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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 32 – April 2020
Hard times. Perhaps this is an adequate way to characterize the moment, with the pandemic that is plaguing the
planet. We all know that the disorders caused by this adversity can even exceed the limit of what we can consider
normal, and that the world will probably not be the same from now on. Although all of our concerns are focused
on this serious crisis, we know that history will continue its course, and that, therefore, life will go on. In this sense,
I dare to refer here to the current crisis as a form of learning, which, whether we like it or not, will eventually
happen. In a few months, when everything is in the past, we will look back, put the broken pieces together and
stand up stronger, absorbing all the knowledge experienced in this battle, and prepared for future adversities.
These three attitudes, looking back, putting broken pieces together and becoming stronger with the absorption
of the experienced knowledge, are, in fact, necessary steps to recover from moments of crisis. However, if we do
this systematically, as a stance, we will be reinventing ourselves every day and taking precautions against future
adversities, or, perhaps, at least mitigating its most harmful effects. On this occasion of crisis, we will be obliged
to undertake, to conceive solutions, and even to reinvent ourselves, since it is a question of survival. On other
occasions, however, we will have to remember the adversities we have been through so that we can continue to
evolve as human race.
Why look back? Well, because there are mistakes, and mistakes are part of learning. It is of no use living in illusion,
pretending to live in perfection, without making mistakes. Now, if mistakes are inevitable, we had better take
them as a reference for the future, in order to avoid them and, above all, to prepare ourselves for equivalent
situations. Therefore, we must indeed look back and identify errors and the conditions under which they
happened. Errors raise questions and, from them, the impetus to propose solutions arises. And this is precisely a
fertile field for activities aimed at innovation and research, which have the primary objective of ensuring the
survival of a company throughout its history.
Why put broken pieces together? Because one does not start from scratch, but from what was built before,
whether right or wrong. According to the educational psychologist David Ausubel, the actual learning, which he
calls “meaningful learning”, occurs when the new information is anchored in relevant pre-existing concepts of the
learner's cognitive structure. This is also how professional activities responsible for the future of a company or an
institution work, such as R&D and innovation in general. Errors, therefore, have an important role in the
development of the future, which is based, to a large extent, on experimentation, and, on many of the
opportunities, on uncertain results. Some pieces may break in the middle of the way, and putting them together
is part of building the future.
Why absorb the experienced knowledge? Although much emphasis is placed on products in the business world,
more important than the products themselves is the knowledge we have about them. That is precisely where the
value lies. It is better to know how to develop a product than to simply buy it. Thus, in adverse situations, it is
better to know how to find the solution, given that this will also serve for future adversity, than simply obtaining
a momentary solution. It is the difference that separates the leading country from the following country.
Many companies discover the value of science, the competitive advantage generated by R&D programs and
solutions based on creativity when they face adversity. But what is our attitude when everything is fine, when
apparently there is no need for elaborate solutions? Do we stop investing in them and channel all our efforts into
those that generate direct and immediate profit? How long will they last? How long will it take for this advantage
to be simply annihilated by competition, by global crises, or by those who, contrary to the mainstream, have
decided to invest in learning?
This issue of Espaço Energia features three papers. The first makes an analysis of the correlation between energy
use and the human development index. The second explores the growing participation of renewable and
intermittent sources in the Brazilian energy matrix. Finally, the third presents a case study on the failure rate in
the public lighting system. We would like, once again, to thank the interest and the excellent work done by the
authors of the papers published in this issue, the splendid work of the boards of Espaço Energia, especially the
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contribution made by Marcelo Rodrigues Bessa, and the collaboration of illustrious researchers, Paulo Henrique
Dias dos Santos and Emerson Luís Alberti, in the process of analysing the manuscripts. We also thank the support
groups and our sponsor company, Copel. We wish you all a great reading.
Klaus de Geus
Editor-chefe
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Editorial – Edição 32 – Abril de 2020
Tempos difíceis. Talvez esta seja uma forma adequada de caracterizar o momento, com a pandemia que assola o
planeta. Todos nós sabemos que os transtornos causados por essa adversidade podem até mesmo ultrapassar o
limite do que podemos considerar normal, e que provavelmente o mundo não seja mais o mesmo daqui para
frente. Embora toda a nossa preocupação esteja voltada para esta grave crise, sabemos que a história continuará
seu curso, e que, portanto, a vida seguirá. Nesse sentido, ouso aqui me referir à atual crise como forma de
aprendizado, que, queiramos ou não, acabará acontecendo. Daqui a alguns meses, quando tudo estiver no
passado, olharemos para trás, juntaremos as peças quebradas e nos levantaremos mais fortes, absorvendo todo
o conhecimento experimentado nessa batalha, e preparados para as futuras adversidades.
Essas três atitudes, olhar para trás, juntar peças quebradas e se tornar mais forte com a absorção do
conhecimento experimentado, são, de fato, passos necessários para nos recuperarmos de momentos de crise.
Porém, se fizermos isso sistematicamente, como postura, estaremos nos reinventando a cada dia e nos
precavendo contra futuras adversidades, ou, quem sabe, pelo menos amenizando seus efeitos mais nocivos. Nesta
ocasião de crise, seremos obrigados a empreender, a conceber soluções, e mesmo a nos reinventar, pois é uma
questão de sobrevivência. Em outras ocasiões, entretanto, teremos que nos lembrar das adversidades pelas quais
passamos, para que possamos prosseguir evoluindo como raça humana.
Por que olhar para trás? Ora, porque há erros, e erros fazem parte do aprendizado. Não adianta viver em ilusão,
pretendendo viver em perfeição, sem cometer erros. Ora, se erros são inevitáveis, melhor que os tomemos como
referência para o futuro, no sentido de evitá-los e, ainda por cima, preparar-nos para situações equivalentes. Por
conseguinte, devemos, sim, olhar para trás e identificar erros e as condições sob as quais eles aconteceram. Erros
suscitam questionamentos e, a partir deles, surge o ímpeto para propor soluções. E esse é justamente um campo
fértil para as atividades voltadas à inovação, à pesquisa, as quais têm o objetivo primordial de garantir a
sobrevivência de uma empresa ao longo de sua história.
Por que juntar peças quebradas? Porque não se parte do zero, e sim daquilo que foi construído antes, seja certo
ou errado. Segundo o psicólogo educacional David Ausubel, o real aprendizado, que ele chama de “aprendizagem
significativa”, ocorre quando a nova informação se ancora em conceitos relevantes preexistentes da estrutura
cognitiva do aprendiz. Assim funcionam também as atividades profissionais responsáveis pelo futuro de uma
empresa ou de uma instituição, como as de P&D e de inovação de maneira geral. Os erros têm, portanto, um
papel importante no desenvolvimento do futuro, o qual se baseia, em grande medida, em experimentações, e,
em muitas das oportunidades, em resultados incertos. Algumas peças se quebram no meio do caminho, e juntálas faz parte da construção do futuro.
Por que reunir o conhecimento adquirido? Embora muita ênfase se dê a produtos no mundo empresarial, mais
importante do que eles é o conhecimento que temos sobre eles. É justamente aí que reside o valor. É melhor
saber desenvolver um produto do que simplesmente comprá-lo. Dessa forma, em situações adversas, mais vale
saber como encontrar a solução, dado que isso servirá também para uma adversidade vindoura, do que
simplesmente obter uma solução momentânea. É a diferença que separa o país líder do país seguidor.
Muitas empresas descobrem o valor da ciência, do diferencial competitivo gerado por programas de P&D e de
soluções baseadas em criatividade quando passam por adversidades. Mas qual é nossa postura quando tudo está
bem, quando aparentemente não precisamos de soluções elaboradas? Deixamos de investir nelas e canalizamos
todos os nossos esforços naquelas que geram lucro direto e imediato? Quanto tempo elas irão durar? Quanto
tempo levará para que essa vantagem seja simplesmente aniquilada pela concorrência, por crises de dimensão
mundial, ou por aqueles que, na contramão do “mainstream”, resolveram investir no aprendizado?
Esta edição da Espaço Energia traz três artigos. O primeiro faz uma análise de correlação entre o uso de energia e
o índice de desenvolvimento humano. O segundo explora a crescente participação de fontes renováveis e
intermitentes na matriz energética brasileira. Por fim, o terceiro apresenta um estudo de caso sobre o índice de
falhas no sistema de iluminação pública. Gostaríamos de, mais uma vez, agradecer o interesse e o excelente

iv

ESPAÇO ENERGIA | ISSUE 32 | APRIL 2020

trabalho realizado pelos autores dos artigos publicados nesta edição, o primoroso trabalho dos boards da Espaço
Energia, em especial a contribuição de Marcelo Rodrigues Bessa, e a colaboração dos ilustres pesquisadores Paulo
Henrique Dias dos Santos e Emerson Luís Alberti no processo de análise dos trabalhos submetidos. Agradecemos
também o auxílio dos grupos de apoio e da patrocinadora Copel. Desejamos a todos uma ótima leitura.
Klaus de Geus
Editor-chefe
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Abstract: This paper examines why scholars fail to agree
about the causality direction that characterizes the
correlation between the United Nations Human
Development Index (HDI) and electrical energy use, and tries
to mathematically describe this correlation, from empirical
evidence, through a logarithmic formula. It was found out
that this use grows faster than that of primary energy in
developed and developing countries, a sign that indicates
the indispensability and versatility of this secondary
(electrical) form of energy, for which there seems to be a
minimum per capita use value, weighted in terms of energy
intensity, if a country or region is to climb up to the higher
level of the HDI ranking. The correlation curve, however,
assumes an asymptotic shape as HDI gets higher, thus
indicating that this use has points of saturation. The
aforementioned formula, aimed at simplifying energy
policies, was tested globally, regarding its accuracy, in
relation to actual HDI values.
Keywords: Electrical energy, Human Development Index,
correlation, energy intensity.
Resumo: Este artigo examina por que os estudiosos não
concordam sobre a direção da causalidade relativa à
correlação entre o Índice de Desenvolvimento (IDH) e o uso
de energia elétrica e procura descrever matematicamente
essa correlação, a partir de evidências empíricas, mediante
uma fórmula logarítmica. Verificou-se que esse uso cresce

mais rápido do que o de energia primária nos países
desenvolvidos e em desenvolvimento, o que indica a
indispensabilidade e versatilidade dessa forma secundária
(elétrica) de energia, para a qual parece haver um valor
mínimo de uso per capita, ponderado em função da
intensidade energética, se um país ou região almeja
alcançar o nível mais alto do IDH. A curva de correlação, no
entanto, assume uma forma assimptótica à medida que o
IDH aumenta, indicando que esse uso possui pontos de
saturação. A fórmula mencionada, visando a simplificar as
políticas energéticas, foi testada globalmente, quanto à sua
precisão, em relação aos valores reais do IDH.
Palavras-Chave: Energia elétrica, Índice de Desenvolvimento
Humano, correlação, intensidade energética.
1

Introduction

From a strict point of view, the evolution of human culture
is strongly linked to the discovery of new energy sources
and the development of corresponding conversion
technologies [1]. Most notably, since the beginnings of the
Industrial Revolution, humans have been dependent on vast
amounts of controllable energy that are, for the most part,
extracted from fossil fuels [2] [3].
Yet, energy is not a variable in most traditional models of
economic growth [4] and, in cases in which it is,
investigating its unified role in economics requires studying
the aggregation of different energy flows. For this purpose,
many methods have been proposed, although none of them
is universally accepted [5] [6]. Besides that, since the late
1970s, when Kraft and Kraft [7] presented their seminal
note about the correspondence between energy use and
economic growth, there have been several studies
dedicated to corroborating (or challenging) the results
obtained by these pioneer authors, but no common sense
has been achieved [8].
This paper has two main purposes. First, it attempts to
explain why scholars fail to agree about this correlation; and
second, it aims at presenting an objective way to correlate
electrical energy use and human development, the latter
being a desirable effect of economic growth.
2

Material and methods

Scientific studies usually attempt to statistically establish the
causality direction that rules the correlation between energy
use and economic growth / human development, but have
failed to agree in their results, and the question seems to be
far beyond a common answer, although it is possible to
distinguish four basic inferences [9]. The first of them sees a
direct correspondence between the two variables, running
from energy use to economic growth. The second one also
sees a correspondence, but in the opposite direction, i.e.,
from economic growth to energy use. The third one treads a
middle path, finding a bidirectional correlation, while the
fourth inference rules out any correlation – in this case, the
two variables would not be correlated [9].
Such controversy has some evident implications. A policy of
energy saving, for example, would adversely impact the
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economic growth according to the first theory, but would be
neutral according to the fourth and even desirable
according to the second (in this latter case, meaning that
additional infra-structural investment on energy supply
would be rendered unnecessary).
2.1 Why statistics cannot properly determine causation
The conflict about the causality direction probably results
from an inherent incapability of manipulating all the
intervenient variables that, to some extent, affect the
phenomenon [10]. Also, the researcher is an unremovable
part of the researched framework, thus subjectively ending
up interfering with the results [11], being unable to see the
reality from the outside, a point of view that would be
essential to unequivocally affirm that something happened
prior to another thing.
Anyway, to precisely labelling events as cause or effect, they
would have to be plotted along some sort of “arrow of time”
[12] – an abstract entity that is dependent on the
thermodynamic asymmetry. That is the reason why the only
way to undisputedly distinguish cause from effect is by
measuring entropy – i.e., by asking help from the second
law of thermodynamics: as the arrow of time always points
to higher entropy, the lower the entropy, the less advanced
the events will be along the arrow of time. But then again,
this measure is not practically possible to be performed
[12].
2.2 When the method seems to be more important than
the test
Despite these impossibilities, in order to make any study of
this kind scientifically accepted, some probabilistic tests
seem to be appropriate – standard econometric analyses
are indeed useful to detect correlations, for example. The
complexity of the problem appears to grow, however, as
scholars make use of probabilistic tests that seem to suffer
from what has been called “statistical machismo” [13],
whose main symptom is the adoption of the most
complicated and exotic statistical method / tool that is
currently available in order to define not only correlations,
but the causality direction of events that are correlated to
each other.
The vast majority of studies about energy and economic
growth / human development use varieties of Granger tests
(to mention a few of them: [14] [15] [16] [17] [18]), even
though the late Granger [19] himself had warned about
possible adverse implications of an indiscriminate use of his
method. While this behaviour may be a result of the
popularization of computer-based statistical tools, now
available to a larger public, the considerable disagreement
between the results obtained should be a clear indication
that there is something wrong with such approach.
With all due respect for the researchers involved with the
issue, the whole controversy may be attributed to the
impossibility of unequivocally determining cause and effect
(i.e., the causality direction) without recurring to entropy,
regardless of the complexity of the method they can

possibly adopt. In such case, the complexity, besides being
costly (a waste of time and – no pun intended – energy),
does not necessarily aggregate certainty to the results. On
the contrary, it is a source of controversy.
As Eddington [12] pointed out, even if “the direction of the
[time’s] arrow could be determined by statistical rules, […]
its significance as a governing fact ‘making sense of the
world’ could only be deduced on teleological assumptions.”
This is corroborated by Kant’s [20] claim that even the very
ability to make hypothetical judgements requires the
concept of cause and effect; i.e., some aprioristic knowledge
is required to support any claim stating that a certain
property is connected to another.
As a result, a compromising amount of deviation is
inherently part of statistical tests, as a side effect of
subjectivity – the scholar / researcher is, ultima ratio, the
one who decides the method, the period under analysis and
the lag (stationarity) between variables. In such scenario,
discrepancies are exacerbated by the fact that even a small
variance in determining the lag can be enough to completely
change results and, consequently, conclusions, as has been
demonstrated by Akarca and Long [21], whose study was
the first to defy the 1978 Kraft and Kraft paper. In other
words, it seems that it is the researcher, rather than the
statistical method all by itself, who ultimately defines the
direction of causality, thanks to the interference induced to
the experiment, something that is independent of the test
methodology applied.
To partially circumvent these limitations, the use of “as few
variables as you dare, as many as you must” [22] would be
an ideal first step, allowing the researcher to focus on a
smaller amount of information, which could thus be more
easily controlled [10]. This is only useful, however, if the
chosen variables are intrinsically correlated to the facts of
life that, although in a mediate way, are the ones that
politics care about. In general, scholars’ studies deal with
energy at large (primary energy), and not with electrical
energy in particular; in the same way, such studies are
usually directed to economic growth, and not to human
development, despite the marked differentiation that has to
be made about these latter two, as pointed out by the
United Nations (UN) [23] [24]. About that, energy is arguably
a propeller for economic growth (in a more direct way) and
for human development (mediately) [25] [6] [26] [5].
3

Theory / calculation

Despite the scholars’ thematic preference for energy in
general (i.e., primary energy), it should be first noted that
the energy that is prominent, because no other can replace
it (at least in the foreseeable future), is the electrical one.
Without it, even the exploration and use of fossil fuels,
which are considered the basis of contemporary society,
representing 67.4% of the total primary energy nowadays
[3] would be rendered impossible, as well as any sort of
computers and the internet, which is accounted for as the
driver of a new social revolution [27] [28].
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3.1 The correlation between electrical energy use and
human development
The UN is aware of how important electrical energy is to
human development and has highlighted, although in a
highly variable degree of assertion, the insurmountable
barrier imposed, by the lack of this energy, to the nations
success – this energy makes possible the use of newer
technologies and is also a pervasive input to several human
activities [29] [23] [30] [31].
So, it is not by chance that the percentage of the total
primary energy that is accounted for by electrical energy has
been ever increasing, and the limits to its use seem to be
only coupled with the state of the art. For example, some
years ago electric vehicles were confined to a niche market
or to some indefinite time in the future – batteries were too
heavy, range was too low (both because of a low energy
density when compared to the likes of fossil fuels) and the
costs were too high [32].
Today, however, one can argue that “the future has already
arrived”, although “it’s just not evenly distributed yet” [33].
In Germany, for example, combustion engines vehicles are
to be legally banned from 2030 [34], in a trend that will be
possibly followed by other developed nations, while in some
developing countries, such as Brazil, such transition is far
behind that schedule, even in the most optimistic forecasts:
the local government’s Energy Research Enterprise predicts
hybrid systems (combustion engine and electric motor
running together) holding a share, by 2050, of around 31%
in the total number of sold vehicles [35].
In any case, when one sees the historical pattern of energy
use and thinks of these possibilities, a strong correlation
between electrical energy use and HDI perfectly makes
sense, and this also puts the value of the discussion about
the direction of causality in a different perspective, since it
is quite reasonable to affirm that, from the very beginning,
development demands energy, and not the opposite.
If one considers, based on the facts “making sense of the
world” [12], that energy is preponderantly a cause for (and
not an effect of) economic growth and human development,
and that the post development use of energy, usually also
relevant, although arguably a second-level effect of the
initial use, is also a cause for additional use, it is anyway fair
to say that these two variables – electrical energy use and

human development – could be possibly defined as a
function of each other, by a relatively simple formula.
3.2 The importance of weighting energy use
One obvious way to pre-start the building up of such
formula is observing the graphical pattern of these two
variables, i.e., how they develop when covering a certain
range of countries or regions in a certain time. However, in
order to minimally avoid discrepancies in the energy use
measurement – such use would be, for example, a result of
a more / less rational, productive use of energy, or a
consequence of the preponderance of a certain industrial
matrix in some country / region (aluminum industry, for
example, is very energy demanding) [36] –, it should be
weighted in terms of energy intensity, here defined as the
correspondence between an amount of energy used and the
Gross National Product (GNP) that this amount aggregates
[37]. In a global measure, purchasing power parity dollars ($
PPP) must be used to avoid local, particular influences, such
as artificial currency depreciation (exchange rate)
determined by fiat, thus making possible an international
comparison (just as it happens to HDI) [38].
Although energy intensity is usually related to primary
energy, it can be satisfactorily used for weighting electrical
energy use, since both energies show nearly identical
graphical trends through the years (graph’s horizontal axis in
Figure 1), even though their development is uneven – with
both starting from level 1 (to allow a more properly
comparison), electrical energy use tends to go higher on the
graph (vertical axis in Figure 1), meaning its percentage of
total primary energy is ever higher, as can be seen in Figure
1 and Figure 2 (primary data source: [39]), the first
corresponding to a developed country (the United Kingdom)
and the second to a developing one (Brazil).
Since electrical energy seems to have a growing
preponderance in relation to the total primary energy used,
and since its intensity seems to be properly weighed from
the primary energy one, it is reasonable to verify whether
there is a graphic pattern highlighting any non-random
correlation between these two variables: the weighted per
capita electrical energy use, hereinafter referred to as
PCEEU and calculated on a monthly basis, and HDI (Figure 3;
primary data sources: [40] [24] [39].
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Figure 1: Tendencies regarding per capita energy use (primary and electrical) – United Kingdom.

Figure 2: Tendencies regarding per capita energy use (primary and electrical) – Brazil.
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Figure 3: Dispersion of countries according to their HDI values and in relation to their respective PCEEU.

From the HDI distribution pattern (along the horizontal axis
in Figure 3) and the PCEEU (vertical axis in the same figure),
both covering almost every single country (round-shaped
dots) in 2014 (Figure 3), it is possible to notice that the line
grouping the countries together assumes a smooth,
asymptotically curved shape, a sign that (1) HDI and PCEEU
are correlated to each other, and that (2) this correlation is
weakened as HDI gets higher.
3.3 Limits for a productive use of electrical energy –
saturation points
The behaviour made obvious by the asymptotic curve
indicates that saturation points tend to appear after a
certain level of energy use is reached, a symptom that
productive electrical energy use is dependent on the state
of the art and on the local development level. In a simple,
practical example, the adequate use levels in 2019 are in
general much higher than those of, say, 1919, since there
were very few uses to electrical energy a hundred years ago.
For the same reason these levels are higher, although close
to saturation, in developed countries, which, contrary to
developing ones, usually make use of electrical energy in

every way that is humanly possible (again, the user is
referred to the patterns shown in Figures 1, 2 and 3). These
observed patterns then tell that developed countries tend
to present weaker correlations between HDI and energy
use, thus shaping the asymptotic curve shown in Figure 3.
4

Results and discussion

The aforementioned hypotheses are corroborated by some
statistics tests herein reported, covering the ten biggest
economies in the world – a group that accounts for over
60% of the global gross domestic product (GDP) and
includes developed and developing countries. It is worth
note once again that these tests, whose results are
summarized in Table 1 (primary data sources: [24] [39]), can
be considered satisfactory in determining correlation, which
is mainly indicated by R-square, while the causation is
doubtfully, weakly assumed from P-value and from
Residuals after the a priori (i.e., before data processing)
determination of both directionalities, according to the
statements previously presented in this paper. These tests
were run using Excel® Statistical Package.
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Table 1: Regression statistics – summary and synthesis. Variables: PCEEU and HDI. Causality running from one variable to the other, in both
directions.

4.1 Building up and developing the formula
Going back to Figure 3, it is possible to ask the computer
program Excel® to reveal the formula of the curve. By doing
so, the return is PCEEU = 0.0209 * e11.59 HDI, for which the R-

square is 89%. This formula can be mathematically
developed, in order to isolate HDI as a function of PCEEU, as
shown in Equation 1.
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𝑒11.59 𝐻𝐷𝐼 =

𝑃𝐶𝐸𝐸𝑈
0.0209

↔ 𝑙𝑜𝑔𝑒 (

𝑃𝐶𝐸𝐸𝑈
0.0209

Once the “very high” HDI starts at 0.800, this value is used in
the formula to calculate the corresponding PCEEU. The
result is 222.29 kWh, rounded down to 222 kWh and
provisionally taken as the minimum necessary to achieve
that HDI level. To give credit to this hypothesis, the number
obtained should be challenged by specific empirical data,
which is provided, for example, by the World Bank
indicators [39].
4.2 Validating the minimum PCEEU that is compatible
with a “very high” HDI
By segmenting Figure 3 into Figure 4 and Figure 5 (primary
data sources: [40] [24] [39]), it is possible to see that there is
a barrier separating countries with a “very high” HDI (i.e.,
equal to or higher than 0.800 according to the current UN
methodology) from those with a “high” index (higher than
0.700 and lower then 0.800) [19]. The three lowest PCEEU of

) = 11.59 𝐻𝐷𝐼 ↔ 𝑯𝑫𝑰 =

𝒍𝒐𝒈𝒆 (

𝑷𝑪𝑬𝑬𝑼
)
𝟎.𝟎𝟐𝟎𝟗

(1)

𝟏𝟏.𝟓𝟗

the “very high” HDI group are 210.08 kWh (Argentina),
225.41 kWh (Poland) and 230.19 kWh (Lithuania). The
geometric mean of these three values is 221.73 kWh and
the arithmetic mean is 221.89 kWh.
Thus, the aforementioned barrier really seems to be
currently around 222 kWh. There are only two real
exceptions – Albania and Libya –, both with a PCEEU higher
than that but with HDI values that are considerably far from
the “very high” level – respectively, 0.733 and 0.724. There
are four other countries (the Bahamas, Oman, Uruguay and
Russia) ranking at the “high” HDI level and using more than
222 kWh per capita, but all of them are on the verge of the
“very high” status, with HDI ranging from 0.790 to 0.798,
too close to 0.800 to be considered real exceptions.
Additionally, none of the countries belonging to the
“medium” or to the “low” HDI groups (not shown here) is
even close to the 222 mark.

weighted kWh per capita

"very high" HDI
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Figure 4: Dispersion of “very high” HDI countries according to their respective PCEEU.
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Figure 5: Dispersion of “high” HDI countries according to their respective PCEEU.

Libya and Albania cases can be explained, anyway, by very
particular circumstances – an unrestricted, non-productive
and even illegal residential use of energy, made possible by
a high supply capacity that is a remnant of the Iron Curtain
times (Albania was then a satellite of the former Soviet
Union) [41] [42], and an economy that is almost entirely
dependent – 70% of GDP and 95% of government revenues
– on oil industry (a high energy-demanding sector) in a
country that has been highly unstable since the end of the
Gaddafi era, in 2011 [43] [44].
4.3 Testing the accuracy of the formula for a
comprehensive set of countries through the years
In order to validate the formula for a wide-ranging use, it
should be tested not only for as many countries as possible,
but also through a certain period. Although some
discrepancies are expected through this process, given that
the state of the art is not static, the general graphical

patterns thus generated are expected to be kept
undistorted, since the thesis’ fundamentals are supposed to
remain basically the same.
These patterns can be checked by comparing Figure 6 and
Figure 7 (primary data sources: [24] [39]), which cover the
1990-2014 period (since the creation of the HDI) and 16
countries. These countries have been chosen because they
are the world’s biggest economies in absolute values,
accounting for more than 70% of the global GDP [35] and, as
well as the first group (which is encompassed by this bigger
one), including rich and poor, developed and developing
countries. The reason to not graphically select all world
countries is only because it is not feasible to properly display
the results in this paper. It must be said, however, that the
results are equally undistorted when all countries (133, for
which there are HDI and energy use values for the
mentioned period) are considered – results obtained are on
average 96.58% of the actual HDI.
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Figure 6: HDI distribution for the world’s 16 largest economies (PPP GDP) (representing over 70% of the world’s PPP GDP) – actual
values.

Figure 7: HDI distribution for the world’s 16 largest economies (PPP GDP) – HDI values obtained via the logarithmic formula.
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As can be seen through Figures 6 and 7, the logarithmic
formula seems to be able to, all by itself and satisfactorily,
predict HDI from weighted electrical energy per capita use,
thus elegantly prescinding, at least in a first cognition, from
a complex set of a myriad of variables, which, thanks to its
inherent complexity, tends to lead to controversy and
spurious results, thus jeopardizing energy public policies
and, consequently, the achievement of the desired level of
economic growth and human development.
5
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Conclusions

Given the affordability and indispensability of electrical
energy, its use tends to grow faster than that of primary
energy (i.e., electrical energy accounts for an ever-higher
share of the total primary energy), although both growths
show, regarding other aspects, a similar development
pattern.
Statistical tests, regardless of their complexity, are
inherently incapable of unequivocally determining the
direction of causal correlation between energy and
economic / human development, mainly because this
direction can only be determined a priori, from the facts
making sense of the world.
The correlation between electrical energy use (weighted in
terms of energy intensity) and HDI graphically shows a
smooth, asymptotic curve that can be objectively defined by
a very simple mathematical formula, which has been
validated universally and through the years. This formula
indicates that there is a minimum per capita use of electrical
energy if a country is to achieve a “very high” HDI. This
indication seems to be consistent with empirical
observations.
The asymptotic pattern indicates there are maximum values
for development-inducing energy use (saturation points),
which are limited by the state of the art.
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Abstract: Since the massive insertion of renewable resources,
which are characterized by its variable production, in the
energy matrix worldwide, this work makes an analysis of the
evolution of the Brazilian energy resources to explore the
electricity supply in the National Interconnected System
(SIN). Once the wind and the solar availability profiles are
explained, it is possible to present the concept of energy
reserve and storage in hydrothermal traditional systems. In
addition, international experiences are commented, focusing
on countries and regions where the renewable resources
already have a significant portion of the total power-installed
capacity and also emphasize their effects on the electrical
system’s net load. In the end, market mechanisms applied in
the Brazilian energy market are listed, comparing other
regulatory structures adopted in regions such as California
and Texas in the United States of America, to address the

expansion of the power systems and provide flexible, secure
and efficient electricity supply.
Keywords: Energy market, power supply, renewable
resources, energy planning, power system expansion.
Resumo: Dada a maciça inserção de recursos renováveis, que
são caracterizados por sua produção variável, na matriz
energética mundial, este trabalho tem por objetivo analisar a
evolução dos recursos energéticos no Brasil e avaliar o
suprimento de energia elétrica no âmbito do Sistema
Interligado Nacional (SIN). Uma vez que os fundamentos dos
recursos eólico e solar são abordados, os conceitos de
energia de reserva e armazenamento em sistemas
hidrotérmicos tradicionais também são apresentados. Em
seguida, experiências internacionais são mencionadas para
ilustrar o suprimento de energia de países e regiões onde os
recursos renováveis já representam parcela significativa da
capacidade instalada total, enfatizando os seus efeitos sobre
a carga líquida do sistema elétrico. Por fim, os mecanismos
de expansão da geração do mercado brasileiro são listados,
comparando assim outros dispositivos regulatórios adotados
em regiões como a da Califórnia e do Texas nos Estados
Unidos, para direcionar a expansão dos sistemas elétricos e
fornecer eletricidade de maneira flexível, segura e eficiente.
Palavras-Chave: Mercado de energia, suprimento de energia
elétrica, recursos renováveis, planejamento energético,
expansão de sistemas elétricos de potência.
1

Introdução

O desenvolvimento econômico sustentável está incorporado
à realidade do planejamento energético das diversas nações
signatárias do acordo de Paris (2015), entre elas o Brasil.
Visando a esse tipo de desenvolvimento e o processo de
adaptação às mudanças climáticas, ressalta-se que o principal
objetivo do acordo de cooperação internacional é disseminar
ações globais para mitigar os efeitos da mudança climática
sobre o planeta Terra e, desse modo, suportar o
cumprimento da meta mundial de limitar o aquecimento
médio global a 1,5oC acima dos níveis pré-industriais,
conforme estabelecido pela Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).
A inserção crescente de fontes renováveis, como a eólica e a
solar, na matriz energética mundial é um dos mecanismos
adotados para mitigar as emissões dos gases do efeito estufa
(GEE) na atmosfera, reduzindo os impactos adversos
causados por esses elementos quando dispersados
descontroladamente no meio ambiente.
Diante desse cenário, a contribuição deste trabalho é mostrar
que, dada a mudança de característica da matriz de
suprimento elétrico mundial e brasileira, novas abordagens
estão sendo estudadas e implantadas para valorar os
benefícios de cada fonte para o sistema elétrico. E, dessa
maneira, direcionar uma expansão adequada do suprimento
elétrico, mesmo com significativa participação de fontes
renováveis variáveis (FRV).
Alguns dos elementos chave nesse processo de transição
energética são:
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I.

adequação de requisitos de fornecimento de
energia elétrica; e

II.

ampliação de capacidade de redes para permitir o
intercâmbio de excedentes de energia entre
distintas regiões.

As outras fontes referenciadas neste estudo contemplam a
geração de energia elétrica a partir de biomassa e resíduos e,
quando somadas à geração geotérmica, representam 4% do
fornecimento de eletricidade em 2030.
Par cipação renovável na geração mundial de energia elétrica
100%

Ambos os aspectos impactam em novos custos para o
planejamento de sistemas elétricos com extensiva
participação das FRVs, de acordo com Stram (2016) [1].
Por isso, neste artigo, é apresentado primeiramente o
panorama global e brasileiro de implantação de energias
renováveis. Depois, optou-se por evidenciar os atributos que
particularizam a operação de cada tecnologia de geração de
energia elétrica. Na sequência, no caso do sistema elétrico do
Brasil, os mecanismos empregados na expansão da oferta de
geração são destacados. Ao final, o texto aborda a
experiência dos mercados da Califórnia (CA) e do Texas (TX)
nos Estados Unidos – onde a oferta de serviços e de
capacidade de energia foi estabelecida para atender aos
requisitos dos seus respectivos operadores independentes,
CAISO e ERCOT.
2

O panorama da geração de eletricidade mundial

No ambiente econômico mundial orientado para mitigar as
emissões de GEE, segundo os dados do cenário de referência
do International Energy Outlook 2019 (IEO2019), o consumo
mundial de eletricidade foi de 24.768 TWh em 2018 e a
projeção é de que alcance 44.247 TWh em 2050 [2].
Com relação à participação das fontes renováveis, incluindo
as usinas hidrelétricas, na matriz de geração de energia
elétrica mundial, segundo o IEO2019, o percentual é de 31%
no ano de 2020 e estima-se o valor de 40% em 2030, como
ilustrado na Figura 1.
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Figura 2: Matriz de geração renovável mundial de eletricidade.

Nas projeções do IEO2019, fica evidente a tendência mundial
de redução da participação de fontes fósseis mais poluentes
(petróleo e carvão) na matriz de geração de eletricidade.
Porém, faz-se a ressalva de que a geração termelétrica
desempenha um papel de complementação da produção das
fontes renováveis, já que estas empregam recursos que têm
disponibilidade variável. Portanto, é importante destacar o
emprego das usinas termelétricas mais eficientes e baseadas
em tecnologias que mitiguem as emissões de GEE e,
sobretudo, respondam adequadamente aos requisitos
operativos exigidos pelo sistema elétrico.
3

O mix de geração de eletricidade no Brasil

Em termos da matriz de geração de energia elétrica
brasileira, de acordo com os dados do Plano Decenal de
Expansão de Energia 2029 (PDE2029), elaborado pela
Empresa de Pesquisa Energética, é possível verificar que o
Brasil tem uma participação predominante de fontes
renováveis. Para o horizonte de análise daquele estudo (até
o ano de 2029), o percentual das fontes renováveis é de
quase 90% do total da eletricidade produzida no país,
incluindo as usinas hidrelétricas, como indicado na Figura 3
[3].
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Figura 1: Matriz de geração mundial de eletricidade.
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O portfolio de oferta mundial de eletricidade a partir de
fontes renováveis é mostrado na Figura 2. No cenário do
IEO2019, é possível verificar o aumento percentual da
geração eólica, passando de 21% em 2020 para 25% em 2030.
No mesmo período, a contribuição da geração solar também
tem um aumento significativo, passando de 15% para 27% da
oferta renovável global de energia elétrica. A participação das
usinas hidrelétricas em percentual da oferta renovável de
eletricidade é reduzida de 57% para 43% no mesmo período.
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Figura 3: Matriz de geração de eletricidade do Brasil.
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No Brasil, ainda segundo o PDE2029, a participação na oferta
de geração renovável em 2029, para energia eólica, é de 19%
e, para energia solar, é de 2%.
Por seu turno, na parcela referente às usinas hidrelétricas,
espera-se redução importante nos próximos anos, porém
ainda com participação significativa de 72% do total de
energia gerada a partir deste tipo de fonte renovável em
2029. Os percentuais são mostrados na Figura 4.
Par cipação renovável na geração de energia elétrica média anual no Brasil
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Figura 5: Preços nos leilões de energia entre 2010 e 2016.
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O avanço tecnológico e a progressiva redução de preços das
UESFs têm impulsionado a penetração dessas modalidades
de geração na matriz mundial de suprimento elétrico [5].
Portanto, o custo da energia gerada pelas UESFs tem tornado
essas fontes extremamente competitivas, diante das fontes
tradicionais de geração como hidrelétricas e termelétricas –
em termos de custo nivelado de energia (LCOE) [6].
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Figura 4: Matriz de geração renovável de eletricidade do Brasil.

O mix de oferta de energia elétrica do Brasil coloca o país em
uma posição de destaque no tocante à “renovabilidade” de
sua matriz energética, dada a participação desses tipos de
recursos na composição do seu portfolio de geração atual e
futuro. Ademais, tal característica traz novos desafios tanto
para o ambiente do planejamento energético nacional, como
para a operação do parque gerador projetado. Portanto,
torna-se fundamental avaliar as experiências internacionais
de países em elevado estágio de incorporação de geração
eólica e solar em suas matrizes energéticas, visto que no
Brasil tem ocorrido um aumento progressivo da participação
dessas fontes, por meio dos leilões de expansão de geração
de energia.
Em países como os EUA e a Alemanha, apesar do elevado
avanço das fontes renováveis em suas matrizes energéticas,
ainda existe elevada predominância de usinas termelétricas,
em percentual da capacidade instalada em operação dos seus
respectivos parques geradores.
4

A variabilidade dos recursos eólico e solar

As usinas eólicas e solares fotovoltaicas (UESFs) são as duas
principais fontes que vêm sendo adotadas para o
cumprimento da meta de participação de renováveis na
matriz de geração de eletricidade em escala global. Esses dois
tipos de fontes oferecem reduzidos impactos ambientais no
que diz respeito às emissões diretas de GEE e,
adicionalmente, têm apresentado uma trajetória de preços
decrescentes nos leilões de energia, de acordo com a Figura
5, que mostra os dados do relatório Renewable Energy
Auctions: Analysing 2016 (IRENA, 2017) [4].

Ainda com relação ao avanço da geração renovável, incluindo
as hidrelétricas, de acordo com os dados do IEO2019, a taxa
de crescimento média anual é estimada em cerca de 3,6%
para o horizonte de 2050. Outro ponto relevante é o
potencial de penetração da energia solar fotovoltaica como
geração distribuída, com prática comum do instrumento de
incentivo chamado de “net-metering”, pelo qual o excedente
de energia gerado por determinada unidade consumidora
pode ser transformado em crédito (kWh) para a
contabilização e a compensação do montante produzido em
faturas de energia subsequentes.
Apesar desse cenário de participação crescente de recursos
renováveis na matriz de geração de eletricidade mundial, é
importante destacar que as UESFs têm característica sazonal,
intermitente e de variabilidade horária, inerente à natureza
dos recursos primários utilizados para a geração de energia
por essas tecnologias. Desse modo, para garantir um
fornecimento de energia seguro e confiável, apesar da
presença marcante das UESFs, o sistema elétrico requer
capacidade adicional para manter sua operação, mesmo nos
momentos nos quais os recursos renováveis tenham reduzida
ou nenhuma disponibilidade produtiva.
Sabe-se que a geração de energia de uma usina eólica
depende fundamentalmente do perfil de vento do local
escolhido para a instalação do parque gerador. Logo, a
característica de produção de determinada usina estará
sujeita a variações de montantes consideráveis, a depender
da sua localização geográfica (posição e altura), do
comportamento sazonal dos ventos, que determinam
disponibilidades de recurso intradiária e horária distintas,
além da influência da disposição física dos aerogeradores na
região de instalação do parque eólico [7]. O perfil típico de
produção de energia dessa categoria de usina respeita uma
velocidade mínima do vento para iniciar a sua geração (cut-in
wind speed), a partir da qual a turbina aproveita a energia
cinética do vento. Quando a velocidade do vento alcança o
valor de projeto (rated wind speed), a produção da usina é
maximizada e a potência é então injetada na rede em
condição nominal (rated power). Em situações de ventos
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muito superiores à faixa estabelecida para o projeto da
turbina, a máquina é retirada de operação (storm-protection
shutdown), interrompendo a produção de energia do
aerogerador (cut-off wind speed).
No que diz respeito à fonte solar fotovoltaica, um aspecto
importante é o seu comportamento característico ao longo
das horas do dia, indicando um potencial de energia
relacionado à irradiação solar incidente em determinado
horário e região escolhida para a disposição física dos painéis
fotovoltaicos. Portanto, de maneira análoga à usina eólica, as
oscilações na produção de uma usina solar sofrem influência
da localização do sítio de produção, da época do ano e do
horário do dia. Além disso, existe a incerteza na produção
ocasionada pela presença de nuvens sobre a região de
instalação dos projetos. Um perfil esperado de geração
elétrica, em base horária, de uma instalação fotovoltaica
típica pode ser simplificadamente representado dentro do
intervalo compreendido entre sete horas da manhã e seis
horas da tarde, com o pico de produção atribuído ao horário
do meio dia, caracterizado pela maior incidência da
irradiação solar [8].
Uma vez caracterizada a produção das fontes de geração
eólica e solar, é fundamental destacar o efeito esperado do
conjunto dessas usinas de produção variável na oferta de
energia elétrica quando conectadas a um sistema interligado.
Reitera-se que, sob certas circunstâncias, dependendo da
sobreposição dos efeitos das indisponibilidades produtivas
das UESFs em determinados períodos do dia, os montantes
de potência que precisam ser compensados por outros
recursos presentes no sistema elétrico são incertos, devido à
variabilidade de produção das UESFs [9] [10].
Para exemplificar a magnitude do impacto da sazonalização
horária de produção solar para um sistema elétrico, a Figura
6 disponibiliza algumas curvas diárias verificadas pelo
operador de rede elétrica da Califórnia – California
Independent System Operator (CAISO), durante um dia típico
de primavera no hemisfério norte [11]. No estudo
apresentado pelo CAISO, as curvas diárias são extrapoladas a
partir de uma perspectiva futura do sistema e,
consequentemente, de maior participação das renováveis de
produção variável, em particular a solar fotovoltaica. O perfil
de carga resultante é conhecido como “duck curve” e mostra
uma alteração na característica da curva líquida de
atendimento à demanda de eletricidade, ou seja, demanda
remanescente após a consideração da geração das fontes
renováveis.

Figura 6: Curvas típicas de atendimento à demanda no CAISO.

Nesta projeção explorada pelo CAISO, de forma geral, os
horários de maior contribuição da geração das UESFs
ocorrem entre as nove horas da manhã e as cinco horas da
tarde. Durante esse intervalo de tempo, o sistema elétrico
requer um menor despacho de fontes complementares para
o suprimento da demanda líquida de eletricidade. Observase, no entanto, que a partir das cinco horas da tarde, a
variação de potência, que deve ser compensada pelas fontes
com capacidade firme de geração, fica bastante evidenciada.
Na curva mostrada no estudo, o acionamento de uma rampa
de potência da ordem de 13.000 MW é indicada e requerida
dentro de um intervalo de três horas.
Outra região com participação crescente de UESFs é o Texas,
nos EUA. Em 2015, as eólicas já respondiam por cerca de 16
GW e, portanto, equivalente a 18% da capacidade instalada
total administrada pelo operador independente da região –
Electric Reliability Council of Texas (ERCOT). Por conta dessa
presença significativa, principalmente de usinas eólicas,
métricas adicionais para o planejamento do sistema elétrico
estão sendo avaliadas e incorporadas pelo operador, entre
elas: quantidade, magnitude e duração das rampas de
potência requeridas pelo sistema elétrico, além da maior
discretização temporal para determinar o despacho
econômico no sistema, realizado a cada cinco minutos [12].
5

Armazenamento
de
energia
hidrotérmicos tradicionais

em

sistemas

Em sistemas hidrotérmicos tradicionais, as usinas
hidrelétricas e termelétricas podem, dentro de determinados
limites operativos e de armazenamento de seus recursos
(água ou combustível fóssil), gerenciar sua produção, com
base nas condições de despacho programadas pelo operador
do sistema elétrico. Assim sendo, elas podem oferecer a
garantia da disponibilidade dos seus recursos para o
atendimento da demanda elétrica, mesmo nos momentos de
produção desfavorável das fontes de recursos variáveis.
Desse modo, o sistema interligado que possua usinas
hidrelétricas com capacidade de regularização ou usinas
termelétricas, pode desempenhar maior flexibilidade
operativa durante os instantes de escassez de recursos das
UESFs [13] [14].
No Brasil, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
realiza o despacho hidrotérmico das usinas constituintes do
Sistema Interligado Nacional (SIN) para suprir a demanda de
eletricidade. A operação energética integrada tem como
objetivo fazer o uso eficiente dos recursos em determinado
horizonte temporal (cinco anos) e, assim, tomar as medidas
operativas condizentes com as características e as restrições
das fontes de geração e da rede de transmissão nas
diferentes regiões do país. Nesse caso, a decisão de despacho
de cada usina é centralizada e depende do critério e do risco
de não suprimento, atribuídos pelo operador do sistema
elétrico [15].
Para caracterizar e exemplificar o mix de geração disponível
para a operação do sistema pelo ONS, no ano de 2016, o SIN
contabilizava parque térmico da ordem de 23 GW de
capacidade instalada. Esse montante térmico, se comparado
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com a carga média de energia verificada durante o mês de
dezembro do mesmo ano, correspondeu a 34% desse valor
[16]. Além disso, calculando-se a razão da energia
armazenável máxima do SIN, dada a configuração de usinas
hidrelétricas com capacidade de regularização presentes no
sistema em 2016, pelo mercado médio verificado em
dezembro do mesmo ano, chega-se a um valor de cerca de
quatro vezes. Essa relação, considerando o horizonte
decenal, tenderá a apresentar valores ainda menores,
refletindo a redução na expansão do SIN por meio de usinas
hidrelétricas que teriam capacidade de acumulação. A
justificativa é baseada na característica de implantação dos
projetos que, em sua maioria, estão distantes dos centros de
carga e tendem a apresentar restrições ambientais mais
severas do ponto de vista de licenciamento.

et al. (2011) [8]. As características operativas, os custos de
investimento, bem como os tempos de implantação
demandados por cada tipo de empreendimento diferem
significativamente. Um atributo relevante, dadas as políticas
energéticas das nações integrantes do acordo de Paris e que
visam a mitigar as emissões de GEE, é a taxa de produção de
CO2 por energia gerada. Dentre as tecnologias aqui listadas,
a menor estimativa é associada às usinas a gás, 370 g/kWh
quando operando em ciclo combinado. No caso das usinas
nucleares, as emissões são nulas.
Tabela 1: Características operativas – usinas termelétricas.
(Fonte: Adaptado Klimstra [8])
C*

N*

GCC*

GCA*

EUR/kW

1500

3000

750

500

%

40

33

55

47

Custo O&M

EUR/MWh

10

10

10

10

Emissão CO2

g/kWh

820

-

370

450

Tempo de
implantação

meses

40

60

24

12

minutos

300

300

5

1

%/minuto

3

3

3-5

20

Atributos
Investimento

Em comparação com outros sistemas elétricos, segundo os
dados do U.S. Energy Information Administration (EIA), a
título de exemplo, os EUA registraram capacidade instalada
termelétrica da ordem de 950 GW em 2015, baseada em
combustíveis fósseis como carvão, derivados do petróleo e
gás natural, além da energia nuclear. A capacidade instalada
do parque termelétrico norte-americano, se contrastada com
o mercado médio mensal em dezembro do mesmo ano,
correspondeu ao dobro do consumo verificado no mês, uma
vez que foram contabilizados aproximadamente 435 GW
médios [17]. A capacidade instalada termelétrica integrada
ao sistema elétrico dos EUA reforça a elevada reserva de
geração térmica adotada na operação eletroenergética
daquele país.
Outro exemplo que pode ser mencionado é o sistema elétrico
da Alemanha. Com base nos dados da AGEE, BMWi,
Bundesnetzagentur, também relativos ao ano de 2015, a
capacidade instalada termelétrica no país contabilizou
aproximadamente 93 GW, incluindo térmicas movidas a gás
natural, carvão, derivados de petróleo, além de nuclear. O
mercado médio de 58 GW, carga do sistema para o mês de
dezembro do mesmo ano, representou em torno de 60% da
capacidade total do parque térmico instalado no país [18].

6

Características de termelétricas e de armazenamentos
de energia

As usinas termelétricas apresentam-se como uma das
alternativas disponíveis para suportar a incorporação
crescente das fontes renováveis intermitentes na matriz de
geração de energia elétrica mundial. Além de ser uma
tecnologia madura, esse tipo de empreendimento tem
parcelas de custos fixos e variáveis já bem caracterizadas. Os
custos variáveis dependem da tecnologia aplicada e são
relacionados ao tipo de combustível. Em relação ao uso do
gás natural, é importante ressaltar que os investimentos na
rede de transporte e distribuição do combustível são
essenciais para garantir a disponibilidade operativa dessa
modalidade de usinas [19].
Na Tabela 1, alguns atributos são informados por tipo de
tecnologia de geração termelétrica, de acordo com Klimstra

Eficiência

Tempo de
partida
Taxa de
rampa

Unidade

(*) C: carvão, N: nuclear, GCC: gás ciclo combinado e GCA: gás ciclo
aberto

O nível de eficiência das turbinas a gás alcança valores da
ordem de 55%. Já com relação ao tempo de sincronização da
geração, as térmicas a gás têm tempos variando em média de
um a cinco minutos e, adicionalmente, a taxa de tomada de
carga, em percentual da capacidade instalada da usina e
medida em minutos, está compreendida entre 3% por
minuto a 5% por minuto no caso das térmicas a ciclo
combinado e, em torno de 20% por minuto nas termelétricas
operando em ciclo aberto.
No que diz respeito ao armazenamento de energia, as opções
aqui descritas são as usinas reversíveis e as baterias
eletroquímicas [8] [20]. Porém, outras tecnologias de
armazenamento de energia também são estudadas
atualmente. Dentre elas, destacam-se aquelas baseadas em
ar comprimido e hidrogênio [20] [21].
Um primeiro dado que deve ser enfatizado na Tabela 2 é a
estimativa de custo de investimento para o caso das baterias,
superior a 1.800 EUR/MWh, conforme citado por Klimstra et
al. (2011) [8]. Já os custos de investimento para as usinas
reversíveis são bastante sensíveis ao sítio selecionado para
sua instalação, além das características de regularização
requeridas pelo reservatório associado ao projeto da usina.
Outro atributo que merece ser destacado em termos de
flexibilidade operativa é o tempo de rampa. Para as usinas
reversíveis, o tempo de rampa está compreendido entre 15 s
e 60 s. Já para as baterias, o atributo é considerado
instantâneo.
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Tomando como referência a Tabela 2, a usina reversível tem
um longo tempo de vida do empreendimento, estimado em
cem anos. As baterias têm seu tempo de vida útil designado
em ciclos, dependente, portanto, do tipo de aplicação para a
qual será empregada. Quando operam acopladas às fontes
intermitentes, adota-se o tempo de 2.000 ciclos como vida
útil dos componentes desempenhando a função de
armazenamento. Em relação à eficiência, o armazenamento
baseado em baterias tem um percentual de perda
relacionado ao tempo pelo qual a energia permanece
estocada no sistema. O valor gira em torno de 10% a cada dia.
Tabela 2: Características operativas – usinas reversíveis e baterias.
(Fonte: Adaptado Klimstra [8])
Atributos
Investimento
armazenamento

REV*

Unidade

BE*

EUR/kWh

30-60

150-400

EUR/kW

750-1000

> 1800

Eficiência global
(Carga/Descarga)

%

75-85

< 85

Tempo de rampa

s

15-60

0

%/dia

-

1-10

% do
Investimento

<2

10

anos/ciclos

100 anos

2000
ciclos

Investimento

Perdas
Custo O&M
Tempo de vida

(*) REV: usinas reversíveis, BE: baterias eletroquímicas.

7

O mercado de energia elétrica no Brasil

O mercado de energia elétrica do Brasil contempla dois
ambientes distintos de contratação
▪

▪

O ambiente de comercialização de energia
regulado (ACR), no qual as distribuidoras são
responsáveis por contratar 100% das suas cargas
previstas, por meio de leilões de energia, onde os
preços são regulados;
O ambiente de livre contratação de energia (ACL),
dedicado
à
participação
de
geradores,
consumidores livres e comercializadores, no qual
são firmados contratos com preços negociados
bilateral e livremente, de acordo com o perfil de
cada consumidor.

Nesses ambientes de contratação, a expansão da capacidade
de geração tem sido pautada por modalidades contratuais
que adotam, basicamente, duas premissas de alocação de
riscos, quais sejam:
i.

Contratos por quantidade, cujos riscos de produção
de energia recaem sobre os agentes geradores; e

ii.

Contratos por disponibilidade, pelos quais os riscos
oriundos das variações nas quantidades ofertadas,
são assumidos pelos agentes compradores, ou seja,
pelos consumidores do ambiente cativo.

Ademais, sob a ótica do mercado, os contratos negociam
somente o produto energia, que pode ser ofertado em
quatro regiões do país: Norte, Nordeste, Sudeste/CentroOeste e Sul. É importante lembrar que está em curso a
simulação de preços em base horária no mercado de curto
prazo do Brasil, de acordo com a Portaria N.o 466, de 17 de
novembro de 2017 [22] e que, em reestruturação recente, foi
implantado o despacho hidrotérmico horário nos
procedimentos da programação da operação pelo ONS [23].
Na atual estrutura do setor elétrico nacional, a demanda
exclusiva de energia funciona como o indutor da expansão da
capacidade de geração do sistema. Por outro lado, essa
modalidade de expansão, que valora economicamente o
benefício energético mensal de determinada fonte para o
sistema elétrico, não tem sido suficiente para estimular a
implantação de nova capacidade firme para o fornecimento
de energia elétrica. Além disso, a participação das fontes
renováveis na matriz de oferta de eletricidade é crescente e
espera-se alteração da curva de demanda que é solicitada ao
sistema elétrico interligado, como exemplificado nas
projeções de cargas líquidas estudadas em outros sistemas
elétricos mundiais (Figura 6).
No contexto de evolução do mix de geração que vem
ocorrendo em diversos países, também é necessária a
adequação das metodologias de quantificação e precificação
dos serviços e produtos associados às tecnologias de geração
[24].
Por isso, na Seção 6, alguns atributos operativos foram
enfatizados, considerando cada uma das fontes de geração,
sejam elas baseadas em tecnologias termelétricas,
hidrelétricas reversíveis ou baterias. Sob esse aspecto,
salienta-se que mesmo as fontes renováveis eólica e solar
fotovoltaica podem contribuir mediante o provimento de
distintos serviços ancilares para o sistema elétrico, quais
sejam: regulação de tensão, de frequência e de potência
reativa, bem como conferindo estabilidade transitória e a
pequenos sinais – “governor response” e inércia sintética
[25].
Considerando os exemplos dos sistemas elétricos do CAISO e
do ERCOT citados anteriormente, nota-se que ambos têm
buscado adaptar os seus mecanismos de avaliação da
operação e da expansão, valorando os atributos operativos
inerentes a cada tecnologia de geração, bem como as suas
disponibilidades produtivas.
A título de informação complementar sobre os mercados de
eletricidade mais maduros, como é o caso da CAISO, a energia
é comercializada em um mercado distinto daquele
estruturado para os serviços ancilares, que negociam
atributos como: a regulação de frequência e de tensão e a
potência reativa, além da reserva de capacidade. No caso do
ERCOT, em 2014, também foi iniciada uma discussão para a
adaptação dos serviços ancilares com o intuito de
acompanhar a evolução do parque gerador da região,
atualmente, com participação expressiva de plantas eólicas.
Assim como outros sistemas elétricos, no ERCOT, existia o
legado de serviços ancilares baseado nas tecnologias
tradicionais de geração: hidrelétricas e termelétricas. Como
consequência da nova característica da oferta de geração,
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mais opções de serviços ancilares foram propostos, tais
como: regulation up/down, fast frequency responses,
contingency reserves e supplemental reserves [26].
Nessas duas regiões dos EUA que foram exemplificadas, o
despacho econômico adotado visa a garantir os índices de
confiabilidade requeridos pelos respectivos operadores do
sistema (CAISO e ERCOT), com suprimento à carga de forma
segura e promovendo eficiência na oferta por serviços por
meio da alocação dinâmica de custos (condições operativas
atualizadas em escala sub-horária).
8

associada à viabilização de reservas de capacidade de
potência que respondam adequadamente às sinalizações de
flexibilidade operativa para um fornecimento seguro e
eficiente de energia elétrica.
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Failure rate in the
Brazilian street
lighting system –
case analysis

nos estudos de modelagem técnica e econômico-financeira
de Parcerias Público-Privadas (PPP). Nesse caso, os
indicadores de falha poderão ser usados para a determinação
dos custos envolvidos na manutenção e operação dos
parques de IP antes da modernização e, assim, dar suporte a
análises para a determinação dos valores máximos da contra
prestação a serem ofertadas nos certames.

Índice de falha no sistema
de iluminação pública
brasileiro – análise de caso

1
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Abstract: The lack of information about the Public Lighting
(PL) sector may lead municipalities to make wrong decisions
that reflect the inadequate collection of the so-called
“Contribution for the Cost of the Street Lighting Service”
(COSIP) or the so-called “Contribution for Street Lighting”
(CIP). This study analyses data from the public lighting park of
eight cities and presents the failure rates for the main lighting
system components. Failure indices are intended to assist city
governments in scaling up material purchases and forecasting
public lighting expenditures, making COSIP / CIP enough to
cover public lighting sector expenditures. Failure rates may
also be used within Public-Private Partnership (PPP) in
technical and economic-financial modelling studies. In this
case, the failure indicators may be used to determine the
costs involved in the maintenance and operation of the IP
parks before modernization and thus support analysis to
determine the maximum values of the counterparty to be
offered in the exhibitions.
Keywords: Street lighting, corrective maintenance of street
lighting, street lighting points, failure indicator in street
lighting.
Resumo: A falta de informações sobre o setor de Iluminação
Pública (IP) pode levar as prefeituras a tomarem decisões
equivocadas que refletem na arrecadação insuficiente da
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
COSIP) ou da Contribuição de Iluminação Pública (CIP). Este
estudo analisa dados do parque de iluminação pública de oito
cidades e apresenta os índices de falha para os principais
componentes do sistema de iluminação. Os índices de falha
têm a finalidade de auxiliar as prefeituras no
dimensionamento da compra de materiais e na previsão dos
gastos com iluminação pública, tornando a COSIP / CIP
suficiente para cobrir as despesas do setor de iluminação
pública. Os índices de falhas também poderão ser utilizados

Palavras-Chave: iluminação pública, manutenção corretiva
da iluminação pública, pontos de iluminação pública,
indicador de falha na iluminação pública.
Introdução

A Resolução Normativa n° 414 de 09 de setembro de 2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), alterada pela
Resolução Normativa n° 587 de 10 de dezembro de 2013 da
ANEEL, indica no Art. 218, § 4°, inciso V, que a transferência
dos ativos do sistema de Iluminação Pública (IP) para as
prefeituras deveria ser concluída até 31 de dezembro de
2014 [1] [2].
A transferência do parque de iluminação pública para a
prefeitura pode trazer ganhos para a municipalidade
destacando-se a possibilidade de redução do consumo de
energia elétrica e melhoria na prestação do serviço de
manutenção [3] [4] [5].
Além disso, a quantidade de pontos de iluminação pública no
Brasil para os anos de 1995, 1999, 2004 e 2008 são
apresentados na Tabela 1 [6] [7] [8] [9]. Ainda, estima-se em
18 milhões de pontos luminosos o parque de iluminação
pública brasileiro no ano de 2019 [10].
Tabela 1: Número de pontos de iluminação pública – Brasil.
Ano

Número de pontos de iluminação
pública

1995

8.782.000

1999

11.300.000

2004

13.100.000

2008

14.769.309

Utilizando os dados apresentados e o método de regressão
dos mínimos quadrados (mínimos quadrados ordinários), foi
determinada a equação polinomial de segundo grau com
coeficiente de determinação (R²) igual a 0,997, como
indicado na Figura 1.

Figura 1: Determinação da equação polinomial.
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A equação polinomial de segundo grau assim determinada é
apresentada na Equação 1.
Y = -6.814,224x²+27.729.067,045x–28.189.770.418,770

(1)

A Tabela 2 apresenta a variação da representatividade
percentual dos tipos de lâmpadas para os anos de 1995, 1999
e 2008 [4] [8] [9]. Observa-se que as lâmpadas vapor de
mercúrio, mista,
incandescentes e fluorescentes
apresentaram diminuição na participação do parque de
iluminação pública brasileiro enquanto as lâmpadas vapor de
sódio e multivapor metálico apresentaram aumento na
participação.
Tabela 2: Variação percentual por tipo de lâmpada - de 1995 para
2008.
Variação percentual por tecnologia de lâmpada

Assim, analisando o tamanho do parque de IP do Brasil
estimado (17.978.986 pontos) e os dados apresentados na
Tabela 3, nota-se a importância do parque de iluminação
pública brasileiro tanto em quantidade de pontos luminosos
quanto em consumo de energia elétrica.
Também, é fundamental observar que, no ano de 2016, 82%
dos municípios brasileiros (aproximadamente 4.568
municípios) já arrecadavam a Contribuição para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública (COSIP) ou Contribuição de
Iluminação Pública (CIP), mas em apenas 44% dos municípios
(aproximadamente 2.451) o valor arrecadado era suficiente
para cobrir as despesas com a iluminação pública [17].
Tabela 3: Consumo anual de energia por classe – Brasil – 2018.

de 1995 para 2008

Tipo de
lâmpada

Além disso, é imprescindível observar que o parque de
iluminação pública brasileiro consumiu aproximadamente
15.690 GWh de energia no ano de 2018 ou 3,30% do total da
energia gerada naquele ano, como indicado na Tabela 3 [16].

Representatividade
1995

1999

2008

Variação
95/2008

Vapor de
sódio
Vapor de
mercúrio
Mista

7,30%

15,80%

62,93%

55,63%

80,70%

71,50%

31,84%

-48,86%

7,00%

7,60%

2,22%

-4,78%

Incand.

3,80%

3,90%

1,42%

-2,38%

Fluoresc.

1,20%

0,00%

0,81%

-0,39%

Multivapor
metálico
Outras

0,00%

0,00%

0,73%

0,73%

0,00%

1,20%

0,03%

0,03%

Total

100%

100%

100%

Ainda, analisando os dados apresentados na Tabela 2
observa-se que as lâmpadas vapor de mercúrio
apresentaram a maior redução na participação, passando de
80,70%, no ano de 1995, para 31,84%, no ano de 2008, ou
seja, variação de -48,86%. As lâmpadas vapor de sódio, por
sua vez, apresentaram o maior aumento na participação
passando de 7,30%, no ano de 1995, para 62,93%, no ano de
2008, ou seja, variação de 55,63%. As variações nas
quantidades de lâmpadas, principalmente diminuição na
utilização de lâmpadas de vapor de mercúrio e aumento na
utilização de lâmpadas vapor de sódio, são reflexo de
programas de eficientização energética com destaque para o
Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (RELUZ)
do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL), que, desde 2001, incentiva a utilização de
tecnologias mais eficientes no setor de iluminação pública.
Os relatórios do PROCEL-RELUZ indicam que a última
eficientização do parque de iluminação pública ocorreu no
ano de 2014 com a substituição de 33.048 pontos [11] [12]
[13] [14] [15].
Assim, devido à falta de dados atualizados, estimou-se o
parque de iluminação pública do Brasil para o ano de 2019,
utilizando a Equação 1, em 17.978.986 pontos luminosos.

Consumo por classe (GWh)

Classe de consumo
Residencial
Industrial
Comercial
Rural
Poder público
Iluminação pública
Serviço público
Próprio
Total

Consumo
(GWh)
137.615
169.625
88.631
29.168
15.076
15.690
15.778
3.238
474.820

Participação
(%)
29,0%
35,7%
18,7%
6,1%
3,2%
3,3%
3,3%
0,7%
100%

A finalidade deste artigo é apresentar e divulgar valores para
indicadores de falha de equipamentos (lâmpadas, relês,
chaves de comando e reatores) e índice de falha no setor de
iluminação pública. Espera-se que esses valores de
indicadores possam auxiliar as prefeituras a realizar o
planejamento de compra de materiais e dimensionar a
quantidade de equipes técnicas para realização dos
atendimentos de manutenções preventivas e corretivas
relacionadas a pontos de iluminação pública acesos ao dia ou
apagados à noite. Com o dimensionamento das necessidades
de materiais e recursos humanos, as prefeituras poderão
estimar os gastos anuais que, somados aos custos relativos
ao consumo de energia elétrica do parque de IP, suportarão
análises para ajustes da COSIP / CIP, tornando essa
contribuição suficiente para cobrir as despesas do setor de
iluminação pública municipal.
2

Material e método

Nas análises foram utilizados dados de oito cidades
localizadas nos aglomerados urbanos de Campinas e
Piracicaba. Os dados foram obtidos no Sistema Integrado de
Gestão de Iluminação Pública (SIGIP), que é utilizado para
realizar o controle das informações do parque de iluminação
pública das cidades. O banco de dados do SIGIP registra as
características de cada ponto como tipo de lâmpada,
potência da lâmpada, tipo de reator e potência do reator,
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além de informações tais como quantidade de ordens de
serviço abertas em determinado período e as tratativas
realizadas para atendimento das solicitações de reparo no
parque de iluminação pública.
O parque de iluminação pública das cidades apresenta 45.400
pontos luminosos, sendo que 33.680 pontos estão instalados
em vias públicas e 11.720 pontos estão localizados em
praças.
3

Resultados e discussão

Analisando as informações obtidas no banco de dados do
SIGIP das oito cidades localizadas nos aglomerados urbanos
de Campinas e Piracicaba, observa-se que aproximadamente
74,19% dos pontos de iluminação pública estão instalados
em vias públicas e aproximadamente 25,81% estão
instalados em praças, como apontado na Figura 2.
Como representado na Figura 3, as análises dos dados
coletados indicam que em aproximadamente 89,26% dos

pontos luminosos, ou 40.525 pontos do parque de
iluminação pública, são utilizadas lâmpadas do tipo vapor de
sódio. Ainda, em aproximadamente 6,84% dos pontos
luminosos, ou 3.105 pontos, são utilizadas lâmpadas do tipo
multivapor metálico; aproximadamente 2,97% dos pontos,
ou 1.348 pontos luminosos, são equipados com lâmpadas
mistas; aproximadamente 0,54% dos pontos, ou 245 pontos
luminosos, fazem uso de lâmpadas compactas; e somente
0,39% dos pontos, ou 177 pontos luminosos, utilizam
tecnologia LED.
Além disso, a Figura 4 indica a porcentagem para cada tipo de
lâmpada e potência no parque de IP. Observa-se que as
maiores representatividades percentuais são para as
lâmpadas vapor de sódio de 100W (37,98%), vapor de sódio
de 150W (26,34%), vapor de sódio de 250W (20,94%),
multivapor metálico de 150W (4,15%) e vapor de sódio de
400W (3,96%), totalizando aproximadamente 93,37% do
parque de iluminação pública analisado. Os 6,63% restantes
do parque de IP estão distribuídos entre treze tipos de
lâmpadas como apresentado na Figura 4.

Figura 2: Distribuição de pontos luminosos em vias e praças.

Figura 3: Distribuição de pontos luminosos por tipo de lâmpada - vias e praças.
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A Figura 5, por sua vez, indica que, dos 33.680 pontos
luminosos instalados em vias públicas, 97,55%, ou
aproximadamente 32.853 pontos, utilizam lâmpadas do tipo
vapor de sódio; 2,30% (774 pontos) utilizam lâmpadas do tipo
multivapor metálico; 0,09% (30 pontos) faz uso de tecnologia
LED; e 0,07% (23 pontos) são equipados com lâmpadas
mistas.
De acordo com os dados apresentados na Figura 5, as
lâmpadas mais utilizadas nas vias públicas são lâmpadas
vapor de sódio de 100W com 49,72% de participação ou
16.745 pontos; vapor de sódio de 150W com 29,35% de
participação ou 9.885 pontos; e vapor de sódio de 250W com
6.210 pontos (18,44% de participação). Além disso, a
representatividade da lâmpada multivapor metálico de 150W
é de 2,30% (774 pontos); da lâmpada LED 90W é de 0,09%
(30 pontos); da lâmpada vapor de sódio de 70W é de 0,04%

(13 pontos); e das lâmpadas mista de 400W e 160W é de
0,04% (13 pontos) e 0,03% (10 pontos), respectivamente.
Dos 11.720 pontos luminosos instalados em praças, 65,44%,
ou aproximadamente 7.670 pontos, utilizam lâmpadas do
tipo vapor de sódio; 19,74% (2.314 pontos) utilizam lâmpadas
do tipo multivapor metálico; 10,24% (1.200 pontos) são
equipados com lâmpadas mistas; 2,11% utilizam lâmpadas
compactas (247 pontos); e 2,47% (289 pontos) utilizam
outros tipos de lâmpadas (LED de 60W e 90W, lâmpada mista
de 100W e lâmpada multivapor metálico de 50W), como
indicado na Figura 6. Os dados apresentados na Figura 6
mostram ainda que as lâmpadas mais utilizadas em praças
são as lâmpadas vapor de sódio de 250W com 28,15% de
participação ou 3.299 pontos; vapor de sódio de 150W com
17,70% de participação ou 2.074 pontos; e vapor de sódio de
400W, 15,33% ou 1.796 pontos.

Figura 4: Distribuição de pontos luminosos por tipo e potência de lâmpada – vias e praças.

Figura 5: Distribuição de pontos luminosos por tipo e potência de lâmpada – vias.
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Figura 6: Distribuição de pontos luminosos por tipo e potência de lâmpada – praças.

Figura 7: Taxa de falha no sistema de IP.

Na Figura 7 são apresentadas as taxas mensais de falha para
o parque de IP calculadas utilizando a Equação 2,
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 (𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝐼𝑃) =

𝑁𝑂𝑆 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠

[%]

Esses indicadores foram calculados utilizando a Equação 3 e
a Equação 4, respectivamente,
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 (𝑙â𝑚𝑝𝑎𝑑𝑎) =

(2)

sendo:

𝑁𝐿â𝑚𝑝.𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙â𝑚𝑝.𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜

[%]

(3)

sendo:

•

NOS abertas: número de Ordens de Serviço (OS) abertas
mensalmente;

•

NLâmp. trocada por tipo: número de lâmpadas de cada tipo e
potência substituídas ao longo de cada ano;

•

NTotal pontos: número total de pontos luminosos do
parque de IP (45.400 pontos).

•

NTotal lâmp. por tipo: número total de lâmpadas do parque
de IP por tipo e potência considerando a soma de
pontos luminosos em vias públicas e praças;

Esse indicador inclui solicitações de reparo para pontos de
iluminação acesos durante o dia e apagados durante a noite
em vias públicas e praças. Como apresentado na Figura 7, a
taxa média de falha é de 2,72%, ou seja, mensalmente são
abertas aproximadamente 1.235 OSs solicitando reparos no
parque de iluminação pública composto por 45.400 pontos.
Na Figura 8 é apresentada a taxa de falha por tipo de lâmpada
e a taxa de falha geral para o componente lâmpada.

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑙â𝑚𝑝. ) =

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙â𝑚𝑝.𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑎
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙â𝑚𝑝.𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐼𝑃

[%]

(4)

sendo:
•

NTotal lâmp. trocada: número total de lâmpadas substituídas
ao longo de cada ano considerando a soma de pontos
luminosos em vias públicas e praças;
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•

NTotal lâmp. parque IP: número total de lâmpadas do parque
de IP considerando a soma de pontos luminosos em
vias públicas e praças.

Analisando a Figura 8, observa-se que, entre as lâmpadas de
descarga a alta pressão, a lâmpada multivapor metálico de
250W apresentou a maior taxa média de falha, sendo o valor
igual a 50,29%, e a lâmpada multivapor metálico de 400W
apresentou a menor taxa média de falha (9,88% de taxa
média de falha).

Ainda com base na Figura 8, observa-se que a lâmpada
compacta de 60W apresentou taxa média de falha igual a
61,54% e a lâmpada LED de 60W apresentou taxa média de
falha igual a 23,02%.
Além disso, observa-se que a taxa média de falha geral para
o componente lâmpada foi de 24,68%, ou seja, por ano,
ocorreu a falha de aproximadamente 25% das lâmpadas do
parque de IP.

Figura 8: Taxa de falha por tipo de lâmpada.

Figura 9: Taxa de falha para reator externo.

Na Figura 9, é apresentada a taxa de falha por tipo de reator
externo e a taxa de falha geral para o componente reator
externo. Esses indicadores foram calculados por meio da
Equação 5 e da Equação 6, respectivamente,
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 (𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡. ) =

𝑁𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜

NTotal reato ext. por tipo: número total de reatores externos
do parque de IP por tipo e potência considerando
pontos luminosos em vias públicas e praçasç

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡. ) =
[%]

(5)

sendo:
•

•

NReator ext. por tipo trocado: número de reatores externos por
tipo e potência substituídos ao longo de cada ano;

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡. 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐼𝑃

[%] (6)

sendo:
•

NTotal reator ext. trocado: número total de reatores externos
substituídos ao longo de cada ano considerando a soma
de pontos luminosos em vias públicas e praças que
usam o equipamento;
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•

NTotal reator ext. parque IP: número total de reatores externos
do parque de IP considerando pontos luminosos em
vias públicas e praças que utilizam o equipamento.

Observa-se na Figura 9 que, para os reatores externos, a
maior falha ocorreu no modelo para lâmpada multivapor
metálico de 250W (taxa média de falha de 12,04%). O modelo
para lâmpada multivapor metálico de 150W apresentou a
menor taxa média de falha (taxa média de falha de 1,91%).
Além disso, observa-se na Figura 9 que a taxa média de falha
geral para o componente reator externo foi de 5,36%, ou
seja, por ano, ocorreu a falha de aproximadamente 5,40% do
total de reatores externos do parque de IP.
Na Figura 10, é apresentada a taxa de falha por tipo de reator
interno e a taxa de falha geral para o componente reator
interno. Esses indicadores foram calculados utilizando a
Equação 7 e a Equação 8, respectivamente,
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 (𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡. ) =

𝑁𝑅𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡. 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜

[%]

(7)

sendo:
•

NReator int. por tipo trocado: número de reatores internos por
tipo e potência substituídos ao longo de cada ano;

•

NTotal reato int. por tipo: número total de reatores internos do
parque de IP por tipo e potência considerando pontos
luminosos em vias públicas e praças;

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 (𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡. ) =

𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡. 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡. 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝐼𝑃

[%] (8)

sendo:
•

NTotal reator int trocado: número total de reatores internos
substituídos ao longo de cada ano considerando a soma
de pontos luminosos em vias públicas e praças que
utilizam o equipamento;

•

NTotal reator int. parque IP: número total de reatores internos
do parque de IP considerando pontos luminosos em
vias públicas e praças que utilizam o equipamento.

Dessa forma, na Figura 10, observa-se que, para os reatores
internos, a maior falha ocorreu no modelo para lâmpada
vapor de sódio de 400W (taxa média de falha de 54,46%) e a
menor falha ocorreu no modelo para lâmpada vapor de sódio
de 100W (taxa média de falha de 5,61%).
Além disso, observa-se na Figura 10 que a taxa média de falha
geral para o componente reator interno foi de 9,60%, ou seja,
por ano ocorreu a falha de quase 10% do total de reatores
internos do parque de IP.

Figura 10: Taxa de falha para reator interno.
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Figura 11: Taxa de falha para relê fotoeletrônico e chave magnética.

Por fim, na Figura 11, são apresentadas as taxas de falha para
relê fotoeletrônico e chave de comando em grupo.
O indicador taxa de falha de chave de comando foi calculado
por meio da Equação 9,
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 (𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒) =

𝑁𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜

[%]

•

N° de pontos de IP em via: 33.680;

•

N° de pontos de IP operados individualmente por relê
fotoeletrônico em via: 33.680 – 11.360 = 22.320;

•

N° de quadros de comando instalados em praças que
utilizam relê fotoeletrônico: 426;

•

N° de chaves de comando instaladas em vias públicas
que utilizam relê fotoeletrônico: 568;

(9)

sendo:
•

Nchave comando: número de chaves de comando
substituídas ao longo de cada ano;

•

N° de relês fotoeletrônicos para operação de quadros
de comando em praças: 426;

•

NTotal chave comando: número total de chaves de comando
existentes nas vias públicas (568 chaves de comando).

•

N° de relês fotoeletrônicos para operação de chaves de
comando em vias: 568;

•

N° total de relês fotoeletrônicos: 22.320 + 426 + 568 =
23.314.

Assim, a taxa média de falha para chaves de comando foi de
10,27%, ou seja, anualmente, aproximadamente 58 chaves
de grupo apresentaram problema.
O indicador de falha para relê fotoeletrônico foi calculado por
meio da Equação 10,
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 (𝑟𝑒𝑙ê) =

𝑁𝑟𝑒𝑙ê
𝑁𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙ê

[%]

(10)

sendo:
•

Nrelê: número de relês substituídos ao longo de cada
ano;

•

NTotal relê: número de relês instalados no parque de
iluminação pública (23.314 relês fotoeletrônicos).

Para estimar a quantidade de relês fotoeletrônicos instalados
no parque de IP, foram feitas as seguintes considerações:
•

N° de chaves de comando instaladas em vias: 568;

•

N° médio de pontos de IP operados por cada chave de
comando instalada em via: 20;

•

N° de pontos de IP operados por meio de chave de
comando em via: 568 x 20 = 11.360;

Portanto, a taxa média de falha para o componente relê
fotoeletrônico foi de 19,09%, indicando que, por ano,
aproximadamente 4.451 componentes apresentaram
problema.
4

Conclusão

Existem barreiras que dificultam a assunção do parque de
iluminação pública pelas prefeituras. Como principais
barreiras podem-se citar conflitos institucionais, falta de
corpo técnico especializado, falta de estrutura especializada
(caminhão com cesto aéreo e ferramental adequado), falta
de informação e principalmente falta de indicadores de falha
dos componentes usados no setor de iluminação pública.
Assim, devido à transferência da responsabilidade da
manutenção do parque de iluminação pública para os
municípios, de acordo com normativas da ANEEL, faz-se
necessário um conjunto de informações e indicadores para
auxiliar as prefeituras nas tomadas de decisões.
Dessa forma, as análises apresentadas neste estudo indicam
que a taxa média de falha no sistema de iluminação pública
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pode ser estimada em aproximadamente 2,72%. Portanto,
com base na quantidade de pontos de iluminação existentes
no seu parque de IP, as prefeituras podem estimar o número
mensal médio de ordens de serviço que serão abertas
solicitando reparos no sistema de IP. Assim, os municípios
podem dimensionar a quantidade de equipes de manutenção
necessárias para atendimento dos chamados dentro de
prazos determinados.
Além disso, são apresentadas taxas de falha para lâmpadas,
reatores (externos e internos), relês fotoeletrônicos e chaves
de comando. Os indicadores de falha dos componentes
poderão auxiliar as prefeituras na estimativa das quantidades
de materiais necessários para atendimento das solicitações
de reparo no parque de iluminação pública durante o ano.
Entretanto, o estudo foi realizado utilizando dados empíricos
de municípios localizados em região geográfica restrita do
estado de São Paulo, representando limitação para
generalização do estudo para outras regiões brasileiras que
apresentem diferentes condições ambientais.
Contudo, caso a prefeitura ou sua contratada para realização
das manutenções do parque de iluminação pública não
possuam histórico de dados, as taxas de falhas apresentadas
neste estudo podem ser utilizadas pela gestão pública numa
condição inicial para otimizar os custos de estoque com
material de reposição para ajustes da COSIP/CIP.
Assim, com o dimensionamento das necessidades de
materiais e recursos humanos, as prefeituras poderão
estimar os gastos anuais que, somados aos custos relativos
ao consumo de energia elétrica do parque de IP, suportarão
análises para ajustes da COSIP/CIP, tornando essa
contribuição suficiente para cobrir as despesas do setor de
iluminação pública municipal.
Os índices de falhas apresentados também poderão ser
utilizados nos estudos de modelagem técnica e econômicofinanceira de Parceria Público-Privada (PPP). Os projetos de
concessão poderão valer-se dos índices de falhas para
determinação dos custos envolvidos na manutenção e
operação dos parques de IP antes da modernização e, assim,
determinar os valores máximos da contraprestação a serem
ofertados nos certames.
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