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Nos últimos anos, empresas do setor energético, atentas aos movimentos e 
à política mundial, têm tido crescente preocupação no que diz respeito à 
falibilidade dos recursos energéticos atuais. Ouve-se freqüentemente que 
as reservas de óleo estão se exaurindo e poderão chegar ao fim nas 
próximas décadas. Esse fato, aliado à questão ambiental, tem motivado a 
pavimentação de um novo caminho para a geração da energia 
necessária para mover o mundo e, ao mesmo tempo, conservá-lo sadio, 
mantendo viva a esperança de que conseguiremos prover nossos 
descendentes de um ambiente propício à vida. O termo que tem 
permeado o cenário energético mundial é, portanto, sustentabilidade, 
tanto no sentido financeiro como também no sentido social e ambiental. O 
desafio da indústria energética consiste, destarte, em uma mudança de 
mentalidade, em investimentos em novas áreas, no desenvolvimento de 
novas disciplinas e, sobretudo, em uma nova atitude. 
 
Projetos de pesquisa e desenvolvimento no setor energético passam, 
portanto, a abordar novas fontes de energia, focando na sustentabilidade 
por meio de recursos renováveis e levando em consideração seus 
potenciais impactos ambientais. Um dos artigos deste número da revista 
Espaço Energia trata desse tema, relatando resultados de uma análise da 
viabilidade de cultivos florestais para a produção de energia elétrica. O 
trabalho apresenta um modelo de simulação cujo objetivo é analisar a 
relação entre as diversas variáveis envolvidas tanto no processo de cultivo 
quanto no processo de geração de energia elétrica, reivindicando que 
essa opção energética é viável e contribui para a obtenção de uma 
matriz energética renovável e sustentável, tanto sob o ponto de vista 
ecológico quanto social. 
 
Alguns aspectos da disponibilização em massa de banda larga sem fio são 
analisados em um dos artigos deste número, no contexto do Estado do 
Paraná e, em particular, no município de sua capital, Curitiba. O artigo tem 
como foco principal a tecnologia WiMax, que já foi abordada em uma 
edição recente da revista. Com base em testes realizados com essa 
tecnologia, é apresentado um estudo de cobertura cujo objetivo é 



preparar o caminho para a utilização em massa dessa tecnologia na 
região proposta. 
 
Apoio à decisão no contexto de reconfiguração de sistemas de 
subtransmissão é abordado em outro trabalho deste número, o qual 
propõe um modelo matemático utilizado para auxiliar na reconfiguração 
do sistema quando da ocorrência de uma contingência. Quando essa 
atividade é executada com base na experiência humana, nem todos os 
aspectos envolvidos são considerados devido à limitação intrínseca da 
mente humana no que se refere a desempenho e versatilidade. O 
trabalho utiliza um modelo de programação inteira mista com vistas a 
contemplar diversos parâmetros no processo de tomada de decisão. 
 
A Usina Termelétrica de Figueira, localizada no Estado do Paraná, é objeto 
de um artigo que tem como propósito avaliar sua condição operativa. 
Para tanto, o trabalho descreve uma análise termoeconômica, que 
permitiu a identificação, localização e quantificação das principais fontes 
de ineficiência da planta. Outra aplicação de engenharia é descrita em 
um trabalho sobre os efeitos de escala no dimensionamento de material 
de ensecadeiras construídas em ponta de aterro. Por causa da 
complexidade de estudos teóricos-experimentais, modelos reduzidos ainda 
constituem uma das opções mais viáveis para se obter bons resultados, 
não obstante apresentarem aspectos não totalmente esclarecidos, a 
saber, os efeitos de escala. Uma investigação experimental permitiu a 
obtenção de alguns resultados e conclusões relacionadas a esses 
fenômenos. 
 
Esperamos que os cinco artigos trazidos pela edição de número 04 da 
revista Espaço Energia sejam de valia e contribuam para o intercâmbio de 
conhecimento e experiências na busca pelo desenvolvimento sustentável 
no setor energético. 
 

Klaus de Geus 
Editor 
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In the last few years, utilities and the energy sector in general have been 
increasingly concerned, based on world movements and policies, with the 
fallibility of current energetic resources. It is commonly said that oil reserves 
are about to be exhausted and can come to an end by the next decades. 
This fact, along with the environmental issue, has a particular role in paving 
a new way for the generation of the energy necessary to run the world and, 
at the same time, maintain it healthy, keeping alive our hope to provide our 
descendants with a favourable environment in which they can live. The 
term that has permeated the world energetic scenario is, therefore, 
sustainability, not only in the financial sense but also in the social and 
environmental senses. The challenge of the energetic industry consists thus 
of a change in mentality, investments in new areas, development of new 
disciplines and, above all, a new attitude. 
 
Research and development projects in the energy sector start now to 
address, consequently, new energy sources, focusing on sustainability by 
means of renewable resources and taking into consideration their potential 
environmental impacts. One of the papers of this edition of Espaço Energia 
addresses this theme, reporting results achieved from an analysis with 
regard to the viability of the use of forest cultivation to produce electric 
energy. The work presents a simulation model aiming at analysing the 
relationship among several variables involved in the cultivation process as 
well as in the electric energy generation process, claiming that this 
energetic option is viable and contributes to the search for a sustainable 
and renewable energetic matrix, both under ecological and social aspects. 
 
Some aspects of the implementation of wireless broadband systems are 
analysed in one of the papers of this edition, in the context of the State of 
Paraná, Brazil, and particularly in that of its capital city, Curitiba. The article 
focuses primarily on the WiMax technology, which has already been 
approached in this periodical. Based on tests carried out with this 
technology, a coverage study is presented, whose aim is to prepare the 
way for the implementation of this technology in the proposed region. 
 



Support to decision making in the context of subtransmission systems 
reconfiguration is addressed in another work of this issue, which puts 
forward a mathematical model that is used to help in system 
reconfiguration when contingence occurs. When this activity is performed 
based on human experience, not all of the aspects involved are 
considered due to the intrinsic limitation of the human mind as far as 
performance and versatility are concerned. The work uses a mixed integer 
linear model which allows for the consideration of several parameters in the 
decision making process. 
 
Figueira Thermal Power Plant, located in the State of Paraná, Brazil, is the 
object of a paper whose purpose is to evaluate its current operating 
condition. The work describes an analysis based on the theory of exergetic 
costs, which allowed for the identification, location and quantification of 
the main inefficiency sources of the plant. Another engineering application 
is described in the work which deals with scale effects in the definition of 
rockfill size for end-dump river closure. Due to the complexity of theoretical 
and experimental studies, reduced scale modelling constitutes one of the 
best options for obtaining good results. However, this technique presents 
some problems concerning the similarity between model and prototype, 
namely, the scale effects. An experimental research work was developed in 
order to obtain results and draw conclusions about these phenomena. 
 
We hope that all five articles brought to you by the fourth issue of Espaço 
Energia be of great value and contribute to the interchange of knowledge 
and experience in our search for sustainable development within the 
energy sector. 
 

Klaus de Geus 
Editor-in-chief 

 



 

 
Espaço Energia                                                                                                          Edição número 04 – Agosto 2006 

 

Banda larga sem fio: 
um estudo para Curitiba 

Marcos de Lacerda Pessoa1 
Marcelo Vinicius Rocha1 

Paulo Roberto de Freitas1 

Wagner Antonio Jussiani1 

1Copel – Companhia Paranaense de 
Energia 
marcosp@copel.com 
marcelo.rocha@copel.com 
wagner@copel.com 
paulo.freitas@copel.com 

Abstract: The objective of this paper is to 
examine some aspects of the possible 
implementation of wireless broadband systems 
in the State of Paraná, Brazil. The work is 
focused on WiMax (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access), which is a standards-
based wireless technology that provides high-
throughput broadband connections over long 
distances. For this purpose, the city of Curitiba is 
analyzed and a WiMax coverage study for the 
whole city is presented. Additionally, the paper 
shows the results of some tests carried out by 
Copel Telecomunicações using WiMax systems. 
Finally, some important factors are identified in 
order to help Copel Telecomunicações decide 
whether or not the company should participate in 
the market of mobile wireless broadband 
services. 

Resumo: O objetivo do presente artigo é 
analisar alguns aspectos da disponibilização em 
massa de banda larga sem fio no Estado do 
Paraná, com foco particular na tecnologia 
WiMax (Worldwide Interoperability for 
Microwave Access) e no município de Curitiba. 
O trabalho é ilustrado por alguns testes que 
foram realizados pela Copel Telecomunicações, 
com equipamento WiMax. Um estudo de 
cobertura visando prover todo o município de 
Curitiba de tecnologia WiMax é apresentado. 
São identificadas algumas condições 
importantes que poderão servir de subsídio para 
a Copel Telecomunicações, em uma decisão 
futura sobre seu possível ingresso no mercado 
das telecomunicações em banda larga sem fio 
com mobilidade.  

Palavras-Chave: Telecomunicação em banda 
larga, banda larga sem fio, sistemas wireless, 
WiMax, IEEE-802.16, redes mesh, redes 
metropolitanas sem fio, Curitiba wireless. 

1. Introdução 

O Paraná é um dos estados brasileiros mais 
bem servidos em telecomunicação por fibra 
óptica: cerca de 8200 Km já foram instalados 
pela Copel Telecomunicações [1], sendo o 

município de Curitiba, em particular, dotado de 
uma rede com grande capilaridade. Além disso, 
outras operadoras de telecomunicação atuam 
no Paraná, provendo não somente fibra óptica 
como também satélite, cabo e par metálico, 
sendo que este último possibilita 
telecomunicação via ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Line). 

Fibra óptica e par metálico têm sido os 
principais meios para telecomunicação em 
banda larga no Paraná.  Entretanto, sob o ponto 
de vista dos custos dos serviços, esse tipo de 
telecomunicação é, ainda, somente acessível às 
empresas e a alguns consumidores residenciais 
com maior poder aquisitivo. Adicionalmente, 
esses meios de telecomunicação “fixam” os 
usuários na frente de seus computadores, não 
permitindo mobilidade. 

Com o grande desenvolvimento dos sistemas 
de telefonia móvel, passou-se a esperar o 
rápido avanço das operadoras de celular na 
oferta de serviços de banda larga. Entretanto, 
isso não se tornou realidade. A transmissão de 
dados via celular ocorre ainda em baixa 
velocidade, permitindo apenas a transmissão de 
curtas mensagens de texto (como nos 
“torpedos”, por exemplo) e de pequenas 
imagens com baixa resolução. Além disso, o 
acesso à Internet, por celular, é ainda muito 
lento e oneroso para o usuário comum. E, para 
que esse cenário seja alterado, de tal forma que 
as operadoras de celular passem a ofertar 
banda larga, estas precisam realizar grandes 
investimentos, de modo a atualizarem seus 
sistemas, os quais foram projetados e 
otimizados especificamente para transmitirem 
voz. Por outro lado, se isso for feito, 
provavelmente as operadoras não chegarão a 
custos que sejam acessíveis para grande parte 
dos consumidores. 

Entretanto, o advento das tecnologias de banda 
larga sem fio, notadamente do WiMax 
(Worldwide Interoperability for Microwave 
Access), passou a abrir novas perspectivas para 
as empresas de telecomunicação e, 
evidentemente, para os usuários.  

Com vistas a avaliar essa nova tecnologia, a 
Copel Telecomunicações passou a analisá-la 
[2], nos seus aspectos técnicos e comerciais. 
Essas investigações são de grande relevância 
para que a empresa possa, em médio prazo, 
avaliar a sua possível entrada no mercado da 
banda larga sem fio, expandindo seus negócios. 

No presente artigo são descritos alguns 
resultados dos testes já realizados com o 
WiMax, apresentando-se um estudo para a 
cobertura de todo o município de Curitiba por 
essa tecnologia.  Discutem-se ainda algumas 
vantagens e desvantagens da incorporação do 
WiMax à prateleira de meios tecnológicos da 
Copel Telecomunicações, apresentando-se uma 
série de fatores que a empresa deverá 
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considerar se decidir ingressar neste novo setor 
das telecomunicações. 

Conclusões são extraídas, as quais são 
baseadas na concepção de possíveis cenários 
futuros para a evolução da banda larga sem fio 
no Paraná, especialmente em Curitiba, focando-
se particularmente nas tecnologias que 
permitem a mobilidade dos usuários. 

2. Banda larga, convergência e conteúdo 

As tecnologias de banda larga sem fio, aliadas à 
convergência tecnológica e ao aumento de 
conteúdos em formato digital, afetarão 
efetivamente diversos setores econômicos e 
promoverão mudanças significativas no 
comportamento social [3]. 

Atualmente, quase a totalidade da produção de 
música, cinema, programas televisivos e vídeo é 
gerada e distribuída em mídias digitais, como 
CD e DVD. Revistas e jornais são produzidos 
em meios digitais antes de serem impressos. No 
âmbito acadêmico e científico, teses, 
dissertações, artigos e relatórios técnicos 
passaram a ser disponibilizados em forma 
digital. Esse incremento de conteúdos digitais 
disponíveis tem atingido quase a totalidade de 
formas e meios de produção cultural e científica, 
sendo certamente um dos pilares do fenômeno 
da convergência [4], e aumentando de forma 
significativa a utilidade das tecnologias de 
banda larga sem fio. 

Adicionalmente, a banda larga permite que a 
interatividade entre de forma definitiva na vida 
do cidadão, que passa então a dispor de 
capacidades que até há pouco estavam 
somente presentes na ficção científica, como: 
receber ofertas para a aquisição online de 
produtos e serviços  personalizados e 
comunicar-se por voz e imagem com pessoas 
localizadas do outro lado do planeta, de forma 
rápida, eficiente e progressivamente mais 
barata. Funcionalidades como essas, já 
disponibilizadas por tecnologias fixas, agora 
ganham espaço também na comunicação 
móvel, por meio do WiMax.  

Assistir-se-á  a uma grande evolução do WiMax 
quando ele chegar aos notebooks. Outro 
aspecto chave para a inserção do WiMax será o 
rápido desenvolvimento de dispositivos do tipo 
MP3/iPod, vídeo iPods, consoles de jogos e 
aparelhos para executivos, como os PDAs 
(Personal Digital Assistants) e os Blackberries, 
todos esses buscando melhores redes e 
melhores modelos de negócios para alcançarem 
seu pleno potencial.  

Além disso, com o rápido desenvolvimento da 
convergência, ver-se-á ainda, mais cedo do que 
se possa imaginar, equipamentos com múltiplos 
sistemas de acesso, que serão capazes de se 
conectar a redes WiFi (Wireless Fidelity) e 
WiMax, bem como a diferentes redes de 

celulares, sejam essas GSM (Global System for 
Mobile Communication) ou CDMA (Code 
Division Multiple Access). 

Tudo indica, portanto, que uma grande 
revolução está por vir no setor das 
telecomunicações, em especial na área da 
banda larga sem fio, com enormes benefícios 
para os cidadãos usuários e com impactos 
significativos para os negócios. 

3. A tecnologia WiMax 

O WiMax é uma nova tecnologia que nasceu da 
necessidade do provimento de banda larga sem 
fio, com longo alcance e alta taxa de 
transmissão.  Trata-se de um sistema de BWA 
(Broadband Wireless Access) para ser utilizado 
na última milha. 

A tecnologia permite que seja iluminado um 
setor de um município, dentro do qual usuários 
podem conectar-se em banda larga sem fio, por 
meio de computadores de mesa, notebooks, 
PDA’s e outros equipamentos que possuam 
dispositivo receptor para esta tecnologia de 
acesso. 

4. Os padrões do WiMax 

Vários padrões têm sido desenvolvidos para a 
telecomunicação em banda larga sem fio. 
Entretanto, este artigo trata unicamente 
daqueles que são de reconhecimento e 
aceitação mundial. 

4.1. O WiMax Fixo: padrão IEEE 802.16d (ou 
IEEE 802.16-2004) 

O 802.16d (ratificado em junho de 2004) é o 
padrão de acesso sem fio de banda larga fixa 
(conhecido como WiMax Fixo ou, pela facilidade 
de remanejamento, também denominado de 
WiMax Nomádico) e teve os primeiros 
equipamentos (Aperto Networks, Redline 
Communications, Wavesat e Sequans) 
homologados pelo laboratório espanhol 
Cetecom [5], em janeiro de 2006.  

O 802.16d é uma evolução do padrão anterior, 
802.16a, passando a permitir um menor 
consumo de energia e menores CPEs 
(Customer Premises Equipments), e inovando 
na incorporação do conceito de Antena MIMO 
(Multiple Input and Multiple Output). 

O WiMax Fixo fornece uma alternativa sem fio, 
tanto ao cabo como ao ADSL e à fibra óptica, 
para o acesso de banda larga de última milha. 
Ele tem um alcance de 15 a 30 km em cobertura 
LOS (Line of Sight) e de 5 a 8 km em cobertura 
NLOS (Non Line of Sight). A operação NLOS é 
proporcionada pela modulação OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 
utilizada pelo WiMax, a qual admite a recepção, 
pelas CPEs,  dos sinais refletidos e difratados.  
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O WiMax Fixo com interoperabilidade garantida 
pela padronização é uma solução completa para 
voz, dados e vídeo (streaming) com QoS 
(Quality of Service) e segurança intrínsecas. A 
segurança do WiMax suporta a autenticação 
com certificados x.509 e criptografia de dados 
utilizando DES (Data Encryption Standard). 
Pode transportar IPv4, IPv6 e Ethernet, com 
QoS.  

4.2. O WiMax Móvel: padrão IEEE 802.16e 
(ou IEEE 802.16-2005) 

O 802.16e (ratificado em dezembro de 2005) é 
o padrão de acesso sem fio de banda larga 
móvel (também conhecido como WiMax Móvel) 
e cujos equipamentos deverão estar disponíveis 
no mercado em meados de 2007.  

A grande vantagem do WiMax Móvel sobre o 
WiMax Fixo é de que o primeiro permite que o 
usuário “passeie” com seu equipamento (um 
PDA, por exemplo) dentro da área iluminada, 
mantendo-se a conexão em banda larga. Isso 
possibilita uma série de novos usos e novas 
demandas, bem como mudanças de hábitos e 
costumes por parte dos usuários; podendo-se 
dizer, portanto, que o WiMax Móvel se insere no 
contexto das tecnologias revolucionárias de 
telecomunicações. 

4.3. Os padrões proprietários 

A exemplo do que aconteceu no passado com 
outras tecnologias, a grande maioria dos 
sistemas proprietários de banda larga sem fio 
deverão migrar para o padrão WiMax. A razão é 
simples: eles sairão do mercado se resolverem 
manter seus padrões proprietários, pois, com a 
padronização, os preços dos equipamentos 
tenderão a cair substancialmente [6], o que já 
deverá ser observado em 2007. Os padrões 
proprietários não conseguirão acompanhar essa 
tendência. 

5. Alguns aspectos regulatórios do WiMax 

Atenta ao desenvolvimento tecnológico e com 
vistas a aumentar a competição no setor de 
telecomunicações, a Anatel [7] tem 
acompanhado o processo de padronização do 
WiMax e promovido diversas alterações na sua 
regulamentação, de modo a incentivar o uso 
dessa tecnologia no país. 

Com referência à utilização do espectro de 
radiofreqüências no Brasil, o WiMax poderá ser 
utilizado nas faixas de 2,5 GHz, 3,5 GHz e 5,7 
GHz, salientando-se que as duas primeiras são 
outorgadas mediante processo licitatório. As 
condições de uso das referidas faixas de 
freqüências estão descritas nas seguintes 
resoluções: 

a) 2,5 GHz : Resolução N° 429 de 13 de 
fevereiro de 2006; 

b) 3,5 GHz : Resolução N° 416 de 14 de 
outubro de 2005; e 

c) 5,7 GHz : Resolução N° 365 de 10 de maio 
de 2005. 

Mediante a aquisição de blocos de freqüências 
no processo licitatório realizado pela Anatel em 
2003, já existem, atualmente, algumas 
empresas habilitadas para implantação e 
conseqüente prestação de serviços utilizando a 
tecnologia WiMax. O resultado dessa licitação 
está disponível no site da Anatel [7]. 

As empresas de telecomunicação aguardam 
ansiosamente o novo processo licitatório que 
deverá ocorrer ainda em 2006 segundo 
previsões da Anatel. Atendendo às disposições 
legais, as condições para aquisição dos blocos 
de freqüências na faixa de 3,5 GHz já foram 
disponibilizadas pela Agência através da 
Consulta Pública N° 656. Essa fase, que 
precede a publicação oficial do edital, visa a 
coleta de sugestões e contribuições da 
sociedade. 

6. Cenários do WiMax Fixo e do WiMax 
Móvel 

A seguir, são analisados alguns aspectos da 
evolução das tecnologias de banda larga sem 
fio, com foco específico no WiMax Fixo e Móvel. 

6.1. O WiMax Fixo 

Tradicionalmente, as tecnologias fixas têm 
proporcionado melhores modelos de negócios 
para a disponibilização de banda larga em 
massa do que as sem fio. Isto se deve ao fato 
de que a fibra óptica, por exemplo, sempre 
possibilitou uma capacidade muito maior do que 
as tecnologias sem fio até então disponíveis. 

Entretanto, a introdução do WiMax pode resultar 
na criação de “redes mesh de WiMax Fixo”, 
cobrindo inteiramente regiões metropolitanas 
com banda larga sem fio. Isso irá certamente 
acontecer em médio prazo, provavelmente com 
o apoio de governos estaduais e municipais, 
dando-se especial ênfase aos municípios que 
sofrem com a má qualidade ou a inexistência de 
infra-estrutura de banda larga fixa. 

Entretanto, nos municípios que possuem uma 
boa infra-estrutura de fibra óptica ou par 
metálico, não parece haver sentido em se 
estabelecer uma rede mesh de WiMax Fixo, 
senão para situações especiais, como no 
provimento de redundância aos sistemas fixos 
ou para atendimento de nichos específicos, 
como na viabilização de conexões rápidas para 
feiras, congressos, eventos esportivos e 
solenidades. 

Deve-se ressaltar que, até agora, não se tem 
visto no mundo qualquer grande implementação 
de sistemas de banda larga sem fio, por parte 
da iniciativa privada. Mesmo nos projetos 
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regionais ou rurais das empresas de 
telecomunicação [8], não há muitos casos de 
sucesso já implementados. Na realidade, tem 
sido praticamente impossível viabilizar projetos 
de banda larga sem fio pela iniciativa privada 
somente, sem que haja algum tipo de apoio 
governamental [9]. 

Entretanto, tendo em vista que o WiMax Fixo já 
está disponível, a realização de testes com 
esses sistemas é bastante aconselhada neste 
momento, para que as prestadoras de serviços 
de telecomunicação obtenham familiaridade 
com a tecnologia, mesmo que estas 
contemplem, apenas, a futura comercialização 
de produtos baseados no WiMax Móvel.  

6.2. O WiMax Móvel 

Conforme descrito no item anterior, para 
aplicações fixas o WiMax já é uma realidade, 
com potencialidade de atender às demandas 
estabelecidas e competir com diversas outras 
tecnologias, como fibra, ADSL, rádio ponto a 
ponto, satélite e cabo. 

Para aplicações móveis, entretanto, o cenário 
será um pouco diferente, sendo que a 
competição tornar-se-á significativa na 
quantidade de players, porém será restrita no 
que se refere à tecnologia. Isso significa dizer 
que as empresas de telecomunicação deverão 
prezar pela qualidade do seu atendimento e 
também evoluir na oferta de serviços de valor 
adicionado, uma vez que os diferenciais não 
serão tecnológicos. 

Nesse cenário, as grandes tendências não são 
difíceis de se prever: serviços de banda larga 
sem fio e de telecomunicação móvel vão 
progredir muito no Paraná, pois, de fato, mesmo 
em grandes mercados, como o das regiões 
metropolitanas, existe uma enorme carência por 
serviços de rede sem fio com altas velocidades, 
onde há literalmente dezenas de milhares de 
usuários comerciais prontos para migrarem para 
novos serviços, tão logo eles se tornem técnica 
e economicamente viáveis. 

Existe, portanto, um enorme espaço para a 
introdução dos serviços de banda larga móvel, 
se forem disponibilizados a custos razoáveis. E 
cada usuário potencial, intuitivamente, possui 
um bom entendimento dos seus requisitos de 
qualidade e preço. 

Nesse sentido, o WiMax Móvel promete um 
modelo que permite altas taxas de transmissão 
a custos relativamente baixos. Portanto, ao 
serem atendidos esses requisitos, finalmente 
haverá, no Paraná, uma grande chance de 
progresso na área das telecomunicações em 
banda larga sem fio com mobilidade. 

Pode-se imaginar que o uso do celular para a 
transmissão de dados seja uma tendência 
natural; entretanto, até agora, isso não evoluiu. 
Tal fenômeno, talvez, deva-se aos modelos de 

negócios feitos pelas operadoras, que são 
fundamentalmente baseados na transmissão de 
voz, ou então ao fato de as tecnologias de redes 
móveis não se prestarem à transmissão de 
dados em banda larga. Um dos produtos de 
maior sucesso que foi lançado nos últimos anos, 
o Blackberry [10], permite a transmissão de 
dados por tecnologia móvel, possibilitando a 
convergência de voz (celular) com facilidades de 
e-mail e de agenda virtual; entretanto, os 
acessos móveis à web ainda são precários e de 
preço muito elevado para o usuário comum.  E, 
para que isso seja viabilizado, as operadoras 
precisarão fazer grandes investimentos para 
atualização de suas redes, o que oneraria, 
ainda mais, o preço dos serviços. 

Uma grande fatia dos futuros lucros com 
telecomunicação móvel virá da transmissão de 
dados; portanto, pode-se prever que uma 
tecnologia especialmente desenvolvida para 
dados, como é o caso do WiMax, possuirá uma 
chance maior de ser comercializada no modelo 
alta velocidade / baixo custo. Enquanto, em 
termos gerais, o WiMax e os dispositivos móveis 
vão desempenhar papéis diferentes no mercado 
de telecomunicações, sob o ponto de vista de 
negócios é mais provável que voz seja 
adicionada à banda larga sem fio, do que 
aplicações de dados sejam adicionadas a 
telefones celulares.  E a razão é econômica: os 
atuais modelos de negócios das tecnologias 
móveis não são apropriados para aplicações de 
dados com baixos custos. 

7. Avaliação do WiMax Fixo pela Copel 
Telecomunicações 

O projeto piloto de WiMax que está sendo 
testado pela Copel Telecomunicações utiliza o 
sistema denominado “Pré-WiMax” [2], da 
empresa israelense Alvarion [11], com 
equipamento que opera na banda não 
licenciada de 5,7 GHz. Seguem alguns detalhes 
desses testes. 

Colocou-se em operação, experimentalmente, 
uma estação rádio-base Pré-Wi-Max nas 
instalações da Copel situadas na transmissora 
da TV Educativa, localizada no bairro do 
Pilarzinho, em Curitiba. Foram implementados 
dois setores, um com azimute a 234º e o outro 
com azimute a 144º, cada um com uma antena 
de 90º de abertura e ganho de 17 dBi . As 
antenas da ERB (Estação Rádio Base, que 
ilumina uma célula ou setor) foram dispostas a 
30 metros de altura.  

As estações remotas utilizadas (Customer 
Premisses Equipment – CPEs) possuem uma 
antena integrada ao transmissor de 21 dBm, 
que pode ser instalada no topo das edificações 
ou próximo a janelas, conforme a necessidade. 
O peso da unidade externa (antena e 
transmissor) é de 1,85 Kg. 
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Os transmissores do sistema possuem um 
recurso importante, chamado ATPC (Automatic 
Transmitter Power Control), o qual permite que 
se regulem as suas potências de saída. De fato, 
a ERB é a responsável pelo ajuste da própria 
potência de saída e das potências de saída de 
cada um dos transmissores remotos. Assim, 
quando a transmissão de determinado pacote 
se destina a um receptor distante, a ERB 
transmite com potência maior do que aquela 
utilizada para os pacotes destinados a uma 
estação mais próxima. Da mesma forma, 
quando um transmissor distante envia um 
pacote para a ERB, ele o faz com potência 
maior do que aquele que está mais próximo 
dela, sendo todos controlados pela ERB. A 
potência máxima que a ERB transmite é de 30 
dBm, enquanto que as estações remotas 
transmitem a 9 dBm. 

A modulação utilizada pelo sistema é a OFDM, 
conforme padrão estabelecido no WiMax Forum 
[12], sendo a sensibilidade mínima do receptor 
de -89 dBm, para uma relação sinal/ruído de 
6dB. A largura do canal utilizada por cada um 
dos setores da ERB é de 20 MHz, o que permite 
um throughput líquido máximo de 30 Mbps por 
setor para protocolos TCP (Transmission 
Control Protocol), ou de 40Mbps para protocolos 
UDP (User Datagram Protocol). Em ambos os 
casos, o fluxo pode ser dividido de forma 
desbalanceada, com quaisquer combinações, 
ou balanceada com 15 Mbps de upstream e 15 
Mbps de downstream, no caso do TCP. 
Percebeu-se que o throughput pode sofrer 
redução quando da ocorrência de muitos 
usuários com baixa relação sinal/ruído. Logo, é 
desejável que se estabeleça uma qualidade 
mínima de serviço por usuário, para não 
prejudicar todo o setor. 

No Brasil, existem 5 canais de 20 MHz 
disponíveis na banda de 5725 a 5875 MHz 
(podem ser utilizados canais entre 5730 e 5840, 
devido às bandas de guarda). Portanto, pode-se 
implementar até 4 setores por ERB na banda de 
5,7 GHz, cada um com 30 MBps de throughput, 
totalizando 120 Mbps de throughput de 
up+downstream. Faz-se importante lembrar que 
é possível sobrepor setores. Se um único 
usuário demandar toda a capacidade de um 
setor, é possível sobrepor outro com um novo 
canal, de forma a cobrir uma área para atender 
a demandas menores. O equipamento da 
Alvarion permite que se utilize uma banda de 10 
MHz. Entretanto, o throughput do setor é 
reduzido pela metade, com a contrapartida da 
melhoria das características de utilização do 
espectro de RF. Vale salientar que é possível 
utilizar as duas configurações em uma mesma 
ERB. 

Este equipamento utiliza sistemas de 
identificação de rede aérea do tipo ESSID 
(Extended Service Set ID), permitindo a 
convivência de várias redes aéreas sem o risco 

de acesso indevido de um usuário de uma rede 
em outra.  

O algoritmo de criptografia implementado no 
equipamento testado é o WEP (Wired 
Equivalent Privacy), o mesmo das redes IEEE 
802.11 (WiFi). Os testes foram efetuados com 
chaves de criptografia de forma a garantir um 
mínimo de segurança para a rede. Possui 
suporte a VLANs, de modo a garantir 
flexibilidade nas configurações de redes locais 
entre usuários conectados à rede WiMax.   

Os testes estão em execução desde o mês de 
setembro de 2005, já tendo acarretado os 
seguintes benefícios: 

a) A Copel Telecomunicações não possuía 
equipamentos similares a este em seu 
sistema. Logo, havia o desafio de conhecê-
los e testá-los; 

b) Os testes demandaram um trabalho 
conjunto, interdisciplinar, envolvendo 
técnicos de redes IP com técnicos 
especializados em RF. Essa integração 
possibilitou a geração de uma série de 
novos conhecimentos; 

c) A empresa, que tinha domínio da técnica 
em rádios ponto a ponto na faixa de 
microondas, passou a trabalhar, também, 
com equipamentos ponto-mutiponto e redes 
mesh; 

d) Não se sabia quais problemas poderiam ser 
encontrados em sistemas deste tipo. 
Principalmente pelo objetivo da utilização 
de uma rede IP sobre equipamentos de RF 
com cobertura metropolitana, havia a 
necessidade de implementar um sistema na 
prática, analisando o seu comportamento 
frente a obstáculos encontrados no mundo 
real da aplicação, de forma a delimitar 
problemas reais e buscar soluções; 

e) O primeiro teste foi realizado mediante uma 
bateria de diferentes configurações, o que 
resultou no benefício da simulação de 
várias situações reais. Foi utilizado para 
isso, como ponto de usuário, o Laboratório 
de Telecomunicações localizado no Bloco A 
do Pólo Km3 da Copel.  

Uma vez caracterizado o equipamento como 
elemento de rede, propôs-se a um cliente real 
(uma emissora de TV) um teste de transferência 
de vídeo, simulando situações de filmagem em 
campo, a 8Mbps a partir do referido laboratório. 
Isso foi executado com êxito, pois não se 
verificou, visualmente, qualquer 
descontinuidade ou falha na recepção das 
imagens. Adicionalmente, não se detectou, 
perceptivelmente, atrasos no sinal de voz em 
relação ao das imagens.  

Em uma segunda etapa, os técnicos da 
emissora de TV levaram a unidade do usuário 
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para experimentá-la em diversas posições da 
região urbana de Curitiba. Como existem 
apenas dois setores ativos na ERB, a emissora 
não pôde testar toda a área que desejava e 
decidiu implantar um sistema WiMax próprio 
para a continuidade de seus testes, com 
configuração personalizada para suas 
demandas específicas. 

Após os testes da emissora de TV, foi realizado 
um segundo teste de aplicação em campo, para 
prover atendimento a uma solicitação de um 
outro cliente real, que precisava rapidamente de 
uma conexão em banda garantida de 1Mbps 
para um evento que estava sendo realizado em 
um hotel, em Curitiba. O resultado, segundo o 
próprio cliente, “foi extremamente satisfatório, 
superando as expectativas”, o que se deve ao 
fato de que o sistema funcionou durante 48 
horas, sem falhas ou interrupções. 

Atualmente, os técnicos da Copel 
Telecomunicações estão fazendo análises de 
propagação com sistema da Alvarion, a fim de 
disponibilizá-lo para produção comercial em 
uma cidade do Paraná, ainda a ser escolhida. 

8. Estudo de cobertura para Curitiba 

Seguem alguns dados de Curitiba, que são 
relevantes aos estudos técnicos e de marcado 
para que se construam planos de negócios 
relacionados à implementação de banda larga 
sem fio no município [13]: 

- Área territorial do Município de Curitiba:    
430,9 km²; 

- Área da Região Metropolitana de Curitiba 
(RMC): 15.416,9 km²; 

- População: 1.757.904 (IBGE/2005); 

- População da Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC): 3.186.099 (IBGE/2005); 

- PIB Municipal: R$ 15.444.844.000 
(IBGE/2003); 

- PIB da Região Metropolitana de Curitiba 
(RMC): R$ 32.929.886.000 (IBGE/2003); 

- Relevo: levemente ondulado; 

- Área verde por habitante: 51m2; 

- Extensão Norte-Sul: 35 km; 

- Extensão Leste-Oeste: 20 km; 

- Altitude média: 934,6 m; 

- Latitude: 25º25'48 Sul; 

- Longitude: 49º16'15 Oeste; 

- Fuso horário: Brasília (UTC-3); 

 - Clima: subtropical úmido - Cfb, sem estação 
seca, com verões suaves e invernos 

relativamente frios, pela classificação de 
Köppen. 

- Pluviosidade média: 1.500 mm/ano; 

- Temperartura média no verão: 21ºC; 

- Temperatura média no inverno: 13ºC; 

- ICV: 0,835 e IDHM: 0,856 (PNUD 2000 PR:1º). 

A maior densidade populacional verifica-se na 
região sul da cidade, sendo o bairro CIC o mais 
populoso, com 174.383 habitantes em 2005. O 
bairro mais denso da cidade é o Água Verde, 
com 10.476 habitantes por km². 

A presente investigação, realizada pela Copel 
Telecomunicações, visou o projeto de uma rede 
mesh de WiMax Fixo, hipotética, com estações 
base que seriam localizadas em instalações 
físicas existentes, pertencentes à Copel. 

Para realização deste estudo, foram 
considerados os seguintes parâmetros: 

a) Modelo de cobertura garantindo 
disponibilidade de pelo menos 2Mbps de 
throughput por usuário; 

b) Sistema fixo, com antenas do usuário à 
altura de 6m do solo; 

c) Considerados quatro setores de 90° por 
ERB; 

d) Banda utilizada: 5,7 GHz. 

Os dados foram inseridos no software Celplan 
[14], que analisa a propagação do sinal, 
considerando, particularmente, a topografia e 
morfologia da área investigada. Os resultados 
são apresentados na Figura 1 e mostram que, 
mediante a instalação das estações base 
indicadas, a área representada pela região 
sombreada cobre a extensão territorial do 
Município de Curitiba. 

9. Conclusões e recomendações 

A possibilidade da disponibilização em massa 
de banda larga abre uma série de novas 
perspectivas, não somente para usuários dos 
serviços e para as empresas de 
telecomunicação, como também para uma 
enorme variedade de áreas correlacionadas, 
que passam a usufruir de meios de 
telecomunicações mais rápidos, mais eficientes 
e a custos mais acessíveis.  Praticamente todas 
as áreas da sociedade passam a se beneficiar, 
incluindo setores estratégicos como o da 
educação, saúde e segurança [15].  Além disso, 
abre-se grande espaço para a área de 
Tecnologia da Informação, especificamente na 
produção dos aplicativos que serão necessários 
para o atendimento de novos mercados. 

O Estado do Paraná já se encontra em posição 
vantajosa com respeito à disponibilidade de 
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infra-estrutura para telecomunicação em banda 
larga, notadamente pela grande extensão de 
fibra óptica que a Copel Telecomunicações e 
outras operadoras têm implantado. 

Entretanto, com o advento das tecnologias de 
banda larga sem fio, abrem-se novas 
perspectivas para o acesso aos meios de 
telecomunicação, com a possibilidade de as 
chamadas “cidades digitais” [16] virem a ser 
viabilizadas, as quais abrirão espaço para novos 
serviços, novas formas de trabalho e maior 
acesso às informações, passando a influenciar 
a educação e a cultura das sociedades [3, 4]. 

A Copel Telecomunicações tem estudado esses 
novos meios de telecomunicação, em especial 
os sistemas WiMax. Testes foram e continuam 
sendo realizados com o WiMax Fixo [2], os 
quais têm mostrado bons resultados.  A 
realização desses testes é de grande 
importância neste momento, especialmente 
para que a empresa adquira familiaridade com o 
WiMax. Entretanto, o objetivo maior é a criação 
de subsídios para que a empresa possa avaliar, 
em um futuro bem próximo, a sua possível 
entrada no mercado da banda larga sem fio com 
mobilidade. 

Com respeito ao WiMax Fixo, contempla-se que 
a Copel Telecomunicações poderá usá-lo em 
situações específicas, como no estabelecimento 
de redundância de conexões por fibra óptica, 
nos locais em que a fibra é muito sujeita a 
vandalismos, e para o atendimento a eventos 
esporádicos de curta duração, como 
solenidades, jogos de futebol, inaugurações e 
outras solenidades. 

O WiMax Móvel, por outro lado, abrirá uma 
grande variedade de novas possibilidades e 
mercados, que complementarão o mercado da 
fibra óptica. No entanto, no caso de a Copel 
Telecomunicações decidir por ingressar neste 
novo universo da telecomunicação de banda 
larga sem fio com mobilidade, alguns fatores 
deverão ser levados em consideração, como os 
seguintes: 

a) As empresas operadoras de telefonia 
celular, que poderão também ingressar 
nesse mercado, possuem considerável 
orçamento para propaganda e marketing, 
o que é crucial no ganho de fatias de 
mercado; 

b) Essas empresas também possuem uma 
vasta rede de pontos de venda, o que 
facilita enormemente a comercialização; 

c) A Copel Telecomunicações, para 
concorrer nesse novo mercado, precisará 
modificar e reforçar os seus serviços de 
suporte técnico e comercial, considerando 
que estes serão grandes diferenciais de 
mercado [17]; 

d)  Precisará ser implementado um sistema 
de billing específico para os novos 
serviços; 

e) A cobertura será um diferencial de enorme 
importância. Para isso, um estudo da 
cobertura de Curitiba por WiMax Fixo foi 
desenvolvido e é apresentado no presente 
artigo, mediante a utilização de locais 
físicos pertencentes à Copel. No caso do 
WiMax Móvel, a Copel Telecomunicações 
poderá se valer dessas instalações, mas 
elas deverão ser insuficientes, pois os 
sistemas de WiMax Móvel iluminam 
regiões menores do que as do WiMax 
Fixo, demandando uma quantidade maior 
de ERBs para uma mesma cobertura [18]; 

f) É importante levar em conta que, ao que 
tudo indica, não haverá interoperabilidade 
entre os sistemas de WiMax Fixo e WiMax 
Móvel [18, 19]. Deste modo, na possível 
implantação de uma rede fixa, deve-se 
considerar que, no futuro, ela 
provavelmente não comportará 
mobilidade;  

g) A competição não deverá ser travada no 
campo tecnológico, mas na cobertura, no 
atendimento e nos serviços de valor 
adicionado que as empresas puderem 
oferecer. Nesse sentido, será valiosa a 
contribuição da área de Tecnologia da 
Informação da Copel, que poderá 
desenvolver novos aplicativos para o 
atendimento a nichos específicos de 
mercado; 

h) Na questão dos serviços de valor 
adicionado, será de grande relevância a 
disponibilização de VoIP (Voz sobre IP) 
sobre as redes mesh de WiMax; 

i) Será necessária uma ampla investigação 
sobre os benefícios da utilização de banda 
larga sem fio com mobilidade, para o 
atendimento da corporação Copel; 

j) No caso de a Copel Telecomunicações 
ingressar no mercado de banda larga sem 
fio, esta poderá estabelecer contratos de 
interconexão com empresas de 
telecomunicação que atuam em outros 
Estados, de modo que seus clientes 
possam se conectar às redes dessas 
empresas; 

k) Com os resultados positivos do WiMax 
apresentados a partir dos testes até então 
realizados pela Copel Telecomunicações, 
e com os dados de Curitiba apresentados 
neste artigo, inclusive com o estudo de 
cobertura realizado, pode-se agora 
elaborar planos de negócios com maior 
segurança e confiabilidade [8, 9, 20], com 
o propósito de analisar a viabilidade 
financeira da possível implantação de 
banda larga por WiMax em Curitiba.   
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Considerando esses aspectos, recomenda-se 
que a Copel Telecomunicações continue 
progredindo nos testes que vem realizando com 
a tecnologia WiMax, até que o WiMax Móvel 
esteja disponível, quando a empresa já terá, 
então, maior familiaridade com o WiMax e 
maiores subsídios para decidir se deverá ou não 
ingressar no mercado da banda larga sem fio 
com mobilidade. Os fatores apontados neste 
artigo indicam a necessidade de algumas ações 
por parte da Copel Telecomunicações, antes do 
início de um processo de implementação e 
comercialização de serviços de banda larga sem 
fio. Será somente mediante a construção de 
cenários e de planos de negócios que se poderá 
avaliar a viabilidade financeira da execução 
dessas ações. Considerando os aspectos 
técnicos e gerenciais, a empresa certamente 
possui grande experiência e capacidade para 
vencer os obstáculos e passar a competir no 
mercado da banda larga sem fio. 

Antes disso, será de crucial importância a 
decisão sobre a empresa vir ou não a participar 
dos processos licitatórios da Anatel, referentes a 

aquisições de blocos de freqüência para a 
operação do WiMax. 

Com uma tecnologia flexível, economicamente 
viável, baseada em padrão aberto, que permite 
uma conexão IP, sem fio, com rapidez e 
facilidade de instalação, com QoS e segurança 
implementados desde a sua concepção [18], o 
WiMax possui todas as características 
necessárias para avançar significativamente e 
revolucionar o mercado das telecomunicações. 
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Figura 1: Resultado do Estudo de Cobertura de WiMax para Curitiba.
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Abstract: This paper proposes a mathematical 
model to aid operational decision-making for the 
restoration of a 34.5 kV subtransmission system. 
Nowadays, system restoration is based on 
operational experience and no algorithm 
information is used. Therefore, just few 
reconfiguration alternatives are considered. In 
order to overcome this operational difficulty, this 
work proposes a mixed integer linear model to aid 
operational decision-making. This model considers 
a series of aspects, such as:  interrupted load 
minimization, equipment switching minimization 
and preferential switches usage. A study of 
reconfiguration of a subtransmission system in the 
metropolitan region of Curitiba (State of Paraná, 
Brazil) has been implemented showing that the 
developed model can decisively aid the operational 
decision-making process. 

Resumo: Este trabalho propõe um modelo 
matemático de auxílio à tomada de decisão para 
reconfiguração de sistemas de subtransmissão de 
34,5 kV. Atualmente a determinação de uma 

reconfiguração do sistema de subtransmissão, 
quando ocorre uma contingência, é baseada na 
experiência de profissionais. Na prática, o que 
ocorre é a análise de poucas alternativas, não 
sendo possível considerar todos os aspectos 
envolvidos. Para preencher essa lacuna, este 
trabalho propõe um modelo de programação 
inteira mista que contemple vários objetivos, tais  
como o número de consumidores desligados, 
manobras de chaves de acordo com preferências 
operacionais e minimização do número de 
manobras efetuadas. Um estudo da 
reconfiguração de parte de um sistema de 
subtransmissão da região metropolitana de 
Curitiba (Paraná) foi realizado, demonstrando o 
potencial do modelo desenvolvido para auxiliar no 
processo de tomada de decisões operacionais. 

Palavras-Chave: Programação Matemática, 
Reconfiguração de Redes, Análise da 
Contingência. 

1 Introdução 

A continuidade do fornecimento de energia elétrica 
aos consumidores é um dos objetivos primários 
das concessionárias. Contudo, quando a energia é 
interrompida, há necessidade de se restabelecer o 
sistema de fornecimento de forma a contemplar 
uma série de fatores, tais como: 

• minorar o número de manobras 
envolvidas no restabelecimento da rede; 

• evitar sobrecargas em equipamentos e 
linhas; 

• manter as condições físicas de 
radialidade do sistema elétrico; 

• recompor a maior quantidade possível de 
cargas. 

A análise de alternativas de reconfiguração de um 
sistema de distribuição de energia elétrica, quando 
da ocorrência de um defeito num ponto qualquer 
da rede, é um problema de decisão complexo [1]. 
Do ponto de vista da análise da contingência, os 
sistemas de subtransmissão e transmissão 
apresentam as mesmas características 
diferenciadas dos sistemas de distribuição. Esse 
problema de decisão pode ser tratado em dois 
passos seqüenciais: 

• determinar uma configuração ótima do 
sistema; 

• obter uma seqüência de operações 
(abertura / fechamento de chaves) a ser 
efetuada. 

Este trabalho tem como foco o primeiro passo, ou 
seja, a determinação de uma reconfiguração do 
sistema quando ocorrer uma contingência num 
sistema de subtransmissão de 34,5 kV. Os 
métodos encontrados para resolver este tipo de 
problema são classificados em quatro tipos [2]: 
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• heurísticos; 
• baseados no conhecimento; 
• inteligência computacional (redes 

neurais, algoritmos genéticos, sistemas 
fuzzy); 

• programação matemática. 

Em Programação Matemática o problema de 
determinar uma reconfiguração de um sistema de 
subtransmissão de energia elétrica pode ser 
formulado através de um modelo de Programação 
Inteira Mista (PIM). As variáveis binárias são 
utilizadas para representar as cargas atendidas e 
também pelo circuito que interliga a fonte até a 
carga. As variáveis contínuas são utilizadas para 
representar níveis de tensão, potências, etc. O 
tempo computacional para a determinação da 
reconfiguração tem crescimento exponencial [2] e 
uma formulação adequada é fundamental para a 
obtenção de modelos que apresentem tempos 
computacionais aceitáveis (alguns minutos). 

A Figura 1 ilustra as etapas a serem feitas para se 
realizar a análise de contingência, sob o ponto de 
vista de otimização. Essas etapas são as 
seguintes: a partir de uma contingência, isolar um 
grafo mínimo no qual serão obtidos os dados a 
serem usados no modelo (matemático) de 
otimização. A resposta do modelo de otimização 
deve ser validada pelo fluxo de potência para ser 
então reportada como uma solução para o usuário 
final. 

 

Figura 1: Fluxograma da Análise da Contingência 

Os principais objetivos em um plano de 
restabelecimento de energia elétrica são [3]: 

• número reduzido de operações de 
chaveamento; 

• pequeno número de consumidores sem 
energia; 

• ausência de elementos sobrecarregados. 

Este trabalho propõe um modelo em PIM, tendo 
como objetivo a redução do número de 

consumidores a serem desligados, respeitando-se 
restrições de carregamento de condutores e níveis 
de tensão. 

2 Representação do Problema 

A obtenção de um grafo mínimo, também 
chamado de rede local, é uma importante 
consideração na modelagem do problema. O grafo 
mínimo é uma parte da rede completa de 
subtransmissão que inclui um número reduzido de 
elementos (fontes e cargas) capazes de 
reconfigurar o sistema [4]. O tamanho do grafo 
mínimo, ou melhor, o número de elementos 
depende muito do local da contingência, sendo 
comumente limitado por um raio de alguns 
quilômetros em torno da contingência. A utilização 
desse grafo mínimo reduz drasticamente o 
tamanho do problema e conseqüentemente a 
carga computacional. É importante destacar que a 
utilização do grafo mínimo não compromete a 
qualidade da resposta, apenas reduz a distância 
entre um modelo teórico e a realidade prática. 

O problema de reconfiguração do sistema de 
energia elétrica foi representado como um grafo, 
onde os nós representam fontes, cargas ou nós de 
passagem. As arestas representam a conexão 
física entre os elementos (fontes, cargas ou nós 
de passagem). Através dessa conexão é 
construída uma matriz binária de adjacência (Adj), 
que é utilizada no modelo matemático para 
obtenção de circuitos factíveis. Os nós de 
passagem podem representar fisicamente as 
seguintes situações: carga não atendida, fonte não 
fornecendo potência, pontos de derivações ou 
pontos de mudança na bitola do cabo.  

Um exemplo ilustrativo de um circuito com duas 
fontes e sete cargas está genericamente 
representado por um grafo apresentado na Figura 
2. Esse grafo contém 9 nós e 12 arestas. Neste 
exemplo a primeira fonte (nó 1) alimenta as cargas 
(nós) 2, 5 e 7, através das arestas A1,2, A2,5, A1,4 e 
A4,7 respectivamente, sendo que o nó 4 é nó de 
passagem para o nó 7. A segunda fonte (nó 6) 
alimenta as cargas (nós) 3 e 8, através das 
arestas A6,3, A6,9 e A9,8 respectivamente, sendo que 
o nó 9 é nó de passagem para o nó 8. Cabe 
destacar que as arestas possuem uma orientação 
no sentido do nó de origem (o) para o nó de 
destino (d), ou seja, a aresta (Ao,d→ A1,4) sai do nó 
1 para o nó 4, Ao,d≠ Ad,o. Além da matriz de 
adjacência, é também utilizada uma matriz binária 
(AI) representando o estado inicial de cada chave: 
aberta ( 0=AI ) ou fechada ( 1=AI ). Na Figura 
2 as linhas contínuas representam chaves 
fechadas e as linhas tracejadas chaves abertas. A 
matriz (AI) não identifica o sentido de fluxo, ou 
seja, AIo,d = AId,o. As matrizes Adj e AI estão 
representadas também na Figura 2 . Cabe 

Isolar o 
grafo 
mínimo 

Otimização 

Fluxo de 
potência 

Contingência 

 

Solução 
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ressaltar que se trata de matrizes esparsas, com 
Adjo,d|o≠d e AIo,d|o≠d. 

 

10100000

11010000
01001000
10010100

01011010
00101001
00010010

00001011
00000101

=Adj

 

10100000
10000000

00001000
10000100
00000010
00100001
00010000

00001001
00000101

=AI

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Grafo do exemplo ilustrativo 

3 Modelo Matemático 

O modelo matemático desenvolvido faz uso de 
técnicas de PIM. A nomenclatura utilizada no 
desenvolvimento deste modelo é a seguir 
apresentada. A observação desta nomenclatura é 
essencial para a compreensão do modelo 
matemático que será apresentado a posteriori por 
intermédio das expressões (1) a (23). 
 
Nomenclatura do Modelo Matemático. 
 
Índices: 
 
d  NOd ∈ . 

o  NOo ∈ . 

),( do  dodo ≠|),( . 

Conjuntos: 
 
AR  Conjunto de arestas pertencentes ao 

grafo que representa a rede de 
subtransmissão. AR  é um conjunto 
bidimensional, formado pelo nó de 
origem (o) e pelo nó de destino (d) de 
forma que o par ordenado 

dodo ≠|),( . 

NO  Conjunto de nós pertencentes ao grafo 
( NNNO ≤≤1 ). 

 
 
 
 
Parâmetros: 
 

doAdj ,  Matriz de adjacência. Indica a 
possibilidade de conexão física entre 

um nó o e um nó d. 1, =doAdj  se 

um nó o puder ser fisicamente 

conectado a um nó d. 0, =doAdj  

se um nó o não puder ser fisicamente 
conectado a um nó d. Este é um 
parâmetro adimensional. 

doAI ,  Parâmetro adimensional que indica 
se um nó o está fisicamente 

conectado a um nó d ( 1, =doAI ) ou 

não ( 0, =doAI ). A matriz com os 

parâmetros ARdoAI do ∈∀ ),(   ,  
indica a configuração da rede de 
subtransmissão logo após a 
ocorrência da contingência. Em 
outras palavras, esta matriz indica o 
status da rede de subtransmissão 
quando ocorreu a contingência. 

doCusto ,  Parâmetro que indica o custo 
operacional de se realizar a conexão 
entre um nó o e um nó d ($). 

manobras

chaves

carga

F

F

F

 

Fatores adimensionais utilizados para 

ponderar a função objetivo. cargaF  
prioriza o atendimento a 

consumidores; chavesF  prioriza a 
utilização de chaves que possuam 
preferências operacionais de 

utilização; e manobrasF  prioriza a 
minimização do número de 
manobras. 

FQ  Fator adimensional que indica a 
queda de tensão admissível para a 
carga. Geralmente os valores 
adotados para FQ  estão 
compreendidos na faixa entre 

191,0 ≤≤ FQ . 

max
,doI  Corrente máxima que pode circular 

entre o trecho de rede que conecta 
um nó o e um nó d. Este valor é dado 
em ampères. 

1

2

3

4 7

5 8

6 9

carga

fonte

A1,4 A4,7

A1,2

A2,5

A6,3 A6,9

A9,8

1

2

3

4 7

5 8

6 9

carga

fonte

A1,4 A4,7

A1,2

A2,5

A6,3 A6,9

A9,8
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oL  Vetor de cargas. 0<oL  indica um 

nó fonte; 0>oL  indica um nó 

consumidor;  e 0=oL  indica um nó 
que irá somente funcionar como nó 
de passagem. Os valores para o 

vetor oL  são fornecidos em 

megawatts. 

M Parâmetro adimensional (big-M) 
utilizado na formulação matemática 
( 610+=M ). 

NN Número total de nós que 
representam a rede de 
subtransmissão. É um parâmetro 
adimensional. 

TN Tensão nominal da rede de 
subtransmissão ( kVTN 5,34= ). 
Este valor é dado em quilovolts. 

doZ ,  Módulo da impedância do trecho 
compreendido entre um nó o e um nó 
d. Este valor é dado em ohms. 

ε  Parâmetro adimensional utilizado na 

formulação matemática ( 410−=ε ). 

 
Variáveis: 
 

doA ,  Variável binária que indica o sentido 

de corrente. Se 1, =doA  então 

existe uma corrente fluindo do nó o 

para o nó d; 0, =doA , caso 

contrário. 

2
,

1
,  , m

do
m

do AA  Variáveis contínuas que assumem 
valores binários. São utilizadas para 
estabelecer uma reconfiguração de 

rede onde a condição inicial ( doAI , ) 
após a contingência e a condição 

final ( doA , ) sugerida pelo modelo 

envolvam um número mínimo de 
manobras. São variáveis 
adimensionais. 

dN  Variável binária que indica se a 
carga demandada pelo nó d é 

atendida ( 1=dN ) ou não 

( 0=dN ). É uma variável 

adimensional. 

doI ,  Variável contínua que indica a 
corrente que circula entre o trecho 
de rede que conecta um nó o a um 
nó d. O valor desta variável é 
fornecido em ampères. 

dT  Variável contínua que indica o nível 
de tensão de um nó d. O valor desta 
variável é fornecido em quilovolts. 

 
 
 
 
Função Objetivo: 

A equação (1) representa uma função objetivo 
para o modelo matemático desenvolvido. Esta 
função tem como critério base a maximização do 
número de cargas atendidas. Dessa forma, o 
modelo de otimização deve satisfazer a uma série 
de restrições operacionais, atendendo a um 
número máximo de consumidores. 

�
>

∈
⋅=

0

max
dL

NOd
d

carga NF  
(1) 

Alternativamente à formulação apresentada pela 
equação (1), a equação (2) traz uma função 
objetivo que agrega dois outros fatores a serem 
ponderados pelo modelo de otimização. 

� �

� �

�

∈ ∈

∈ ∈

>
∈

⋅+⋅

−⋅⋅⋅

−⋅=

NOo NOd
do

m
do

m
do

manobras

NOo NOd
dododo

chaves

L
NOd

d
carga

AdjAAF

CustoAdjAF

NF
d

,
2

,
1

,

,,,

0

)(

     max

 
(2) 

O primeiro desses fatores, ponderado pelo fator 
chavesF , envolve a manobra de chaves de acordo 

com preferências operacionais. Tais preferências 
operacionais são codificadas pela adoção de 
custos diferenciados ( doCusto , ) para a realização 
de uma conexão entre um nó o e um nó d. Dessa 
forma, o modelo de otimização deve procurar 
soluções de reconfiguração da rede onde as 
chaves com menor custo de operação sejam 
prioritariamente utilizadas. 

O segundo termo agregado à função objetivo, 
ponderado pelo fator manobrasF , codifica a 
necessidade de se minimizar o número de 
manobras efetuadas na rede para atender à 
situação de contingência. O status da rede de 
subtransmissão logo após a ocorrência da 
contingência é indicado através do parâmetro 

doAI , . O modelo de otimização deve buscar 
soluções que minorem a diferença entre o status 
inicial da rede e o status final sugerido pelo 

modelo, e indicado na variável doA , . Para a 

elaboração desta condição a idéia é fazer com que 
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dodo AAI ,, −  assuma um valor mínimo. A 

equação (3), juntamente com a função objetivo (2), 
estabelecem a minimização do módulo da 

diferença entre a condição inicial da rede ( doAI , ) 

e a condição final ( doA , ) em uma abordagem de 

Programação Linear Inteira Mista. 

ARdo

AAAIA m
do

m
dododo

∈∀
−=−

),(

2
,

1
,,,  (3) 

 
Restrições:  

O modelo matemático desenvolvido está sujeito a 
uma série de restrições operacionais, indicadas 
nas expressões (4) a (23). A inequação (4) indica 
que a potência fornecida por todas as fontes 
presentes na rede deve ser menor que a potência 
consumida pelas cargas. 

0

00

≤⋅+ ��
>

∈
<

∈
do L
NOd

dd

L
NOo

o NLL  
(4) 

A inequação (5) indica que cada fonte possui um 
limite máximo de potência que pode entregar à 
rede. 

0|

,,

<∈∀

−≤⋅⋅�
∈

o

odo
NOd

do

LNOo

LAdjTNI
 (5) 

A inequação (6) indica que existe um limite 
máximo de corrente suportado por cada trecho da 
rede que conecta nós adjacentes. 

ARdoAdjII dododo ∈∀≤⋅− ),(0,
max
,,  (6) 

Por definição, a rede de subtransmissão é 
conectada de forma radial. Dessa forma, se um nó 
for atendido, então somente uma conexão de 
aresta deve prover a alimentação para este nó. As 
inequações (7), (8) e (9) estabelecem a condição 
de radialidade. Em especial, a inequação (9) 
indica que cada nó é alimentado por, no máximo, 
um único trecho de rede. 

0|

)1(1,,

≥∈∀

−⋅≤−⋅�
∈

d

d
NOo

dodo

LNOd

NMAdjA
 (7) 

0|

)1(1,,

≥∈∀

−⋅−≥−⋅�
∈

d

d
NOo

dodo

LNOd

NMAdjA
 (8) 

NOdAdjA
NOo

dodo ∈∀≤⋅�
∈

1,,  (9) 

A inequação (10) impede a geração de “ciclos” de 
alimentação entre nós adjacentes. 

ARdoAA oddo ∈∀≤+ ),(1,,  (10) 

  

A inequação (11) estabelece que só pode haver 
conexão entre nós que sejam adjacentes. 

ARdoAdjA dodo ∈∀≤ ),(,,  (11) 

A equação (12) impede que um nó o tente prover 
alimentação a uma fonte ativa, representada por 
um nó d. 

0|

0,,

<∈∀

=⋅�
∈

d

do
NOo

do

LNOd

AdjA
 (12) 

As inequações (13) e (14) estabelecem que se 

uma aresta está inativa ( 0, =doAR ), então não 

pode haver corrente circulando por esse trecho da 
rede. 

ARdo

AdjAMI dododo

∈∀
⋅⋅≤

),(
,,,  (13) 

ARdo

AdjAMI dododo

∈∀
⋅⋅−≥

),(
,,,  (14) 

A inequação (15) estabelece que se uma aresta 

está ativa ( 1, =doA ), então deve haver corrente 
circulando por esse trecho da rede. Esta restrição 
também evita que arestas sejam conectadas a 
cargas inativas. 

ARdo

AdjAMI dododo

∈∀
+⋅−⋅−−≥

),(

)1()( ,,, εε
 (15) 

As inequações (16) e (17) indicam que, se o 
trecho de rede que conecta um nó o a um no d 

estiver ativo ( 1, =doA ), então a Lei de Ohm no 
trecho deve ser respeitada. Dessa forma, a tensão 

no nó de destino ( dT ) deve ser igual à tensão no 

nó de origem ( oT ) menos a queda de tensão 

ocorrida no trecho de rede. 

)1()0(|),(

)1(

,

,,,

=∧≥∈∀
−≤⋅+−

dod

dododood

AdjLARdo

AMIZTT
 (16) 

)1()0(|),(

)1(

,

,,,

=∧≥∈∀
−−≥⋅+−

dod

dododood

AdjLARdo

AMIZTT
 (17) 

A equação (18) estabelece um balanço de 
corrente em cada nó consumidor da rede. Dessa 
forma, a corrente que entra deve ser igual à 
corrente consumida no nó, mais o somatório das 
correntes que saem desse nó. É importante 
ressaltar que a equação (18) constitui uma 
restrição não linear, pois o termo 

dd TN  é 

composto pela divisão de uma variável binária por 
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uma variável contínua. Para linearizar o sistema 

assumiu-se Nd TcteT == . 

0|

,

0

,,,

≥∈∀

⋅+⋅=⋅ ��
≥

∈∈

d

od

L
NOo

od
d

d
ddo

NOo
do

LNOd

AdjI
T
N

LAdjI

o

 (18) 

A equação (19) demonstra que nós fonte possuem 
uma tensão nominal igual ao valor apresentado 
pelo parâmetro TN. 

0| <∈∀= oo LNOoTNT  (19) 

A inequação (20) estabelece que a tensão nos nós 
consumidores deve ser inferior à tensão nominal 
apresentada pelo parâmetro TN. 

0| ≥∈∀< dd LNOdTNT  (20) 

A inequação (21) indica que quando um nó estiver 
sendo alimentado ( 1=oN ), então a tensão 

nominal do nó ( dT ) deve ser superior a um limite 
mínimo, determinado pelo parâmetro FQ. Para um 
caso hipotético onde kVTN 5,34=  e 

91,0=FQ , tem-se que a tensão em cada nó 
consumidor deve estar compreendida na faixa 
entre kVTkV d 5,34)91,05,34( ≤≤× , ou seja, 

kVTkV d 5,344,31 ≤≤ . 

NOd

NMFQTNT dd

∈∀
−⋅−≥⋅− )1(

 (21) 

As inequações (22) e (23) estabelecem que 
quando um nó não está sendo alimentado 
( 0=oN ) a sua tensão nominal deve ser igual a 
zero. 

NOdNMT dd ∈∀⋅≤  (22) 

NOdNMT dd ∈∀⋅−≥  (23) 

Dessa forma, através das expressões (1) a (23) foi 
estabelecido um modelo de Programação Inteira 
Mista para o problema de reconfiguração de uma 
rede de subtransmissão representada por um 
grafo, como ilustrado na Figura 2. 

4 Estudo de Caso 

Esta seção considera a aplicação do modelo 
matemático previamente apresentado nas 
expressões (1) a (23) para o estudo de 
reconfiguração de parte de um sistema de 
subtransmissão, localizado na região 
metropolitana de Curitiba – PR. O grafo mínimo 
(rede local) representativo de tal parte da rede de 
subtransmissão é apresentado na Figura 3. Nessa 
figura os nós são designados por dois números 
inteiros separados por um ponto. Nos nós fonte e 
de carga, o número inteiro à esquerda do ponto 
indica a designação que a fonte ou carga recebe 
nos arquivos da companhia de energia (COPEL); 
o segundo número inteiro é a designação que o nó 
recebe quando a rede local é gerada. Os nós de 
passagem possuem os dois números inteiros 
idênticos. Na Figura 3 é indicada a ocorrência de 
uma contingência entre os nós 33 e 34. 

 
 

Figura 3 – Grafo mínimo (rede local) do estudo de caso. 
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A Figura 4 ilustra o estado inicial da rede local 
após a ocorrência da contingência entre os nós 33 
e 34. A observação da Figura 4 permite evidenciar 
que o nó fonte 1 alimenta o nó carga 3 através do 
nó de passagem 2; o nó de passagem 4 também 
está conectado ao nó fonte 1, mas não alimenta 
cargas. O nó fonte 5 alimenta o nó carga 7 através 
do nó de passagem 6; o nó fonte 8 alimenta os 
nós carga 15, 16, 20, 23 e 24. O nó fonte 25, 
devido à contingência entre os nós de passagem 
33 e 34, deixou de alimentar os nós carga 38, 39, 
42, 44 e 45. Além disso, o nó fonte 47 não está 
alimentando cargas e o nó fonte 52 alimenta os 
nós carga 56 e 60.  

O cenário da rede local quando ocorre a 
contingência ( doAI , ) é utilizado no modelo 
matemático como parâmetro de entrada, bem 
como as conexões possíveis que podem ser 
efetuadas entre nós adjacentes ( doAdj , ). 

A Figura 5 ilustra a reconfiguração do sistema de 
subtransmissão de energia elétrica em caso de 

contingência sugerida pelo modelo matemático. 
Essa figura permite evidenciar que as cargas 
alimentadas pelo nó fonte 25 e que haviam sido 
interrompidas pela contingência (nós carga 38, 39, 
42, 44 e 45 – vide Figura 4) foram redistribuídas 
entre os outros nós fonte da rede, conforme 
viabilidade física de conexão. Os nós carga 38 e 
39 passaram a ser alimentados pelo nó fonte 8; os 
nós carga 42, 44 e 45 passaram a ser alimentados 
pelo nó fonte 52. O nó fonte 25, que anteriormente 
alimentava os nós carga 38, 39, 42, 44 e 45, 
passa a não mais alimentar cargas. Em particular, 
a observação da Figura 3 permite evidenciar que, 
com a contingência entre os nós 33 e 34, os nós 
fonte 25 e 47 não podem alimentar nenhuma 
carga, pois um trecho de rede que conectava tais 
nós fonte a qualquer carga foi interrompido 
( 033,3434,33 == AdjAdj ). Como evidenciado na 

Figura 5, o modelo matemático estabeleceu uma 
reconfiguração do sistema que respeitasse essa 
interrupção (temporária) da rede de 
subtransmissão. 

 
 

Figura 4 – Rede local quando ocorre a contingência. 
 

No presente estudo de caso, o modelo matemático 
definido nas expressões (1) a (23) é aplicado 
sobre o cenário de contingência ilustrado nas 
Figuras 3 e 4. A ferramenta comercial Extended 
LINGO/PC Release 8.0 foi empregada para a 
implementação e a resolução computacional do 

modelo. Gerou-se, então, um sistema algébrico de 
programação inteira mista com 3721 variáveis 
binárias, 11039 variáveis contínuas e 22698 
restrições. Tal sistema foi resolvido em 70 
segundos em um Pentium IV, 2.4 MHz, 1Gbyte 
RAM. 
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Figura 5 – Reconfiguração do sistema de subtransmissão sugerida pelo modelo matemático. 

5 Conclusões 

O modelo matemático foi concebido a partir da 
geração de um grafo mínimo que fosse 
representativo da rede de subtransmissão que 
sofreu a contingência. A concepção do modelo 
matemático através da abstração de um grafo 
representativo da rede de subtransmissão vem se 
mostrando uma abordagem adequada à 
representação do problema. 

O estado inicial da planta, após a situação de 
contingência ( doAI , ), é utilizado no modelo 
matemático como parâmetro de entrada, bem 
como as possíveis conexões que podem ser 
efetuadas entre nós adjacentes ( doAdj , ). Como 
resposta, o modelo determina quais as conexões 
que efetivamente devem ser realizadas ( doA , ), de 
forma a maximizar uma função objetivo – ver 
expressões (1) a (3). Diferentes critérios de 
otimização podem ainda vir a ser incorporados 
nessa função objetivo. O modelo deve também 
atender a uma série de restrições operacionais – 
ver expressões (4) a (23) – onde destaca-se o 
respeito aos limites de tensão fornecidas às 
cargas ( TNTFQTN d ≤≤⋅ ). Se for o caso, o 
modelo matemático deve decidir pelo corte de 
cargas ( 0=oN ). 

As simulações realizadas em um estudo de caso 
demonstraram o potencial do modelo desenvolvido 
para auxiliar o processo de tomada de decisões 
operacionais, sugerindo alternativas de 
reconfiguração para um sistema de 
subtransmissão de energia elétrica em caso de 
contingência. 

O algoritmo deverá afetar muito positivamente o 
planejamento da operação de redes, pois permitirá 
a simulação da rede para hipóteses ainda não 
estudadas, mostrando as conseqüências, em 
termos de disponibilidade de energia. Os estudos 
realizados atualmente carecem de informações 
recentes que somente o sistema GIS pode 
fornecer. Através do novo modelo, informações 
atualizadas de carga e de rede estão disponíveis e 
resultados mais precisos podem ser alcançados.  

Em futuros desenvolvimentos, o processo de 
otimização precisará englobar o modelo de 
equipamentos como reguladores de tensão, 
capacitores e tapes de transformadores. A 
atuação nesses equipamentos pode permitir 
soluções mais próximas da realidade embora 
torne o modelo de otimização bastante complexo. 
Pode-se ainda desenvolver um sistema que faça a 
análise através de curvas de carga típicas ao 
invés de sistemas que trabalham com apenas 
patamares de carga. Isso flexibilizaria a utilização 
em horários diferentes do horário de ponta. 
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Abstract: An analysis of the Figueira thermal 
power plant was conducted in this work with the 
primary objectives of knowing its current operating 
condition and evaluating the costs of internal flows. 
The Theory of Exergetic Costs was the basic tool 
for this analysis. The conducted study was 
preceded by some preparatory activities among 
which the main ones are: determination of actual 
productive structure of the plant; implementation of 
the proper measurement instruments in 
strategically selected spots and evaluation of the 
plant performance by testing it in accordance to 
standard norm codes. These analyses allowed the 
identification, location and quantification of the 
main plant inefficiency sources as well as the 
exergetic and economic costs of every internal flow 
of the plant. 

Resumo: Uma análise da Usina Termelétrica de 
Figueira foi conduzida neste trabalho, objetivando 
avaliar a sua atual condição operativa. A análise 
termoeconômica, compreendendo a análise 
exergética seguida da aplicação da teoria dos 
custos exergéticos, foi o método utilizado. Este 
estudo foi precedido por alguns preparativos como 
a determinação da estrutura produtiva da planta;, 
a implementação da instrumentação adequada em 
pontos estrategicamente selecionados e a 
avaliação de seu desempenho, através de testes 
conforme as normas específicas. Essas análises 
permitiram identificar, localizar e quantificar as 
principais fontes de ineficiência, assim como o 
cálculo dos custos exergéticos e econômicos dos 
fluxos internos da planta. 

Palavras chave: Usina termelétrica, testes de 
desempenho, análise exergética, análise 
termoeconômica. 

B 
B* 
C 
F 

fluxo de exergia [kW] 
custo exergético [kW] 
taxa de custo econômico [$/s] 
combustível 

h 
I 

k* 

entalpia [kJ/kg] 
irreversibilidade [kW] 
custo exergético unitário 

 

1 Introdução 

O aumento da oferta de energia para atender ao 
crescente aumento de demanda está 
condicionado a dois tipos de medidas: aumento da 
potência instalada e ao aumento da eficiência do 
parque gerador instalado. 

Este trabalho apresenta uma contribuição ao 
segundo grupo de medidas (aquelas que 
objetivam uma melhor eficiência das plantas) e 
consiste de uma completa avaliação das 
instalações da Usina Termelétrica de Figueira – 
UTE FRA, de forma a oferecer subsídios para 
decisões em relação à sua operação. Tal estudo 
baseia-se na utilização de modernas técnicas de 
análise e otimização, como análise exergética [1], 
[2], [3], e análise termoeconômica [4], [5], [6], 
fundamentadas na Segunda Lei da 
Termodinâmica. Esta ferramenta possibilita a 
identificação, localização e quantificação das 
fontes de perdas e de desperdícios da energia 
disponível, permitindo realizar um diagnóstico 
detalhado da planta. A partir deste diagnóstico 
pode-se implementar medidas que visam ao 
aumento de sua eficiência.  

2 Usina Termelétrica de Figueira – UTE FRA 

A UTE FRA utiliza carvão mineral pulverizado 
como combustível e opera atualmente com dois 
turbogeradores, cada um deles com 10 MW de 
capacidade; inseridos em dois Ciclos Rankine com 
regeneração de vapor. Esses ciclos compartilham 
uma estação de bombeamento de água de 
alimentação dos geradores de vapor e com 
circuito aberto de água de circulação.  

Em seu longo período de operação, desde o ano 
de 1963, essa planta foi submetida a algumas 
reformas e alterações em sua estrutura produtiva. 
Desta forma, a Figura 1 apresenta o atual 
diagrama funcional simplificado. Esse diagrama 
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está em seu nível de agregação escolhido como 
referência para o corrente estudo e nele estão 

identificados todos os equipamentos  e  fluxos  de  

CONVENÇÕES

 

FIGURA 1. Diagrama funcional. 
 

matéria e energia envolvidos na análise. É 
Importante ressaltar que ambos os ciclos estão 
ligados a um coletor de vapor que confere uma 
maior flexibilidade operacional à planta, permitindo 
operar os dois turbogeradores com qualquer um 
dos geradores de vapor. 

Os fluxos de energia elétrica gerados estão 
representados em um barramento de saída, que 
capta a energia elétrica gerada nos 
turbogeradores e a distribui para o consumo 
interno dos equipamentos auxiliares da planta, 
assim como o fluxo principal de saída para a rede. 

 

3 Preparação para os testes 

Após o levantamento da estrutura produtiva da 
usina, fez-se necessário avaliar a condição da 
instrumentação existente e a sua autonomia para 
a obtenção dos dados essenciais ao estudo. 
Nessa avaliação detectou-se a necessidade da 
instalação de novos instrumentos nos pontos 
selecionados para a coleta de dados, assim como 
efetuar sua calibração, segundo a norma ASME 
PTC 46 - Seção 4, relativa a instrumentos e 
métodos de medição. Foram estrategicamente 
inseridos cinco medidores de vazão do tipo placa 
de orifício, dezoito medidores de temperaturas do 

tipo termo-resistores (RTD PT-100) e treze 
medidores de pressão (manômetros e 
vacuômetros) tipo Bourdon. Para a aquisição 
simultânea dos dados foi utilizado um sistema de 
aquisição incorporado do programa de 
instrumentação virtual Lab View 5.0. 

Após a instalação desses instrumentos, foi 
efetuada uma sopragem de vapor em alguns 
trechos da linha de vapor, de forma a limpar a 
tubulação de corpos estranhos (cavacos e 
escórias remanescentes dos serviços de furação e 
soldagem), que poderiam danificar os elementos 
internos das turbinas. Complementando esses 
cuidados, para garantir a integridade e a 
estanqueidade da tubulação, foram efetuados 
ensaios de líquido penetrante em todas as soldas 
onde foram instalados os medidores de vazão.  

Uma outra importante precaução foi efetuar a 
limpeza interna dos geradores de vapor e dos 
condensadores, de forma a restabelecer a melhor 
condição de transferência de calor nesses 
equipamentos, fator primordial para alcançar seu 
melhor desempenho e, conseqüentemente, o 
melhor desempenho da usina.  

Todo esse trabalho demandaria um período 
prolongado de indisponibilidade da usina. Para 
reduzir esse tempo, os serviços de aferição e 
instalação dos instrumentos foram efetuados em 

CONVENÇÕES 

VAPOR � TRABALHO � 

LÍQUIDO � CALOR  

AR  � COMB. � 
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duas etapas, permanecendo em operação um dos 
ciclos de vapor de cada vez; mantendo-se assim 
50% da capacidade produtiva disponível o tempo 
todo.  

Uma vez completados os preparativos, foram 
realizados ensaios de desempenho da usina de 
acordo com as normas ASME PTC [7]. Além 
dessas medições de temperatura, pressão e 
vazão do fluido de trabalho, durante o período de 
execução dos testes, também foram feitas coletas 
para as análises imediata e elementar do carvão, 
assim como o monitoramento dos gases de 
combustão. As Tabelas 1, 2 e 3 mostram os 
parâmetros medidos. 

Tabela 1: Dados para análise do circuito água/vapor 

Descrição do ponto Fluxo T (0C) p 
(bar) 

m 
(kg/s) 

Ambiente 0 25 1,01  
Saída de vapor - Caldeira 1 1 435 38,18 10 
Saída de vapor - Caldeira 3 2 432 38,18 9,528 
Vapor de entrada - Turbina 1 3 424 37,20  
Vapor de entrada - Turbina 3 4 422 37,20  
Entrada de vapor no ejetor 5 425 35,7  
Primeira sangria da turbina 1 6 245 5,50  
Segunda sangria da turbina 1 7 145 1,7  
Exaustão da turbina 1 8 51   
Saída de vapor do TC3 9 71,4   
Saída de vapor do TC2 10 56   
Sucção da BEC1/Saída do cond.1 11 47,5   
Saída de água da BEC1 12  9,761  
Saída de  água do TC1/Entrada no TC2 13 54,2  9,028 
Saída de água do TC2 14 57,8   
Saída de água do TC3 15 80 4,077  
Entrada de vapor no tanque de alim.  16 234 2,313 0,972

2 
Sucção de água da bomba de alim. 17 130 4  
Saída do ejetor 18 120  0,1 
Saída do TC1/Entrada do condensador 19 59,4 0,213  
Primeira sangria da turbina 3 20 197 4,6 1,5 
Exaustão da turbina 3 21 62   
Sucção da BEC3/Saída do cond.3 22 58   
Saída de água da BEC3 23  9,565 8,028 
Saída da bomba de alimentação/Cald. 1 24  51,9  
Saída da bomba de alimentação/Cald. 3 25  56,31  

Tabela 2: Dados para análise da UTE de Figueira 
utilizados nos ensaios. 

Consumo de carvão na Caldeira 1 
(base seca) 

  m 25 1.637 kg/s 

Consumo de carvão na Caldeira 3 
(base seca) 

  m 30 1.717 kg/s 

Fração molar de O2 nos gases de 
exaustão (base seca) 

 4.5% 

Fração molar de CO nos gases de 
exaustão (base seca) 

 0.75% 

Tabela 3: Características do carvão mineral  

Composição Elementar (fração em massa, %) 
 BASE ÚMIDA BASE SECA DAF 

Carbono 49,76 54,15 75,48 
Hidrogênio 3,12 3,4 4,74 
Oxigênio 7,78 8,47 11,8 
Nitrogênio 1,15 1,25 1,74 
Enxofre 4,11 4,47 6,23 
Cinzas 25,97 28,26 0 
Água 8,1 0 0 

Poder Calorífico 
PCS (kJ/kg) 20448,84 22294,71 31077,1 
PCI (kJ/kg) 19815,5 21562,02 30055,8 
 

 

4 Análises energética e exergética 

Com os dados obtidos durante os ensaios é 
possível determinar os fluxos de exergia em cada 
ponto do ciclo. Para isso, é necessário estabelecer 
e resolver o sistema de equações, decorrente das 
equações de balanço de massa, de energia e de 
entropia, apresentadas na Tabela 4. Na solução 
desse sistema de equações, as eficiências dos 
geradores (ηGi) foram estimadas em 98%, 
enquanto que para as eficiências isentrópicas das 
bombas (ηbec,i e ηBA,i) adotou-se o valor de 70%. 

5 Exergia do combustível 

A partir das características do combustível 
mostradas na Tabela 3, foram calculadas as 
entropias absolutas e a exergia química do 
combustível, utilizando o procedimento descrito 
por [4]. Para esse cálculo considerou-se a 
seguinte equação de combustão completa de 1 kg 
de carvão DAF – Dry and Ash Free (carvão seco e 
isento de cinzas), em presença de oxigênio: 

(c C + h H+ o O + n N + s S) + νO2 O2  → νCO2 CO2  
+ νH2O H2O (l) + νSO2 SO2 + νN2 N2 

onde os valores c, h, o, n, s representam a 
composição elementar do carvão (em kmol/kg-
DAF).  

Um balanço de átomos conduz para: νCO2 = c; νH2O 
= h/2; νSO2 = s, νN2  = n/2, νO2 = c+ h/4 + s – o/2. Os 
coeficientes estequiométricos da equação de 
combustão acima, as entropias absolutas e as 
exergias químicas padrão dos produtos de 
combustão são apresentados na Tabela 5. 
A entropia específica (sDAF) e a exergia química do 
carvão (bch

DAF) foram determinadas pelas 
seguintes expressões [4]: 

sDAF = c [37.1653 – 31.4767�exp �
�

�
�
�

�

+
⋅−

nc
h56.0  + 

nc
sno

+
⋅+⋅+⋅ 67.4431.5411.20 ] 

bch
DAF = PCSDAF – T0�(sDAF + νO2� s O2  – νCO2� s CO2 

– νH2O� s H2O – νSO2� s SO2 – νN2� s N2) 

+ νCO2�b ch
CO2 + νH2O�b ch

H2O + νSO2�b ch
SO2 + 

νN2�b ch
N2 - νO2�b ch 

O2 

resultando os valores de sDAF = 1.325 kJ/kg K; 
bch

DAF = 32512.4 kJ/kg. 

Dos valores mostrados na Tabela 2 resulta que 
cada kg de carvão DAF está acompanhado de 
0.1228 kg de água. Assim, o fluxo de exergia 
associado ao combustível pode ser calculado 
utilizando-se a equação: 

 

. 
 

. 
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Com os fluxos de massa mostrados na Tabela 3, 
obtêm-se: 

�
 26 = 38180 kW; 

�
30 = 40050 kW. 

Tabela 4: Equações para análise energética 

 

Tabela 5: Valores para o cálculo de entropia e da 
exergia do combustível (T0 = 298,15 K e p0 = 1 atm). 

Substância ν [kmol/ kg  
carvão DAF] 

s o  
[kJ/kmol K] (a) 

b ch  
[kJ/kmol] (a) 

O2 (g) 0.07284 205.15 3970 
CO2 (g) 0.06284 231.79 19870 
H2O (l) 0.02351 69.95 9500 
SO2 (g) 0.00194 248.09 313400 
N2 (g) 0.00062 191.61 720 

 (a) Bejan et. Al. 1996. 

6 Exergia dos produtos da combustão 

A reação de combustão de uma tonelada de 
carvão DAF pode ser representada pela seguinte 
expressão: 

(62.84�C + 47.02�H + 7.38�O + 1.24�N + 1.94�S + 
+ β�H2O) + α (O2+3.76�N2) → 

→ νCO2 � CO 2+ νCO � CO + νH2O �H2O (g)+ νSO2 � SO2 +  
+ νN2 �N2 + νO2� O2 

onde β representa  a quantidade de água (em 
kmols) que entra nos geradores de vapor com 
uma tonelada de carvão DAF. A quantidade de 
produtos formados pode ser obtida pela solução 
do sistema de equações formado a partir dos 
balanços de átomos (de C, H, O, N e S) e dos 
valores conhecidos das concentrações de O2 e CO 
nos gases de exaustão (Tabela 3). Conhecidos os 
coeficientes da reação de combustão, torna-se 
possível obter as frações molares (yi) dos gases 
de combustão. Os resultados deste cálculo estão 
mostrados na Tabela 6. A partir das frações 
molares dos produtos da combustão, foram 
calculados os fluxos de massa e de exergia 
associados aos gases da combustão [8]. 

Tabela 6. Coeficientes da reação de combustão do 
carvão e frações molares dos produtos da combustão. 

α = 90.35 β = 6.818 
νCO2 = 59.66 yCO2 = 0.1313 
νCO = 3.182 yCO = 0.007 
νH2O = 30.33 yH2O = 0.06672 
νN2 = 340.3 yN2  = 0.7488 
νO2 = 19.09 yO2 = 0.042 
νSO2 = 1.943 ySO2 = 0.004275  

7 Custos exergéticos e econômicos 

Através da aplicação da Teoria dos Custos 
Exergéticos [6] é possível avaliar os custos 
(exergéticos e econômicos) de todos os fluxos de 
matéria e de energia da planta. Isso demanda 
definir os fluxos ou combinações de fluxos que 
constituem os produtos (P), os combustíveis (F) e 
as perdas (L) de cada subsistema. Neste estudo, 
tais definições estão estabelecidas como mostrado 
na Tabela 7. 

 

. . 
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Tabela 7. Definição dos combustíveis (F), produtos (P) e 
perdas (L). 

EQUIPAMENTO  Insumo (F) Produto (P) Perdas (L)

Caldeira 1 26+27+29 1-24 28

Coletor 1+2 3+4+5  

Turbina 1 3-6-7-8 34  

Gerador 1 34 35 36

Bomba de Extração 1 40 12-11  

Trocador de Calor 1 18-19 13-12  

Trocador de Calor 2 9-19 14-13  

Trocador de Calor 3 7-9 15-14  

Tanque de Alimentação 15+16+20+23 17 52

Estação de Bombeamento 44 25+24-17  

Bomba de Circulação 1 42 46-45  

Ejetor 5 + 53 18  

Caldeira 3 30+31+33 2-25 32

Turbina 3 4-20-21 37  

Gerador 3 37 38 39

Bomba de Circulação 3 43 49-48  

Bomba de Extração 3 41 23-22  

Barramento 35+38 51+(29+40+42+44+43+41+33)   

As regras de atribuições de custos propostas por 
[6] permitem formar o sistema de equações 
mostrado na Tabela 8, cuja resolução fornece os 
custos exergéticos B* de cada fluxo. Estes custos 
exergéticos foram usados para se obter os custos 
exergéticos unitários de cada fluxo k* = B*/B. Os 
custos econômicos de cada fluxo foram também 
calculados levando-se em conta apenas as 
despesas relativas ao combustível (utilizando o 
custo unitário de 43.10 $/ton – base seca ou 1.86 
$/GJ-ex). Os custos calculados estão mostrados 
na Tabela 9. 

A Tabela 10 mostra as eficiências e os custos 
exergéticos de cada unidade da planta. 

 

Tabela 8: Equações para o cálculo dos custos 
exergéticos. 

   

Conservação dos custos exergéticos 
B24*+ B26* + B27* + B29* - B1* - B28* = 0 
B1* + B2* - (B3* + B4* + B5*) = 0 

B3* -  (B6* + B7* + B8* + B34*) = 0 
B34* -  (B35* + B36*) = 0 
B8*+B10*+B19*+B46*-(B11*+B47*+B53*) = 0 
B11* + B40* - B12* = 0 
B12* + B18* - (B13 + B19*) = 0 
B9* + B13* - (B10* + B14*) = 0 
B7* + B14* - (B9*+ B15*) = 0 
B6*-B16* = 0 
B15*+B16*+B20*+B23*-(B17*+B52*) = 0 
B17*+B44*-(B24*+B25*) = 0 
B42*+ B45* - B46* = 0 
B5* + B53* - B18* = 0 
B25* +B30* +B31* +B33* - (B2* + B32*) = 0 
B4*- (B20* + B21* + B37*) = 0 
B37* - (B38* + B39*) = 0 
B21*+ B49* - (B22* + B50*) = 0 
B43* + B48* - B49* = 0 
B22* + B41* - B23* = 0 
B35*+B38*-B29*-B33*-B40*-B41*-B42*-B43*-B44*-B51* = 0  

      

Regras de atribuição dos custos exergéticos 
B28* = 0 B9*/ B9 – B10*/ B10  = 0 

B26* - B26  = 0 B7*/ B7 – B9*/ B9  = 0 
B27* - B27 = 0 B52* = 0 

B32* = 0 B51*/ B51– B29*/ B29  = 0 
B30* - B30 = 0 B51*/ B51– B33*/ B33  = 0 
B31* - B31 = 0 B51*/ B51– B40*/ B40  = 0 

B3*/ B3 – B4*/ B4 = 0 B51*/ B51– B41*/ B41 = 0 
B3*/ B3 – B5*/ B5  = 0 B51*/ B51– B42*/ B42  = 0 
B3*/ B3 – B6*/ B6 = 0 B51*/ B51– B43*/ B43 = 0 
B3*/ B3 – B7*/ B7 = 0 B51*/ B51– B44*/ B44  = 0 
B3*/ B3 – B8*/ B8 = 0 B47* = 0 

B4*/ B4 – B20*/ B20 = 0 B11*/ B11– B53*/ B53  = 0 
B4*/ B4 – B21*/ B21 = 0 B50* = 0 

B36* = 0 B45* = B45 
B39* = 0 B48* = B48 

B18*/ B18 – B19*/ B19 = 0 B24*/ B24– B25*/ B25  = 0  

Tabela 9: Propriedades termodinâmicas e custos exergéticos 

PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS CUSTO EXERGÉTICO 

Fluxo m 
(KG/S) 

T 
(0C) 

p 
(bar) 

h 
(kJ/kg) 

E 
(kW) 

B 
(kW) 

B* 
(kW) K* C 

(R$/h) 
0   25,0 1,010 104,0           
1 10,000 435,0 38,180 3298,0 31940,000 12420,000 58249,452 4,690 241,177 
2 9,528 432,0 38,180 3291,0 30365,736 11790,000 59672,512 5,061 228,943 
3 9,819 424,0 37,200 3274,0 31126,230 12120,000 60091,036 4,958 235,351 
4 9,528 422,0 37,200 3270,0 30165,648 11640,000 57711,193 4,958 226,030 
5 0,020 425,0 35,700 3279,0 62,770 24,150 119,736 4,958 0,469 
6 0,972 245,0 5,500 2948,0 2764,937 782,400 3879,144 4,958 15,193 
7 0,391 145,0 1,700 2760,0 1037,434 225,900 1120,014 4,958 4,387 
8 8,428 51,0 0,130 2438,0 19670,952 1561,000 7739,448 4,958 30,312 
9 0,391 71,4 0,331 586,7 188,543 20,460 101,441 4,958 0,397 

10 0,419 56,0 0,165 234,8 54,818 2,452 2,642 1,077 0,048 
11 9,028 47,5 0,109 198,9 856,757 30,000 6331,804 211,060 0,583 
12 9,028 47,6 9,761 200,3 869,396 39,070 6408,329 164,022 0,759 
13 9,028 54,2 8,624 226,8 1108,638 50,020 9343,229 186,790 0,971 
14 9,028 57,8 6,351 242,0 1245,864 62,960 9442,028 149,969 1,223 
15 9,028 80,0 4,077 336,0 2094,496 181,500 10460,601 57,634 3,524 
16 0,972 234,0 2,313 2937,0 2754,243 663,800 3879,144 5,844 12,890 
17 19,530 130,0 4,000 546,2 8636,166 1274,000 30959,968 24,301 24,739 
18 0,100 120,0 0,230 2724,0 262,000 29,550 3013,370 101,975 0,574 
19 0,100 59,4 0,213 249,1 14,510 0,770 78,470 101,975 0,015 
20 1,500 197,0 4,600 2851,0 4120,500 1113,000 5518,261 4,958 21,613 
21 8,028 62,0 0,219 2425,0 18632,988 1990,000 9866,432 4,958 38,643 
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PROPRIEDADES TERMODINÂMICAS CUSTO EXERGÉTICO 

22 8,028 58,0 0,182 243,2 1117,498 67,060 11035,527 164,562 1,302 
23 8,028 58,5 9,565 244,6 1128,737 75,040 11101,962 147,947 1,457 
24 10,000 130,5 51,900 553,5 4495,000 718,600 16262,168 22,630 13,954 
25 9,528 130,6 56,310 554,2 4289,506 689,600 15605,888 22,630 13,391 
26 1,174 X X X 35285,780 38170,000 38170,000 1,000 741,200 
27   25,0 1,010   54,860 54,860 54,860 1,000 1,065 
28 15,850 178,0 1,010 X 3204,000 3204,000 0,000 0,000 62,217 
29 X X X X 619,000 619,000 3762,424 6,078 12,020 
30 1,232 X X X 37028,720 40040,000 40040,000 1,000 777,513 
31   25,0 1,010   57,540 57,540 57,540 1,000 1,117 
32 16,660 178,0 1,010 X 3360,000 3360,000 0,000 0,000 65,246 
33 X X X X 653,000 653,000 3969,084 6,078 12,680 
34 X X X X 7655,000 7655,000 47352,430 6,186 148,648 
35 X X X X 7502,000 7502,000 47352,430 6,312 145,677 
36 X X X X 153,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
37 X X X X 7402,000 7402,000 42326,499 5,718 143,735 
38 X X X X 7254,000 7254,000 42326,499 5,835 140,861 
39 X X X X 148,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
40 X X X X 12,590 12,590 76,525 6,078 0,244 
41 X X X X 10,930 10,930 66,435 6,078 0,212 
42 X X X X 245,100 228,800 1390,699 6,078 4,443 
43 X X X X 209,600 190,400 1157,295 6,078 3,697 
44 X X X X 149,400 149,400 908,088 6,078 2,901 
45 504,200 27,0 1,013 112,5 4285,700 14,180 14,180 1,000 0,275 
46 504,200 27,1 3,500 113,0 4537,800 140,500 1404,879 9,999 2,728 
47 504,200 36,0 1,013 150,4 23394,880 421,500 0,000 0,000 8,185 
48 419,500 27,0 1,013 112,5 3565,750 11,800 11,800 1,000 0,229 
49 419,500 27,1 3,500 113,0 3775,500 116,900 1169,095 10,001 2,270 
50 419,500 37,0 1,013 154,7 21268,650 416,500 0,000 0,000 8,088 
51 X X X X 13250,000 12890,000 78348,380 6,078 250,303 
52 X X X X 1462,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
53 0,080 47,7 0,109 2587,0 199,211 13,710 2893,634 211,060 0,266 

 

Tabela 10: Eficiências e custos exergéticos dos equipamentos da planta 

Energética Exergética B (kW) kF* B (kW) KP*

Caldeira 1 0,763 0,301 38843,86 1,081 11701,4 3,588 3,32

Coletor 1 0,978 24210 4,871 23784,15 4,958 1,018

Turbina 1 1 0,809 9550,7 4,958 7655 6,186 1,248

Gerador 1 0,98 0,98 7655 6,186 7502 6,312 1,02

Condensador 1 1 1704,722 5,412 465,21 19,831 3,664

Bomba de Extração 1 1 0,72 12,59 6,078 9,07 8,437 1,388

Trocador de Calor 1 1 0,38 28,781 101,975 10,95 268,027 2,628

Trocador de Calor 2 1 0,719 18,008 5,486 12,94 7,635 1,392

Trocador de Calor 3 1 0,577 205,44 4,958 118,54 8,593 1,733

Válvula K 1 782,4 4,958 663,8 5,844 1,179

Tanque de Alimentação 0,855 0,627 2033,34 15,226 1274 24,301 1,596

Estação de Bombeamento 1 0,778 149,4 6,078 134,2 6,767 1,113

Bomba de Circulação 1 1 0,552 228,8 6,078 126,32 11,009 1,811

Ejetor 1 0,925 37,86 79,592 29,55 101,975 1,281

Caldeira 3 0,691 0,272 40750,54 1,081 11100,4 3,97 3,671

Turbina 3 1 0,802 8537 4,958 7402 5,718 1,153

Gerador 3 0,98 0,98 7402 5,718 7254 5,835 1,02

Condensador 3 1 2106,9 5,238 483,56 22,821 4,357

Bomba de Circulação 3 1 0,552 190,4 6,078 105,1 11,011 1,812

Bomba de Extração 3 1 0,73 10,93 4,209 7,98 8,325 1,978

Barramento 1 1 14756 6,077 14754,12 6,078 1

PLANTA 0,183 0,165 78322,4 1 12890 6,078 6,078

KP*/KF*EQUIPAMENTO
Propriedades

do Combustível
Propriedades
do Produto

Eficiências
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8 Discussão 

Uma análise dos valores apresentados nas 
Tabelas 9 e 10 permitem fazer as seguintes 
observações: 

1. Os custos exergéticos unitários dos 
produtos das caldeiras 1 e 3 são 
respectivamente 3,3 e 3,6 vezes maiores que 
os dos fluxos dos combustíveis processados. 
Isso se deve à grande irreversibilidade dos 
processos que ocorrem nesses equipamentos 
(combustão e transferência de calor dos 
gases para a água), bem como à perda de 
exergia com os gases de exaustão; 
2. Os custos exergéticos unitários dos fluxos 
de condensado que saem do condensador 
são relativamente altos (da ordem de 20). Isso 
se deve à característica dissipativa desses 
equipamentos. Assim, o custo exergético dos 
fluxos de entrada reflete-se no fluxo de saída, 
que tem baixo conteúdo de exergia. 
3. Turbinas e geradores não provocam 
aumentos significativos nos custos 
exergéticos unitários, em função de 
apresentarem eficiências satisfatórias. Esses 
aumentos são um pouco maiores no caso das 
bombas. 
4. O tanque de alimentação que opera como 
um trocador de calor de mistura (tanque 
“flash”), também contribui para o aumento do 
custo exergético em função das destruições 
de exergia, decorrente do processo de 
mistura de fluidos em diferentes estados 
termodinâmicos. 
5. A exergia do combustível é utilizada 
conforme mostrado na Figura 2. A eficiência 
exergética da planta é de apenas 16,5%. A 
Figura 2 também mostra que as caldeiras 
respondem por 86% da irreversibilidade total 
da planta. 

 
9 Conclusão 

As avaliações de desempenho energético, na 
prática, são baseadas na Primeira Lei da 
Termodinâmica. Em face de seu caráter 
conservativo, tais avaliações são capazes de 
enxergar apenas as perdas de energia e não 
permitem julgar sobre a qualidade dessa energia 
perdida. O conceito de exergia, de outro modo, 
quando aplicado na análise de um subsistema ou 
de uma planta inteira, permite tanto avaliar as 
degradações da energia, como obter uma medida 
da qualidade das perdas energéticas. Assim, é 
possível determinar corretamente a eficiência da 
planta e de seus subsistemas. Isso mostra que os 
testes convencionais de desempenho, conforme 
preconizados pela ASME, são insuficientes 
quando se deseja determinar as causas do baixo 
desempenho dos equipamentos de uma planta e 

quantificar seus efeitos sobre o consumo adicional 
de combustíveis, quando comparado com o 
previsto. 

Com algum esforço extra em medições e cálculos 
não muito complexos, como mostrado neste 
trabalho, o clássico teste de desempenho, 
segundo a norma ASME, cujo objetivo central é 
determinar a eficiência global das unidades, pode 
também fornecer os custos exergéticos e 
econômicos de cada fluxo de matéria e de 
energia, bem como as eficiências exergéticas de 
cada um dos equipamentos que constitui a planta.  

Finalmente, pode-se afirmar que a análise 
exergética apresenta-se como uma poderosa 
ferramenta para projetar, avaliar, e aperfeiçoar 
sistemas térmicos. Sua importância prática tem 
sido demonstrada em vários estudos aplicados na 
análise de diferentes sistemas energéticos, 
utilizando diferentes combustíveis, tais como 
plantas térmicas convencionais de geração de 
energia, usinas nucleares, ciclos combinados e 
plantas petroquímicas e de cogeração. 

Finalizando, este estudo mostra que as maiores 
fontes de irreversibilidades da planta analisada 
estão nos geradores de vapor, cujas eficiências 
resultaram em 30,1% e 27,2%, respectivamente 
para as caldeiras 1 e 3. Verificou-se que esses 
equipamentos juntos contribuem com 86% da 
irreversibilidade total da planta, o que comprova as 
previsões da literatura a respeito. 
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Figura 2: Distribuição da exergia do combustível. 

 

10 Referências 

[1] KOTAS T. J. The exergy method of 
thermal plant analysis. Krieger, 
Melbourne, FL, 1995. 

[2] Moran M. J. Availability analysis: a guide 
to efficient energy use. ASME Press, New 
York, 1989. 

[3] Sama D. A. The use of second law of 
thermodynamics in process designs. 
Transactions of the ASME, Journal of 
Energy Resources Technology. V 117, pp. 
179 – 185, 1995. 

[4] Bejan A., Tsatsaronis G., Moran M. 
Thermal design and optimization. John 
Wiley & Sons, Inc, New York, 1996. 

[5] Tsatsaronis G. Thermoeconomic analysis 
and optimization of energy systems, 
Progress in Energy and Combustion 
Science, Vol. 19, 1993, p. 227-257. 

[6] Lozano M. A., Valero A. Theory of the 
exergetic cost. Energy. Vol. 18, No. 9, pp. 
939 – 960, 1993. 

[7] American Society of Mechanical 
Engineers - ASME PTC 46–1996; 
Performance test code on overall plant 
performance. 1997. New York. 

[8] Moran M. J., Shapiro H. N. Fundamentals 
of engineering thermodynamics. John 
Wiley & Sons Inc. 4th Edition, New York, 
1999. 

[9] Ministério das Minas e Energia do Brasil - 
MME, Portaria nº 43 do Decreto nº 3371 
de 24/02/2000. 

[10] Tiago Filho G. L., Perspectivas das PCHs 
face ao novo quadro institucional do 
Brasil. CERPCH Notícias, Jun/Jul/Ago/99. 
Available: http://www.cerpch.efei.br. 

 



 
Espaço Energia                                                                                                                       Edição número 04 – Agosto 2006 

 

Análise Preliminar da 
Viabilidade de Cultivos 
Florestais para 
Produção de Energia 
Elétrica 

Sérgio Inácio Gomes1 
Paulo R. Paraíso2 
Cid M.G. Andrade2 

1Copel - Companhia Paranaense de Energia 
sergioig@copel.com 

2DEQ-UEM - Universidade Estadual de 
Maringá 
cid@deq.uem.br 
paulo@ deq.uem.br 

Abstract: Oil and other fossil fuel options will be 
running out in the next decades. In addition, the 
global warming requires urgent changes concerning 
energy supply around the world. This work refers to 
the viability of using forest cultivation in order to 
produce electric energy. It also shows the principles 
of a simulation that establishes relations between 
the basic factors of forest cultivation productivity and 
the basic factors of an electric power system, such 
as the produced energy and its costs, power, 
carbon balance, wood humidity influence and 
several other variables of interest.  The attempt, in 
the sense of establishing relations among countless 
different variables of distinct areas of study, is a 
challenge, especially taking into consideration the 
importance of setting up these relations with regard 
to the concern with environmental and social 
aspects. 

Resumo: As reservas de petróleo e de outros 
combustíveis fósseis irão se esgotar nas próximas 
décadas. Além disso, o aquecimento global exige 
mudanças urgentes nas políticas energéticas.  Este 
trabalho refere-se ao estudo da viabilidade no uso 
de cultivos florestais para a produção de energia 
elétrica e apresenta os princípios de um programa 
de computador usado como um modelo para 
simulação das relações entre os fatores básicos de 
produtividade de cultivos florestais com os fatores 
básicos de um sistema elétrico de potência, tais 
como a energia gerada e seu custo, balanço de 
carbono, influência da umidade ambiental da 
madeira e muitas outras variáveis de interesse.  A 
tentativa, no sentido de estabelecer relações entre 
inúmeras variáveis de diferentes áreas de estudo, 
mostra-se um desafio, especialmente ao se 
considerar a importância de estabelecer essas 
relações no que se refere à preocupação com os 
aspectos sociais e ambientais. 

Palavras-Chave: Cultivos florestais, produção de 
energia elétrica, políticas energéticas, aquecimento 
global, modelo para simulação. 

 

1 Introdução 

Inúmeros trabalhos já foram desenvolvidos no 
sentido de analisar e apresentar as vantagens na 
geração de energia elétrica a partir da biomassa. 
Cabe acrescentar a esse rol de estudos o presente  
modelo de simulação, capaz de possibilitar a 
avaliação da viabilidade de cultivos florestais como 
uma opção energética nova, conforme se procura 
demonstrar neste trabalho. Através da coleta e 
estruturação de dados acerca desse recurso 
energético, desenvolveu-se um modelo de 
simulação que relaciona os fatores básicos de 
produtividade de cultivos florestais com os fatores 
básicos de um sistema elétrico de potência. 

Um aspecto interessante a ser ressaltado neste 
modelo é que ele contempla a possibilidade da 
promoção da diversificação de cultivos florestais, já 
que a monocultura deve ser sempre desestimulada, 
a exemplo do cultivo exclusivo de determinada 
espécie de eucalipto. Diversas são as opções de 
cultivos com características energéticas a serem 
desenvolvidas ou aperfeiçoadas pela seleção 
genética e pela engenharia florestal. 

De forma semelhante ao Programa Pró-Álcool, que 
promoveu cultivos de cana de açúcar para a 
produção de energia por meio de destilarias de 
açúcar e álcool situadas próximo à região produtora 
da matéria prima, este modelo de simulação 
trabalha com a possibilidade de desenvolvimento 
de um programa de incentivo – preferencialmente 
por meio de agentes governamentais – à silvicultura 
(cultivos florestais), destinada à produção de 
energia elétrica por meio de usinas termoelétricas 
convencionais, situadas logisticamente próximo à 
região produtora da biomassa. 

Assim, o modelo pressupõe uma análise de custos 
de produção e transporte, além de uma gama de 
custos da transformação energética da matéria 
prima que inclui a remuneração dos produtores 
rurais em patamares competitivos com a 
remuneração típica regional de outras culturas 
agrícolas, fatores que impactarão no custo da 
energia gerada. 

Com base na estimativa do seqüestro de carbono 
que ocorre na produção da matéria prima 
(combustível) e respectivas emissões em sua 
transformação energética, o modelo para simulação 
faz um balanço na intenção de quantificar um item 
de grande interesse ambiental. Tal balanço busca 
avaliar a sustentabilidade da proposta, 
considerando que os tradicionais recursos 
energéticos de origens fósseis, além de esgotáveis, 
são geradores de sérios impactos ambientais, a 
exemplo do chamado "efeito estufa". 

O modelo também faz comparações com outras 
alternativas energéticas, tais como a cana de 
açúcar, no que tange ao rendimento energético por 
área cultivada; o gás natural, em relação ao custo 
da energia elétrica gerada; e com a 
hidroeletricidade, devido à perda de áreas 
cultiváveis com a construção de reservatórios. 



 
Espaço Energia                                                                                                                       Edição número 04 – Agosto 2006 

 

2 Cenário Energético Mundial, Nacional e 
Paranaense 

O iminente esgotamento das fontes energéticas 
não-renováveis de origem fóssil e os crescentes 
níveis de poluição atmosférica por gases 
provenientes da queima dessas e de outras fontes 
são sinais significativos da grave crise energética 
que se avizinha para as próximas décadas em todo 
o planeta. O petróleo é hoje responsável por 34,4% 
do fornecimento energético mundial, seguido pelo 
carvão mineral, com 24,4%, e do gás natural, com 
21,2% do total da energia primária fornecida no 
planeta – aproximadamente 8,46 bilhões de 
toneladas equivalentes de petróleo por ano 
(tep/ano). Apenas esses combustíveis são 
responsáveis pela emissão de cerca de 24,88 
bilhões de toneladas de CO2 ou equivalentes em 
gases geradores do "efeito estufa", criando uma 
situação insustentável para a manutenção dos 
atuais padrões de desenvolvimento pelas próximas  
gerações [1]. 

Este cenário também mostra que a energia do 
futuro será infalivelmente de origem renovável. 
Diversas publicações apresentam expectativas 
otimistas nessa direção [2] [3] [4] [5]. 

Nesse quadro, a realidade brasileira apresenta-se 
relativamente confortável, dada sua ampla oferta de 
alternativas energéticas renováveis, com grande 
número de soluções inovadoras já implementadas 
ou em fase de implementação. Hoje, cerca de 44% 
da matriz energética brasileira é de natureza 
renovável [6], enquanto a média mundial está 
abaixo de 14%. O Brasil foi vanguardista no uso do 
etanol e está implementando o biodiesel no setor de 
transporte. 

No setor elétrico, enquanto a geração de 
eletricidade no mundo tem o carvão mineral como 
principal fonte, com 40,1% do total – seguido do 
gás natural com 19,4% -- o Brasil gerou, em 2004, 
91,15% de sua energia elétrica a partir de fonte 
hidráulica, 3,0% por termonucleares e apenas 
5,48% em termoelétricas. Naquele mesmo ano, a 
potência hidráulica instalada das usinas em 
operação era de 67.901 MW e encontravam-se em 
construção mais 7.927 MW [7], sendo que o país 
ainda possui um potencial hidráulico teórico 
aproveitável da ordem de 260.092 MW, sendo 50% 
desse total concentrado nas bacias hidrográficas do 
Rio Amazonas (104.061 MW) e do Rio Tocantins 
(26.595 MW).  O potencial inventariado é da ordem 
de 179.000 MW, sendo cerca de 44% apenas na 
região amazônica . 

Apesar dessa vantagem comparativa na oferta de 
fontes de combustíveis renováveis, a 
preponderância de um sistema elétrico baseado em 
grandes usinas hidráulicas constitui um fator de 
desvantagem em relação à segurança operacional 
oferecida por um sistema híbrido e de geração 
distribuída. Uma outra debilidade consiste na opção 
de substituição e de expansão energética dos 
últimos 15 anos, que privilegia o gás natural, 
combustível de natureza fóssil, não renovável, 
emissor de gases indesejáveis, custo elevado 
(geralmente acima de 45 U$/MWh), agravado ainda 
pelo fato de ser proveniente, em sua maior parte, 

de outros países, o que gera uma indesejável 
dependência geopolítica. 

Sobre a opção hidroelétrica, outros agravantes 
também podem ser ressaltados: 

1) Diversas usinas, principalmente da região 
amazônica, depõem contra essa opção energética 
devido a agressões ambientais e técnicas de 
grande impacto. São exemplos as usinas de 
Balbina, Sobradinho e Samuel, bem como 
barragens que oferecem riscos de segurança às 
populações residentes à sua jusante, como é o 
caso da recém-inaugurada Usina de Campos 
Novos, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
cujo lago recém-formado teve que ser esvaziado às 
pressas devido a rachaduras graves, em junho de 
2006. 

2) O impacto social gerado pela remoção das 
pessoas no processo de construção de 
reservatórios. Situa-se em cerca de meio milhão o 
número de pessoas que tiveram que abandonar 
suas casas e terras para migrar em busca de novas 
opções de subsistência. 

3) A imensa área de terras fertilíssimas, ricas em 
húmus e demais materiais orgânicos, que foram 
inundadas e, portanto, inutilizadas. A área total dos 
reservatórios hidroelétricos brasileiros é de cerca de 
30.605 km2 (2003), maior que os estados de 
Alagoas com 27.933 km2 ou Sergipe com 22.050 
km2. 

Além da perda de áreas cultiváveis em prol dos 
reservatórios, é importante observar que, de acordo 
com a legislação ambiental, outra grande parcela 
de terras marginais aos reservatórios mostrar-se-
iam inutilizáveis caso se resolvesse aplicar a Lei 
das Reservas de Preservação Permanente, que 
exige a constituição de faixas de matas ciliares ao 
longo de qualquer curso d’água, abrangendo lagos, 
lagoas, reservatórios naturais ou artificiais. No 
papel, a lei exige a preservação de 500 metros de 
faixa quando a largura do reservatório for superior a 
600 metros – situação que abarca boa parte dos 
reservatórios atuais – conforme os termos da Lei 
4771/65, Art 2º complementada pela Lei 7803/89, 
diante da Resolução 302 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente - CONAMA. 

Uma outra restrição à opção hidroelétrica, ainda 
que controversa, trata da possível geração de 
gases provenientes dos materiais orgânicos em 
decomposição nos reservatórios, especialmente    
em áreas inundadas sem a devida retirada da 
biomassa remanescente e de restos de materiais 
orgânicos. Gerador do efeito estufa, esse material 
em decomposição constitui-se majoritariamente do 
CH4, cujo impacto equivale a cerca de vinte vezes o 
efeito do CO2.  

O consumo total de energia elétrica no SIN 
(Sistema Interligado Nacional) em 2004, incluindo 
as perdas nos sistemas de transmissão e 
distribuição (carga própria de energia), foi de 
43.732 MW médios. Consideradas as ressalvas no 
que tange à opção pela fonte hidroelétrica de 
eletricidade, tem-se no Paraná o maior estado 
gerador de energia elétrica do Brasil, responsável 
por cerca de 21% da potência instalada no país, 
computando-se 50% da potência nominal das 
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usinas localizadas em suas divisas. O crescimento 
de energia no estado em 2005 foi de 3,6%, 
chegando a 18.696 GWh/ano, correspondente a 
cerca de 4,7% do consumo nacional.  Na área rural 
do estado, o consumo teve em 2005 um aumento 
de 5,2%, em boa parte motivado pelo atendimento 
de 12 mil famílias rurais pelo programa federal "Luz 
para Todos", que visa à universalização do 
atendimento energético no país. 

No uso da biomassa para fins energéticos, o 
Paraná também pode ocupar posição de destaque. 
O setor sucro-alcooleiro tem sido pioneiro na 
utilização do bagaço de cana para a geração de 
energia elétrica por meio de cogeração.  As Figuras 
1 e 2 trazem uma usina de açúcar e álcool na 
região do arenito Caiuá, no norte do Paraná, com 
uma instalação de cogeração de energia elétrica 
em fase de comissionamento para entrada em 
operação no município de Tapejara (Usina Santa 
Terezinha - Usaçucar). A quantidade média de 
biomassa resultante da prensagem da cana é de 
aproximadamente 125 toneladas de bagaço por 
hora, durante 240 dias da safra do ano. Cerca de 
25% da cana é biomassa, que possui um poder 
calorífico médio de 1790 kcal/kg com umidade 
típica de 50 a 51%. Na usina em questão, tal poder 
calorífico resultará numa produção de energia 
elétrica média de 34 MW durante o período da 
safra, sendo 6 MW para consumo próprio e o 
restante para comercialização de energia. 

Acrescente-se que essa usina será provavelmente 
a maior do estado na geração elétrica usando 
biomassa, com grande plano de expansão, tendo 
em princípio dois turbo-geradores acionados por 
uma linha de pressão de 67 bar, sendo um gerador 
de 30 MVA e outro de 33,125 MVA.  A energia 
entregue à concessionária (Copel) será, segundo o 
contrato inicial, de 142 GWh/ano. 

 

Figura 1: Vista Parcial Usina Sta.Terezinha 

 

Figura 2: Vista de uma das caldeiras  

3 Aspectos Ambientais e Energéticos: 

Esta seção apresenta alguns fundamentos sob a 
ótica ambiental e energética, que dão sustentação à 
proposta em estudo. 

3.1 As Emissões de CO2 no Brasil: 

Entre os indicadores de emissões de CO2 do ano 
de 2002, observa-se que a geração hidráulica 
associada ao crescimento da utilização dos 
recursos energéticos da biomassa faz com que o 
Brasil apresente baixa taxa de emissão de CO2 , da 
ordem de 1,62 tCO2/tep, quando a média mundial é 
de 2,32 tCO2/tep, correspondente também a 1,77 
tCO2/hab, enquanto a média mundial é de 3,89 
tCO2/hab, sendo nos EUA de 19,66 tCO2/hab. 

3.2 A Energia Fotossintetizada: 

A energia fotossintetizada se refere à energia solar 
sintetizada quimicamente nas plantas. A 
fotossíntese constitui-se num processo de 
organização de unidades de materiais inicialmente 
no estado desorganizado (redução de entropia 
local), processo que ocorre mediante o 
fornecimento de energia externa – no caso, energia 
solar, que forma os organismos vivos, chamados 
primários. Complexos sistemas de organismos 
vivos primários permitem a conversão de energia 
radiante em energia química, concentrando e 
melhorando a qualidade da energia recebida [8]. 

De forma simplificada, consiste na transformação 
de gás carbônico e água em açúcar e oxigênio, cuja 
fórmula simplificada está expressa na equação (1). 

2612622 666 OOHCOHCO LuzSolar + →+    (1) 

De alterações do C6H12O6, derivam componentes 
de origens vegetais, tais como amidos e toda a 
gama de sacarídeos, ingredientes básicos da 
alimentação, assim como a madeira, 
essencialmente constituída de celulose (C6H10O5)m.  

Estima-se, pelo estudo da dendroenergia (energia 
das árvores) que, pelo processo da fotossíntese, 
sejam produzidas anualmente no planeta cerca de 
2 x 1011 toneladas de biomassa, com potencial 
energético equivalente entre 2 e 3 x 1015 MJ/ano, 
valor que corresponde a mais de 50 bilhões de 
toneladas equivalentes de petróleo – ou seja, no 
mínimo cinco vezes o atual consumo de energia do 
planeta, de 10.579 Mtep (milhões de toneladas 
equivalente de petróleo) em 2003. 

Esses números servem para mostrar o potencial 
oferecido pela biomassa, que se constitui numa 
opção energética promotora da sustentabilidade 
ambiental, ainda que sub-aproveitada diante das 
atuais alternativas fósseis. 

Considerando-se que os principais fatores que 
afetam a fotossíntese são a radiação solar, a 
temperatura e a disponibilidade hídrica, tem-se que 
o potencial brasileiro para a produção de biomassa 
e seu aproveitamento energético é enorme. 
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Pode-se afirmar que o Brasil possui uma 
produtividade média de formação de biomassa 
bastante superior ao da média mundial.  Apenas 
para configurar essa afirmação, pode-se comparar 
na Tabela 1 a produtividade típica para o eucalipto 
no Brasil com a de outros países. 

Tabela 1: Produtividade eucalipto. 
País Produtividade 

Típica  
Tempo de 
Rotação 

Espanha 10 m3/ha.ano 13 anos 
África do Sul 20 m3/ha.ano 11 anos 

Chile 20 m3/ha.ano 11 anos 
Brasil 45 m3/ha.ano 7 anos 

A silvicultura compreende cultivos florestais 
caracterizados como agricultura sustentável. Ela 
pode, assim, se desenvolver em conjunto com 
outras atividades agro-pastoris, na chamada 
"permacultura". No Brasil, ocorre atualmente a 
popularização das atividades "silvo-pastoris" [9]. 

Embora os dados de produtividade de cultivos 
florestais devam ser aferidos caso a caso e 
readequados quando da utilização no modelo para 
simulação ora apresentado, pode-se estimar o 
potencial oferecido por tais técnicas a partir de 
dados estatísticos médios, visando à 
implementação prática através de programas de 
interesse social e ecológico, por meio de empresas 
de fomento e de extensão rural, com apoio 
governamental. 

4 Desenvolvimento do Modelo e 
Simulação 

Esta seção descreve de forma sucinta o 
desenvolvimento do modelo e da simulação. 

4.1 Princípios 

É importante frisar que o modelo, embora tenha 
uma solução matemática já desenvolvida, encontra-
se em processo de aperfeiçoamento. Os resultados 
aqui apresentados são, assim, indicativos das 
potencialidades oferecidas por essa opção 
energética não convencional.  É é justamente esse 
seu caráter não convencional que impõe algumas 
dificuldades para a obtenção de informações 
pertinentes de forma confiável, tais como a 
produtividade típica regionalizada das diversas 
variedades de espécies florestais, densidade 
específica (base seca), poder calorífico inferior, e 
influência das características do solo. 

O modelo foi desenvolvido no ambiente de 
programação MATLAB®, onde se relacionam 
informações dispostas na forma matricial, conforme 
os princípios físico-químicos que regem tais 
informações. 

Apresenta inicialmente variáveis características de 
cultivos florestais, dispostas organizadamente em 
forma matricial, constituindo-se num banco de 
dados de características técnicas das diversas 
espécies de cultivos florestais, como poder 
calorífico inferior, densidade específica e 
produtividade da referida espécie – que por sua vez 
é dependente das características de solo – 
condições hídricas, temperatura (insolação) e 
tempos de permanência no solo. 

Assim, essas matrizes de informações constituintes 
de um banco de dados serão trabalhadas pelos 
cálculos pré-programados, apresentando ao final 
resultados em conformidade com as informações 
desejadas. 

Como cada solo possui características muito 
peculiares e específicas, sugere-se que, para a 
simplificação da solução, a matriz referente à 
produtividade dos cultivos florestais seja tomada 
pela sua média histórica supostamente conhecida 
para a região em questão, para cada espécie 
florestal desejada. Nada impede, no entanto, que se 
desenvolva a simulação com base em outras 
informações pertinentes à produtividade. No caso 
do referido modelo, os dados simulados referem-se 
à produtividade típica de solos paranaenses. 

Para a presente análise foi desenvolvida uma 
modelagem que reproduz as características de 
conversão energética da biomassa baseada em 
instalações termoelétricas reais. Essa opção busca 
evitar modelos teóricos de caráter meramente 
acadêmico, que podem resultar em erros devido às 
irreversibilidades próprias da aplicação da primeira 
ou segunda lei da termodinâmica, bem como de 
simplificações teóricas. 

Assim, a finalidade dessa modelagem é estabelecer 
uma referência padrão, através da qual desenvolve-
se a geração de energia elétrica por meio da 
biomassa gerada pelos recursos silviculturais da 
proposta em estudo. 

É também importante esclarecer que o modelo 
adotado na simulação se refere a uma planta 
termoelétrica convencional dedicada – ou seja, é 
uma planta especificamente termoelétrica, o que 
implica em grande possibilidade de eficientização 
energética, a exemplo da obtida pelas plantas de 
cogeração. A escolha tem o propósito de fazer com 
que os resultados apresentados pelo modelo de 
simulação sejam conservadores, deixando margem 
à otimização dos processos a serem utilizados, já 
que o objetivo, por ora, é tão somente estimar o 
potencial de geração eletro-energética da 
biomassa. 

Pode-se afirmar que o processo de conversão 
termoelétrica dedicada à geração de eletricidade, 
nas condições do modelo para simulação, possui 
um rendimento térmico próximo a 20%, enquanto o 
rendimento da cogeração será próximo a 50%. 

Assim, na prática, ao invés da construção de 
termoelétricas dedicadas, isto é, voltadas 
exclusivamente à produção de energia elétrica, 
recomenda-se o recurso à cogeração, pois ao 
utilizar-se de caldeiras para a geração de vapor 
superaquecido, pode-se superestimar sua 
capacidade para obtenção de duas finalidades 
concomitantemente, quais sejam, a de geração 
elétrica e a de alimentação simultânea por linhas de 
vapor a um processo industrial. 

Ainda em busca da melhor eficientização 
energética, pode-se também utilizar novas 
tecnologias, já aperfeiçoadas, tais como: 

1) Micro-turbinas para cogeração em pequenas 
instalações industriais (DTI – Biomass Fuelled 
Indirect Fired Micro Turbine). Pelas tecnologias 
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tradicionais de cogeração, tais processos 
estariam restritos às grandes indústrias. 

2) Turbinas que trabalham com pressões e/ou 
temperaturas de vapor mais elevadas (80 bar); 

3) Processo de gaseificação da biomassa visando 
a sua utilização em células a combustível ou à 
obtenção de combustíveis líquidos, podendo 
ter outras finalidades além da energia elétrica. 

Diversos estudos de silvicultura e de engenharia 
florestal relacionam o poder calorífico da madeira à 
umidade, sendo que, para cada espécie, encontra-
se uma determinada gama de valores de poder 
calorífico típico. Esse fator caracteriza quais são as 
espécies adequadas para combustão dentro de um 
processo termodinâmico. Assim, uma espécie é 
considerada energética se, além de ter um 
crescimento de formação de biomassa vertiginoso, 
também possui um elevado poder calorífico. 

A lenha, ao ser cortada, apresenta elevada 
umidade interna, de cerca de 160% em base seca. 
Devidamente armazenada (ao ar), após dois 
meses, estima-se uma umidade média de 35%. 
Após seis meses, seu teor médio de umidade será 
de cerca de 20%, também dependendo do local de 
armazenagem. 

Define-se a umidade em base seca como a relação 
avaliada em kgágua/kgmaterial seco nas condições de 
queima, como expresso na equação (2), 

( ) ssts MMMU /100 −=                (2)  

Onde, Us é a umidade percentual em base seca e 
Mt e Ms correspondem respectivamente aos valores 
de massa de uma mesma amostra nas condições 
úmida e seca. 

Obtêm-se dois tipos de poder calorífico para cada 
espécie florestal: um, considerando o calor latente 
necessário para a condensação da água resultante 
de sua combustão, e outro sem considerá-lo.  
Chamamos de poder calorífico inferior (pci) ao que 
considera o calor latente, e de poder calorífico 
superior (pcs), desconsiderando-o.  Assim, o poder 
calorífico que nos interessa é o inferior. 

A Tabela 2 relaciona a dependência do poder 
calorífico inferior de diversas biomassas em relação 
à sua umidade em base seca. 

Tabela 2: Poder calorífico inferior de diversas biomassas 
Umidade da Madeira 

(%) 
Poder calorífico inferior 

(MJ/kg) 
0 18,7 

10 16,8 
20 15,2 
30 13,8 
60 10,8 

100 8,2 
160 5,7 

Com a Tabela 2, pode-se obter um modelo 
matemático que reproduz tal correlação de valores, 
por exemplo, adotando um polinômio de quarta 
ordem, chamando por "u" a variável "umidade da 
madeira em porcentagens", gerando-se o gráfico da 
Figura 3. 
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Figura 3: Curva do Pci pela umidade de biomassas 

Diante dessa solução, adotou-se a equação (3) no 
modelo para simulação, generalizando-a para todas 
as espécies de cultivos florestais. 

De forma semelhante à cana de açúcar – na 
presente opção energética, que utiliza cultivos 
florestais – o custo do transporte da matéria prima é 
um componente importante na planilha de custos, 
razão pela qual, sugere-se locar a usina 
termoelétrica próximo à região produtora da 
biomassa. A Tabela 3 apresenta simplificadamente 
os custos de fretes típicos para o transporte de 
madeira, conforme valores praticados na região de 
Telêmaco Borba, no Paraná, de acordo com 
informação concedida pela área de transporte da 
Indústria Klabin de Celulose, instalada naquele 
município. 

Tabela 3: Tabela de Fretes Típica para Transporte de 
Madeira em Telêmaco Borba-PR. 

Distância em [km] Custo Típico [R$/ton]: 
12,5 3,61 
22,5 5,27 
32,5 6,88 
42,5 8,53 
52,5 10,15 
62,5 11,79 
72,5 13,41 
82,5 15,06 

4.2 Equacionamento do Modelo 

Relação entre o poder calorífico inferior e a 
umidade da madeira, equação (3): 

]10.054,1110.15,910.73,410.02,11[ 3253749 uuuuPciPci bs
−−−− −+−+=   (3) 

onde: 
Pci = Poder calorífico inferior da biomassa na 
umidade "u" em [MJ/kg]; 
u = Umidade da madeira em [%]; 
Pcibs = Poder calorífico inferior da biomassa - base 
seca em [MJ/kg]. 
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Relação entre área em hectares com área em 
Km2, equação (4): 

AkAh 01,0=
                                                 (4) 

onde: 
Ah = Área em hectares [ha]; 
Ak = Área em quilômetros quadrados [km2]. 

Relação entre massa com volume e densidade 
específica da madeira, equação (5): 

DmdVmdMmad .=                     (5) 

onde: 
Mmad = Massa da madeira em [ton]; 
Vmd = Volume da madeira em [m3]; 
Dmd = densidade específica da madeira em 
[ton/m3] ou [g/cm3]. 

Relação de Transferência, conforme 
modelagem, equação (6): 

MJ
Wh

RT == 7,55                                      (6) 

onde: 
RT = Relação de transferência energética 
considerada pela modelagem em [Watt-hora/MJ]. 

Produtividade Florestal média anual com 
Produtividade Florestal total anual por área, 
equação (7): 

A
Ptot

Pmed=                                                 (7) 

onde: 
Pmed = Produtividade Florestal anual média por 
área em [ton] ou [m3]; 
Ptot = Produtividade Florestal anual total em [ton]; 
A = Área Cultivada em [ha] ou [km2]. 

Combustível médio horário com a Produtividade 
Florestal total anual, equação (8): 

8766
Ptot

Cb =                                                    (8) 

onde: 
Cb = Combustível médio horário em [ton/h]. 

Método de determinação do poder calorífico 
inferior médio do combustível, equação (9): 

totCbCbPciPcimed �= /).(             (9) 

onde: 
Pcimed = Poder calorífico inferior médio do 
combustível em [MJ/kg]; 

Pci = Poder calorífico inferior na umidade "u" de 
cada espécie de biomassa em [MJ/kg]; 
Cb e Cbtot = Combustível médio horário por 
espécie e total em [ton/h]. 

Determinação do poder calorífico inferior médio 
por área de cultivo, equação (10): 

PaPciPCA .=                                 (10) 

onde: 
PCA = Poder calorífico inferior médio por área em 
[GJ/ha.ano]; 
Pa = Produtividade média por área em [ton/ha.ano]. 

Taxa de exergia média de entrada da caldeira, 
equação (11): 

CbtotPcimedExe .=                (11) 

onde: 
Exe = Taxa de exergia de entrada da caldeira em 
[GJ/h]. 

Energia média anual medida em TEP (Toneladas 
Equivalente de Petróleo), equação (12): 

ExeTEP .41,209=                       (12) 

onde: 
TEP = Energia em toneladas equivalente de 
petróleo em [TEP/ano]. 

Potência efetiva equivalente média, equação 
(13): 

1000
.

Exe
RTPe=

                                       (13) 

onde: 
Pe = Potência elétrica gerada, sendo RT=55,7 
(modelagem) em [MW]. 

Energia "firme" anual produzida, equação (14): 

PeEg .766,8=                                        (14) 

onde: 
Eg = Energia elétrica gerada por ano em 
[GWh/ano]. 

Potência nominal da usina, equação (15): 

PePu .1,1=                                            (15) 

onde: 
Pu = Potência nominal da usina equivalente em 
[MW];



 
Espaço Energia                                                                                                                       Edição número 04 – Agosto 2006 

 

Balanço de Carbono - Estimativas preliminares: 
Massa anual de seqüestro de CO2, equação (16): 

PtotMCO .4657,12 =                (16) 

onde: 
MCO2 = Massa de CO2 seqüestrada em [ton/ano]. 

Massa anual de emissões de CO2, equação (17) 
ou considerando o processo, equação (18): 

�= CfCbECO .2                                (17)  

EftEfcExeECO /)..8766.(10.7,24 3
2

−=    (18) 

onde: 
ECO2 = Fator de emissões de carbono x 1000 em 
[ton/ano]; 
Cf = Concentração de carbono típica de cada 
espécie de biomassa combustível em [%]; 
Efc = Eficiência da combustão em [%]; 
Eft = Eficiência térmica em [%]. 

Estimativa do custo de transporte da madeira: 

Com a Tabela 3, pode-se obter um modelo 
matemático que reproduz com boa aproximação, os 
valores não-lineares apresentados, convertendo 
porém, para a forma dolarizada e englobando a 
massa média anual total de madeira a ser colhida e 
transportada, conforme equação (19): 

[ ])(11,0)(10)(10.2,1)(10.51.
53,1 243649 DDDD

Us
Ct +−+−= −−−    (19) 

onde: 
Ct = Custo de transporte de madeira em [U$/ton]; 
Us = Cotação do dolar em [R$/U$]; 
D = Distância média da região de produção à usina 
em km]. 

Estimativa do custo de madeira como 
combustível: 

Compreende o custo anual dolarizado da produção 
e da remuneração pelo uso da terra, conforme 
equação (20): 

Us
CpRp

AcCc
+= .                                                 (20) 

onde: 
Cc = Custo do combustível (madeira) em [U$/ton]; 
Ac = Área total cultivada em [ha]; 
Rp = Remuneração por uso do solo em 
[R$/ha.ano]; 
Cp = Custo da produção em [R$/ha.ano]. 

Estimativa preliminar do custo da energia 
elétrica gerada: 

Compreende todas as naturezas de custos, 
incorporando os custos estimados pelas equações 
(19) e (20), custo referente ao investimento 
anualizado, considerando-se U$1.000,00/kW de 
potência instalada e custo operacional, composto 
por uma grandeza fixa, estimada em 
U$20.000,00/MW de potência instalada e outra 

variável, estimada em U$ 1,00/MWh gerado, 
conforme equação (21): 

1
.8766

).70000( +++=
Pe

PuCtCc
CE           (21)  

onde: 
CE = Custo da energia elétrica gerada em 
[U$/MWh]. 

Fatores de Comparação com Outras 
Alternativas Energéticas:  

Hidroeletricidade: Considerando a energia gerada 
por hidroelétricas no SIN (Sistema Interligado 
Nacional), ano base 2003, de 306 TWh/ano, e 
relacionando com a superfície total dos 
reservatórios do país, de 30.605 km2, ter-se-á uma 
relação de densidade energética aproximadamente 
igual a 10 GWh/km2.ano. O RDe é a relação 
percentual de energia que se obtém com os 
parâmetros em simulação conforme modelo, nessa 
mesma área "inutilizada" pela hidroeletricidade, 
equação (22): 

Ak
Ef

RDe
.10=                                            (22) 

onde: 
RDe = Fator de comparação da energia gerada por 
área entre cultivos florestais e hidroeletricidade em 
[%]; 
Ef = Energia gerada efetiva em [MWh]. 

O Modelo também compara a densidade de 
potência (nominal) com as Usinas de Balbina e 
Sobradinho que, juntas, possuem 21,5% da área 
total dos reservatórios do país. 

Gás Natural: Considerando o custo da energia 
gerada por gás natural em torno de 45 U$/MWh, o 
fator CGNV, prevê quanto, percentualmente, seu 
custo será maior que o custo da energia gerada 
pelos cultivos florestais, conforme parâmetros em 
simulação, Equação (23): 

100.1
45

�
�

�
�
�

� −=
CE

CGNV                      (23) 

onde: 
CGNV = Fator de comparação de custo energia GN 
pelo custo energia gerada pelo CF em [%]. 

Cana de Açúcar: 

Considerando que a produção média de álcool é de 
92 litros por tonelada de cana com poder calorífico 
inferior de cerca de 4.977 kcal/litro de álcool (20,84 
MJ/litro) e que cerca de 25% da cana é bagaço, 
com um poder calorífico inferior a 50%, de 1.790 
kcal/kg (7,5 MJ/kg), desenvolve-se um balanço 
energético por área comparando-se a eficiência 
energética do cultivo florestal com os parâmetros 
em simulação em relação à cana de açúcar. Para 
efeitos comparativos, o modelo referenciou a região 
do Arenito Caiúa, no Noroeste do Paraná, onde a 
produtividade média da cana de açúcar é Ptac=73 
ton/ha.ano.  Então, segundo a equação (24): 
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PtacAc

Efcc
.

10.3235,4100 2−−=        (24) 

onde: 
Efcc = Eficiência da densidade energética do cultivo 
florestal em relação à da cana de açúcar em [%]; 
Ptac = Produtividade anual da cana de açúcar em 
[ton/ha.ano]. 

4.3 Exemplos de Simulação 

Primeira Simulação: Considere-se a situação de 
um cultivo florestal composto por: 

• 520 ha de bosques naturais, 450 ha de 
acácias, 280 ha de pau-jacarés, 2.750 ha de 
eucaliptos, 1.120 ha de gurucaias, 750 ha de 
bracatingas e 540 ha de grevíleas; 

• Esses cultivos encontram-se distribuídos numa 
área total de 64 km2, representando 20% dessa 
área e à uma distância média da usina de 10 
km; 

• A remuneração aos produtores rurais pelo uso 
do solo será de R$ 550,00 por ano por hectare; 

• Estima-se o custo da produção em R$ 
200,00/ha.ano com uma cotação do dólar a R$ 
2,30 e o teor de umidade da madeira a 25%. 

Segunda Simulação: Considere-se a situação de 
um cultivo florestal composto por: 

• 1.520 ha de eucaliptos, 1.020 ha de grevíleas e 
550 ha de pau-jacarés; 

• Esses cultivos encontram-se distribuídos em 
uma área total de 31 km2, representando 20% 
dessa área e a uma distância média da 
instalação da usina de 7 km. 

• A remuneração aos produtores rurais seguirá o 
mesmo critério das usinas de cana 
[Consecana], ou seja, 40 toneladas de cana 
por alqueire paulista por ano, isto é, 
aproximadamente R$ 450,00/ha.ano base 
2005. 

• Estima-se o custo de produção em 
R$150,00/ha.ano, dólar a R$ 2,55 e teor de 
umidade da madeira a 30%. 

5 Discussão e Análise Preliminar de 
Viabilidade da Proposta 

As Tabelas 4 e 5 apresentam indicativos 
promissores de viabilidade da proposta, por meio 
de comparações com outras alternativas 
energéticas tradicionais. Verifica-se que o custo da 
energia elétrica gerada apresenta-se menor do que 
a mesma energia proveniente do gás natural. Já o 
balanço de densidade energética mostra-se, no 
mínimo, compatível com a da cana de açúcar, sem 
recorrer à monocultura, e com utilização produtiva 
de áreas rurais, sem alagamentos.  

Numa síntese, esse trabalho procurou estruturar um 
modelo de simulação para a análise de viabilidade 
de um possível programa de fomento voltado à 
produção de matéria prima como um recurso de 
energia renovável, proveniente da silvicultura, de 
forma semelhante à desenvolvida pelo país nos 
anos 70, através do Programa Pró-Álcool.  

Ou seja, de um lado a concessionária de energia 
faria contratações de longo prazo com um sistema 
produtivo em que os pequenos e médios produtores 
rurais seriam os maiores beneficiados por uma 
nova opção econômica, atendendo aos princípios 
de sustentabilidade ecológica, ambiental e social. 
Para o setor elétrico, as vantagens oferecidas por 
essa alternativa energética são diversas, tais como 
o incremento da oferta de energia, estabilidade do 
sistema na subtransmissão, geração distribuída 
(descentralização regional de fontes) e melhoria na 
confiabilidade do sistema. 

Sob o aspecto da viabilidade da proposta, no que 
tange à questão social, cabe mencionar que, além 
dos produtores rurais e de cooperativas 
agropecuárias beneficiadas diretamente, haveria 
outros beneficiados indiretos, muito embora tenha 
se optado por não inserir tais números no modelo 
para simulação, dada a subjetividade própria da 
economia. 

Cabe, entretanto, enfatizar a viabilidade da 
proposta quanto à geração de empregos. Para 
exemplificar, pode-se citar o caso de duas usinas 
termoelétricas de 10 MW, cujo combustível sejam 
cavaco e resíduos de madeira: Uma delas é a 
Usina de Itaquatiara (AM), com 44 empregos 
diretos na Central e oito indiretos. Outra é a Usina 
de Piratini (RS), que demanda cerca de 25 
empregos diretos na Central. A criação de 
empregos no interior também contribuiria com a 
economia local e para o desenvolvimento regional. 

Os agricultores deveriam receber as orientações 
técnicas referentes ao cultivo de espécies 
adequadas, podendo receber mudas e outros 
incentivos, bem como as necessárias garantias 
contratuais. Teriam, assim, uma alternativa 
econômica a mais para a sua manutenção. 

As empresas ou cooperativas agropecuárias, por 
sua vez, seriam também beneficiadas pela 
cogeração de energia, por constituir-se numa opção 
que apresenta maior eficiência termoelétrica, 
obtendo ganhos através da geração e 
comercialização de energia elétrica, ao invés de 
despesas para seu custeio. 

Um cuidado especial na busca da auto-
sustentabilidade diz respeito à manutenção da 
diversidade ambiental, evitando a monocultura e 
outras formas de agressão ambiental. Assim, o 
presente modelo de simulação foi estruturado 
buscando contemplar a diversificação de culturas 
florestais e quantificar aspectos ambientais. 
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Tabela 4: Apresentação das entradas e saídas de dados do primeiro exemplo de simulação: 

>> CF=[520 7;450 5;280 4;2750 1;1120 6;750 3;540 2];Dmed=10; Rp=550;Cp=200;Us=2.30;UMID=25;  
>> simula 

AREAS CULTIVADAS: (em hectares) 
[    eucalipto     grevilea      bracatinga     pau-jacare     acacia      gurucaia        bosque nat  ] 
           2750           540               750                  280                450             1120                 520 

RESULTADOS OBTIDOS: 
[  Energia Ano:        Potencia        Custo Energia:   ] 
[   (GWh/ano)          Usina(MW)         (U$/MWh)         ] 
        109.99               13.802                 30.451 

[ BALANÇO DE CARBONO (em mil ton/ano):     ]   [PCI MEDIO NA UMIDADE ESPECIFICADA:] 
[ Emissao CO2      Sequestro CO2     Emissao O2]   [em kcal/kg     em MJ/kg ] 
        57.96                214.66                 156.06              3588.9            15.023 

FATORES DE COMPARAÇAO COM OUTRAS ALTERNATIVAS (gas natural, cana de açucar e hidroeletricidade): 
[GasNatural   CanaAçucar  HidroElet      ]    [COMPARAÇAO DENSIDADE POTENCIA(em kW/km2):] 
[CGNV >(%)   Efcc <(%)       RDeMed(%)   ]   [Balbina    Sobradinho   NaAreaCultivada             ] 
    47.777          10.253            17.159                105.93          249.17              215.32 

OUTROS DADOS: 
[Exergia/Massa  Exergia/Ano  Prdt V/Ano     Prdt M/Ano    BçEngt/Ano  ] 
[    Gcal/ton          Tcal/ano       mil m3/ano     mil ton/ano    TEP/ano        ] 
         3.5889            472.06          206.19            131.53            47206 

Tabela 5: Apresentação das entradas e saídas de dados do segundo exemplo de simulação: 

>> CF=[1520 1;1020 2;550 4];Dmed=7; Rp=450;Cp=150;Us=2.55;UMID=30;simula 

AREAS CULTIVADAS: (em hectares) 
[    eucalipto     grevilea     pau-jacare    ] 
         1520           1020           550 

RESULTADOS OBTIDOS: 
[  Energia Ano:        Potencia        Custo Energia:   ] 
[   (GWh/ano)          Usina(MW)         (U$/MWh)         ] 
       52.109                6.5389                 25.053 

[ BALANÇO DE CARBONO (em mil ton/ano):     ]   [PCI MEDIO NA UMIDADE ESPECIFICADA:] 
[ Emissao CO2      Sequestro CO2     Emissao O2]   [em kcal/kg     em MJ/kg ] 
      27.46                       105.72                    76.857             3452.5             14.452 

FATORES DE COMPARAÇÃO COM OUTRAS ALTERNATIVAS (gas natural, cana de açucar e hidroeletricidade): 
[GasNatural   CanaAçucar  HidroeElet    [    [COMPARAÇÃO DENSIDADE POTENCIA(em kW/km²):] 
[CGNV >(%)    Efcc <(%)       RDeMed(%)  ]    [Balbina    Sobradinho   Na AreaCultivada             ] 
 79.617              8.6825             16.864                105.93          249.17              211.62 

OUTROS DADOS:  
[Exergia/Massa  Exergia/Ano  Prdt V/Ano     Prdt M/Ano    BçEngt/Ano  ] 
[    Gcal/ton          Tcal/ano       mil m3/ano     mil ton/ano    TEP/ano        ] 
       3.4525             223.65           106.03             64.778            22365 

 

A utilização da biomassa para fins energéticos se 
insere hoje como uma alternativa recente e de 
caráter complementar, constituindo-se em 
possibilidade de aproveitamentos inovadores para 
subprodutos e resíduos até então geradores de 
passivos ambientais. Essa realidade, entretanto, é 
transitória, face à perspectiva de que nas próximas 
décadas a demanda à produção sustentada de 
grandes quantidades de biomassa seja 
preponderante, capaz mesmo de substituir os 
atuais combustíveis fósseis. 

Deve-se frisar, no entanto, o caráter preliminar 
deste estudo, que tem por objetivo levantar 
perspectivas de progresso para o projeto – 
estratégia imediata em vista da problemática 
energética de um futuro não muito distante. 

6 Conclusões 

a) Neste trabalho analisou-se a situação 
energética mundial, nacional e estadual, cujo 
diagnóstico fundamental sugere a necessidade 
de priorização urgente das fontes renováveis 
na composição da matriz energética. 

b) Dentre as opções de energias renováveis 
disponíveis, o trabalho apresenta a opção 
florestal, baseada na possibilidade do 
desenvolvimento de um programa de cultivos e 
colheitas auto-sustentáveis, voltado à obtenção 
de recursos energéticos. 

c) Como instrumento de análise de viabilidade da 
opção florestal, este trabalho apresenta um 
modelo de simulação, que mostrou-se efetivo, 
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estruturado para trabalhar com as diversas 
variáveis envolvidas no processo de cultivo e 
na geração de energia elétrica, segundo 
técnicas convencionais de conversão. 

d) Na análise preliminar de viabilidade feita neste 
trabalho, com base nos dados obtidos pelo 
modelo proposto, a opção energética 
apresentada mostra-se viável e com bons 
indicativos em prol da conquista de uma matriz 
energética renovável e sustentável, tanto 
ecológica quanto socialmente. 
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Abstract: Different methods and equations are 
used for defining the rockfill size for end-dump river 
closure. These experimental and theoretical studies 
are difficult and complex, with a large quantity of 
variables related which present considerable 
differences among them, and do not present an 
adequate sizing criterion which is evidenced by a 
brief bibliographic review and a practical application 
based on data from a reduced scale model study. 
As a consequence, reduced scale modelling is still 
the best procedure available for obtaining good 
results. However, this technique presents some 
problems as far as the similarity between model 
and prototype is concerned: the scale effects. The 
main contribution of this article consists of an 
experimental research programme, along with its 
results and conclusions, aiming at identifying the 
real cause of the scale effects. 

Resumo: Diversos métodos e equações são 
utilizados para se definir o tamanho do 
enrocamento de ensecadeiras construídas em 
ponta de aterro. Esses estudos teórico-
experimentais são complexos e difíceis, com 
grande número de variáveis envolvidas que 
conduzem a resultados discrepantes entre si, não 
se conseguindo um adequado dimensionamento 
do enrocamento, que é evidenciado através de 
uma breve revisão bibliográfica e uma aplicação 
prática com base em dados de um estudo em 
modelo reduzido. Como conseqüência dessas 
dificuldades, os estudos em modelos reduzidos 
continuam se constituindo no melhor procedimento 
capaz de conduzir a bons resultados. Essa técnica 
experimental, entretanto, ainda apresenta 
aspectos não totalmente esclarecidos no que se 
refere à transposição de resultados do modelo ao 
protótipo, que são os efeitos de escala. A principal 
contribuição desse artigo é a apresentação de 

uma investigação experimental, com seus 
resultados e conclusões, na busca de se encontrar 
a real causa desses efeitos. 

Palavras-Chave: Dimensionamento, Ensecadeira, 
Ponta de aterro, Enrocamento. 

1 Introdução 

Dentre os diversos métodos de desvio do rio para 
a construção de hidrelétricas, segundo o Comitê 
Internacional de Grandes Barragens – CIGB [2], 
as ensecadeiras de enrocamento lançadas em 
ponta de aterro passaram a ser amplamente utili-
zadas a partir de 1960. Todavia, devido à grande 
quantidade de variáveis envolvidas, os estudos 
teórico-experimentais para dimensionamento do 
material do enrocamento tornam-se complexos e 
apresentam diferenças importantes entre si, não 
se conseguindo um adequado dimensionamento, 
o que foi comprovado através da aplicação desses 
métodos e equações com base nos dados obtidos 
em um estudo em modelo reduzido. Assim sendo, 
em obras de maior responsabilidade, onde maior 
grau de precisão é necessário, os estudos em 
modelos reduzidos continuam constituindo-se no 
melhor procedimento, conduzindo a bons 
resultados por permitir analisar detalhadamente as 
condições específicas de uma dada configuração 
natural e diversas alternativas para o desvio do rio. 
Contudo, essa técnica experimental apresenta 
aspectos não totalmente esclarecidos no que se 
refere à transposição de resultados do modelo ao 
protótipo, ocasionados por efeitos de escala 
decorrentes da imposição prática de limitar as 
dimensões do modelo. Na tentativa de se definir 
qual a origem desses efeitos de escala, 
usualmente atribuídos à ação viscosa do fluxo no 
entorno do material do enrocamento, desenvolveu-
se uma investigação experimental. As 
observações efetuadas e as informações delas 
decorrentes permitiram identificar aquela que deve 
ser a causa principal da ausência de semelhança 
nas simulações em modelos reduzidos. 
Possibilitam, também, numa primeira 
aproximação, avaliar a natureza das correções a 
considerar na transposição de resultados do 
modelo ao protótipo. 

2 Revisão bibliográfica 

Em 1936, no 2º Congresso de Grandes Barragens, 
em Washington, D.C., Izbash [5] apresentou um 
enfoque sistemático da correlação entre a 
velocidade e o diâmetro estável de enrocamentos 
expostos à ação dinâmica da água. Essa 
correlação foi inicialmente desenvolvida para 
fechamentos por lançamento transversal uniforme 
e posteriormente teve sua aplicabilidade verificada 
para fechamentos em ponta de aterro. Em 1946, 
Blanchet [1] buscou aperfeiçoar o trabalho de 
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Izbash, apresentando uma fórmula similar. A partir 
de então, novos modelos conceituais e equações 
começaram a ser propostos, utilizando os próprios 
estudos de Izbash baseados na velocidade crítica 
de arrastamento e outros, tais como equações 
baseadas na distribuição logarítmica de 
velocidades, equações empíricas, equações 
baseadas na tensão tangencial crítica, na potência 
específica do escoamento, observações de campo 
e resultados obtidos em modelos reduzidos. 

Na Tabela 1, apresentam-se as equações dos 
diversos métodos em suas formas de aplicação 
utilizadas pelo autor dentre os enfoques mais 
conhecidos que tratam da questão. Destaca-se 
que, para a aplicação prática, foram adotadas 
simplificações e assumidos valores médios de 
variáveis e outras constantes envolvidas, cujo 
detalhamento encontra-se em Pereira [8]. 

Além das equações relacionadas, há duas 
abordagens diferentes estudadas por Sandover [9] 
e Das [3] [4]. 

Sandover, em seu estudo, procurou estabelecer a 
largura mínima da brecha da ensecadeira 
construída por ponta de aterro para a qual se daria 
o início do processo de arrastamento de material 
de diâmetro D. Dois métodos foram desenvolvidos 
para determinação da largura da brecha: o Método 
da Velocidade Crítica e o Método da Velocidade 
Logarítmica. No Método da Velocidade Crítica, 
Sandover estabeleceu que a instabilidade do 
material era causada pela velocidade média do 
escoamento pela brecha. Partindo do trabalho de 
Izbash, Sandover relacionou a velocidade crítica 
(Vcr) com a largura da brecha (b).  

No Método da Velocidade Logarítmica, Sandover 
aplicando estudos de Prandtl e Nikuradse ao fluxo 
pela brecha, fez uma análise mais detalhada, em 
que foi assumida uma distribuição logarítmica de 
velocidades, normal à frente de avanço da 
ensecadeira.  

Em ambos os métodos, a determinação da brecha 
mínima ou do diâmetro crítico é feita por tentativas 
através de gráficos obtidos experimentalmente. 

Considerando as diversas variáveis pertinentes ao 
problema, Das realizou um programa de 
verificações experimentais e uma análise 
dimensional que permitiu efetuar correlações 
empíricas de parâmetros essencialmente 
adimensionais, chegando à relação expressa na 
equação 1. 

f (D/h , Fo , m) = 0                                 (1) 

onde D é o diâmetro do material, h a profundidade 
do escoamento, Fo o número de Froude do 
escoamento de aproximação e m o fator de 
contração [(B-b)/B], sendo B a largura total do rio e 
b a largura da brecha da ensecadeira. Com base 

em tais parâmetros, apresentou curvas para a 
determinação direta do diâmetro do material 
estável. 

Tabela 1: Resumo das equações dos diversos métodos. 
EQUAÇÕES FUNDAMENTADAS NA 

VELOCIDADE CRÍTICA 

Vcr = 4,893 D  , p/ C = 0,86 
Izbash 

Vcr = 6,828 D  , p/ C = 1,20 
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EQUAÇÕES FUNDAMENTADAS NA TENSÃO 
TANGENCIAL CRÍTICA 

Shields D6,615Vcr =  

Zeller D5,859Vcr =  

Andrews D3,822Vcr =  

MÉTODOS ESPECÍFICOS 
Pariset e 
Hausser 2/3

m
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2
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−
=  

Potência 
Específica 
do Escoamento 

D = 0,897 (q ∆H)1/6 

onde: 
Vcr = velocidade crítica de arrastamento do 

material lançado em água corrente   [m/s]; 
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C = coeficiente determinado experimentalmente, 
sendo: = 0,86 para a situação em que não há 
apoio lateral para o material analisado; 

= 1,20 para a situação em que há 
apoio lateral para o material analisado; 

g = aceleração da gravidade   [m/s2]; 
D = diâmetro nominal do material estável   [m]; 
∆H = desnível entre seções a montante e a jusante 

da ensecadeira   [m]; 
(Ub)cr = velocidade de fundo crítica   [m/s]; 
Ss = densidade relativa do material do 

enrocamento; 
φ = ângulo de repouso do material a seco (regra 

geral φ =α + 10o); 
α = ângulo da superfície do enrocamento com a 

horizontal; 
h = profundidade média do escoamento [m]; 
He = altura da ensecadeira   [m]; 
Hm = profundidade do escoamento a montante da 

ensecadeira   [m]; 
q = vazão específica   [m3/s.m]. 

A partir de informações e análise de fechamentos 
por ponta de aterro de diversas obras, a Comissão 
Internacional de Grandes Barragens – CIGB [2] 
apresentou recomendações gerais para as 
dimensões do material hidraulicamente estável 
para diferentes condições de escoamentos, 
referentes aos estágios inicial e final do 
fechamento de um rio por ponta de aterro. 

A Tabela 2 apresenta essas dimensões em termos 
do peso do material, sendo este referido ao 
diâmetro médio D50  (conceito da esfera de peso 
equivalente). 

Tabela 2: Peso unitário de materiais para lançamento por 
ponta de aterro (densidade relativa do material: Ss = 2,4) 
– Comissão Internacional de Grandes Barragens [2]. 

Primeiro Estágio Estágio Final 

Desnível 
DH 
(m) 

Condições 
de águas 
profundas 
(acima de 
3 vezes o 
desnível) 

Pequenas 
profundidades 
(abaixo de 2 

vezes o 
desnível) 

Grandes 
perdas 

admissív. 
de 

material 

Perdas 
não-

admissív. 
de 

material 

0,5 2-10 kp  10 kp 100 kp 

1,0 60 kp 0,5 – 1 tf 120 kp 0,5 – 1 tf 

2,0 500 kp 5 – 10 tf 1 tf 5 -10 tf 

3,0 2 tf  4 tf 20 tf 

4,0   8 tf 50 tf 

3 Comparação entre os métodos de 
dimensionamento 

Para possibilitar uma análise das diversas 
equações e métodos de dimensionamento 
relacionados, foram utilizados dados obtidos do 
Relatório dos Estudos Hidráulicos em Modelo 
Reduzido do Aproveitamento Hidrelétrico de 
Segredo, realizado por Olinger [7], obtendo-se os 

diâmetros estáveis que foram comparados com os 
obtidos no estudo do modelo. 

Nas Figuras 1 a 3 apresentam-se os resultados 
em forma gráfica, com o diâmetro estável (D) em 
função da velocidade crítica de arrastamento (Vcr). 
Os gráficos são separados conforme os critérios 
de estabilidade fundamentados na velocidade 
crítica (Figura 1), na tensão tangencial crítica 
(Figura 2) e em métodos específicos (Figura 3). 
Para manter-se menos densa a plotagem, 
facilitando a análise dos resultados, só se 
repetiram os dados referentes a Izbash (C = 0,86 e 
C = 1,20), Shields e os obtidos nos estudos em 
modelo reduzido desse fechamento, ajustando-se 
também a eles uma reta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Relação Vcr x D - Aplicação aos dados do 
modelo fechamento UHE Segredo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Relação Vcr x D - Aplicação aos dados do 
modelo fechamento UHE Segredo. 
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Figura 3: Relação Vcr x D - Aplicação aos dados do 
modelo fechamento UHE Segredo. 

3.1 Observações sobre os diversos métodos 
analisados 

Como observado nos gráficos, houve grande 
dispersão dos resultados. Os critérios 
fundamentados na “velocidade crítica” e na 
“tensão tangencial crítica”, conduzem, como regra 
geral, a resultados muito próximos, desde que 
referidos a condições físicas similares, isto é, 
desde que escoamentos, materiais de fundo e 
características de teste sejam semelhantes. Em 
outras palavras, as aparentes defasagens são 
devidas mais a diferenças nos fenômenos físicos 
analisados do que em diferenças conceituais. 
Particularmente ajustadas a fechamentos em 
ponta de aterro, as equações de Izbash para 
C = 1,20 (maciços em que há interação entre os 
blocos que o constituem no sentido de estabelecer 
as forças resistentes ao movimento), de Bouvard e 
a equação obtida a partir do critério de Shields, 
quando na sua aplicação se adotam algumas 
simplificações, geraram resultados praticamente 
iguais, e as demais retas resultaram na mesma 
declividade, porém divergentes somente quanto à 
posição, ou seja, quanto ao coeficiente de 
proporcionalidade.  

A equação que se pode considerar como geral 
tem a forma básica expressa em (2). 

Vcr ∝∝∝∝ D1/2                                               (2) 

com Vcr representando a velocidade na vizinhança 
dos blocos e D seu diâmetro equivalente. 

Os métodos específicos para a definição de 
condições de estabilidade de ensecadeiras 

construídas em água corrente de modo geral não 
conduziram a resultados consistentes quando 
aplicados a um canal hipotético de grande largura 
e a um estudo de fechamento efetivamente 
realizado em modelo e no protótipo. A dispersão 
dos resultados foi acentuada e pode, até mesmo, 
ter resultado em parte de falhas na definição de 
parâmetros utilizados nas duas aplicações, o que, 
na realidade, mostraria a dificuldade de utilizar 
esses métodos sempre que as condições às quais 
forem aplicados não forem muito parecidas com 
aquelas em que os métodos foram estabelecidos. 
Inclui-se, também, nos designados métodos 
específicos, o conjunto de recomendações do 
CIGB. Essas recomendações, além de subjetivas, 
parecem representar informações que tendem a 
superdimensionar o material necessário a 
fechamentos, em especial aqueles com desníveis 
superiores a 3,00 m. Talvez contribua para esse 
superdimensionamento a origem das informações 
utilizadas. Se as recomendações se 
fundamentaram em dados de diversos protótipos 
(Figura 4) [6], é natural o superdimensionamento, 
pois os materiais utilizados indicam dimensões 
quase sempre maiores que as correspondentes à 
equação de Izbash com C = 0,86 (blocos não 
integrados ao maciço) ou da mesma ordem de 
grandeza que de um cubo isolado. 

Os resultados de modelo reduzido, como regra 
geral, tendem a subdimensionar o material a ser 
empregado em um fechamento, com o 
subdimensionamento tanto mais marcado quanto 
menor a dimensão do material utilizado nos testes, 
como ilustrado na Figura 6, em que a linha de 
melhor ajuste aos resultados experimentais é 
comparada à reta de Izbash para C = 1,20, à qual 
converge nitidamente no entorno do diâmetro 
equivalente a 20 mm. 

É usual atribuir essa defasagem a “efeitos de 
escala” e, em particular, à variação dos efeitos da 
viscosidade sobre a tensão tangencial crítica, 
como estabelecido no diagrama de Shields. Essa 
interpretação é, contudo, questionável e não 
parece esclarecer e permitir quantificar as 
defasagens observadas em modelos reduzidos.  

Essa mesma tendência à constância da relação 
entre a tensão tangencial adimensional crítica τ∗ 
para a ausência de efeitos viscosos interferindo no 
mecanismo de arraste também é visível na relação 
dimensional entre a tensão tangencial crítica – τoc 
– e o diâmetro equivalente do material de fundo – 
D – da Figura 5 (D ∝ τoc). Dela, por outro lado, fica 
bem evidente que a alteração do mecanismo por 
ação viscosa nos menores diâmetros não tende a 
fazer com que o menor material se encontre em 
condições estáveis devido à ação viscosa e sim o 
oposto, isto é, a ação viscosa não conduz à 
redução da ação dinâmica e sim ao seu aumento. 
De fato, a condição de estabilidade com a 
presença da ação viscosa faz com que o diâmetro 
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aumente, ou seja, material estável sem a presença 
da ação viscosa teria menor diâmetro (passagem 
de 2 mm a 1,3 mm) como destacado no gráfico da 
Figura 5, exatamente o oposto do que ocorre com 
os resultados obtidos em modelo reduzido, em 
que passar do resultado do modelo ao protótipo – 
sem ação viscosa – implica em aumentar o 
diâmetro do material (no caso do diâmetro de 2 
mm, passar a aproximadamente 3,8 mm – Figura 
6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Relação “Velocidade do Escoamento x 
Peso/Diâmetro dos Blocos” (V x P x D) [6] 

Mesmo sem uma análise precisa e detalhada 
dessa aparente inconsistência, fica claro que as 
defasagens dos resultados obtidos em modelo 
reduzido não se explicam pelos critérios usuais 
utilizados na análise da estabilidade de leitos 
móveis, em particular o critério de Shields. As 
diferenças encontradas devem-se, também, a 
efeitos de escala com outra origem, pois são 
típicas a resultados em que as dimensões do 
material resultaram reduzidas devido à menor 
escala do escoamento analisado. 

Na tentativa de se definir sua real origem, foi 
desenvolvida uma investigação experimental no 
Centro de Hidráulica Prof. Parigot de Souza – 
CEHPAR, na Universidade Federal do Paraná – 
UFPR, descrita a seguir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Relação Diâmetro x Tensão Tangencial Crítica 
de Shields (D x τoc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comparação dos dados do CEHPAR com a 
equação de Izbash, para C = 1,20 (Dimensões de 
modelo) 

4 Investigação experimental 

Baseando-se no fato de que os efeitos viscosos 
merecem maior cuidado nos estudos do transporte 
de material sólido, e acreditando serem os 
causadores dos efeitos de escala, os ensaios 
limitaram-se à obtenção dos perfis de velocidades 

 

Relação empírica D=0,30∆H

Modelo Rance (Goddet)

Cubo isolado (EUA Corps of Engin.)

Protótipo: Passamaquoddy (Goddet)

Modelo: Bonneville (EUA Corps of Enginneers)

Protótipo Foz do Areia

Modelos diversos CEHPAR

Protótipo (CIGB – Anexo 02)

___ _ _ ___



 
Espaço Energia                                                                                                                  Edição número 04 – Agosto 2006 
 

junto ao material na frente de avanço da 
ensecadeira. As características básicas dos testes 
realizados estão apresentadas na Tabela 3. 

As velocidades foram determinadas segundo três 
linhas em relação à linha do fluxo de aproximação: 
0o, 45o e 90o. Em cada uma delas, efetuaram-se 
leituras a partir de três profundidades, A, B e C, 
perpendicularmente ao talude da ensecadeira, 
sendo A junto ao fundo, no pé da ensecadeira e B 
e C a um terço e dois terços da profundidade 
acima de A, no sentido do talude, 
respectivamente. A Figura 9 apresenta o esquema 
geral da localização dos pontos de medida. Então, 
partindo-se perpendicularmente do talude, nos 
pontos A, B e C, com um tubo de Pitot-Prandtl e 
um gabarito para fixação dos pontos de leitura 
(Figuras 7 e 8), mediram-se as velocidades em 
vários pontos, obtendo-se os respectivos perfis. 

Tabela 3: Dados básicos dos testes realizados 

Características Teste 01 Teste 02 Teste 03 

Largura do canal 0,80 m 1,60 m 2,40 m 

Profundidade do 
escoamentoa 

montante 
0,20 m 0,40 m 0,60 m 

Vazão 14,817 l/s 83,818 l/s 230,974 l/s 

Velocidade 
média do fluxo 

de aproximação 
0,09261 m/s 0,13097 m/s 0,16040 m/s 

Diâmetro médio 
do material 2,42 mm 4,92 mm 7,42 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Tubo de Pitot-Prandtl posicionado para leitura a 
45º. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Teste em execução 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Definição dos pontos de medida 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS 

Nas Figuras 10 a 12 apresentam-se os resultados 
obtidos nos três testes relacionando-se (v/U) e 
(h/H). 

Nesses gráficos: 

v = velocidade do fluxo medido com tubo de Pitot- 
Prandtl; 
U = velocidade média do fluxo de aproximação; 
h = distância do ponto de medida à ponta de aterro 
(perpendicularmente); 
H = profundidade do fluxo de aproximação. 

A adimensionalização (v/U) x (h/H) foi feita para se 
ter parâmetros bem definidos e de exata 
correlação entre os três canais. Como as três 
estruturas são geometricamente semelhantes 
inclusive no que se refere à rugosidade dos 
contornos, seria de se esperar que, a menos de 
efeitos de escala, também resultassem 
semelhantes os escoamentos, ou seja, os perfis 
de velocidade deveriam ser semelhantes entre si e 
iguais às relações entre velocidades em pontos 
homólogos. De forma mais simples, os perfis 
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adimensionais de velocidade, com a velocidade 
média de aproximação (U) e a profundidade do 
escoamento de aproximação (H) como parâmetros 
normalizadores, deveriam ser iguais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10: Relação (v/U) x (h/H) – Seção A 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11: Relação (v/U) x (h/H) – Seção B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 12: Relação (v/U) x (h/H) – Seção C 

5 CONCLUSÕES 

Os perfis de velocidades que se obtiveram foram 
confrontados e mostraram diferenças muito 
importantes entre si, em especial no que se refere 
aos resultados com o modelo de menor escala. As 
diferenças, no entanto, não se restringem à 
vizinhança imediata do contorno; estendem-se por 
todo o campo de fluxo no entorno da ponta de 
aterro e são marcadamente mais acentuadas nos 
alinhamentos a 0o e a 45o do que no alinhamento 
a 90o, indicando a inexistência de semelhança em 
todo o processo de aceleração do escoamento ao 
longo do espigão. Contrariamente ao que seria 
normal esperar, as maiores velocidades relativas 
foram registradas no modelo de menor escala, 
mesmo nos pontos vizinhos ao contorno. Uma 
explicação plausível para esse resultado é que 
nele resultaram menos marcados os processos de 
estagnação e de turbulência, com o que foi a 
condição que menos se afastou das 
características que teria um escoamento potencial 
em torno da mesma configuração. Sem 
contestação, no entanto, é a existência muito clara 
das diferenças de um escoamento a outro ou, o 
que é o mesmo, existem efeitos de escala quando 
se passa de dimensões típicas de uma ponta de 
aterro reproduzida com material da ordem de 
grandeza de 2,5 mm para configurações típicas a 
materiais granulares com ordens de grandeza de 
5 mm e 7,5 mm. 

As defasagens dos resultados obtidos em modelo 
reduzido não se explicam pelos critérios usuais 
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utilizados na análise de estabilidade de leitos 
móveis, em particular o critério de Shields. 

A natureza dos ensaios efetuados, por outro lado, 
não permitiu qualificar e quantificar os efeitos de 
escala e nem era esse o seu objetivo. Seria, 
contudo, interessante realizar uma investigação 
experimental específica para analisar com 
detalhes a estrutura do escoamento junto ao 
contorno sólido, para melhor avaliar e quantificar a 
ação dinâmica. O fato da posição de desequilíbrio 
do enrocamento estar freqüentemente na região 
de aceleração do fluxo (aproximadamente na 
seção B a 45o) mostra a importância que tem a 
configuração da ponta de aterro, o campo de 
velocidades e a distribuição das tensões 
tangenciais sobre o maciço curvo. 

Antes que se obtenham informações mais 
precisas sobre a natureza exata do efeito de 
escala, tanto sob o ponto de vista quantitativo 
quanto sob o aspecto qualitativo, sugerem-se 
fatores de correção com base na Figura 6, 
apresentados na Tabela 4. 

Na ausência de estudos em modelo reduzido, em 
conformidade com as equações de Izbash, 
Bouvard e Shields,considera-se adequado utilizar 
a equação simplificada, expressa em (3). 

Vcr = 6,72D1/2                                     (3) 

Considerando-se a velocidade Vcr da ordem de 
grandeza da energia cinética correspondente ao 
desnível ∆H, Vcr

2/2g = ∆H, e substituindo-se na 
equação simplificada (3), chega-se à equação (4).  

 D = 0,43∆∆∆∆H                                            (4) 
 
Tabela 4 : Fatores de correção propostos 

D50 
Fator de 
Correção 

Valor Corrigido para 
Transposição ao Protótipo 

2,00 mm 2,00 4,00 mm 

3,00 mm  1,67 5,00 mm 

4,00 mm  1,50 6,00 mm 

5,00 mm 1,45 7,25 mm 

7,50 mm 1,25 9,40 mm 

10,00 mm 1,20 12,00 mm 

15,00 mm 1,03 15,50 mm 

20,00 mm 1,00  20,00 mm 
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