m – Banco de Dados Meteorológicos 
para Ensino e Pesquisa; 

• Emitância de superfície (refletância de superfície): 0,12 – 
considerando que o terreno onde seria instalado o 
gerador fotovoltaico é coberto por pastagem ou 
formação vegetal rasteira e pequenos arbustos; 

• Ângulo azimutal de superfície (ϒ): 180° (orientação para 
o norte – sistemas localizados no hemisfério sul); 

• Ângulo de inclinação do plano inclinado (β) – ângulo de 
inclinação dos painéis fotovoltaico: 22,11° (22° 07’ 04’’) 
– coincidente com a latitude geográfica do local. 

Assim, com o equacionamento apresentado, foi calculada a 
radiação solar diária no plano inclinado usando série 
histórica de 42 anos (1970 a 2011) da insolação diária 
registrada por estação meteorológica convencional, como 
apresentado na Figura 1. Também na Figura 1 são 
apresentados os valores para a radiação solar diária no 
plano inclinado obtidos no programa SunData, disponível no 
site do Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica 
Sérgio de S. Brito (CRESESB), que utiliza série histórica de 17 
anos (1999 a 2015) de imagens de satélite 

Analisando a Figura 1, observa-se que os valores das 
metodologias são aderentes, mas a discrepância entre os 
valores apresentados para o mês de Agosto pode ser 
consequência do tipo de dado utilizado nas duas formas de 
avaliação e no tamanho das séries históricas utilizadas, uma 
vez que séries históricas longas são utilizadas para reduzir as 
incertezas das estimativas. 

 

 

Figura 1: Radiação solar no plano inclinado. 
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3.2 Avaliação do potencial hidráulico 

Para o potencial hidráulico, foram usados dados de duas 
PCHs, a saber, a PCH Rio do Peixe e a PCH Mogi Guaçu. A 
PCH Rio do Peixe está instalada no rio do Peixe, no 
município de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, e 
é de propriedade do grupo CPFL Energia. A PCH Mogi Guaçu 
está instalada no rio Mogi Guaçu, no município de Mogi 
Guaçu, estado de São Paulo, e é de propriedade do grupo 
AES Tietê. Os parâmetros técnicos das pequenas centrais 
hidrelétricas fornecidos pelas empresas proprietárias das 
PCHs são apresentados na Tabela 6. 

De acordo com informações apresentadas pelas empresas 
proprietárias das pequenas centrais hidrelétricas, as 
defluências mínimas indicadas na Tabela 6 que devem ser 
mantidas durante a operação das PCHs são impostas pelas 
licenças de operação emitidas pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (CETESB). No caso da PCH Mogi 
Guaçu, a defluência mínima tem a finalidade de 
manutenção da escada de peixe e, para que isso ocorra, o 
nível de água no reservatório da usina deve ser mantido 
acima da cota 598,48 m, sendo adotada a cota 598,58 m 
durante a operação para garantir a não transgressão do 
limite mínimo e assim permitir a defluência constante pela 
escada de peixe. No caso da PCH Rio do Peixe, a defluência 
mínima tem a finalidade de manutenção do trecho entre a 
barragem e a casa de força pois esta usina possui canal de 
adução e conduto forçado que desviam parte da água até os 
conjuntos geradores (casa de força), sendo que, neste caso, 
a manutenção da defluência mínima ocorre por meio da 
abertura permanente da comporta de fundo localizada na 
cota 847,0 m. 

Além dos parâmetros técnicos apresentados na Tabela 6, 
também foram utilizados nas simulações os polinômios 
cota-volume dos reservatórios, polinômios cota-vazão dos 
canais de fuga e vazões médias diárias afluentes nos 
reservatórios das PCHs Rio do Peixe e Mogi Guaçu. Os 
polinômios cota-volume foram utilizados para calcular os 
níveis de água nos reservatórios (montante do barramento) 
enquanto os polinômios cota-vazão foram utilizados no 
cálculo dos níveis de água nos canais de fuga (jusante do 
barramento), devido à vazão defluente (vazão turbinada 
mais vazão vertida) durante as simulações e, assim, obter as 
alturas de quedas líquidas efetivas. As vazões afluentes nos 
reservatórios das PCHs Rio do Peixe e Mogi Guaçu são 
apresentadas nas Figuras 2 e 3 respectivamente. Todos os 
dados e informações técnicas foram fornecidos pelas 
empresas proprietárias das PCHs por meio de 
correspondência eletrônica. 

No caso da PCH Rio do Peixe, para o período analisado, 
entre 1998 e 2011, a vazão máxima foi de 54,07 m³/s, a 
vazão mínima foi de 1,15 m³/s e a vazão média igual a 6,68 
m³/s. Já para o caso da PCH Mogi Guaçu, a vazão máxima foi 
de 584,05 m³/s, a vazão mínima foi de 2,62 m³/s e a vazão 
média igual a 62,44 m³/s. 

Com o histórico de vazões afluentes, foram traçadas as 
curvas de permanência para ambas as usinas, como 
apresentado nas Figuras 4 e 5. Como as usinas são do tipo 
“a fio d’água”, nas Figuras 4 e 5 são indicadas as vazões com 
90% de permanência (Q90), ou seja, em 90% do tempo as 
vazões afluentes para o reservatório da PCH Rio do Peixe 
são superiores a 2,59 m³/s enquanto que para a PCH Mogi 
Guaçu esse valor é de 20,50 m³/s. 

 

Tabela 6: Parâmetros técnicos das PCHs. 

Parâmetros PCH Mogi Guaçu PCH Rio do Peixe 

Início operação (ano): 1994 1997 

Área do reservatório (km²): 10,95 1,01 

Operação do reservatório: Fio d’água Fio d’água 

Nível de água (NA) máximo maximorum (m) – reservatório: 600,5 862,0 

NA máximo operacional (m) – reservatório: 599,8 861,7 

NA mínimo operacional (m) – reservatório: 598,58 858,0 

Crista do barramento (m): 601 863,15 

NA máximo maximorum (m) – canal de fuga: 595,8 733,0 

NA máximo (m) – canal de fuga: 587,7 733,0 

NA mínimo (m) – canal de fuga: 586,7 729,6 

Tipo da turbina: Kaplan tubular S Francis horizontal 

Potência da turbina (kW): 3.600 5.000 

Engolimento nominal por turbina (m³/s): 35,0 4,43 

Altura líquida de queda (m): 11,6 122,5 

Tipo de gerador: Síncrono Síncrono 

Rendimento da turbina (%): Não informado Não informado 

Rendimento do gerador elétrico (%): Não informado Não informado 

N° de conjuntos turbina+gerador: 2 3 

Defluência mínima (m³/s) – CETESB: 1,00 1,03 

Vertedouro – descarga máxima (m³/s): 2.099,20 244,10 
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Figura 2: Vazões diárias médias afluentes no reservatório da PCH Rio do Peixe. 

 

Figura 3: Vazões diárias médias afluentes no reservatório da PCH Mogi Guaçu. 
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Figura 4: Curva de permanência da vazão afluente para a PCH Rio do Peixe. 

 

Figura 5: Curva de permanência da vazão afluente para a PCH Mogi Guaçu. 

 

3.3 Simulações dos cenários de operação 

Por fim, para a realização das avaliações. também foram 
definidos os seguintes parâmetros: 

• Rendimento do inversor (ηCC/CA): 90% (0,90) – 
parâmetro utilizado na Equação 3 [6] [7]; 

• Rendimento das turbinas hidráulicas (rt): adotado 
o valor de 85% (0,85), parâmetro utilizado na 
Equação 1; o rendimento de pequenas turbinas 
varia entre 70 e 85% e pode ser superior a 90% 
para grandes turbinas hidráulicas [5]; 

• Rendimento dos geradores elétricos (rg): adotado 
o valor de 90% (0,90), parâmetro utilizado na 
Equação 1; o rendimento de geradores varia entre 
75 a 90% [5]. 

Além disso também foram adotadas as seguintes 
proposições para a realização das simulações dos cenários 
propostos: 

• A geração de energia elétrica pelas PCHs ocorre de 
forma constante, sendo cessada quando o nível 
mínimo de água nos reservatórios é atingido; 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  30   |   APRIL  2019 
 

17 
 

• Para a PCH Rio do Peixe o turbinamento só ocorre 
quando o volume de água no reservatório permitir 
engolimento igual ou superior a vazão Q90, ou 
seja, engolimento igual ou superior a 2,59 m³/s; 

• Para a PCH rio do Peixe o turbinamento máximo 
admitido é igual a 13,29 m³/s, ou seja, quando as 
três turbinas estiverem a plena capacidade; 

• Para a PCH Mogi Guaçu o turbinamento só ocorre 
quando o volume de água no reservatório permitir 
engolimento igual ou superior a vazão Q90, ou 
seja, engolimento igual ou superior a 20,50 m³/s; 

• Para a PCH Mogi Guaçu o turbinamento máximo 
admitido é igual a 70,0 m³/s, ou seja, quando as 
duas turbinas estiverem a plena capacidade; 

• Na operação conjunta entre as PCHs e o GFV, 
quando ocorrer produção de energia pelas duas 
fontes, a geração hidráulica será substituída pela 
geração fotovoltaica na mesma proporção que 
esta tenha injetado na rede; 

• Potência do gerador fotovoltaico: 1.000 kW, 
1.500kW, 2.000 kW, 2.500 kW, 3.000 kW, 3.500 
kW, 4.000 kW, 4.500 kW, 5.000 kW e 5.500 kW; 

• Período de análise: de 01/01/1998 a 31/12/2011 
(total de 5.113 dias); este período foi selecionado 
por ser o único em que houve sobreposição dos 
dados disponíveis das vazões afluentes nos 
reservatórios das PCHs e do índice de insolação 
diária. 

Assim, após a simulação dos cenários de operação das 
pequenas centrais hidrelétricas de forma isolada e em 

conjunto com o gerador fotovoltaico, são apresentadas nas 
Figuras 6 e 7 as curvas de permanência de potência para a 
PCH Rio do Peixe e para a PCH Mogi Guaçu 
respectivamente. 

Na Figura 6, que apresenta as curvas de permanência de 
potência da PCH Rio do Peixe, observa-se que a operação 
isolada da usina indicada pela legenda PCH isolada, ou seja, 
sem a operação conjunta do gerador fotovoltaico, 
apresentou permanência máxima de 55,74%, entregando 
2,52 MW de potência firme. Também se observa que, a 
partir da operação conjunta entre a PCH e o GFV com 
potência igual ou superior a 4.500 kW, a substituição em 
alguns momentos da geração hidráulica pela fotovoltaica 
resultou em ganho de disponibilidade de geração pela PCH, 
sendo que, com o GFV de 5.500 kW, a permanência de 
geração da PCH passou para 80,19%, entregando 2,49 MW 
de potência firme. 

Já na Figura 7, que apresenta as curvas de permanência de 
potência da pequena central hidrelétrica Mogi Guaçu, 
observa-se que a operação isolada da usina, também 
indicada pela legenda PCH isolada, apresentou permanência 
máxima de 72,07%, entregando 1,82 MW de potência firme. 
Também se observa que, neste caso, a partir da operação 
conjunta entre a PCH e o GFV, a substituição em alguns 
momentos da geração hidráulica pela fotovoltaica resultou 
em ganho de disponibilidade de geração pela PCH. Com a 
operação do GFV de 1.000 kW de potência, a permanência 
de geração da PCH passou para 93,31%, entregando 1,78 
MW de potência firme e, para a operação conjunta com o 
GFV de 5.500 kW, a permanência passou para 99,63%, 
entregando 1,80 MW de potência firme. 

 

Figura 6: Curva de permanência da potência para a PCH Rio do Peixe. 
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Figura 7: Curva de permanência da potência para a PCH Mogi Guaçu. 

 

Além disso, as Tabelas 7 e 8 indicam as quantidades de 
energia gerada, sendo que cada linha representa o resultado 
de um cenário de simulação diferente com a variação da 
potência do gerador fotovoltaico. Da esquerda para a 
direita, a primeira coluna, nomeada de Potência GFV (kWp), 
indica as diversas potências do GFV analisadas no estudo 
que varia de 0 a 5.500 kWp com incrementos de 500 kWp; a 
segunda coluna, nomeada por PCH, traz o valor da energia 
produzida pelas PCHs operando de forma independente 
entre o ano de 1998 e o de 2011; a terceira coluna, 
nomeada de GFV, indica a quantidade de energia produzida 
pelos geradores fotovoltaicos operando de forma 
independente ao longo dos quatorze anos analisados; a 
quarta coluna, nomeada por PCH+GFV, indica a soma da 
energia produzida pela operação independente das PCHs e 
dos GFVs ao longo do período analisado. 

Nos momentos em que existir geração fotovoltaica, a 
energia produzida pelo GVF é utilizada para compensar a 
geração hidráulica; deixa-se então de turbinar água que 
seria utilizada para suprir a demanda, que passa a ser 
atendida pelo GFV. Dessa forma, tem-se maior volume de 
água reservado, que refletirá diretamente em maiores 
alturas de quedas líquidas e maiores vazões ou maiores 
tempos de turbinamento. Assim, a quinta coluna, nomeada 
de PCH compl. nas Tabelas 7 e 8, representa a geração de 
energia pelas PCHs após a compensação pela geração 
fotovoltaica. A sexta coluna, nomeada de PCH+GFV (oper. 
conjunta) nas Tabelas 7 e 8, representa a soma da energia 
gerada pelas PCHs após a compensação da geração 
fotovoltaica com a energia gerada pelos GFVs nos 
momentos em que não ocorre geração pelas PCHs devido 
aos baixos níveis de água nos reservatórios. 

Os dados da Tabela 7 indicam que, durante a operação 
isolada da PCH Rio do Peixe, o nível de água máximo no 
reservatório atingiu a cota 861,21 m, valor inferior à cota 

máxima operacional de 861,7 m, e a menor cota registrada 
para a operação foi de 854,98 m, valor inferior à cota 
mínima operacional de 858,0 m, indicando que, em alguns 
momentos, a operação da usina foi inviabilizada pelo baixo 
nível de água no reservatório, mas mantida a defluência 
mínima. 

Além disso, de acordo com os dados da Tabela 7, a 
utilização do gerador fotovoltaico em conjunto com a 
operação da PCH Rio do Peixe só é justificada quando sua 
potência é igual ou superior a 4.500 kW. Para valores de 
potência do GFV inferiores a 4.000 kW, a energia gerada 
pela PCH após a compensação, mais o excedente de energia 
injetada na rede pelo GFV (coluna PCH+GFV – oper. 
conjunta), é inferior à soma da energia gerada pela PCH com 
a energia gerada pelo GFV (coluna PCH+GFV). Para o caso da 
operação entre a PCH e o GFV de 5.500 kW, o aumento da 
energia gerada pela PCH foi de 20,69%, passando de 
601.884 MWh para 726.453 MWh, enquanto o ganho geral 
foi de 2,09%, passando de 734.006 MWh (PCH+GFV) para 
749.360 MWh (PCH+GFV – oper. conjunta), caracterizando 
operação conjunta positiva entre as duas fontes de geração 
de energia elétrica. 

Ainda, analisando os dados apresentados na Tabela 7, 
observa-se que em nenhum momento o nível máximo de 
água no reservatório da PCH Rio do Peixe superou o nível de 
água máximo maximorum, que é de 862,0 m, sendo que a 
maior vazão vertida foi de 40,61 m³/s, valor inferior à 
capacidade máxima de descarga do vertedouro, que é de 
244,1 m³/s. 

 

 

 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  30   |   APRIL  2019 
 

19 
 

Tabela 7: Energia gerada pela PCH Rio do Peixe e GFV. 

Potência 
GFV 

(kWp) 

Energia gerada (MWh) N° dias 
geração 

PCH 

Reservatório Vertedouro 

PCH GFV PCH+GFV PCH 
compl. 

PCH+GFV  
(oper. 

conjunta) 

N.A. 
máximo 

(m) 

N.A. 
mínimo 

(m) 

Descarga 
máxima 
(m³/s) 

0 601.884 0 601.884 601.884 601.884 2.851 861,21 854,98 39,75 

1.000 601.884 24.022 605.906 611.396 621.818 2.876 861,43 854,98 39,90 

1.500 601.884 36.033 637.917 615.742 631.315 2.884 861,52 854,98 39,98 

2.000 601.884 48.044 649.925 622.134 642.682 2.901 861,61 854,98 40,06 

2.500 601.884 60.056 661.940 627.465 652.992 2.913 861,69 854,98 40,13 

3.000 601.884 72.067 673.951 633.626 664.148 2.927 861,76 854,98 40,22 

3.500 601.884 84.078 685.962 639.732 675.221 2.940 861,82 854,98 40,29 

4.000 601.884 96.089 697.973 659.350 694.546 3.165 861,86 854,98 40,36 

4.500 601.884 108.100 709.984 684.760 716.857 3.470 861,89 854,98 40,44 

5.000 601.884 120.111 721.995 710.513 735.665 3.906 861,91 854,98 40,51 

5.500 601.884 132.122 734.006 726.453 749.360 4.100 861,92 854,98 40,61 
N.A. – nível de água. 

Tabela 8: Energia gerada pela PCH Mogi Guaçu mais GFV. 

Potência 
GFV 

(kWp) 

Energia gerada (MWh) N° dias 
geração 

PCH 

Reservatório Vertedouro 

PCH GFV PCH+GFV PCH 
compl. 

PCH+GFV  
(oper. 

conjunta)  

N.A. 
máximo 

(m) 

N.A. 
mínimo 

(m) 

Descarga 
máxima 
(m³/s) 

0 477.744 0 477.744 477.744 477.744 3.688 599,80 598,56 333,17 

1.000 477.744 24.022 501.766 495.429 496.883 4.771 599,84 598,57 335,0 

1.500 477.744 36.033 513.777 504.316 505.837 4.885 599,86 598,58 335,91 

2.000 477.744 48.044 525.788 513.782 515.202 4.955 599,88 598,58 336,82 

2.500 477.744 60.056 537.800 523.022 524.380 4.990 599,90 598,59 337,74 

3.000 477.744 72.067 549.811 532.453 533.518 5.028 599,92 598,59 338,65 

3.500 477.744 84.078 561.822 541.767 542.584 5.055 599,94 598,60 339,56 

4.000 477.744 96.089 573.833 550.994 551.609 5.073 599,95 598,60 340,47 

4.500 477.744 108.100 585.844 560.079 560.625 5.081 599,97 598,60 341,38 

5.000 477.744 120.111 597.855 568.994 569.522 5.086 599,99 598,61 342,29 

5.500 477.744 132.122 609.866 577.842 578.223 5.094 600,01 598,61 343,19 
N.A. – nível de água. 

 

Já os dados da Tabela 8 indicam que, durante a operação 
isolada da PCH Mogi Guaçu, o nível de água máximo no 
reservatório atingiu a cota de 599,80 m, valor igual à cota 
máxima operacional de 599,80 m, mas inferior à cota 
máxima maximorum de 600,50 m. A menor cota registrada 
para a operação foi de 598,56 m, ou seja, inferior à cota 
mínima operacional de 598,58 m, mas superior à cota 
598,48 m da escada de peixe, indicando que em nenhum 
momento a manutenção da escada de peixe foi afetada. No 
entanto, observa-se que, em alguns momentos, a operação 
da PCH foi paralisada. 

Ainda, analisando os dados apresentados na Tabela 8, 
observa-se que o nível de água máximo operacional de 
599,8 m foi superado em todos os cenários, mas 
permaneceu abaixo do nível de água máximo maximorum, 
que é de 600,5 m, sendo que a maior vazão vertida 
registrada foi de 343,19 m³/s, valor inferior à capacidade 
máxima de descarga do vertedouro, que é de 2.099,20 m³/s. 

De acordo com os dados da Tabela 8, apesar de a produção 
de energia elétrica pela pequena central hidrelétrica ter 

aumentado, a operação conjunta do gerador fotovoltaico 
com a PCH Mogi Guaçu não é justificada para nenhuma das 
potências especificadas para o GFV. Em todos os casos 
analisados, a soma da energia gerada pela PCH com a 
energia gerada pelo GFV (coluna PCH+GFV) é superior à 
energia entregue ao sistema pela PCH após a compensação 
somada ao excedente de geração do GFV (coluna PCH+GFV 
– oper. conjunta). Este fato indica que parte do volume de 
água reservado mediante a substituição da geração 
hidráulica pela geração fotovoltaica acabou sendo vertido 
sem aproveitamento para a geração de energia, o que 
caracteriza operação conjunta negativa entre as duas fontes 
de geração. 

4 Conclusão 

As simulações e análises apresentadas indicam que a 
operação conjunta entre as gerações hidráulica e 
fotovoltaica podem representar incremento de 
disponibilidade de geração ou potência firme, resultando no 
aumento da quantidade de energia gerada por 
aproveitamentos hidrelétricos em longo prazo. 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  30   |   APRIL  2019 
 

20 
 

Como apresentado neste trabalho, a operação conjunta 
entre a PCH Mogi Guaçu, com baixa capacidade de 
regularização (operação a fio d’água) e grandes vazões 
afluentes para o reservatório, e o GFV contribuiu para a 
potencialização da operação da PCH, mas, de forma geral, 
acarretou diminuição na eficiência energética de geração. 

No entanto, por outro lado, a operação conjunta entre a 
PCH Rio do Peixe, com baixa capacidade de regularização 
(operação a fio d’água) e pequenas vazões afluentes no 
reservatório, e o GFV contribuiu para o incremento da 
operação da PCH, possibilitando ganho na quantidade de 
energia que poderia ser entregue ao sistema. 

Portanto, deve-se observar que a operação em paralelo da 
geração hidráulica e geração fotovoltaica de forma conjunta 
pode resultar tanto em operação positiva quanto operação 
negativa. Por isso, a operação conjunta com compensação 
de geração entre as duas formas de produção de energia 
elétrica deve ser analisada e avaliada cuidadosamente antes 
da sua implementação. 

Além disso, os resultados alertam para o fato de que os 
efeitos demonstrados neste artigo podem acontecer tanto 
quando há usinas solares fotovoltaicas como quando se 
considera a contribuição coletiva de vários GFVs de pequeno 
porte instalados de forma distribuída em determinada 
região. Portanto, as concessionárias de energia elétrica 
devem atentar a essas preocupações à medida em que 
cresce o número de GFVs instalados nos sistemas elétricos e 
buscar o desenvolvimento de estratégias para aproveitar a 
operação conjunta entre diferentes fontes de energia para 
obter a máxima eficiência na operação dos seus sistemas. 

Sugere-se realizar um estudo aprofundado para avaliar os 
impactos da introdução da geração fotovoltaica 
concentrada ou distribuída, uma vez que o sistema 
hidráulico composto por usinas hidrelétricas de grande, 
médio e pequeno porte apresentará limite de capacidade de 
absorção do excedente de energia elétrica renovável a ser 
compensado em momentos de exigência da carga 
consumidora. 
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Abstract: The thermal performance of buildings makes out a 
relevant share of their energy efficiency. In this context, 
convective coefficients play an important role in heat 
exchanges. These coefficients are dependent on the 
environment. The Brazilian standard NBR 15220-2 suggests 
average values of convective coefficients to be used 
throughout the country. The method that resulted in these 
values is not described in the norm. By means of a 
documental research, the method was identified and its 
origin was found in an international standard that prioritized 
cold climates, which are different from the Brazilian reality. 
In this paper, other methods were compared with the NBR 

method for the thermal calculation in several regions of 
Brazil. Different results were obtained. Three distinct regions 
were identified in the country where the NBR method can 
result in oversizing, undersizing or adequate thermic 
conditioning systems, evidencing the importance of more 
detailed analyses of different methods under different 
climate conditions. 

Keywords: Thermal performance of buildings, convective 
coefficient, energy efficiency. 

Resumo: O desempenho térmico dos edifícios corresponde a 
uma parte relevante da sua eficiência energética. Nesse 
contexto, os coeficientes convectivos desempenham um 
papel importante nas trocas de calor. Esses coeficientes são 
dependentes de condições ambientais. A norma NBR 15220-
2 sugere valores médios de coeficientes convectivos a serem 
utilizados em todo o país. O método que resultou nesses 
valores não está descrito na norma. Após pesquisa 
documental, o método foi identificado e a origem dele está 
contida em uma norma internacional que priorizou os climas 
frios, diferentes da realidade brasileira. Neste trabalho, 
outros métodos foram comparados com aquele da NBR, e 
usados para o cálculo térmico em diversas regiões do Brasil. 
Diferentes resultados foram obtidos. Três regiões distintas 
foram identificadas no país onde o método NBR pode resultar 
em sistemas de condicionamento térmico 
superdimensionado, subdimensionado ou apropriado, 
evidenciando a importância de análises mais detalhadas de 
diferentes métodos em diferentes condições climáticas. 

Palavras-Chave: Desempenho térmico de edificações, 
coeficiente convectivo de transferência de calor, eficiência 
energética. 

1 Introdução 

Um dos requisitos a serem atendidos no projeto de 
edificações é o conforto térmico dos seus usuários, 
considerando as condições climáticas externas, tais como 
temperatura, umidade, vento e a radiação solar [1]. As 
variáveis ambientais são utilizadas como parâmetros de 
entrada em simulações computacionais para verificar o 
desempenho térmico de edifícios que permitem especificar 
sistemas de condicionamento térmico. Existem outros 
parâmetros de entrada utilizados, tais como os coeficientes 
superficiais de transferência de calor, que representam os 
efeitos de convecção e também de radiação nas trocas de 
calor que ocorrem nas superfícies das paredes [2] [3] [4] [5]. 

Há uma relevante influência da transferência de calor por 
convecção no balanço energético do edifício, que determina 
a energia térmica necessária para manter o conforto térmico. 
Contudo, são verificadas divergências entre os programas de 
simulação térmica, que podem estar relacionadas aos 
diferentes métodos utilizados para determinar o coeficiente 
de troca de calor por convecção [6] [7]. De acordo com Shao 
(2009), a escolha dos métodos pode resultar em diferenças 
de 20% a 40% no consumo estimado de energia do edifício 
[8]. Peeters et al. (2011) mencionaram que somente o 
coeficiente de convecção interno pode causar diferenças de 
até 8% [9].  
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Existem normas [10] que tratam do fenômeno térmico que 
ocorre nas superfícies das paredes, referindo-se aos 
coeficientes convectivos, e outras [11] o fazem se referindo 
ao seu inverso – as resistências térmicas superficiais. Existem 
várias formas de se determinar esses parâmetros, tais como 
métodos analíticos, que são aplicáveis para geometrias 
simples, métodos numéricos, estudos experimentais 
aplicados em modelos em escala reduzida, e ensaios em 
escala real.  Para que os modelos forneçam resultados 
confiáveis é importante que os materiais, ambientes internos 
e externos e condições de operação sejam considerados 
simultaneamente [12] [13]. 

A norma brasileira NBR 15220-2 [11] é amplamente utilizada 
no Brasil para se estimar o desempenho térmico de 
edificações [14]. Com relação ao fenômeno convectivo, a 
norma sugere alguns valores pré-definidos de resistências 
superficiais. É importante observar que os valores sugeridos 
na norma são constantes, e ela não apresenta as equações e 
o método usado para a obtenção de tais valores, e tampouco 
a referência para possibilitar a busca da origem daquelas 
equações. Contudo, a norma brasileira NBR 15220-2 [11] 
alerta que a resistência térmica superficial pode variar de 
acordo com diversos fatores, tais como emissividade da 
superfície, velocidade do ar sobre a superfície e temperatura. 
Vale ressaltar que, ao se utilizar valores fixos para os 
coeficientes em todo o Brasil, as variações das condições 
ambientais das diversas regiões do país não estão sendo 
consideradas. Contudo, assim como a própria norma 
brasileira cita, diferentes condições podem afetar os valores 
dos coeficientes. Após pesquisa bibliográfica, verificou-se 
que os valores utilizados na NBR 15220-2 [11] foram retirados 
da norma internacional ISO 6946 [10]. Nessa norma também 
são apresentados os métodos usados para a obtenção dos 
valores dos coeficientes convectivos. Assim, torna-se possível 
verificar a adequação do método utilizado no Brasil e 
compará-lo com outros métodos disponíveis na literatura. 
Diversos cálculos de consumo energético foram realizados e 
seus resultados foram comparados no fim com aqueles 
obtidos ao se utilizar a norma brasileira. 

Ressalta-se que o objetivo do trabalho não é refutar o 
método da NBR 15220-2 [11]. Pelo contrário, espera-se que 
os projetistas tenham condições de usar o mesmo método da 
norma brasileira em seus projetos, contudo, tendo a opção 
de alterar as condições ambientais e de contorno utilizadas 
no cálculo, obtendo valores mais precisos para a região onde 
será construída a edificação. Essa é a justificativa para a 
análise e apresentação do método. 

2 Modelos para cálculo dos coeficientes térmicos 
convectivos  

Apresentam-se nesta seção a) o método para o cálculo dos 
coeficientes térmicos usado na NBR 15220-2 e b) métodos 
alternativos para obtenção da resistência térmica superficial 
do envelope de edificações. 

 

2.1 Método da NBR 15220-2 [11] 

A norma brasileira trata dos coeficientes térmicos em função 
da resistência térmica, e a relação entre eles é dada pela 
Equação 1: 

R = 
1

h
   (1) 

 
onde: 

R, representa a resistência térmica [(m²K)/W]; 
h, representa o coeficiente convectivo [W/(m²K)]. 

O fluxo de calor entre dois ambientes depende da resistência 
térmica entre eles, além da diferença de temperatura e da 
área de interface. A NBR 15220-2 [11] apresenta a forma para 
o cálculo da resistência térmica total, descrita na Equação 2: 

RT = Rse + Rt + Rsi                                  (2)  
 
onde: 

RT representa a resistência térmica total [(m²K)/W]; 
Rse representa a resistência do ar para a superfície 
externa [(m²K)/W]; 
Rt representa a resistência da superfície externa até a 
superfície interna [(m²K)/W]; 
Rsi representa a resistência superficial interna para o ar 
[(m²K)/W]. 

Com relação às resistências térmicas superficiais, Rse e Rsi, a 
norma brasileira sugere valores médios a serem utilizados na 
Equação 2; porém, não é apresentado o método que deu 
origem a eles. Isso dificulta a análise dos projetistas, o que 
pode gerar uma tendência de adoção desses valores em 
todas as regiões climáticas do Brasil.  

Após realização de revisão bibliográfica foram encontrados 
na norma internacional ISO 6946 [10] os mesmos valores 
sugeridos na NBR 15220-2 [10]. Contudo, constatou-se que 
na ISO 6946 [10] também está descrito o método de cálculo 
que originou tais valores. Com isso foi possível verificar quais 
foram os dados ambientais utilizados para o cálculo, bem 
como as condições de contorno. Assim, foi possível verificar 
se tais dados se aplicam às condições presentes no Brasil. As 
informações para aplicação do método estão dispersas na 
norma ISO 6946 [10], com isso, a forma de cálculo utilizada 
nesta norma será detalhada a seguir, para facilitar o 
entendimento dos projetistas que queiram avaliar os dados 
ambientais e condições de contorno utilizadas. 

As Equações de 3 a 6 descrevem como os valores dos 
coeficientes convectivos sugeridos na norma ISSO 6946 [10] 
foram calculados. Uma observação importante é que na 
norma são apresentadas as equações, mas não a sua origem. 

                      

Rs = 
1

hC+hr
                                              (3)                                 

 
onde: 

Rs é a resistência térmica superficial [(m²K)/W]; 
hc é o coeficiente convectivo [W/(m²K)]; 
hr é o coeficiente de troca de calor por radiação térmica 
[W/(m²K)]. 
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A Equação 3 foi utilizada para o cálculo da resistência térmica 
interna e também para a externa. No cálculo da resistência 
interna, usaram-se Rsi para designar Rs e hci para designar hc. 
Por usa vez, no cálculo da resistência externa, usaram-se Rse  
para designar Rs e hce para designar hc.  

Para a obtenção de hr, a norma ISO 6946 [10] utilizou as 
Equações 4 e 5.  

                                               hr = ε hro                                 (4)                                                                                                                                                  

                                               hro=4σ Tm
3                       (5)  

 
onde:                     

hr é o coeficiente de troca de calor por radiação térmica  
[W/(m²K]; 
ε é a emissividade da superfície (adimensional); 
hro é o coeficiente de radiação para uma superfície de 
corpo negro  [W/(m²K]; 

 é a constante de Stefan-Boltzmann [W/(m²K)]; 
Tm é a temperatura termodinâmica média da superfície 
e para os seus arredores [K]. 

Para a obtenção da resistência térmica superficial interna, a 
norma ISO 6946 [10] apresenta três valores de hci em forma 
de tabela, sem informação sobre as equações que os 
originaram. No entanto, ela os separa em função da direção 
do fluxo de calor: ascendente, horizontal ou descendente. 

Para obtenção da resistência térmica superficial externa, foi 
utilizada uma equação em função da velocidade do ar para 
obtenção do coeficiente convectivo externo [10], conforme 
demonstrado na Equação 6. 

hce= 4+4V                         (6) 

onde: 
hce é o coeficiente convectivo da superfície externa 

[W/(m²K)]; 
V  é a velocidade do vento adjacente à superfície [m/s]. 

Os valores de emissividade e os dados ambientais utilizados 
nas Equações 4, 5 e 6 estão descritos na Tabela 4. Esses 
valores foram utilizados na norma ISO 6946 [10], que 
resultaram nos valores de resistências térmicas superficiais 
internas e externas, que foram sugeridos na NBR 15220-2 
[11]. Não estão descritos os motivos da escolha desses 
valores apresentados na Tabela 1. Uma hipótese possível 
seria que representam condições conservadoras para climas 
frios, com emissividade e vento elevados e temperatura 
externa baixa, resultando em um projeto de sistema de 
aquecimento com maior potência. 

Tabela 1: Dados utilizados pela ISO 6946 [10] para o cálculo dos 
coeficientes convectivos superficiais de envelope de edificações.             

Dados de entrada 

Emissividade 
Temperatura 

interna (C) 

Temperatura 

externa (C) 

Velocidade 
do vento 

(m/s) 

0,9 20 0 4 

 

Verifica-se na Tabela 1 que, para o cálculo da resistência 
superficial externa, foi utilizado o valor de 0 °C de 
temperatura. Para o cálculo da resistência superficial interna, 
foi utilizado  o valor de 20 °C. Percebe-se que os parâmetros 
ambientais aplicados são típicos de países com inverno 
rigoroso, em que a temperatura externa atinge facilmente 
0 ˚C. Tais condições divergem do que é comumente 
registrado no Brasil e podem ser apontadas como possíveis 
causas de desvio na estimativa dos coeficientes convectivos.  

2.2 Métodos alternativos para obtenção da resistência 
térmica superficial do envelope de edificações 

Existem outros métodos para a determinação dos valores dos 
coeficientes convectivos. Mirsadeghi et al. (2013) [2] 
realizaram uma compilação de diversas equações disponíveis 
na literatura para o cálculo do coeficiente convectivo 
externo, que estão expostas na Tabela 2.  

Tabela 2: Modelos para cálculo do coeficiente convectivo superficial 
levantados por Mirsadeghi et al. [2]. 

Modelo Descrição Equação 

McAdams 

(1954)  

Medições em túnel 

de vento (aplicações 

para superfície lisa 

ou rugosa)  

hc,ext = 5,678 [m+n (
Vf

0,3048
)

p

]  

CIBS (1979) 
Medições em túnel 

de vento  
hc,ext = 4,1Vloc  +5,8 

Jayamaha 

(1996) 

Medições em 

campo 
ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 1,444V + 4,955 

Sturrock 

(1971) 

Superfície exposta ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 6,1𝑉𝑟 + 11,4 

Superfície normal ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 6𝑉𝑟 + 5,7 

Nicol 

(1977) 

Medições noturnas 

para uma janela 

externa, nas regiões 

árticas no Canadá 

ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 7,55𝑉𝑟 + 4,35 

Hagishima 

& Tanimoto 

(2003)  

Medições em 

edifício, superfícies 

horizontais 

ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 2,28𝑉𝑟 + 8,18 

Medições em 

edifício, superfícies 

verticais 

ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 10,21𝑉𝑙𝑜𝑐 + 4,47 

Loveday 

mixe (2003) 

Sem referencias da 

publicação original 
ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 16,7𝑉𝑙𝑜𝑐

0,5 

ISO 6946 

(2007) 

Sem referencias da 

publicação original 
ℎ𝑐,𝑒𝑥𝑡 = 4𝑉 + 4 

Na Tabela 2, são utilizadas diferentes notações para o vento, 
onde: 

V10 é a velocidade de vento medido a 10 m de altura do 
solo (m/s); 
Vf é a velocidade de vento medido em local longe de 
qualquer objeto e das bordas (m/s); 
Vloc  é a velocidade de vento medido a uma certa distância 
d da fachada da edificação e a uma certa altura H do solo 
(m/s); 
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Vr  é a velocidade de vento medido a uma altura H’ do 
telhado da edificação (m/s). 

As equações que possuem o vento simbolizado apenas por V 
não fornecem quais são as condições da medição daquele. 

Como o propósito deste trabalho foi comparar os resultados 
dos diferentes métodos, foi considerada a mesma condição 
para todos. Para isso, foi utilizado o vento V10 em todas as 
equações, aplicando as Equações de 7 a 10.  

Segundo Mirsadeghi et al. (2013) [2], a relação entre Vloc e 
V10, considerando uma parede vertical e com ângulo de 
direção de vento variando entre 0 ° e 90 ° com a superfície, é 
dada pela Equação 7. 

𝑉𝑙𝑜𝑐 = 𝑉10 sin 𝜃            (7)                                                           
 
onde: 
 

θ é o ângulo entre a direção do vento e a parede em 
graus. 

Para que fosse possível a comparação entre as diversas 
equações foi determinada a condição de ângulo de noventa 
graus entre o vento e a superfície. Com isso a Equação 7 
resulta na Equação 8. 
 

Vloc = V10      (8) 
 

Com relação a Vf  e Vr assume-se a seguinte relação, segundo 
Mirsadeghi et al. (2013), descritas nas Equações 9 e 10. 
 

Vf = Vloc                      (9) 

Vloc =
2

3
Vr                       (10) 

Observa-se ainda na Tabela 2 que o modelo de McAdams 
(1954) possui parâmetros a serem definidos, de acordo com 
o tipo de superfície, conforme Tabela 3. 

Tabela 3: Parâmetros da equação de McAdams para cálculo da 
resistência térmica superficial externa. 

 Vf < 4,88 m/s 4,88 m/s ≤ Vf < 30,48 m/s 

Superfície m n p m n p 

Lisa 0,99 0,21 1 0 0,50 0,78 

Rugosa 1,09 0,23 1 0 0,53 0,78 

 

Com relação aos coeficientes convectivos internos, Peeters et 
al. [9] apresentaram em seu trabalho diversas equações 
disponíveis na literatura, descritas na Tabela 4.  

Para as equações contidas na Tabela 4, tem-se que: 
 

• ΔT é a diferença de temperatura entre a superfície 
e o ambiente (K); 

• H é a altura a partir do piso (m). 

Tabela 4: Modelos de cálculo de coeficientes convectivos internos 
levantados por Peeters et al. [9]. 

Modelos Descrição Equações W/(m²K) 

ASHRAE 

(1997) 

Placas grandes 

verticais – fluxo 

turbulento  

hc,int=0,19(𝛥𝑇)0,33 

Placas pequenas 

verticais – laminar  
hc,int=0,29 (

𝛥𝑇

𝐻
)

0,25

  

Placas grandes 

horizontais, 

voltadas para cima – 

turbulento 

hc,int=0,22(𝛥𝑇)0,33  

Placas grandes 

horizontais, 

voltadas para cima– 

fluxo laminar 

hc,int=0,27 (
𝛥𝑇

𝐻
)

0,25

  

Placas pequenas 

horizontais.  
hc,int=0,12 (

𝛥𝑇

𝐻
)

0,25

  

ISO 6946 

(2007) 

Fluxo ascendente 

(Tabelado) 
5,0  

Fluxo horizontal 

(Tabelado) 
2,5 

Fluxo descendente 

(Tabelado) 
0,7 

TRNSYS 

(1998) 
Superfícies verticais hc,int=1,5𝛥𝑇  

0,25  

Fohanno e 

Polidori 

(2003) 

Superfícies verticais 

laminar  
hc,int=1,332 (

𝛥𝑇

𝐻
)

1/4

  

Superfícies verticais 

turbulento 
hc,int=1,235exp(0,0467H)(𝛥T)0,316  

Min (2001) Todas as superfícies hc,int=1,646 (
𝛥𝑇0,32

𝐻0,05
)  

Awbi and 

Hatton 

(1997) 

- hc,int=1,832 (
𝛥𝑇0,293

𝐻0,121
)  

 

 
3 Método 

Para verificar o impacto dos coeficientes propostos pela NBR 
15220-2 [11], quando comparado com valores obtidos em 
outros métodos, foram realizadas três etapas:  

i) prospectar diferentes valores de coeficientes 
convectivos, começando pela norma NBR 15220-2 [11] 
incluindo aqueles baseados em modelos obtidos na 
literatura; 

ii) selecionar diferentes valores de coeficientes 
convectivos que serão utilizados para realizar 
simulações de consumo de energia em climatização 
(visando a manter a temperatura interna dentro de 
uma faixa desejada); 

iii) aplicar tais valores na simulação do desempenho 
térmico de uma edificação padrão, anotando a 
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influência no consumo de energia necessário para a 
climatização.   

Assim, para uma dada situação de clima, forma, orientação, 
propriedades dos materiais e dados de ocupação e operação 
do edifício, passa-se a dispor de uma faixa de estimativas do 
consumo de energia. A estimativa da NBR 15220-2 [11] pode 
ser visualizada dentro dessa faixa e, a depender de sua 
posição relativa, pode-se avaliar a possibilidade de erro para 
menos ou para mais do consumo de energia estimado e, 
respectivamente, subdimensionamento ou 
superdimensionamento dos sistemas de climatização 
artificial.  

 
3.1 Análise da variação do coeficiente convectivo do 

envelope de edificações 

A estratégia de análise consiste em verificar como as 
equações variam com essa velocidade. Para calcular os 
valores de coeficientes convectivos externos, em função da 
velocidade do vento, para as equações apresentadas na 
Tabela 5, todos os valores foram transformados para aquele 
medido a 10 m de altura, conforme já demonstrado nas 
Equações de 7 a 10. Na Figura 1, é possível comparar os 
resultados das diversas equações com o método de cálculo 
da norma ISO 6946 [10] (velocidade de vento de 4 m/s), que 
é o método aplicado na NBR 15220-2 [11].  

 
Figura 1: Variação do coeficiente convectivo externo do envelope 
de edificações em função da velocidade do vento. Comparação de 

diversos métodos [2] [10]. 
 

Observa-se na Figura 1 que a velocidade do vento utilizada na 
NBR 15220-2 [11], de 4 m/s, resulta em um coeficiente 
convectivo hc de 20 W/(m2K). Se acrescido o valor do 
coeficiente de radiação de 5,0 W/(m2K), obtém-se, aplicando 
a Equação 1, a resistência térmica de 0,04 [(m2K)/W]. Esse é 
o valor apresentado na norma brasileira como sugestão de 
uso para os projetistas. Outra constatação importante é que 
os outros métodos utilizados podem chegar a valores de 
coeficiente convectivos entre 8 W/(m2K) e 50 W/(m2K), para 
o mesmo valor de velocidade do ar da NBR 15220-2 [11], ou 
seja, há uma grande variação entre os modelos matemáticos. 

A Figura 2 mostra como os coeficientes convectivos internos 
variam em função do método ou modelo escolhido e que os 

valores da norma ISO 6946 [10] (iguais aos da NBR 15220-2 
[11]) são os maiores entre os demais. 

 
Figura 2: Variação do coeficiente convectivo interno em função da 

diferença de temperatura entre a superfície e o ambiente. 
Comparação entre diversos métodos [9] [10]. 

3.2 Definição dos valores de coeficientes convectivos a 
serem utilizados nas simulações 

Como verificado, os valores dos coeficientes convectivos 
variam conforme o modelo utilizado para o cálculo. Com isso, 
a estratégia para análise nas simulações foi usar quatro 
valores diferentes de coeficientes convectivos: 8 W/(m2K), 16 
W/(m2K), 25 W/(m2K) e 40 W/(m2K), assim, pode-se analisar 
os impactos de diferentes valores, dentro da faixa 
encontrada nos resultados das simulações 

Para os coeficientes convectivos internos, a variação entre os 
diferentes modelos ficou entre 0,5 W/(m2K) e 10 W/(m2K), 
conforme demonstrado na Figura 2. Contudo, não se tem 
informação se os modelos que apresentaram valores mais 
baixos consideraram a radiação. Com isso, para a análise, foi 
adicionado o valor de 5,0 W/(m2K) no valor mais baixo obtido, 
de 0,5 W/(m2K). 5,0 W/(m2K) corresponde ao coeficiente de 
radiação usado na NBR 15220-2 [11]. Portanto, para as 
simulações, foram usados os seguintes valores de 
coeficientes convectivos internos: 5,5 W/(m2K), 7,6 W/(m2K) 
e 10 W/(m2K). É importante ressaltar que a análise não 
considera se é fluxo horizontal ou vertical. Isso porque alguns 
modelos não informam essa condição.  

Foram realizadas simulações considerando diversas 
combinações possíveis de coeficientes, conforme 
demonstrado na Tabela 5. Por exemplo, na simulação 5 
foram utilizados os valores de 7,6 W/(m2K) e 16,0 W/(m2K) 
para os coeficientes internos e externos respectivamente. 

Tabela 5: Combinações de valores de coeficientes a serem usados nas 
simulações. 

 
 

Coeficiente 
convectivo 

externo 
hc,ext 

W/(m2K) 

 Coeficiente convectivo interno hc,int W/(m2K) 

5,5 7,6 10,0 

8,0 sim. 1 sim. 2 sim. 3 

16,0 sim. 4 sim. 5 sim. 6 

25,0 sim. 7 sim. 8 sim. 9 

40,0   sim. 10   sim. 11   sim. 12 
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3.3 Definição dos demais parâmetros para simulação de 
consumo 

A norma NBR 15220-3 [15] define oito zonas bioclimáticas no 
Brasil, caracterizadas pela média das temperaturas mínimas, 
máximas, e da umidade relativa do ar. Com isso, foram 
realizadas simulações utilizando dados históricos ambientais 
em uma cidade de cada zona bioclimática, conforme 
apresentado na Tabela 6. Para o levantamento dos dados 
climáticos de cada cidade foi consultada a base de dados do 
Instituto Nacional de Meteorologia – INMET [16]. Os arquivos 
apresentam temperaturas médias horárias no período de 
2001 até 2010. 

Tabela 6: Cidades usadas nas simulações de consumo de energia com 
diferentes valores de coeficientes convectivos. 

Cidade Zona Bioclimática 

Curitiba Z1 

Santa Maria Z2 

Belo Horizonte Z3 

Brasília Z4 

Vitória da Conquista Z5 

Campo Grande Z6 

Cuiabá Z7 

Belém Z8 

 

Tal procedimento resultou em 96 simulações, ou seja, doze 
simulações da Tabela 5 para cada uma das oito cidades da 
Tabela 6. As simulações foram realizadas em uma ferramenta 
computacional. O software utilizado, denominado Mestre, 
desenvolvido pelo segundo autor deste artigo, é um sistema 
para simulação do comportamento térmico de edificações 
em múltiplas zonas, utilizando linguagem Java [17]. As 
vantagens da utilização desse software são: portabilidade, 
caráter compacto, gratuidade e utilização de dados 
relativamente simples. A análise é feita com as seguintes 
considerações: 

• múltiplas zonas (ar) e múltiplos elementos de 
interface entre as zonas (sólidos); 

• aplicação de diferenças finitas simples no eixo do 
tempo e no eixo do espaço, nas interfaces sólido-ar 
do edifício; 

• discretização dos raios solares numa malha regular; 

• nas superfícies opacas expostas ao sol, aplicação do 
conceito de temperatura sol-ar (ou seja, eleva-se a 
temperatura do ar de modo a reproduzir, nas 
superfícies externas das paredes, o efeito do fluxo 
de calor radiante do sol que é absorvido e 
transmitido em parte para dentro da parede, em 
parte ao ar); 

• armazenamento de calor nos elementos sólidos. 

Um arquivo-texto é utilizado como entrada de dados com 
quebra de linhas, contendo séries de dados separados por 
espaço. Cada grupo de dados é iniciado por um dos seguintes 
comandos: 
 

• “d”, para entrada de dados gerais da simulação, 
clima e parâmetros de plotagem e convergência; 

• “p”, para entrada de paredes; 

• “z”, para entrada de zonas; 

• “m”, para entrada de materiais; 

• “ta”, para entrada de temperatura atmosférica em 
séries horárias. 

O software Mestre é bastante útil para a compreensão dos 
processos térmicos. Considera a insolação, a transmissão e o 
armazenamento de calor. Como resultado, pode-se obter o 
consumo de energia em cada zona, dentro de uma faixa de 
conforto térmico preestabelecida. 

O modelo adotado para simulação foi de uma edificação de 
múltiplos pavimentos com projeção retangular, a ser 
utilizada em todas as cidades. As dimensões do ambiente 
utilizado nos cálculos são de 5,5 m de largura, 9,0 m de 
profundidade e altura do pé direito de 2,5 m conforme as 
Figuras 3 e 4. 

Para realizar cada etapa da simulação, outros parâmetros 
devem ser considerados, tais como fontes de calor internas, 
e a temperatura a ser mantida internamente. Assim, foram 
consideradas as seguintes premissas para a simulação: 
 

• temperatura interna a ser mantida entre 20,0 °C e 
26,0 °C; 

• fonte de calor interna considerando uma pessoa 
constantemente dentro do ambiente, a 100 W; 

• fonte de calor considerando uma lâmpada no 
período entre 18 h e 24 h, a 50 W. 

 

 
Figura 3: Desenho esquemático representando um edifício de 

múltiplos andares. 
 
 

 
Figura 4: Desenho esquemático representando o ambiente do 

edifício utilizado nas simulações. 

 
 

Foi considerado no cálculo um fluxo de ar na ventilação dado 
pelo valor mínimo por pessoa de 27 m³/h, conforme Portaria 
3523 [18], considerando uma pessoa no interior de cada 
unidade do edifício. Os parâmetros dos materiais utilizados 
estão detalhados na Tabela 7. 

Tabela 7: Parâmetros dos materiais utilizados na fachada do edifício. 

Material 
Espessura 

(m) 

Condutivida
de térmica 
(W/(m2K) 

Área 
(m²) 

Resistência 
térmica 

(m²K)/W 

Alvenaria 0,120 0,600 11,67 0,200 

Vidro 0,004 1,000 2,08 0,004 
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4 Resultados e discussões 

Os resultados obtidos na simulação de consumo de energia 
térmica na climatização, para cada cidade, estão expostos a 
seguir. Estão apresentados os valores de consumo de energia 
total e potência máxima para diversas combinações de 
possíveis valores de coeficientes convectivos externos e 
internos, para cada cidade considerada. É importante 
ressaltar que os valores foram referentes a uma edificação 
pequena e simplificada, servindo apenas de referência para 
comparação entre as simulações, ou seja, não representam 
alguma edificação real. Com isso, os valores obtidos não 
devem ser considerados de forma absoluta, senão para 
sugerir tendências. 

Em Curitiba, situada na zona bioclimática 1, a energia 
necessária anual para manter o ambiente entre 20 ˚C e 26 ˚C, 
para diversas combinações de valores de coeficientes 
convectivos externos e internos, está apresentada na 
Tabela 8, na qual estão em vermelho os valores máximos e 
mínimos, e em azul os valores obtidos com os coeficientes 
convectivos sugeridos pela NBR 15220-2 [11]. Os valores 
representam a energia total, independentemente se é para 
aquecimento ou resfriamento. Percebe-se que o maior 
consumo de energia estimado ocorre quando são utilizados 
os maiores coeficientes convectivos internos e externos 
simultaneamente. 

Tabela 8: Energia necessária para manter a temperatura entre 20 ˚C 
e 26 ˚C na edificação simulada em Curitiba. 

Consumo anual de energia (kWh/ano) 

 hc interno W/(m2K) 

5,5 7,6 10,0 

hc externo 
W/(m2K) 

8,0 1041,16 1054,33 1075,5 

16,0 1092,68 1145,04 1205,31 

25,0 1133,78 1212,21 1299,46 

40,0 1169,83 1271,38 1384,85 

 

Para melhores análise e detalhamento, os valores obtidos na 
Tabela 8 são apresentados na Figura 5 com curvas para cada 
valor do coeficiente convectivo interno, separados em 
energia para aquecimento e para resfriamento. Se o método 
que deu origem aos valores adotados pela NBR 15220-2 [11] 
foi desenvolvido para países com clima frio, a tendência dos 
valores de hc para a segurança causaria escolha de valores 
dos coeficientes convectivos internos e externos maiores, 
acarretando superdimensionamento dos sistemas de 
aquecimento. Esse comportamento no aquecimento foi 
verificado em Curitiba, que está situada em uma zona 
bioclimática mais fria, pois, no ponto 4 da Figura 5, 
correspondente aos valores de coeficientes da NBR 15220-2 
[11], sugerem mais energia para o aquecimento do que 
aqueles com coeficientes menores, do ponto 3. O ponto 4 
(prescrição da norma) indica um sistema de aquecimento 
com potência maior do que aquele indicado pelo ponto 3 
(configuração alternativa, encontrada na literatura). 

Para o resfriamento apresentado na Figura 5, verifica-se que, 
em Curitiba, a NBR 15220-2 [11] (ponto 2) estima valores 
menores de consumo de energia de climatização que a 

maioria dos demais métodos. Admitindo que o ponto 1 esteja 
mais próximo da realidade, a norma brasileira provavelmente 
conduz a um sistema de condicionamento de ar 
subdimensionado para resfriamento. Em uma região fria, 
esse resultado não seria crítico. 

Outro dado importante é a potência máxima exigida durante 
uma hora no período de simulação, para o fornecimento ou 
extração de calor.  
 

 
Figura 5: Energia de aquecimento e de resfriamento necessária para 

manter a temperatura entre 20 ˚C e 26 ˚C. 
 

Na Tabela 9, verifica-se que, em regime de resfriamento, a 
potência estimada ao se aplicar a NBR 15220-2 [11] 
apresenta valores próximos às simulações que apresentaram 
a mínima energia total e a máxima energia total. Contudo, 
para a situação que requer aquecimento, o valor estimado 
pela norma brasileira supera em 45% aquele da simulação 
que apresentou menor consumo de energia total por ano. Tal 
situação reforça haver superdimensionamento do sistema de 
climatização no caso de aquecimento. 

Tabela 9: Potência máxima para manter a temperatura entre 20 ˚C e 
26 ˚C na edificação simulada – Curitiba. 

Potência térmica máxima necessária na climatização   

 MÍNIMA 
SIMULAÇÃO 1 

NBR 15220  
 SIMULAÇÃO 8 

MÁXIMA 
SIMULAÇÃO 9 

POTÊNCIA MÁXIMA 
DE RESFRIAMENTO 

735,0 W 760,0 W 789,0 W 

POTÊNCIA MÁXIMA 
DE AQUECIMENTO 

593, W 861,0 W 959,0 W 

 

Os resultados das simulações realizadas para a zona 
bioclimática 2, na cidade de Santa Maria, demonstraram a 
mesma tendência da zona 1, ou seja, os valores dos 
coeficientes convectivos sugeridos pela norma brasileira 
causam o subdimensionamento de sistemas de resfriamento 
e o superdimensionamento de sistemas de aquecimento. 
Contudo, diferente da zona 1, o consumo de energia foi maior 
no resfriamento. 
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Foi verificado na zona bioclimática 3, em Belo Horizonte, ao 
observar a Tabela 10, que, diferentemente das zonas 1 e 2, o 
maior consumo de energia ocorreu quando foram usados os 
menores valores de coeficientes convectivos 
simultaneamente. Esse comportamento pode ser mais bem 
entendido ao se separar a energia usada para resfriamento 
daquela para aquecimento, conforme mostrado na Figura 6. 

Tabela 10: Energia necessária para manter a temperatura entre 20 ˚C 
e 26 ˚C na edificação simulada em Belo Horizonte. 

Consumo anual de energia (kWh/ano) 

 hc interno W/(m2K) 

5,5 7,6 10,0 

hc externo 
W/(m2K) 

8,0 1486,19 1475,95 1471,31 

16,0 1363,59 1341,17 1327,90 

25,0 1319,60 1292,58 1277,03 

40,0 1289,51 1259,99 1244,10 

 

Na Figura 6, verificou-se que, na zona bioclimática 3, a 
energia utilizada foi maior para o resfriamento. Ao analisar os 
pontos 1 e 2 da Figura 6, constatou-se que a aplicação da 
norma NBR 15220-2 [11] levaria os projetistas a 
subdimensionar o sistema de condicionamento de ar no 
resfriamento, assim, haveria possibilidade de não atender 
aos requisitos de conforto térmico dos usuários. 

 

 

Figura 6: Energia de aquecimento e resfriamento necessária para 
manter a temperatura entre 20 ˚C e 26 ˚C. 

 

Na Tabela 11, é possível verificar que a potência necessária 
para resfriamento foi 74% superior à potencia necessária 
para aquecimento, ao se utilizarem os coeficientes sugeridos 
pela norma NBR 15220-2 [11]. Contudo, analisando somente 
o resfriamento, a energia total, apresentada na Figura 6, 
mostrou uma tendência de subdimensionamento, mas, ao 
analisar a potência na Tabela 11, foi indicado o 
superdimensionamento (comparação da simulação 6 com a 
1).  

Tabela 11: Potência máxima para manter a temperatura entre 20 ˚C 
e 26 ˚C na edificação simulada em Belo Horizonte. 

Potência térmica máxima necessária na climatização   

 MÍNIMA  
SIMULAÇÃO 1 

 NBR 15220  
 SIMULAÇÃO 6 

MÁXIMA 
SIMULAÇÃO 12 

POTÊNCIA MÁXIMA 
DE RESFRIAMENTO 

865 W 940,0 W 1010,0 W 

POTÊNCIA MÁXIMA 
DE AQUECIMENTO 344,0 W 540,0 W 651,0 W 

 

Assim, ao mesmo tempo em que o consumo anual de energia 
pode ter sido subestimado pela norma, a instalação (com seu 
tamanho dado pela potência máxima em dado momento) 
pode ter sido superestimada, representando um 
investimento que fica ocioso na maior parte do tempo.   

Para a zona bioclimática 4, na cidade de Brasília, os resultados 
das simulações mostraram que o comportamento térmico foi 
similar ao da zona 3, pois a maior energia consumida ocorreu 
para os menores coeficientes convectivos. Os resultados da 
potência máxima para o resfriamento também foram 
semelhantes. Portanto, assim como para a zona 3, o 
subdimensionamento não seria muito crítico. 

Para a cidade de Vitória da Conquista, situada na zona 5, 
verificou-se o mesmo comportamento das zonas 3 e 4, ao se 
realizar as mesmas análises.  

Na cidade de Campo Grande, situada na zona bioclimática 6, 
verificou-se que os maiores consumos de energia não se 
correlacionaram aos maiores coeficientes internos e 
externos simultaneamente. O mesmo ocorreu para o menor 
consumo de energia. Isso pode ser verificado na Tabela 12. 

Tabela 12: Energia necessária para manter a temperatura entre 20 ˚C 
e 26 ˚C na edificação simulada em Campo Grande. 

Consumo anual de energia (kWh/ano) 

  hc interno W/(m2K) 

 
 

5,5 7,6 10,0 

hc externo 
W/(m2K) 

8,0 2239,13 2282,82 2319,14 

16,0 2116,54 2156,34 2193,36 

25,0 2070,10 2110,19 2150,14 

40,0 2038,70 2079,99 2124,01 

 

Foi constatado que a energia necessária para resfriamento foi 
superior com relação às demais zonas analisadas até aqui, e 
a energia para aquecimento foi quase nula. Na Figura 7, foi 
verificado que a energia para resfriamento não variou com os 
diferentes valores de coeficientes convectivos. Isso 
evidenciou que os coeficientes maiores ou menores não 
influenciaram tanto no consumo de energia, quando em 
comparação com as demais zonas. 
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Figura 7: Energia de aquecimento e resfriamento necessários 
manter a temperatura entre 20 ˚C e 26 ˚C. 

 

Na Tabela 13, foi verificado que no resfriamento, diferentes 
métodos resultaram em semelhantes valores de potência, o 
que evidenciou ainda mais a pouca influência do uso de 
diferentes coeficientes convectivos. 

Tabela 13: Potência máxima para manter a temperatura entre 20 ˚C 
e 26 ˚C na edificação simulada. 

 Potência térmica máxima necessária na 
climatização   

 MÍNIMA  
SIMULAÇÃO 7 

NBR 15220 
SIMULAÇÃO 8 

MÁXIMA 
SIMULAÇÃO 3 

POTÊNCIA MÁXIMA DE 
RESFRIAMENTO 

1052,0 W 1085,0 W 1095,0 W 

POTÊNCIA MÁXIMA DE 
AQUECIMENTO 

802,0 W 916,0 W 769,0 W 

 

Para a zona 7, na cidade de Cuiabá, os resultados indicaram 
o mesmo comportamento da cidade de Campo Grande. O 
mesmo ocorreu para as simulações da cidade de Belém, na 
zona bioclimática 8. A única ressalva é que, na cidade de 
Belém, não houve necessidade de energia para o 
aquecimento. 
 

5 Conclusões 

Foi encontrado e detalhado o método que resultou nos 
valores de coeficientes térmicos convectivos sugeridos pela 
norma brasileira NBR 15220-2 [11]. O método é o mesmo 
utilizado pela norma internacional ISO 6946 [10]. Foi 
constatado, pela análise da ISO 6946 [10], que os valores 
utilizados nos cálculos dos coeficientes convectivos 
correspondem a locais tipicamente frios, pois a temperatura 
externa utilizada foi de 0 °C, e no ambiente interno foi de 20 
°C. Com isso, sistemas de aquecimento seriam importantes e 
teriam de ser bem dimensionados a favor da segurança. Logo, 
seria natural que os coeficientes convectivos na norma 
estivessem superestimados. Contudo, é importante ressaltar 
que, em algumas regiões do Brasil, no ambiente externo, 
pode ocorrer temperatura mínima de 20 °C, o que significa 
que sistemas de aquecimento não seriam necessários. Então, 
impunha-se uma análise do impacto da hipotética 
superestimação dos coeficientes para climas comuns no 
Brasil. 

Assim, após os cálculos, verificou-se que as estimativas de 
consumo de energia de climatização variaram 
consideravelmente de acordo com o modelo adotado para a 
determinação do coeficiente convectivo. Para os coeficientes 
convectivos externos, foram encontradas estimativas 
variando entre 8 W/(m2K) e 60 W/(m2K), sendo o valor 
sugerido pela norma NBR 15220-2 o de 25 W/(m2K). Com 
relação aos coeficientes convectivos internos, a variação 
entre os modelos ficou entre 0,5 W/(m2K) e 10 W/(m2K). Para 
uma cidade em cada zona bioclimática do Brasil, foram 
percorridas tais faixas de coeficientes convectivos, sempre 
procurando saber o que ocorreria se em cada uma dessas 
faixas (interna e externa) o valor possivelmente mais realista 
diferisse daquele sugerido pela NBR 15220-2[11].  

Constatou-se que entre as oito cidades simuladas, aquelas 
com clima mais frio, Curitiba e Santa Maria, zonas 1 e 2 
respectivamente, realmente apresentariam 
superdimensionamento para sistemas de aquecimento, 
quando aplicada a norma NBR 15220-2 [11], caso os modelos 
com coeficientes convectivos inferiores fossem os mais fieis 
à realidade brasileira. Ressalta-se que para as zonas 1 e 2, o 
maior consumo de energia para manter o conforto térmico 
foi estimado quando os coeficientes convectivos internos e 
externos foram os maiores simultaneamente.  

As cidades de Brasília, Belo Horizonte e Vitória da Conquista 
apresentaram comportamentos semelhantes entre si (zonas 
3, 4 e 5). Nelas, o consumo de energia estimado foi 
predominantemente para refrigeração, caso os coeficientes 
mais baixos fossem mais fieis à realidade. Outra constatação 
foi que o maior consumo de energia ocorreu quando ambos 
os coeficientes externos e internos foram os menores 
possíveis simultaneamente, ao contrário das zonas 1 e 2. Para 
as cidades de Campo Grande, Cuiabá e Belém (zonas 6, 7 e 8) 
os resultados demonstraram que toda a energia foi usada 
para o resfriamento. Também não houve variação 
significativa entre os resultados, ou seja, a variação dos 
coeficientes internos e externos não teria muito impacto para 
o resfriamento. 

Com isso, percebeu-se que os resultados foram semelhantes 
em algumas zonas, sendo possível definir três grupos bem 
distintos de zonas bioclimáticas, com comportamentos 
semelhantes. Grupo 1 (zonas 1 e 2), Grupo 2 (zonas 3, 4 e 5) 
e Grupo 3 (zonas 6, 7 e 8). A análise demonstrou que, para o 
Grupo 1, os coeficientes convectivos podem apresentar 
estimativas de consumo de energia bastante distintos 
dependendo de qual valor foi utilizado. Para o Grupo 2, foi 
sensível o projeto de resfriamento, pois os valores da norma 
NBR 15220-2 [11] podem estar subdimensionando os 
sistemas, necessitando um estudo mais aprofundado. Para o 
Grupo 3, os valores de diferentes coeficientes convectivos 
analisados não tiveram muita influência no consumo de 
energia. Assim, ficou evidenciado que houve pouco impacto 
com relação à utilização de diferentes modelos de cálculo de 
coeficientes convectivos nesse grupo.  

Constatou-se, portanto, que os impactos dos coeficientes 
convectivos no Brasil variaram de região para região, 
ressaltando, assim, a importância de se levar em 
consideração as características ambientais no local onde a 
edificação será construída, para definir os coeficientes 
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convectivos. Com isso será possível obter uma representação 
mais acurada das edificações, quanto ao seu comportamento 
térmico, acarretando em dimensionamentos mais ajustados 
dos sistemas de condicionamento de ar.  

É importante observar que a NRB 15220-2 [11] apresenta 
valores fixos de coeficientes convectivos, mas ela também 
alerta que eles podem variar dependendo das condições 
ambientais. Logo, a norma não é omissa a esse 
comportamento; faltam apenas o detalhamento e a 
implementação.  

Um possível avanço para esse tema seria a sugestão na 
norma NBR 15220-2 [11] de valores de coeficientes 
convectivos separados por região. Como constatado neste 
trabalho, houve evidências de existência de três regiões 
distintas, nas quais seria possível definir valores médios de 
coeficientes. Isso tornaria o sistema de condicionamento de 
ar mais eficiente nessas regiões. Assim, seriam evitados 
gastos iniciais excessivos com equipamentos 
superdimensionados e também poder-se-ia evitar o 
subdimensionamento, que prejudica o conforto térmico. 
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Abstract: The theme of sustainability has gained relevance in 
the world and in national companies and, therefore, the 
Corporate Sustainability Index (ISE) of the stock exchange B3 
(formerly known as BM&FBovespa) is one of the tools for 
measuring corporate performance in sustainability and make 
it available to the market. This paper analyses the profile of 
nine companies belonging to the electric sector in the 2018 
ISE portfolio and their public commitment to sustainability. 
The research was descriptive with the sample of companies, 
from which answers were collected on the general dimension 
of the ISE questionnaire, data from public reports and 
corporate websites. It was observed that there were no 
significant differences between the companies analysed. 
Results revealed the importance of the ISE performance for 
companies and their great voluntary commitment to 

sustainable practices, as well as the desire to attract the 
confidence of investors, employees, society and government. 

Keywords: Index of business sustainability, ISE, electric 
power sector, commitment, sustainable development. 

Resumo: O tema sustentabilidade ganhou relevância no 
mundo e nas empresas nacionais e, por isso, o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da bolsa de valores B3 
(antiga BM&FBovespa), é uma das ferramentas para medir o 
desempenho empresarial em sustentabilidade e divulgá-lo ao 
mercado. Este trabalho analisa o perfil de nove empresas do 
setor elétrico na carteira do ISE de 2018 e seu compromisso 
público com o tema sustentabilidade. A pesquisa foi 
descritiva com a amostra de empresas, das quais foram 
coletadas respostas às questões da dimensão geral do 
questionário do ISE, dados de relatórios públicos e dos sites 
corporativos. Observou-se não haver diferenças significantes 
entre as empresas analisadas. Os resultados revelaram a 
importância do desempenho no ISE para as empresas e seu 
grande comprometimento voluntário com práticas 
sustentáveis, além da intenção de atrair a confiança de 
investidores, empregados, sociedade e governo. 

Palavras-Chave: Índice de sustentabilidade empresarial, ISE, 
setor de energia elétrica, compromisso, desenvolvimento 
sustentável. 

Espaço Energia: http://www.espacoenergia.com.br/ 

1 Introdução 

A Constituição Federal de 1988 trouxe à legislação brasileira 
um foco na sustentabilidade ambiental, ao enquadrar a 
defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem 
econômica, em seu art. 170, inciso VI, bem como ao 
estabelecer o dever do Estado em preservar o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, em seu art. 225, caput [1]. Pelos 
artigos 21, XII, b, e 22, IV, da Constituição Federal, compete à 
União explorar os serviços de energia elétrica e legislar sobre 
eles, sendo intensamente regulados pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), instituída pela Lei 9.427/1996 [2]. 
No tocante à sustentabilidade, foi a Resolução nº 444/2001 
da ANEEL que instituiu o Manual de Contabilidade do Serviço 
Público de Energia Elétrica – MCSPEE, obrigando as empresas 
a elaborar o Relatório Anual de Responsabilidade 
Socioambiental [3]. 

Segundo Bellen (2006) [4], a sustentabilidade requer um 
padrão de vida dentro dos limites impostos pela natureza. 
Porém, com uma população e consumo médio cada vez mais 
crescentes, gerando um consequente decréscimo do capital 
natural, surge a questão de procurar avaliar quanto desse 
capital é suficiente ou necessário para manter um padrão 
aceitável. 

Para Tachizawa e Pozzo (2007) [5], a responsabilidade 
socioambiental, no rastro de escândalos empresariais e 
danos ao meio ambiente envolvendo consagradas 
organizações, ganha importância como instrumento de 
gestão corporativa para assegurar a sobrevivência econômica 
das empresas. 
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Cada vez mais surgem novos desafios para as organizações, 
especialmente nos países em desenvolvimento, como o 
Brasil. Isso se dá devido às exigências dos consumidores, 
grupos da sociedade organizados e regras comerciais, para o 
cumprimento de normas éticas, trabalhistas e ambientais em 
toda a cadeia produtiva, como indica Tupy (2008) [6]. 

Cavalcanti (2012) [7] argumenta que, embora a 
sustentabilidade tenha se tornado uma espécie de mantra no 
mundo contemporâneo, não há grandes compromissos 
relacionados à redução do impacto ambiental e aos limites 
sobre o uso dos recursos que devem ser estabelecidos para 
conciliar crescimento econômico e desenvolvimento 
sustentável. Isso requer mudanças no sistema econômico. 

Com isso, o tema sustentabilidade vem ganhando cada vez 
mais espaço e vem também sendo inserido nas empresas de 
diversos segmentos, que passaram a se preocupar com 
ferramentas que pudessem medir o seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável, bem como divulgar esse 
resultado ao mercado em que atuam. 

Veiga (2010) [8] propõe que indicadores de sustentabilidade 
sejam estabelecidos para avaliar concomitantemente 
resiliência ecossistêmica, qualidade de vida e desempenho 
econômico. 

Biderman, Brito e Monzoni (2006) [9] explicam que a 
iniciativa dos índices de sustentabilidade utilizados nas bolsas 
de valores é resultado de uma tendência mundial da reflexão 
sobre o papel das empresas e do setor financeiro na 
promoção do desenvolvimento sustentável. 

Para Barbosa (2007) [10], a criação de diversos índices de 
sustentabilidade no mercado de capitais serviu de estímulo 
para a adoção de práticas sustentáveis pelas empresas, já que 
é considerada ferramenta importante para ampliar o 
entendimento sobre as empresas e grupos comprometidos 
com a sustentabilidade empresarial e disseminar as boas 
práticas de gestão ambiental. Dentre eles, destacam-se o 
FTSE4GooD (Reino Unido), DJSI (Estados Unidos) e, no Brasil, 
o ISE-Bovespa, criado em 2005. 

No âmbito nacional, o Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE) está inserido neste contexto, levando em consideração 
os conceitos internacionais de Triple Bottom Line (TBL), que 
integram a avaliação das dimensões econômico-financeiras, 
sociais e ambientais das organizações. O ISE foi o quarto 
índice criado no mundo sobre o tema, e sua constituição está 
de acordo com os princípios de sustentabilidade. As 
empresas selecionadas para sua composição são avaliadas 
segundo esses critérios e a participação torna-se um 
diferencial que pode gerar melhorias nos resultados 
financeiros e na imagem da empresa. 

No mercado financeiro internacional e nacional, Silva e 
Quelhas (2006) [11] relatam que, ao longo do tempo, os 
investidores passaram a privilegiar as empresas socialmente 
responsáveis, sustentáveis e rentáveis para investir seus 
recursos. 

Da análise de toda a sua carteira de empresas do ISE, o setor 
elétrico é o mais representativo, o que leva à questão que 
norteou este estudo: qual é o perfil das empresas do setor 

elétrico participantes do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) e o seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável? 

Este estudo tem como objetivo avaliar o perfil e o 
comprometimento das empresas do setor de energia elétrica 
integrantes da carteira do Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) na sua versão 2017, com relação ao tema 
sustentabilidade.  

Constatou-se que os estudos nacionais referenciados ao final 
abrangeram diversas questões relacionadas ao ISE. Porém, 
nenhum estudo analisou questões que indiquem o perfil das 
empresas do setor de energia elétrica integrantes da carteira 
desse índice, pelo menos nos últimos cinco anos, e o seu 
compromisso público com o desenvolvimento sustentável. 
Por conta disso, acredita-se que este estudo preencha a 
lacuna de pesquisa referente ao compromisso público das 
empresas do setor elétrico integrantes da carteira do ISE com 
o desenvolvimento sustentável. 

O trabalho justifica-se para destacar certas características das 
empresas do setor elétrico participantes do ISE e seu 
comprometimento com a sustentabilidade, a fim de 
demonstrar os seus pontos fortes e eventuais pontos a 
melhorar.  

Acredita-se que o resultado do estudo possa contribuir 
também para uma futura avaliação dos investidores do 
mercado de energia elétrica sobre as empresas desse setor, 
entendendo o compromisso público com o desenvolvimento 
sustentável como um diferencial competitivo. Além disso, o 
estudo pode servir para uma posterior autoavaliação das 
empresas analisadas sobre as próprias informações 
divulgadas e práticas voltadas à sustentabilidade empresarial 
dentro do mercado em que atuam. 

Este artigo está estruturado em cinco partes. Sendo assim, 
primeiramente, a introdução traz uma abordagem sobre a 
preocupação e importância do tema sustentabilidade para a 
sociedade e para o mundo empresarial. A segunda parte trata 
do referencial teórico que expõe o conceito de 
desenvolvimento sustentável, o breve histórico da criação de 
índices de sustentabilidade e o conceito e características do 
ISE. A terceira parte descreve o procedimento metodológico 
desenvolvido na pesquisa. A quarta parte exibe a análise dos 
resultados observados. A quinta e última parte apresenta a 
conclusão. 

2 Referencial teórico 

O referencial teórico deste estudo apresenta os temas que 
dão suporte teórico para a pesquisa. 

2.1 Origem dos índices de sustentabilidade 

Ao longo da década de 1970, floresceu o debate internacional 
sobre a busca por modelos de desenvolvimento que não 
tivessem só ênfase no crescimento econômico, mas também 
o conciliassem com justiça social, conservação e uso 
sustentável de recursos naturais.  
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Nessa época, o Brasil adotava uma política que priorizava 
muito mais o desenvolvimento econômico do que questões 
ambientais, como alguns países do terceiro mundo, 
conforme enuncia Souto (1998) [12]. Apesar da posição 
brasileira, a nova agenda global internacional caminhava 
para a valorização do meio ambiente e foi marcada pela 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada em Estocolmo, no ano de 1972, quando o 
Clube de Roma publicou o relatório The Limits to Growth [13].  

O princípio 1 da Declaração sobre o Ambiente Humano, ou 
Declaração de Estocolmo, resultante da Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CNUMAD, 1972) [14], explicita a visão que integra questões 
sociais e ambientais, a qual dá sentido para a expressão 
socioambiental de que o ser humano tem o direito 
fundamental a condições de vida adequadas em um meio 
ambiente de qualidade. 

A partir da publicação do Relatório Brundtland, intitulado 
“Nosso futuro comum”, pela Comissão Mundial sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (CMMAD), 
em 1987  [15], foi divulgado o conceito até hoje mais adotado 
de "desenvolvimento sustentável" como aquele que “atende 
às necessidades e aspirações do presente sem comprometer 
a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 
próprias necessidades”. 

Marcondes e Bacari (2010) [16] informam que esse 
movimento global por um desenvolvimento 
economicamente sustentável, socialmente justo e 
ambientalmente equilibrado foi consolidado pela 
Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, conhecida como Rio-92 ou Eco-92, na qual 
foram produzidos documentos considerados referência para 
orientar as práticas de uma sociedade global, tais como a 
Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, a Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB), a Convenção da Mudança Climática e a Agenda 21. 
Esta última foi adotada para transformar o desenvolvimento 
sustentável em meta global e traz em seus capítulos 8 e 40 a 
necessidade de desenvolver indicadores para sua 
mensuração. Destaca-se, também, em 1997, a 3ª Conferência 
das Partes da Convenção sobre Mudanças do Clima, na qual 
foi firmado o Protocolo de Quioto, pelo qual os países 
industrializados deveriam reduzir suas emissões de gases-
estufa. 

Ainda, em 2012, ocorreu a Rio +20, ou Conferência da ONU 
sobre o Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de 
garantir e renovar os compromissos em relação ao 
desenvolvimento sustentável, da qual foram originados 
vários documentos, dentre os quais, “O futuro que 
queremos”. Em consonância com essas ações, em 2015, 
surgiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas [17]. 

Digna de destaque também, foi a 21ª Conferência do Clima 
das Nações Unidas (COP 21), realizada em Paris, em 
dezembro de 2015, que aprovou um acordo global, ratificado 
por 195 países da Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança do Clima (UNFCCC), incluído o Brasil, para o 
combate dos efeitos da mudança de clima e da emissão de 

gases de efeito estufa (GEE) em busca do desenvolvimento 
sustentável futuro [18]. O Acordo de Paris prevê o 
compromisso de manter o aumento da temperatura média 
da Terra abaixo de 2°C e limitar esse teto para 1,5°C até o ano 
de 2100, acima dos níveis pré-industriais [19]. 

Entre as diversas reivindicações exigidas pela sociedade, que 
afetam o mundo dos negócios, a preocupação ecológica tem 
ganho um destaque significativo em face de sua relevância 
para a qualidade de vida das populações e Donaire (1994) 
[20] expõe que as empresas passaram a ter que desenvolver 
atividades para atender a essa nova crescente demanda de 
seu ambiente externo. 

Cioca, Ivascu, Rada, Torreta e Ionescu (2015) [21] estudaram 
o caso da Romênia, onde o desenvolvimento sustentável se 
tornou uma prioridade para as empresas e afirmam que a 
sustentabilidade se tornou uma preocupação nacional e 
internacional. 

Diante dessa preocupação com a responsabilidade social e a 
sustentabilidade empresarial, Machado, Macedo, Machado e 
Siqueira (2012) [22] relatam que medidas foram 
desenvolvidas para avaliar a valorização das ações de 
empresas que investem em responsabilidade social e 
ambiental, pois os investidores consideram que essas 
empresas geram valor para os acionistas no longo prazo, 
tendo em vista que estão mais preparadas para enfrentar 
riscos econômicos, sociais e ambientais. 

O surgimento de um conceito de desenvolvimento 
sustentável conhecido e unanimemente adotado em todos 
os segmentos da sociedade gerou a necessidade de se 
aprofundar sobre o tema para chegar a um resultado prático 
de modo que possa ser utilizado como ferramenta que possa 
mensurar a sustentabilidade. Por isso, surgiram nos anos 90, 
como Lacerda e Cândido (2013) [23] informam, os 
indicadores de sustentabilidade com objetivo de verificar o 
grau de realização dos objetivos propostos pelo 
desenvolvimento sustentável. Diversos indicadores foram 
desenvolvidos visando a fornecer subsídios para a tomada de 
decisão de governos, empresas e a sociedade em geral. 
Dentre os indicadores internacionais de sustentabilidade, 
foram destacados por Cristófalo, Akaki, Abe, Morano e 
Miraglia (2016) [24]: em 1999, o Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), que representa o valor de um grupo de 
empresas consideradas sustentáveis segundo critérios 
financeiros, sociais e ambientais; em 2001, o FTSE4 Good, da 
Bolsa de Londres e do Financial Times, que avalia o 
desempenho de empresas globais por meio de critérios 
ambientais, de direitos humanos e de engajamento de 
stakeholders; e em 2003, o JSE, de Joanesburgo, África do Sul. 
Outro índice que veio posteriormente foi Carbon Disclosure 
Project (CDP que avalia o gerenciamento das mudanças 
climáticas, riscos e oportunidades e dos dados de emissões 
de gás de efeito estufa das maiores empresas de capital 
aberto [25]. 

No Brasil, em 2005, foi criado o quarto índice de ações no 
mundo, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), pela 
então BM&FBOVESPA (atual B3) [26], com o objetivo de 
mostrar o desempenho de mercado de uma carteira formada 
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por empresas que adotam os princípios de gestão 
sustentável. 

De acordo com Carvalho e Barcellos (2010) [27], embora, em 
sua essência, a sustentabilidade seja imensurável, os 
indicadores são uma ferramenta útil para mensurar o 
desempenho sustentável das organizações por meio de 
indicadores. 

Para Ivascu, Cioca e Rus (2016) [28], na última década, a 
sustentabilidade adquirido cada vez mais importância em 
empresas de qualquer setor e que, com base nos três pilares 
da sustentabilidade (econômico, social e ambiental), elas 
adotarão novas estratégias para otimizar processos e 
desenvolver vantagem competitiva, inclusive baseada em 
software que avalie o seu desenvolvimento sustentável. 

O índices são tão importantes que, no trabalho de Casarejos, 
Frota, Rocha, Silva e Barreto (2016) [29], foram utilizados 
cinco índices de sustentabilidade, a saber, compromisso, 
investimento, dificuldade, proatividade e vulnerabilidade,  
nas maiores empresas consumidoras de eletricidade no 
estado do Rio de Janeiro, no  Brasil, levando à conclusão de 
que muitas reconhecem a relevância das ações necessárias, 
mas poucas efetivamente as implementaram ou nelas 
investiram. 

Na perspectiva das empresas, Macedo, Barbosa, Callegari, 
Monzoni e Simonetti (2012) [30] explicam que o valor de 
participar de iniciativas voluntárias em sustentabilidade é 
percebido por meio dos ganhos intangíveis que essas 
experiências proporcionam, como reputação e 
compartilhamento de experiências na comunidade 
empresarial, ou por ganhos tangíveis, ainda pouco 
conhecidos, mas já abordados em estudos que consideram o 
valor de mercado, a relação entre desempenho financeiro e 
desempenho socioambiental ou reações do mercado 
financeiro às ações das companhias “mais sustentáveis”. 

Xiao, Wang, van der Vaart e van Donk (2018) [31] 
constataram que empresas em países com níveis mais altos 
de desempenho em sustentabilidade não obtêm um retorno 
financeiro com a adoção de práticas ainda mais sustentáveis, 
mas a gestão da sustentabilidade pode ser uma fonte de 
vantagem competitiva para empresas localizadas em países 
emergentes e em desenvolvimento,  onde em geral o nível de 
desempenho de sustentabilidade é relativamente baixo. 

A análise das empresas norte-americanas constituintes do 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI), feita por Wang 
e Chen (2017) [32], também apurou que os investidores não 
reconhecem as instituições da carteira, mas, quando o tema 
responsabilidade social corporativa se torna uma prática 
comum em um determinado setor, a certificação de terceiros 
independentes em relação às boas práticas sustentáveis é 
vista como benefício real à empresa, com a melhoria da sua 
reputação e do seu desempenho financeiro. 

2.2 Índice de sustentabilidade empresarial (ISE) 

Marcondes e Bacari (2010) [33] afirmam que, para atender à 
crescente demanda por investimentos que fossem 
socialmente responsáveis e rentáveis, a então 

BM&FBOVESPA, com o apoio de outras instituições, a saber, 
Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar (ABRAPP), Associação Nacional dos Bancos de 
Investimento (ANBID), Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais 
(APIMEC), Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 
(IBGC), International Finance Corporation (IFC) e Instituto 
ETHOS de Empresas e Responsabilidade Social e Ministério 
do Meio Ambiente, lançou o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE), o quarto indicador do tipo no mundo e o 
primeiro na América Latina. 

Esse índice, segundo Macedo, Barbosa, Callegari, Monzoni e 
Simonetti (2012) [34], reúne as empresas brasileiras listadas 
na B3 (BM&FBOVESPA) com as melhores práticas em gestão 
empresarial e com maior alinhamento estratégico com a 
sustentabilidade, representando um incentivo para que as 
empresas busquem o desenvolvimento econômico com 
inclusão social e respeito ao meio ambiente e, ao mesmo 
tempo, serve como um indutor do mercado de Investimento 
Sustentável e Responsável no Brasil. Sua missão é induzir as 
empresas a adotarem as melhores práticas de 
sustentabilidade empresarial e apoiar os investidores na 
tomada de decisão de investimentos sustentáveis e 
responsáveis. 

A missão do ISE é apoiar os investidores na tomada de 
decisão de investimentos socialmente responsáveis e induzir 
as empresas a adotarem as melhores práticas de 
sustentabilidade empresarial.  

O índice tem por objetivo refletir o retorno de uma carteira 
composta de ações de empresas com reconhecido 
comprometimento com o desenvolvimento sustentável, 
práticas e alinhamento estratégico com a sustentabilidade 
empresarial, destacando-as para investidores, além de atuar 
como indutor das boas práticas no meio empresarial 
brasileiro.  Além de servir de benchmark para investidores 
que querem acompanhar o retorno de empresas 
preocupadas com sustentabilidade, o ISE estimula outras 
companhias a incorporar questões atinentes ao bom 
desenvolvimento sustentável, tais como as ambientais, 
sociais e de governança, aos processos de decisão sobre 
investimentos, atraindo investidores comprometidos com o 
investimento socialmente responsável. 

A estrutura de avaliação do ISE sobre as empresas baseou-se 
no conceito internacional do Triple Bottom Line (TBL), do 
livro “Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st 
century business” de Elkington (1998) [35] segundo o qual a 
avaliação de uma gestão empresarial sustentável deve 
considerar de forma integrada, os elementos econômico-
financeiros, sociais e ambientais do negócio. 

A B3 (2018) [36] explica que o desenho metodológico do ISE 
foi desenvolvido pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade 
(FGVCes) da Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP). A avaliação 
das empresas é feita sobre as companhias emissoras das 200 
ações mais negociadas da BM&FBOVESPA e em dois âmbitos: 
pelo desempenho quantitativo gerado pelas respostas a um 
questionário e pelo desempenho qualitativo gerado pelo 
envio de documentos corporativos que comprovem de forma 
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amostral as respostas assinaladas para decisão do Conselho 
Deliberativo do ISE (CISE) sobre empresas que irão compor a 
carteira no limite de 40. 

O preenchimento do questionário é voluntário e visa a avaliar 
as empresas em sete dimensões: geral, natureza do produto; 
governança corporativa; econômico-financeira, social, 
ambiental e mudança do clima. O questionário passa 
anualmente por um aprimoramento em face da evolução dos 
conceitos e melhores práticas empresariais relativas ao 
desenvolvimento sustentável. É uma ferramenta para 
diagnóstico das políticas e práticas de sustentabilidade 
corporativa das empresas, sendo referência dentro e fora do 
mercado financeiro brasileiro, contribuindo, inclusive, para o 
atingimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris e 
demais compromissos oficiais assumidos pelo Brasil. 

2.3 Trabalhos anteriores 

Os trabalhos anteriores a respeito de tema semelhante ao 
objeto do presente estudo, mas em outros contextos e até 
outros países, demonstram a utilidade das variáveis 
escolhidas neste estudo para analisar a amostra das 
empresas do setor elétrico integrantes da carteira ISE 2018. 

O estudo de Nunes, Teixeira, Nossa e Galdi (2009) [37] 
analisou a relação do tamanho, setor de atividade, 
concentração acionária, localização do controle acionário, 
emissão de ADR e ser de propriedade estatal à adesão das 
empresas ao Índice Bovespa de Sustentabilidade 
Empresarial. Os resultados indicaram que apenas o tamanho 
da empresa e o setor de atividade foram determinantes para 
a adesão das empresas ao ISE.  

Hackston e Milne (1996) [38] analisaram empresas da Nova 
Zelândia com base no relatório anual, quanto aos dados: 
tamanho da companhia, setor de atividade, lucratividade da 
empresa, país de propriedade e o disclosure socioambiental. 
Os resultados apontaram uma relação positiva entre as 
variáveis. 

Kent e Chan (2003) [39] analisaram as 500 maiores empresas 
australianas de capital aberto de acordo com a publicação da 
Business Review Weekly em 1995. Foram analisadas as 
variáveis: poder dos stakeholders, poder do credor, 
desempenho econômico, risco, grupos de pressão, missão e 
tamanho das empresas. Como resultado, obtiveram variáveis 
positivamente relacionadas com o disclosure ambiental.  

No trabalho de Schrippe e Ribeiro (2009) [40], foram 
analisados dados de grandes empresas brasileiras 
participantes da B3 e dados dos relatórios do ISE, de 2015 a 
2016, gerando como resultado dezoito critérios 
preponderantes e evidenciando a ineficiência com a qual a 
dimensão social é gerida em questões de sustentabilidade. 
Com relação ao investimento ambiental, tem-se o estudo de 
Almeida, Melo e Santana, em 2012 [41], que   concluiu pela 
existência da relação bilateral entre   investimento   em   
políticas ambientais e desempenho financeiro, bem como 
que a busca por eficiência financeira leva a uma participação 
em indicadores como o ISE, retornando efeitos positivos ao 
desempenho financeiro. 

3 Metodologia de pesquisa 

Com relação aos fins, a pesquisa classifica-se como descritiva, 
com enfoque qualitativo, pois pretende descrever 
características de uma população e estabelecer relações 
entre esses dados. Como ensinam Lakatos e Marconi (2012) 
[42], o levantamento de dados da pesquisa se deu por 
pesquisa documental ou de fontes primárias, e por pesquisa 
bibliográfica ou de fontes secundárias cuja autoria é 
conhecida. 

O período de tempo de estudo compreende a vigência da 
carteira do ISE 2018, sobretudo os meses de novembro e 
dezembro do ano de 2017, pelas seguintes razões: a) o 
resultado da B3 sobre a 13ª carteira do ISE foi divulgado em 
23 de novembro de 2017 e vigora de 02 de janeiro de 2018 a 
04 de janeiro de 2019; b) a carteira de empresas do ISE é 
revista anualmente; c) a última versão do questionário de 
avaliação do ISE é proveniente do ano de 2017; d) os dados 
das empresas objeto deste estudo e úteis à pesquisa para fins 
de comparação são provenientes de sítios eletrônicos e 
documentos públicos das empresas, como as demonstrações 
financeiras de dezembro de 2017. 

A população da pesquisa compõe-se das trinta empresas da 
carteira ISE de 2018, sendo que a amostra abrange as nove 
empresas do setor elétrico integrantes dessa carteira pelos 
motivos a seguir: a) o setor elétrico é o mais representativo 
no índice; b) o setor elétrico é classificado como de alto perfil, 
segundo Roberts (1992) [43], apresentando visibilidade para 
o consumidor, nível elevado de risco político e competição 
intensa concentrada; c) as atividades econômicas 
desenvolvidas por essas empresas envolvem a modificação 
do meio ambiente e, por isso, são mais monitoradas quanto 
ao seu desempenho ambiental do que outras empresas de 
acordo com Dierkes e Preston (1977) [44]; d) essas empresas 
têm compromissos obrigatórios voltados ao 
desenvolvimento sustentável, tais como o de elaborar o 
Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das 
Empresas de Energia Elétrica, conforme Resolução nº 
444/2001 da ANEEL. 

A coleta de dados foi feita por meio de consulta a livros, 
artigos de revistas especializadas e disponíveis na internet, 
dados públicos do site da B3 (BM&FBOVESPA), 
demonstrações financeiras padronizadas e relatórios de 
sustentabilidade disponibilizados no site das empresas do 
setor elétrico integrantes da carteira do ISE 2018. O 
levantamento de dados buscou informações nos dados de 
livre acesso na internet e selecionou amostras por meio de 
ferramentas do próprio banco de dados dos sítios 
eletrônicos, que permitem a estratificação por critérios. 

O procedimento de coleta de dados se deu com as seguintes 
etapas. Iniciou-se com a identificação das empresas do 
segmento de energia elétrica listadas na BM&FBOVESPA e no 
ISE, via sítio eletrônico. Na sequência, também no site da B3, 
foram coletadas as respostas das empresas ao questionário 
do ISE, versão 2017, em sua dimensão geral, critério 
compromisso. 

Em seguida, por meio do acesso ao sítio eletrônico das 
empresas controladoras, suas demonstrações financeiras e 
seus relatórios anuais de sustentabilidade do ano-base 2017, 
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foram coletados os dados: sede (estado e região), número de 
empregados, ativo total, nível de governança e controle 
estatal ou não, além dos critérios comparativos do 
compromisso público dessas empresas com o 
desenvolvimento sustentável, a saber, visão, missão, receita 
líquida e investimento em meio ambiente (Sarlo Neto, 2004 
[45]). A análise dos dados foi descritiva e eles foram 
tabulados para possibilitar a comparação por empresa. 

4 Resultados e discussões 

O estudo das empresas do setor elétrico participantes da 
carteira 2018 do ISE é apresentado em duas partes com 
dados do ano-base 2017.  A primeira parte apresenta a 
comparação do perfil dessas empresas considerando os 
critérios de sede (estado e região), número de empregados, 
ativo total, nível da listagem da B3, constituição estatal ou 
não. A segunda parte apresenta critérios comparativos do 
compromisso público dessas empresas com o 
desenvolvimento sustentável, considerando o questionário 
do ISE, versão 2017, visão e missão das empresas, receita 
líquida e investimento em meio ambiente. 

4.1 Perfil das empresas do setor elétrico no ISE 2018 

Em 23 de novembro de 2017, a B3 anunciou a décima terceira 
carteira do ISE, que vigora de 02 de janeiro de 2018 a 04 de 
janeiro de 2019. A nova carteira do índice reúne 33 ações de 
trinta companhias, representa doze setores e soma R$1,28 
trilhão em valor de mercado. Esse montante equivale a 
41,47% do total do valor das companhias com ações 
negociadas na B3, com base no fechamento de 21/11/2017. 
Foram convidadas 179 companhias, emissoras das 200 ações 
mais líquidas na B3. Destas, 41 se inscreveram no processo, 
sendo 37 Elegíveis, três na categoria Simulado e uma na 
categoria Treineira [46].  A Tabela 1 aponta a composição da 
carteira do ISE 2018 por setor na B3. 

Observa-se que, das trinta empresas integrantes da carteira 
ISE 2018, os setores empresariais dos quais fazem parte e que 
mais aparecem são, em primeiro lugar, o setor elétrico, 
representado por nove empresas e, em segundo lugar, o 
setor financeiro, representado por sete empresas. 

Especificamente sobre as empresas do setor elétrico, objeto 
da presente pesquisa, as informações divulgadas pela ANEEL, 
em 2018, apontam a existência de 53 concessionárias, 43 
permissionárias e 13 autorizadas, totalizando 109 agentes, 
entre públicos, privados e de economia mista, atuando no 
ramo de distribuição de energia [48], mais 4024 agentes 
investindo no mercado de geração de energia elétrica [49], 
além de outras tantas transmissoras e comercializadoras de 
energia. 

Os dados divulgados pela B3 indicam que há 58 (cinquenta e 
oito) empresas do ramo de energia elétrica na bolsa [43], 
sendo que, dessas, apenas nove estão na carteira do ISE de 
2018, indicadas na Tabela 1. Uma vez identificadas as nove 
empresas do setor elétrico da carteira do ISE 2018, foram 
escolhidos critérios para analisar o perfil delas: localização da 
sede (estado e região), número de empregados, ativo total, 

nível de governança conforme listagem na B3, controle 
estatal ou não. 

Tabela 1: Composição da Carteira ISE 2018 por Setor. 

Setor Empresa 
Quantidade 

por Setor 

Bens Industriais / Máquinas e 
Equipamentos 

WEG 
1 

Bens Industriais / Transporte CCR SA 
ECORODOVIAS 

2 

Consumo não cíclico / Produtos de 
Uso Pessoal e Limpeza 

NATURA 
1 

Consumo Cíclico / Comércio B2W DIGITAL 
LOJAS 
AMERICANAS 
LOJAS RENNER 

3 

Consumo Cíclico / Construção Civil MRV 1 

Financeiro e Outros / 
Intermediários Financeiros 

BRADESCO 
BANCO DO 
BRASIL 
ITAUSA 
ITAÚ 
UNIBANCO 
SANTANDER 

5 

Financeiro e Outros / Serviços 
Financeiros Diversos 

CIELO 
1 

Materiais Básicos / Madeira e Papel DURATEX 
FIBRIA 
KLABIN 

3 

Materiais Básicos / Químicos BRASKEM 1 

Saúde / Serviço Médico Hospitalar FLEURY 1 

Telecomunicações TELEFÔNICA 
TIM 

2 

Utilidade Pública / Energia Elétrica AES TIETÊ E 
CELESC 
CEMIG 
COPEL 
CPFL ENERGIA 
ELETROPAULO 
EDP ENERGIAS 
ENGIE BRASIL 
LIGHT S.A. 

9 

Total 30 

Fonte: Adaptado da Composição da Carteira ISE da B3 por setor de 
atuação (2018) [47]. 

Iniciando a análise pela localização da sede das empresas no 
Brasil, por estado e região, tem-se a Tabela 2. 

Nota-se que o maior número de empresas do setor elétrico 
participantes do ISE 2018 tem sede na região Sudeste, sendo 
seis empresas do total de nove, pela própria característica da 
região de ter uma alta concentração de atividade empresarial 
e industrial, sendo seguida pela região Sul.   

Na região Sudeste, o estado que abriga mais empresas da 
carteira é o estado de São Paulo. Algumas das empresas 
apresentam filiais ou controladas em mais de um estado. Não 
há empresas das demais regiões do Brasil, ou seja, no Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 
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Tabela 2: Sede das empresas. 

Empresa UF Região 

AES TIETÊ E São Paulo Sudeste 

CELESC Santa Catarina Sul 

CEMIG Minas Gerais Sudeste 

COPEL Paraná Sul 

CPFL ENERGIA São Paulo Sudeste 

ELETROPAULO São Paulo Sudeste 

EDP ENERGIAS São Paulo Sudeste 

ENGIE BRASIL Santa Catarina Sul 

LIGHT S/A Rio de Janeiro Sudeste 

Fonte: Adaptado do sítio eletrônico das empresas e dos seus 
estatutos sociais (2018). 

Seguindo na análise, outro dado relevante em pesquisas 
anteriores e escolhido para a presente, foi o tamanho das 
empresas, evidenciado pelo ativo total e quantidade de 
empregados, conforme Tabela 3. 

Tabela 3: Tamanho das empresas. 

Empresa 
Ativo total 

(R$ - mil)  

Empregados do 
Quadro Próprio 

(Número) 

AES TIETÊ E 6.817.913 428 

CELESC 9.060.252 3.298 

CEMIG 42.239.589 5.864 

COPEL 33.162.377 8.432 

CPFL ENERGIA 41.282.912 12.862 

ELETROPAULO 14.213.810 7.355 

EDP ENERGIAS 20.607.952 2.941 

ENGIE BRASIL 19.568.513 1.048 

LIGHT S/A 14.945.049 4.064 

Fonte: Adaptado do relatório de sustentabilidade e das 
demonstrações financeiras das companhias controladoras (2017). 

De acordo com o SEBRAE, a empresa é considerada de grande 
porte se tiver cem ou mais empregados [50]. Logo, sob tal 
critério, todas as empresas analisadas são de grande porte.  
Segundo a Lei nº 11.638/2007, no seu artigo art. 3°, é de 
grande porte a sociedade ou conjunto de sociedades sob 
controle comum que tiver, no exercício social anterior, ativo 
total superior a 240 milhões de reais ou receita bruta anual 
superior a 300 milhões de reais [51]. Assim, o ativo total das 
empresas as identifica como grande porte. 

Com relação à governança das empresas analisadas, a Tabela 
4 traz um comparativo com o controle estatal ou não. 

Tabela 4: Nível de governança e controle estatal. 

Empresa Listagem B3 Controle Estatal 

AES TIETÊ E Nível 2 Não 

CELESC Nível 2 Sim 

CEMIG Nível 1 Sim 

COPEL Nível 1 Sim 

CPFL ENERGIA Novo Mercado Não 

ELETROPAULO Novo Mercado Não 

EDP ENERGIAS Novo Mercado Não 

ENGIE BRASIL Novo Mercado Não 

LIGHT S/A Novo Mercado Sim 

Fonte: Adaptado dos estatutos sociais das empresas com seu nível 
de listagem na B3 (2018). 

Verifica-se que, das nove empresas analisadas, cinco 
(portanto, a maioria) estão listadas no nível Novo Mercado 
da B3, e isso corresponde ao maior nível de governança da 
bolsa de valores. Duas empresas estão no nível 2 da B3 e duas 
empresas no nível 1.  

Pela análise dos dados, evidencia-se que um maior nível de 
governança na listagem da B3 reflete em um maior 
engajamento das empresas com boas práticas de 
sustentabilidade empresarial requeridas para integrar o ISE. 

Os níveis de governança corporativa das empresas de capital 
aberto listadas na B3, como os segmentos de listagem ora 
encontrados, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1, foram criados 
para identificar os diferentes perfis das empresas listadas, a 
fim de desenvolver o mercado de capitais brasileiro. Esses 
segmentos requerem o alinhamento das organizações a 
determinadas regras de governança, adicionais às obrigações 
legais, e objetivam melhorar a avaliação daquelas que 
decidem aderir, voluntariamente, a um desses segmentos de 
listagem [52]. 

Embora esses níveis de governança não estejam diretamente 
relacionados a indicadores de sustentabilidade, Leoneti, 
Nirazawa e Oliveira (2016) [53] entendem que podem 
contribuir para uma avaliação das empresas listadas, já que 
focam nas variáveis indicadas pelo renomado Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), tais como 
transparência, ética, equidade, prestação de contas, 
cumprimento de leis e normas, além da responsabilidade 
com todas as partes interessadas de cada organização. 

Além disso, observa-se que, das nove empresas do setor 
elétrico da carteira do ISE 2018, cinco são empresas privadas 
e quatro são estatais.  

Os dados demonstram que as empresas privadas possuem 
um nível de governança maior do que as empresas estatais.  
Todavia, o fato de uma empresa ter o controle acionário do 
Estado e não ter um nível de governança elevado na listagem 
da B3 não significa que esteja em desigualdade de práticas de 
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sustentabilidade e responsabilidade social em relação às 
empresas privadas, pois integram igualmente a carteira do 
ISE 2018. 

4.2 Compromisso com o tema sustentabilidade 

Das empresas analisadas, verificou-se que todas emitiram 
relatório de sustentabilidade e divulgaram suas 
demonstrações financeiras padronizadas de dezembro de 
2017.  

O ato de apresentar anualmente o relatório citado indica que 
essas empresas já estão a par da importância do tema 
sustentabilidade. 

Para obter dados sobre o compromisso público das nove 
empresas do setor elétrico integrantes do ISE 2018 com o 
tema sustentabilidade, optou-se pela coleta das respostas 
dessas empresas às questões do “Indicador 1. Compromisso 
Fundamental”, do “Critério I – Compromissos”, da “Dimensão 
Geral”, do próprio questionário do ISE, em sua versão 2017 
[54], referidas na Tabela 5. 

Quanto às questões GER 1 e GER 1.1., todas as empresas 
analisadas responderam que o seu compromisso com o 
desenvolvimento sustentável está formalmente inserido na 
cultura e na estratégia da companhia.  

Na questão GER 1.2, as empresas responderam que os temas 
expressamente contemplados nesse compromisso são todos 
os itens da questão: a) Respeito ao meio ambiente, b) 
Práticas leais de operação, c) Promoção dos Direitos 
Humanos, d) Melhoria das condições de trabalho, emprego e 
renda, e) Relações com clientes e consumidores, f) 
Envolvimento com a comunidade e seu desenvolvimento, g) 
Governança Organizacional, h) Combate à corrupção e i) 
Redução das desigualdades sociais.  A exceção foi a CEMIG 
que não indicou o último tema como presente em seu 
compromisso. 

No que se refere às questões GER 1.3 e GER 1.3.1, todas 
indicaram que mantêm programa de sensibilização e 
educação sobre o tema.  

Apenas sete indicaram que o programa efetivamente atinge: 
a) Público interno em nível gerencial e lideranças, b) Público 
interno em todos os demais níveis, c) Fornecedores críticos, 
d) Todos os demais fornecedores, e) Consumidores e/ou 
clientes, f) Outras partes interessadas além das mencionadas 
acima. A COPEL respondeu que o programa não atinge 
Fornecedores críticos. A CEMIG respondeu que o programa 
não atinge todos os fornecedores. 

Com relação à questão GER 1.3.2., sete empresas 
responderam que o programa de sensibilização e educação 
sobre o tema possui todos os itens da questão: a) 
Planejamento e implementação que atendem ao 
compromisso com o Desenvolvimento Sustentável; b) 
Planejamento e implementação integrados com a estratégia 
de sustentabilidade da companhia; c) Monitoramento e 
avaliação sistemática de resultados; d) Duração igual ou 
superior a dois anos.  

Tabela 5: Questionário ISE – Dimensão Geral – Critério I 
Compromissos – Indicador 1 Compromisso Fundamental. 

Sigla da 
Questão 

Questão 

GER 1. O compromisso com o Desenvolvimento 
Sustentável está formalmente inserido na cultura 
e na estratégia da companhia? 

GER 1.1. Se SIM para a PERGUNTA 1, Este compromisso está 
formalmente expresso: a) Na Visão, ou declaração 
de natureza semelhante; b) Na Missão, ou 
declaração de natureza semelhante; c) No Código 
de Conduta que explicite valores e princípios que 
norteiam a operação da companhia; d) Nas 
políticas da organização; e) Nos objetivos e metas 
de desempenho socioambiental assumidos em 
documento público e formal; f) Nenhuma das 
anteriores. 

GER 1.2.* Se SIM para a PERGUNTA 1,  assinale os temas 
expressamente contemplados neste 
compromisso: a) Respeito ao meio ambiente; b) 
Práticas leais de operação**; c) Promoção dos 
Direitos Humanos; d) Melhoria das condições de 
trabalho, emprego e renda; e) Relações com 
clientes e consumidores; f) Envolvimento com a 
comunidade e seu desenvolvimento; g) 
Governança Organizacional; h) Combate à 
corrupção; i) Redução das desigualdades sociais; j) 
Nenhuma das anteriores. 

GER 1.3. Se SIM para a PERGUNTA 1, a companhia mantém 
programa de sensibilização e educação sobre o 
tema? 

GER 1.3.1. Se SIM para a PERGUNTA 1.3, este programa 
efetivamente atinge: a) Público interno em nível 
gerencial e lideranças; b) Público interno em todos 
os demais níveis; c) Fornecedores críticos; d) Todos 
os demais fornecedores; e) Consumidores e/ou 
clientes; f) Outras partes interessadas além das 
mencionadas acima. 

GER 1.3.2. Se SIM para a PERGUNTA 1.3, o programa é 
implementado de forma sistemática e 
estruturada, possuindo: a) Planejamento e 
implementação que atendem ao compromisso da 
companhia com o Desenvolvimento Sustentável; 
b) Planejamento e implementação integrados com 
a estratégia de sustentabilidade da companhia; c) 
Monitoramento e avaliação sistemática de 
resultados; d) Duração igual ou superior a dois 
anos; e) Nenhuma das anteriores. 

GER 1.4. Com relação ao compromisso expresso na 
PERGUNTA 1, indique as opções adotadas para sua 
divulgação ampla: a) Publicação na área de livre 
acesso do website da companhia; b) Publicação de 
versões adaptadas para públicos com 
necessidades específicas de acessibilidade; c) 
Publicação de versões adicionais, que facilitem sua 
compreensão, considerando peculiaridades e 
interesses específicos de diferentes partes 
interessadas; d) Nenhuma das anteriores. 

Fonte: Questionário ISE (2017). *As alternativas da questão 
representam os sete temas centrais da Norma ISO 26000, que trata 
de diretrizes sobre responsabilidade social. **Compreende práticas 
anticorrupção; envolvimento político responsável; concorrência leal; 
promoção da responsabilidade social na cadeia de valor e respeito 
aos direitos de propriedade. 
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A ENGIE respondeu não possuir o item “b”, de planejamento 
e implementação integrados com a estratégia de 
sustentabilidade.  A LIGHT respondeu não possuir o item “b”, 
de planejamento e implementação integrados com a 
estratégia de sustentabilidade e o item “c”, de 
monitoramento e avaliação sistemática de resultados. 

Analisando as informações corporativas divulgadas pelas 
nove empresas em seus sítios eletrônicos, constata-se que 
todas essas expressam publicamente em sua missão o 
compromisso com a sustentabilidade e o bem-estar da 
sociedade.   

A maioria das empresas também inclui o tema 
sustentabilidade em sua visão.  

Pelos dados analisados, pode-se constatar que todas as 
empresas reconhecem a importância do tema 
sustentabilidade e se preocupam em lhe dar a devida 
visibilidade ao seu público interno e externo, inclusive para 
que possam estar em sintonia com as demais fornecedoras 
de energia do mercado. 

Quanto ao compromisso público das empresas analisadas 
com o tema sustentabilidade, a Tabela 6 traz a visão e a 
missão das nove empresas objeto do estudo. 

Para aferir o compromisso com a sustentabilidade, foi 
apurado também o investimento das empresas no meio 
ambiente, apresentado na Tabela 7. 

É sabido que as empresas do setor de energia elétrica, por 
necessidade de suas atividades, efetuam investimentos 
ambientais, umas para cumprir obrigações, outras para 
demonstrar ao mercado suas boas práticas em 
desenvolvimento sustentável, ou mesmo por outros motivos. 
Todas as empresas analisadas divulgaram o valor dos seus 
investimentos no seu balanço social, sendo que a maioria 
delas apresentou o investimento exclusivo em meio 
ambiente e o identificou como valor despendido com a 
operação da empresa e com programas ou projetos externos, 
sem maiores detalhes. Embora a CPFL mencione em suas 
demonstrações financeiras várias ações que podem 
contribuir positivamente para um meio ambiente 
equilibrado, não especifica o investimento ou gasto 
exclusivamente ambiental. Pode ser observado no Relatório 
Anual de Sustentabilidade da CPFL que a empresa investiu, 
por exemplo, R$ 44,5 milhões em Projetos de 
Desenvolvimento, porém não indica se tal investimento, pelo 
menos parcialmente, refere-se a questões ambientais. Houve 
investimento da CPFL, em 2017, em P&D das Geradoras, 
voltados ao meio ambiente, no valor de R$ 3,337 milhões. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Visão e Missão das empresas. 

Empresa Visão Missão 

AES TIETÊ E Ser reconhecido pelos 
nossos clientes e acionistas 
como principal parceiro de 
soluções inovadoras de 
energia de forma segura, 
sustentável, confiável e 
acessível. 

Promover o bem-
estar e o 
desenvolvimento por 
meio do fornecimento 
seguro, sustentável e 
confiável de soluções 
de energia. 

CELESC Cumprir a sua função 
pública com rentabilidade, 
eficiência e reconhecimento 
da sociedade, com 
abrangência de atuação 
nacional e internacional. 

Atuar de forma 
diversificada no 
mercado de energia, 
com rentabilidade, 
eficiência, qualidade e 
responsabilidade 
socioambiental. 

CEMIG Consolidar-se, nesta 
década, como o maior 
grupo do setor elétrico 
nacional em valor de 
mercado, com presença em 
gás, líder mundial em 
sustentabilidade, admirado 
pelo cliente e reconhecido 
pela solidez e performance. 

Atuar no setor de 
energia com 
rentabilidade, 
qualidade e 
responsabilidade 
social. 

COPEL Ser referência nos negócios 
em que atua gerando valor 
de forma sustentável. 

Prover energia e 
soluções para o 
desenvolvimento com 
sustentabilidade. 

CPFL 
ENERGIA 

Energia é essencial ao bem-
estar das pessoas e ao 
desenvolvimento da 
sociedade. Nós acreditamos 
que produzir e utilizar 
energia de forma 
sustentável é vital para o 
futuro da humanidade. 

Prover soluções 
energéticas 
sustentáveis, com 
excelência e 
competitividade, 
atuando de forma 
integrada à 
comunidade. 

ELETRO- 
PAULO 

Pulsando no mesmo ritmo, 
temos energia para chegar 
muito mais longe. 

Promover o bem-
estar e o 
desenvolvimento por 
meio de fornecimento 
seguro, sustentável e 
confiável de soluções 
de energia. 

EDP 
ENERGIAS 

Ser uma empresa global de 
energia renovável, líder em 
valor, criação, inovação e 
sustentabilidade. 

Ser um líder de 
mercado a longo 
prazo no sector das 
energias renováveis, 
procurando obter 
credibilidade através 
da segurança, da 
criação de valor, da 
responsabilidade 
social, da inovação e 
do respeito pelo 
ambiente. 

ENGIE 
BRASIL 

Transformar a relação das 
pessoas com a energia para 
um mundo sustentável. 

Oferecer soluções 
inovadoras e 
sustentáveis em 
energia. 

LIGHT S/A Ser a melhor empresa do 
setor elétrico, reconhecida 
pela rentabilidade, eficácia 
na gestão e qualidade dos 
serviços. 

Prover energia e 
serviços com 
qualidade e de forma 
sustentável, 
contribuindo para o 
bem-estar e o 
desenvolvimento da 
sociedade. 

Fonte: Relatório da administração das empresas (2017). 
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Tabela 7: Investimento em meio ambiente ano-base 2017. 

Empresa 
Receita líquida 

(RL) 
Mil R$ 

Investimento 
Meio ambiente 

Mil R$ 

% Sobre 
RL 

AES TIETÊ E 1.728.125 14.486 0,83 

CELESC 7.091.235 202.179 2,85 

CEMIG 21.711.690 38.311 0,18 

COPEL 14.024.573 982.318 7,00 

CPFL ENERGIA 26.744.905 1.001.550* - 

ELETROPAULO 13.168.500 75.355 0,57 

EDP ENERGIAS 12.373.375 89.060 0,70 

ENGIE BRASIL 7.009.957 32.142 0,46 

LIGHT S/A 11.314.559 60.459 1,00 

Fonte: Balanço Social das Demonstrações Financeiras das empresas 
controladoras (2017). *Valor do investimento total da CPFL indicado 
nas Demonstrações Financeiras de 2017 sem discriminar detalhes. 

Diferentemente da maioria das empresas analisadas, foram 
encontradas três que informam alguns detalhes a mais sobre 
seu investimento em meio ambiente nas demonstrações 
financeiras. A ENGIE, por exemplo, apontou ter investido em 
projeto de educação ambiental em comunidades, 
preservação ou recuperação de ambientes degradados e 
outros. Por sua vez, a AES TIETÊ indicou se tratar de 
investimento em licenciamento e programas ambientais, 
gestão operacional, Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e 
projetos de P&D.  A ELETROPAULO assinalou que seus 
investimentos em meio ambiente foram realizados para 
gestão de arborização urbana, gestão de resíduos, 
licenciamentos e compensações ambientais, gestão de 
passivos ambientais, manutenção de áreas verdes, 
treinamentos e comunicação. A LIGHT informou, em seu 
relatório anual, que o investimento se deu para manutenção 
e segurança ambiental, licenciamento e atendimento à 
legislação, implantação e manutenção do Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA), reflorestamento e contenção de taludes e 
encostas, remoção de plantas aquáticas e pesquisa e 
desenvolvimento. 

A COPEL divulgou os indicadores ambientais como sendo 
investimentos relacionados com as operações da empresa e 
em programas e/ou projetos externos. Do mesmo modo 
procedeu a CELESC. 

Na Tabela 7, foi destacado o percentual que o valor do 
investimento em meio ambiente representa sobre o 
montante da receita líquida divulgada pelas empresas nas 
suas demonstrações financeiras de dezembro de 2017. Os 
dados evidenciaram que o percentual chega a ser menor do 
que 1% para a maioria das empresas, sendo que a COPEL 
apresentou o maior percentual de investimento, a saber, 7% 
do valor de sua receita líquida. Com relação à CPFL, não 
foram encontrados os dados nos documentos pesquisados 
para fazer o estudo comparativo. 

5 Conclusão 

De acordo com os anseios da sociedade e do meio 
empresarial, o conceito de desenvolvimento sustentável vem 
se aprimorando ao longo do tempo, num processo contínuo 
de reavaliação da do crescimento econômico atrelado ao 
social e ao ambiental.  

Este estudo teve como objetivo principal analisar e comparar 
o perfil das empresas do setor elétrico participantes do ISE 
2018 e seu compromisso público com a sustentabilidade, pois 
esse ramo empresarial é o mais representativo da carteira 
contando com nove empresas de um total de trinta. Para 
subsidiar a conclusão, foi utilizada uma amostra de nove 
empresas e foram coletados seus dados públicos e 
disponibilizados em dezembro de 2017. 

Este trabalho traz a conclusão de que, no cenário nacional, as 
empresas do ramo de energia elétrica aderentes ao ISE tem 
bastante comprometimento com o tema sustentabilidade 
corporativa, contribuem voluntariamente para a aplicação e 
disseminação de práticas sustentáveis e para o investimento 
em ações voltadas para o meio ambiente, visando a atenuar 
o impacto que suas próprias atividades podem gerar no meio 
ambiente e na sociedade, bem como atrair a confiança de 
investidores que buscam evidências de boas práticas em 
sustentabilidade empresarial.  

Os resultados possibilitam entender e concluir que o ISE se 
tornou uma ferramenta importante para a avaliação do 
comprometimento voluntário das empresas com a 
sustentabilidade e, em especial, do setor elétrico, muito 
afetado por toda uma legislação e regulação vigente. 

Foi constatado não haver diferença significante no perfil e no 
comprometimento das empresas do setor elétrico 
integrantes da carteira do ISE de 2018 com o tema 
sustentabilidade, da forma como está divulgado em seus 
documentos corporativos e em informativos de sítios 
eletrônicos avaliados. 

Analisando características das empresas objeto do estudo, 
denota-se que a maioria tem sua sede localizada na região 
sudeste do Brasil, sendo esta a mais industrializada de todas. 

Observou-se que todas as empresas do ramo de energia 
elétrica integrantes do ISE 2018 são de grande porte. Em sua 
maioria, as empresas analisadas possuem o maior nível de 
governança corporativa da listagem da B3, demonstrando 
que boas práticas de governança levam a boas práticas de 
sustentabilidade empresarial. 

Foi verificado que há pouca diferença entre a quantidade de 
empresas privadas (cinco) e a de empresas sob controle 
estatal (quatro). Embora se tenha identificado que a maioria 
das empresas privadas possui melhor nível de governança 
corporativa na listagem da B3, isso não significou que o 
menor nível das empresas de controle estatal seja um 
empecilho para integrar a carteira do ISE, como o fizeram em 
2018. 

Por outro lado, quando analisados por setor econômico, 
foram reveladas diferenças significantes no investimento em 
meio ambiente e sua representação percentual em relação à 
receita líquida das empresas, de maneira que, na maioria 
delas, representa menos de 1%. 

De maneira geral pode ser constatada uma evolução 
constante dos critérios de avaliação do ISE, exigindo uma 
atualização das empresas no tocante ao tema da 
sustentabilidade, inclusive  propiciando o surgimento de um 
novo modelo do setor elétrico para o futuro, não só 
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cumpridor da legislação, mas também preocupado em aderir 
voluntariamente aos procedimentos de boas práticas 
sustentáveis, visando a obter bons resultados em indicadores 
específicos para as empresas e que reflitam positivamente 
frente à sociedade e ao mercado no qual atua. 

Avaliar anualmente o desempenho da empresa participante 
da carteira do ISE se torna item obrigatório para aquela que 
pretende manter uma boa posição no mercado empresarial 
atual mostrando seu comprometimento com 
sustentabilidade corporativa será visto com muito bons olhos 
pela sociedade, pelos investidores, pelos empregados e pelo 
governo, diante do cenário internacional que vem se 
configurando ao longo dos anos em busca de uma garantia 
da qualidade de vida para as futuras gerações. 

Apesar dos resultados obtidos, não se pode ignorar que o 
presente trabalho apresenta limitações à quantidade de 
empresas da amostra analisada, ao setor escolhido, ao 
período abrangido e às variáveis adotadas para a análise, 
tendo em vista que muitos podem ser os potenciais 
indicativos de compromisso das empresas com a 
sustentabilidade. 

Destarte, sugerem-se futuros estudos com uma amostra 
maior, com comparação entre setores empresariais, com 
outras técnicas de pesquisa, com outros indicadores, e até 
com a finalidade de contribuir para a melhoria do 
planejamento estratégico das empresas e seu nível de 
comprometimento com todos os pilares da sustentabilidade. 
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