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Desenvolvimento e inovação são temas que têm recebido a atenção das 
corporações nos últimos anos. Grandes e pequenas empresas têm feito 
uso de incentivos para desenvolver programas e projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, em busca da diferenciação por meio da inovação. 
Recentemente foi promulgada a chamada “Lei do Bem”, a qual reflete 
uma nova visão política e uma nova estratégia na tentativa de colocar o 
país na vanguarda da tecnologia, promovendo o crescimento, a 
qualificação e a capacitação de pessoas. Entretanto, ainda é necessária 
uma reviravolta na mentalidade das empresas cuja missão exige uma 
postura de constante evolução, no sentido de quebrar velhas regras e 
pensamentos e de assimilar uma nova mentalidade voltada à inovação. O 
resultado imediato que deve ser produzido pela empresa passa a ser 
apenas uma pequena parcela da estratégia empresarial, a qual começa 
a incorporar uma visão de preparação, formação e especialização 
voltadas aos resultados em médio e longo prazos, os quais determinarão o 
sucesso da empresa. 
 
Projetos inseridos nesse contexto têm contribuído com este veículo 
científico, relatando novos métodos, processos e resultados obtidos em 
programas voltados à inovação por meio de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D). Este número do periódico Espaço Energia conta com quatro artigos 
que relatam trabalhos em disciplinas relacionadas à área de energia. 
 
A automação distribuída de subestações de energia elétrica é tema de 
um projeto de P&D realizado por profissionais da Copel por meio do 
programa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo objetivo 
é conceber e desenvolver um modelo que contemple inteligência 
computacional localizada para prover agilidade no processo de controle 
e supervisão de subestações. A solução descrita contempla “centros de 
operação virtuais”, os quais, devido à sua natureza dinâmica, podem se 
reconfigurar em decorrência de eventos com reflexos significativos no 
sistema. O modelo proposto é baseado numa tecnologia chamada 
“multiagentes”. Essa tecnologia permite que agentes distribuídos sejam 
dotados de inteligência para tomar decisões que lhes competem ou 



contribuir com outros agentes para que o processo de tomada de decisão 
seja satisfatório. 
 
A questão da automação e otimização também é abordada em um 
artigo que apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta 
computacional que auxilia no processo de elaboração de escalas de 
trabalho em centrais de atendimento telefônico. Essa aplicação envolve 
um grande volume de informações, e leva em consideração restrições 
normais de funcionários, tais como férias, folgas semanais e número 
máximo de horas consecutivas em atividade, além de outras restrições que 
tornam a proposta diferenciada, quais sejam, as preferências individuais e 
outras necessidades da central de atendimento. 
 
Desenvolvimento sustentável é o foco do trabalho sobre mercado de 
carbono e geração de energia por meio de pequenas centrais 
hidrelétricas. O artigo analisa os impactos causados pela comercialização 
dos créditos de carbono na atratividade econômico-financeira desses 
empreendimentos, e ressalta a importância de investimentos em infra-
estrutura e a descentralização da geração de energia no país, 
especialmente nas proximidades dos centros de carga, contribuindo para 
o bom funcionamento do Sistema Interligado Nacional. 
 
Por último, um trabalho interessante sobre planejamento de redes 
secundárias de distribuição é descrito, o qual utiliza uma técnica de 
inteligência computacional chamada algoritmos genéticos. Nessa técnica, 
as possíveis soluções de um problema são representadas por uma 
população de indivíduos, cujos genes sofrem modificações com vistas à 
otimização do resultado final. O objetivo prático do trabalho é fornecer 
uma maneira de melhorar o nível de tensão no circuito em análise levando 
em consideração parâmetros tais como a troca de bitola de cabos e a 
mudança de faseamento de carga. Um ponto relevante desse trabalho é 
o fato de que sua aplicação é a rede secundária, uma vez que a maior 
parte dos trabalhos na literatura científica aborda a rede primária. 
 
Esta edição da revista Espaço Energia, de número 05, traz uma outra 
novidade. A revista agora pode ser acessada com seu conteúdo integral 
na Internet. O endereço é http://www.espacoenergia.com.br. Os modelos 
com instruções para submissão de artigos estão disponíveis no website. 
Esperamos que este número seja de interesse e de grande valia aos 
leitores. Submissões de artigos são muito bem-vindas. 
 

Klaus de Geus 
Editor 
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Development and innovation have received significant attention from 
corporations in recent years. Small and large companies have made use of 
incentives in order to develop research and development programmes and 
projects, aiming at achieving differentiation by means of innovation. A new 
law has recently been passed, the so-called “Lei do Bem”, which reflects a 
new vision in politics and a new strategy, in an attempt to place the 
country in the technology vanguard, fostering the development and the 
qualification of people. However, a change of direction is still necessary as 
far as the mentality of businesses is concerned. Their mission requires a 
posture of constant evolution, which can break old rules and thoughts as 
well as incorporate a new mentality towards innovation. The immediate 
output of the company then turns out to be only a small part of the 
corporate strategy, which begins to embody a vision towards preparation, 
formation and specialization directed to results in the medium and long 
terms, which in turn will determine the success of the company. 
 
Projects within this context have contributed to this scientific vehicle, 
reporting new methods, processes and results obtained in programmes 
directed to innovation through research and development (R&D). This issue 
of Espaço Energia encompasses four papers which report works in 
disciplines related to the energy sector. 
 
Distributed substation automation is the theme of an R&D project executed 
by professionals and researchers at Copel, by means of a programme 
managed by Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), whose aim is 
to conceive and develop a model which provides local computational 
intelligence in order to improve the process of substation control and 
supervision. The solution proposed in the paper describes “virtual operation 
centres”, which, due to their dynamic nature, can reconfigure themselves 
once events with significant impacts on the system take place. Such 
proposed model is based on a technology called “multi-agents”. This 
technology can be used to endow distributed agents with intelligence to 
make decisions which solely depend on them or to contribute with other 
agents so that the decision making process is satisfactory. 



 
The issue of automation and optimization is also addressed in another 
paper which presents the development of a computational tool to help in 
the process of scheduling phone attendant shifts. This application involves a 
large volume of information, and takes into consideration ordinary 
restrictions related to those employees, such as vacation period, rest day 
once a week and maximum time of uninterrupted activity, as well as further 
restrictions, which make this proposal unique, namely, individual 
preferences and other needs of the attendance service. 
 
Sustainable development is the focus of a paper on the market of carbon 
and energy generation by means of small hydro power plants (SHPPs). The 
paper analyses the impacts caused by the commercialization of carbon 
credits as regards the economic-financial attractiveness of this kind of 
enterprise, and emphasizes the importance of investments in infrastructure 
and the decentralization of energy generation in the country, especially in 
the regions close to load centres, contributing to the performance of the 
national interconnected grid. 
 
Lastly, an interesting work on planning of secondary power distribution grid 
is described, which makes use of a computational intelligence technique 
called genetic algorithms. With this technique, possible solutions for a 
specific problem are represented by a population of individuals, whose 
genes go through alterations in order to optimize the final result. The 
practical aim of this work is to provide means of improving the voltage level 
in the circuit under analysis taking into account parameters such as the 
replacement of cable width and the change of phases. A relevant point in 
this work is the fact that it addresses the secondary power grid, since most 
works described in the scientific literature approach the primary power grid. 
 
This issue number 05 of Espaço Energia introduces another novelty. The 
periodical and all its contents can now be accessed on the internet. The 
address is http://www.espacoenergia.com.br. The templates containing 
instructions for paper submission are available on the website. We hope this 
issue be of interest and of great value to its readers. Paper submissions are 
always welcome. 

 
Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Abstract: The main purpose of this paper is to 
analyse distributed computing technology which 
can be used in substation automation systems. 
Based on performance comparative results 
obtained in laboratory, a specific model for 
distributed substation automation is proposed 
considering the current model employed at Copel 
– Companhia Paranaense de Energia. The 
proposed model is based on the multi-agents 
technology, which has lately received special 
attention in the development of distributed systems 
with local intelligence. 

Keywords: Substation Automation, Distributed 
Computing, Multi-agents Systems. 

Resumo: Este artigo tem como objetivo fazer uma 
análise de tecnologias de computação distribuída 
que podem ser utilizadas em sistemas de 
automação de subestações. Com base em 
resultados comparativos de desempenho obtidos 
em laboratório, um modelo específico de 
automação distribuída de subestações é proposto 
considerando o modelo atual empregado na Copel 
– Companhia Paranaense de Energia. O modelo é 
baseado na tecnologia de multiagentes, a qual 
tem recebido especial atenção no 
desenvolvimento de sistemas distribuídos com 
inteligência localizada. 

Palavras-Chave: Automação de Subestações, 
Computação Distribuída, Sistemas Multiagentes. 

1 Introdução 

Uma das grandes dificuldades na gestão de 
sistemas tradicionais de automação no contexto 
de sistemas elétricos consiste na carência de 
intercâmbio automatizado entre protocolos e 
plataformas distintos. Devido à natureza da 
comunicação provida pela internet, torna-se 
polêmica a viabilidade de sua utilização no 
contexto de automação de sistemas elétricos, por 
terem estes requisitos que necessitam 
processamento em tempo real, além de 
necessitarem um alto grau de segurança. 
Entretanto, alguns autores reivindicam que a 
utilização da internet nesse contexto é viável, 
alicerçada pelos avanços tecnológicos alcançados 
na área de comunicação e redes de 
computadores [1]. 
 
Considerando a estrutura de rede estabelecida na 
Copel – Companhia Paranaense de Energia, 
objetiva-se, por meio deste trabalho, avaliar 
tecnologias de computação distribuída com vistas 
a estabelecer uma arquitetura para operação de 
subestações por meio da intranet corporativa. A 
operação de subestações automatizadas na Copel 
é subdividida em diversos centros regionais, cujos 
sistemas de controle de operação não estão 
integralmente conectados entre si, o que resulta 
em falta de flexibilidade nas atividades de controle 
e operação. 
 
Este artigo apresenta algumas arquiteturas e 
soluções descritas na literatura para abordar a 
questão de computação distribuída em sistemas 
elétricos, em sua grande maioria baseadas em 
sistemas multiagentes e em tecnologia internet. 
Apresentam-se também um estudo de cenários e 
a proposta de um modelo de sistema distribuído 
de automação de subestações. Além disso, um 
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estudo comparativo do relacionamento entre 
tecnologias e plataformas que podem ser 
utilizadas em implementações de soluções 
distribuídas é apresentado. Os resultados dos 
testes obtidos permitem importantes conclusões 
pertinentes a soluções computacionais no que 
tange às tecnologias e plataformas utilizadas. 

2 Arquiteturas distribuídas em automação 

Algumas abordagens de arquiteturas distribuídas 
são descritas na literatura científica, em várias 
áreas de aplicação. A maioria das aplicações 
SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition) faz uso da tecnologia de agentes, 
como descrito na seqüência. 
 
Ebata et al. [2] propõem a utilização de uma 
intranet como plataforma para um sistema SCADA 
e relatam resultados preliminares de testes. O 
trabalho foca em desempenho e confiabilidade em 
tempo real, os quais constituem fatores que 
implicam na solução de alguns problemas. Essas 
soluções, por sua vez, exigem a ampliação da 
arquitetura SCADA. 
 
Buse et al. [3] descrevem uma arquitetura 
genérica que aplica a metodologia de sistemas 
multiagentes em automação de subestações. Os 
autores alegam que os sistemas de automação e 
controle de sistemas elétricos atuais, baseados no 
modelo SCADA, apesar de oferecerem 
desempenho e confiabilidade adequados, não 
apresentam flexibilidade no que diz respeito a 
acesso aberto a informações. Por sua natureza 
inerentemente distribuída, os sistemas elétricos 
são alvo de aplicação de sistemas de controle 
baseados em agentes, os quais provêem maior 
autonomia para cada parte constituinte do sistema 
elétrico. 
 
Nessa arquitetura, agentes são designados para 
diferentes funções, tais como monitorar e controlar 
o sistema elétrico, ler dispositivo, armazenar 
dados e prover interface gráfica, e se comunicam 
por meio de mensagens. A recuperação de 
informações pode ser feita por meio de agentes 
móveis, os quais trafegam pela rede, ou por meio 
da identificação de agentes responsáveis por 
tarefas específicas e troca de mensagens entre 
eles. 
 
Hopkinson et al. [4] descrevem o desenvolvimento 
de um ambiente de simulação distribuído. Eles 
alegam que os simuladores atuais na área de 
sistemas elétricos de potência modelam de 
maneira precisa sistemas de potência do passado, 
os quais eram controlados como grandes parques 
regionais de potência sem elementos significativos 
de comunicação. Entretanto, uma vez que 
sistemas de potência estão cada vez mais 

adotando sistemas de controle e proteção que 
fazem uso de redes de computadores, tais 
simuladores estão cada vez menos capazes de 
predizer o provável comportamento da malha de 
potência resultante. 
 
Similarmente, as ferramentas usadas para avaliar 
novos protocolos e sistemas de comunicação 
foram desenvolvidas sem a devida atenção aos 
papéis que eles podem ter em cenários de 
potência. Essa ferramenta utiliza múltiplos 
sistemas comerciais e de pesquisa para 
preencher a lacuna. Segundo os autores, o 
sistema permite que usuários encapsulem de 
maneira transparente o comportamento de 
sistemas complexos que abranjam domínios 
múltiplos por meio do uso de um framework 
simples baseado em agentes. 
 
Li et al. [5] reivindicam que todos os sistemas 
SCADA baseados na web se defrontam com 
questões relacionadas ao desempenho em tempo 
real e à confiabilidade de controle de supervisão. 
Seu trabalho considera o sistema SCADA em toda 
a sua extensão como uma aplicação baseada na 
web, decompõe cada pedaço do software de 
aplicação em um conjunto de componentes de um 
website, e esquematiza o projeto de um 
subsistema de controle de supervisão e de um 
subsistema de aquisição de dados com base no 
modelo de camada de serviços em três níveis, o 
qual adiciona flexibilidade e escalabilidade ao 
sistema e permite que este se beneficie de toda a 
tecnologia internet disponível, tais como 
arquitetura aberta, protocolo de comunicação 
padrão e módulos de aplicação maduros. 
 
Prayurachatuporn and Benedicenti [6] descrevem 
como o desenvolvimento de um protocolo de 
serviço de diretório, que utiliza tecnologia de 
agentes, aumentou a confiabilidade teórica do 
sistema SCADA. Segundo os autores, a utilização 
da tecnologia de agentes é adequada por permitir 
distribuição, a qual inerentemente promove 
redundância, e modularidade, a qual promove 
versatilidade. 
 
As três características principais de um sistema de 
agentes que são vantajosos para um sistema 
SCADA são: 

� modularidade; 
� comunicação; 
� mobilidade. 

 
A utilização de agentes móveis no protocolo de 
um sistema de controle distribuído requer: 

� um ambiente runtime para que os 
agentes possam ser executados; 

� uma interface padrão para interações; 
� serviços para a criação, migração e 

encerramento de agentes móveis; 
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� suporte à mobilidade e comunicação de 
agentes enquanto provê de segurança 
tanto os hosts quanto os agentes. 

 
Agentes têm que ser identificados de maneira 
inequívoca no ambiente em que operam. Isso 
possibilita que o controle, a comunicação, a 
cooperação e a coordenação dos agentes 
ocorram. Um agente pode ser acessado onde 
quer que esteja, o que possibilita a implementação 
de um mecanismo seguro quanto a falhas, no qual 
múltiplas cópias de um agente podem ser ativadas 
em diferentes localidades, melhorando assim, de 
maneira efetiva, a confiabilidade do sistema. 
 
Uma outra aplicação de tecnologia de agentes no 
contexto de proteção e controle de sistemas 
elétricos, funcionando sobre uma intranet, é 
descrita por Shono et al. [7]. Os autores propõem 
uma plataforma para agentes móveis em tempo 
real, a qual permite: 

� sincronizações entre múltiplos agentes 
em um ambiente distribuído; e 

� redundância para resolver problemas de 
comunicação. 

 
Uma aplicação descrita nesse trabalho, a qual 
utiliza a plataforma de agentes em tempo real, 
subdivide os agentes em: 

� agentes de configuração: Utilizados para 
configurar relés de proteção. De acordo 
com o comportamento do sistema 
elétrico, eles podem permanecer em um 
relé específico para mudar suas 
configurações de proteção e controle; 

� agentes de análise: Utilizados para a 
coleta de dados para análise de falhas no 
sistema elétrico, esses agentes móveis 
são responsáveis também por planejar 
suas próprias rotas de viagem entre os 
dispositivos e, caso as informações 
coletadas sejam insuficientes para 
análise, executar um replanejamento de 
rota. 

� agentes de patrulha: Utilizados para a 
coleta de informações sobre as 
condições de operação dos 
equipamentos. 

 
Seki et al. [8] desenvolveram um protótipo de um 
sistema de processamento de informação de 
sistemas de energia baseado na web. Entretanto, 
em seu estágio inicial, o protótipo contempla 
apenas informações sobre falhas de energia. Sua 
arquitetura, que segundo os autores assegura 
flexibilidade e escalabilidade em sistemas de 
energia, consiste de: 

� uma camada de aplicação baseada em 
web browser; 

� uma camada de modelo de informação 
que reflete o comportamento do sistema 
de energia; e 

� uma camada de gerenciamento de 
objetos distribuídos utilizando CORBA e 
recursos de rede disponibilizados pelo 
sistema operacional. 

 
Yavnai [9] apresenta uma arquitetura distribuída e 
descentralizada para a organização, comando, 
controle e comunicação de um sistema 
multiagentes funcionando de forma cooperativa e 
autônoma. 
 
A motivação para a operação cooperativa 
autônoma tem sua sustentação na necessidade 
de executar missões críticas com restrições de 
tempo, recursos e disponibilidade que estão além 
da capacidade de um único agente. No caso dos 
agentes estarem geograficamente distribuídos, a 
operação cooperativa é uma abordagem 
adequada, fornecendo suporte a: 

� compartilhamento de informações; 
� compartilhamento de recursos; 
� alocação eficiente de recursos; 
� respostas orientadas a contexto e 

situação; 
� robustez e flexibilidade sob mudanças de 

condições; 
� redundância. 

 
Uma característica chave da arquitetura proposta 
é que todos os agentes são idênticos em relação 
à percepção, ao processamento de informação, à 
tomada de decisão, à capacidade de 
comunicação, independentemente de sua missão. 
Dessa forma um agente pode ser facilmente 
substituído no caso de falha. 

3 Infra-estrutura de interconectividade 

Uma arquitetura para automação distribuída de 
subestações, de acordo com o modelo 
apresentado na seção anterior, exige o 
estabelecimento de um arcabouço tecnológico, 
abrangendo desde tecnologias direcionadas à 
comunicação entre computadores até aquelas 
direcionadas a técnicas de controle e inteligência 
artificial. 
 
Muitas tecnologias de interconectividade têm sido 
abordadas e descritas na literatura. Dentre elas, 
podem-se destacar Sockets, Java Remote Method 
Invocation (RMI), web services e tecnologia de 
multiagentes. 

3.1 Sockets 

Sockets são estruturas que permitem que funções 
de software se interconectem. O termo é usado 
para especificar uma estrutura que faz com que 
rotinas de software na mesma máquina ou em 
máquinas diferentes possam se comunicar. 
Sockets são implementados em várias linguagens 
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de programação (Assembler, C, C++, Java, dentre 
outras) para a maioria dos sistemas operacionais 
existentes. Também são utilizados como core 
para tecnologias mais sofisticadas de 
comunicação, entre elas RMI, CORBA e Web 
Services. 

3.2 Java RMI 

RMI é um sistema que permite que um objeto 
sendo executado em uma JVM (Java Virtual 
Machine) invoque métodos de um objeto sendo 
executado em outra JVM, ou seja, RMI provê um 
mecanismo de comunicação entre programas 
escritos na linguagem Java. RMI define um 
conjunto de interfaces remotas que podem ser 
utilizadas para criar objetos remotos. 
Diferentemente de Sockets, que disponibiliza uma 
API (Application Program Interface) básica para 
manipulação de estruturas de comunicação,  a 
API RMI  fornece uma estrutura orientada a 
objetos de alto nível que encapsula toda a 
comunicação básica para acessar métodos 
remotos. 

3.3 Web services 

De acordo com o World Wide Web Consortium 
(W3C), a definição de web services, que pode ser 
encontrada na enciclopédia eletrônica Wikipedia 
(www.wikipedia.org), é a seguinte: Um web 
service é um sistema de software projetado para 
prover interação entre máquinas interoperáveis 
em uma rede. 
 
Uma das vantagens providas por web services é a 
facilidade de utilização. Entretanto, sua principal 
desvantagem reside no baixo desempenho 
quando essa tecnologia é comparada com outras, 
tais como RMI e CORBA, como conseqüência de 
seu formato baseado em texto. 

3.4 Sistemas multiagentes 

A tecnologia de sistemas multiagentes tem sido 
reconhecida como um conceito chave na 
construção de sistemas de controle distribuído, 
inteligente, auto-organizador e robusto [10]. 
 
Sistemas tradicionais centralizados são 
inadequados para satisfazer requisitos que dizem 
respeito à flexibilidade e à adaptabilidade, 
especialmente funcionalidades tais como 
detecção de falhas de uma parte do sistema e 
recuperação segura que minimize os impactos na 
funcionalidade do sistema como um todo. 
Adaptabilidade a mudanças no ambiente 
constituem outro fator importante, segundo Vrba 
[11]. 
 

Vrba também reivindica que, em um sistema 
multiagentes, cada agente individual é uma 
unidade autônoma e cooperativa com controle 
descentralizado. Sua funcionalidade de autonomia 
implica em que ele pode gerenciar seu 
comportamento sob o ponto de vista local, ou 
seja, ele tem conhecimento sobre seus objetivos 
locais, que são executados localmente sem a 
necessidade de controle centralizado. Entretanto, 
podem existir circunstâncias em que um agente 
não é capaz de atingir seu objetivo. Em um caso 
desses, o agente pode solicitar auxílio a outros 
agentes. A comunicação entre agentes também 
pode acontecer quando um replanejamento global 
ocorre, implicando na atribuição de novas tarefas 
aos agentes. 
 
Vrba também analisa várias plataformas 
multiagentes, incluindo em suas avaliações 
plataformas tais como JADE (CSELT), FIPA-OS 
(Emorphia), ZEUS (British Telecom), JACK (Agent 
Oriented Software), GRASSHOPPER 2(IKV++ 
Technologies AG), ADK (Tryllian), JAS (Fujitsu, 
HP, IBM, Sun), AgentBuilder (IntelliOne 
Technologies), MadKit (MadKit Team), Comtex 
Agent Plataform (Communication Technologies), 
Bee-gent (Toshiba) e Aglets (IBM Japan). Vrba faz 
uma análise mais específica sobre desempenho, 
entre as plataformas JADE, FIPA-OS, ZEUS e 
JACK. De maneira geral, a plataforma JADE, em 
seus testes, apresentou maior desempenho com 
relação às outras avaliadas. Os testes consistiram 
de um esquema serial e outro paralelo. No 
esquema serial, a comunicação entre um par de 
agentes opera de maneira sincronizada, ou seja, o 
agente remetente envia a segunda mensagem 
apenas depois de receber a resposta do agente 
destinatário relativa à primeira mensagem 
enviada. No esquema paralelo, o agente 
remetente envia todas as mensagens de uma só 
vez. Os testes também contemplaram a 
comunicação entre um par de agentes e entre dez 
pares de agentes. Além disso, contemplaram uma 
configuração com apenas um servidor, com um 
servidor e duas máquinas virtuais Java e com dois 
servidores. 
 
Baseado na abrangente avaliação feita no 
trabalho supramencionado, adotou-se neste 
trabalho a plataforma JADE. 
 
JADE provê um arcabouço para a implementação 
de sistemas multiagentes por meio de middleware 
compatível com a especificação FIPA, que é uma 
organização da IEEE Computer Society 
responsável por promover tecnologia baseada em 
agentes e a interoperabilidade de seus padrões 
com outras tecnologias. 
 
Uma vez que essa tecnologia é implementada 
inteiramente em Java, a plataforma pode ser 
distribuída em diversas máquinas, as quais não 
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precisam ter necessariamente o mesmo sistema 
operacional. 

4 Análise de relacionamentos entre 
tecnologias e plataformas de automação 
de subestações 

A tecnologia de agentes busca explorar heurística 
e inteligência local para, dentre outros objetivos, 
diminuir a necessidade de comunicação entre 
máquinas. Agentes podem tomar decisões e 
resolver problemas locais e, quando necessário, 
podem trocar informações e colaborar entre si 
para alcançar determinado objetivo. Esse 
esquema apresenta necessidade 
significativamente menor em termos de 
comunicação comparativamente a sistemas 
ingênuos ou com inteligência centralizada. 
 
Não obstante essa diferença na abordagem 
intrínseca a cada tecnologia, é importante saber 
qual é o desempenho provido pelas tecnologias 
para que se possa traçar parâmetros, levando em 
consideração a filosofia de cada uma delas. 
 
Para tanto, foram desenvolvidos alguns testes 
pertinentes à automação distribuída de 
subestações e às tecnologias envolvidas. 

4.1   Testes com a Máquina Virtual Java 

O mito de que aplicações em Java são lentas em 
relação àquelas desenvolvidas em linguagens de 
alto desempenho foi questionado nos testes de 
laboratório deste projeto, com o objetivo de obter 
uma real avaliação a respeito de seu desempenho 
frente a outras tecnologias, e sua pertinência a 
sistemas de automação. 
 
Os testes foram realizados utilizando uma 
máquina Pentium 2 com 128 MBytes de memória. 
As máquinas virtuais Java utilizadas foram ambas 
desenvolvidas pela Sun Microsystems, versões 
1.4.2 e 5.0. A opção “Hotspot server" e “Hotspot 
client” foram usadas em ambas as versões. O 
Hotspot server é utilizado para otimizar o 
desempenho no lado servidor. O Hotspot client, 
por sua vez, é utilizado para otimizar o 
desempenho no lado cliente [12]. 
 
Um conjunto abrangente de algoritmos foi utilizado 
para que os testes pudessem avaliar todos os 
principais aspectos. Alguns deles, que fazem uso 
de uma grande quantidade de memória, tiveram 
problemas na JVM 1.4.2, mas foram executados 
de maneira satisfatória na JVM 5.0. 

 
Uma observação importante é que ambas as 
versões da JVM apresentaram desempenhos 
similares no sistema operacional Linux, mas a 
versão 5.0 apresentou desempenho bem melhor 
em relação à versão 1.4.2 no sistema operacional 
Windows. 
 
A Tabela 1 apresenta um resumo dos testes de 
desempenho comparativo entre as linguagens 
Java e C++, com as duas versões de JDK e 
utilizando uma série de algoritmos. 
 
Tabela 1: Comparativo de desempenho entre diferentes 
versões de JDK e entre as linguagens Java e C++, 
utilizando um conjunto abrangente de algoritmos (tempo 
medido em segundos). 
 

 JDK 1.4.2 JDK 5.0   

algoritmo Java 
Java 

Server Java 
Java 

Server C++ 
Fibo (param = 
45) 39,0 29,4 51,2 30,1 59,1 

hash2 24,0 19,5 24,1 19,9 0,4 

hash 6,0 5,9 5,1 5,4 2,0 

heapsort  51,0 46,9 46,0 46,2 47,3 

matrix  51,0 35,2 53,7 39,2 28,1 

methcall  38,0 4,8 33,4 4,9 26,2 

nestedloop 46,0 37,6 47,7 37,8 20,0 

objinst   25,8  28,8 43,3 

strcat  7,0 5,4 5,3 4,7 3,4 

random 63,6 39,3 69,6 46,5 21,0 

sieve 25,0 22,9 26,1 20,2 19,3 
 
O website http://kano.net/javabench fornece dados 
comparativos interessantes que foram 
confirmados pelos testes realizados neste 
trabalho. Os algoritmos utilizados aqui são os 
mesmos daqueles apresentados no website. A 
versão 5.0 da JVM não é contemplada nos testes 
descritos no website kano.net, mas foram 
realizados para enriquecer o comparativo neste 
trabalho e comprovar o bom desempenho da 
tecnologia. Os resultados, em geral, confirmam 
que o desempenho de Java não necessariamente 
é inferior ao de C++, variando de acordo com os 
aspectos dos algoritmos. O desempenho de Java 
com o HotSpot Server mostrou ser melhor do que 
o de Java com o Hotspot Client. Fica também 
evidente a discrepância de desempenho 
dependendo da natureza dos recursos 
computacionais necessários, levando à conclusão 
de que, quando o desempenho é uma questão 
chave, a natureza do tipo de processamento 
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específico da aplicação deve ser levada em 
consideração na escolha da linguagem. 

4.2  Comparativo de desempenho de diferentes 
tecnologias 

Uma das maneiras de avaliar a adequabilidade 
das tecnologias de computação distribuída, 
mencionadas neste trabalho, na questão da 
automação de subestações consiste em testes de 
desempenho. 
 
Entretanto, deve-se ter em mente que soluções 
que utilizam diferentes tecnologias de distribuição 
podem (e devem) ter também diferentes 
arquiteturas. Quando se utilizam sistemas 
multiagentes, por exemplo, tem-se por princípio a 
implantação de inteligência local, a qual minimiza 
a necessidade de comunicação. Pode-se dizer, 
portanto, que a adequabilidade de sistemas 
multiagentes em relação a outra tecnologia não 
pode ser julgada apenas pelo seu desempenho 
apresentado, mas todo o seu paradigma deve ser 
considerado. 
 
Os testes de desempenho fornecem, mesmo 
assim, importantes informações que podem 
subsidiar decisões quanto à utilização dessas 
tecnologias. 
 
O estudo contempla um servidor contendo uma 
subestação, a qual contém interfaces para as 
diferentes tecnologias. Os clientes fazem 
requisições à  subestação. Nos testes,  todos os 
clientes implementados com as tecnologias 
testadas fazem a mesma requisição, a saber, a 
recuperação dos pontos de estado da subestação 
de maneira síncrona. O cliente da plataforma 
JADE necessita uma adaptação para funcionar de 
maneira síncrona, isto é, o fim da requisição se dá 
no momento em que o servidor responde com os 
dados solicitados. 
 
Os clientes foram implementados como testes do 
JUnit (framework para testes de regressão) e 
executados pela ferramenta JMeter (aplicação 
desktop puramente Java que permite a execução 
de testes funcionais e a medição de 
desempenho). Testes foram executados para 
comparar as tecnologias levando-se em 
consideração também o número de requisições 
simultâneas a serem atendidas pelo servidor. O 
produto utilizado nos testes com Web services foi 
o Sun Java Application Server Platform Edition 8. 
 

Os testes foram executados por duas máquinas 
cliente com as mesmas características de 
processamento e memória acessando de forma 
não simultânea um servidor (Pentium IV, 2,6 GHz, 
512 MBytes de memória interna, com sistema 
operacional Windows XP). Esse procedimento foi 
utilizado para minimizar um possível impacto da 
rede corporativa nos resultados. Com esse 
mesmo objetivo, cada conjunto de requisições 
simultâneas (5, 10, 25, 50, 100) do teste foi 
executado três vezes, sendo computadas as 
médias das amostras dos dois computadores 
cliente. 
 
A Figura 1 apresenta um diagrama que mostra o 
tempo necessário para que uma requisição seja 
emitida e atendida utilizando cada uma das quatro 
tecnologias estudadas. Cada requisição usada 
nos testes é constituída de um array de 10 
elementos de dupla precisão (double). Os 
resultados obtidos demonstram que a tecnologia 
RMI apresenta melhor desempenho que as 
demais, inclusive Sockets. Isso ocorre porque, 
embora RMI seja baseada em Sockets,  
implementa várias otimizações que influenciam 
diretamente no desempenho, como um pool para 
a reutilização das conexões Sockets instanciadas. 
 
Na implementação com sockets, o recurso de pool 
não foi utilizado, o que pode ser verificado no 
gráfico pela degradação dos resultados com o 
aumento da carga.  Nesse caso, a influência no 
desempenho foi maior no cliente, devido ao 
elevado número de conexões sockets criadas pelo 
sistema operacional.  Embora RMI adicione várias 
camadas de abstração sobre a tecnologia 
Sockets, apresenta um desempenho melhor na 
relação carga / desempenho devido às 
otimizações fornecidas em sua API. 
 
Web services apresenta tempo de resposta 
adequado para poucas requisições simultâneas. 
Quanto maior o número de requisições 
simultâneas, maior o consumo de recursos de 
máquina, tanto no cliente como no servidor, 
apresentado pela tecnologia web services. A 
tecnologia de agentes utilizando a plataforma 
JADE teve desempenho melhor que web services, 
porém pior que RMI e Sockets. Entretanto, deve-
se observar que a tecnologia de agentes, quando 
utilizada de acordo com sua filosofia, ou seja, 
considerando inteligência local, não apresenta alta 
demanda de comunicação. 
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Figura 1: Testes de desempenho entre as tecnologias RMI, web services, sockets e agentes (JADE) 

 
Deve-se considerar também que o 
desenvolvimento na plataforma JADE demanda 
maior elaboração por se tratar de um modelo 
assíncrono de comunicação e por possuir uma 
estrutura própria de desenvolvimento baseada em 
comportamentos. 

5 Modelo distribuído de automação de 
subestações 

A modernização dos sistemas de automação de 
subestações nas concessionárias de energia 
elétrica implica na adoção de uma abordagem 
específica no tocante à infra-estrutura legada. A 
substituição dessa infra-estrutura por outra que 
seja moderna, distribuída e que traga todos os 
benefícios em termos de flexibilidade, segurança e 
desempenho é possível, mas constitui uma tarefa 
penosa, além de incorrer em alguns riscos que 
devem ser analisados cuidadosamente. 
 
Na Copel, as subestações estão conectadas, por 
meio de um protocolo específico do sistema de 
automação, a cinco centros de operação de 
distribuição (CODs) e a nove centros de operação 
de transmissão (COEs), espalhados pelas regiões 
elétrico-geográficas do Estado do Paraná. Esses 
centros de operação não estão necessariamente 
conectados entre si, exigindo que cada 
subestação seja operada exclusivamente por meio 
do centro de operação ao qual pertence. 
 
O estudo de possíveis arquiteturas para o sistema 
de automação distribuída foi então baseado em 
um ambiente constituído de quatro camadas. A 
primeira camada é a plataforma do usuário ou 
operador. A segunda camada diz respeito ao 
núcleo de interação com o usuário, a qual 
basicamente consiste de um módulo servidor (seja 

centralizado ou distribuído) que pode estabelecer 
conexão com os outros componentes do sistema. 
A terceira é constituída dos centros de operação, 
e a quarta das subestações controladas pelos 
centros de operação. Essa situação é ilustrada na 
Figura 2. 
 
Os estudos demonstraram que, como primeira 
alternativa, é possível mesclar as camadas 2 e 3, 
concebendo um servidor distribuído com unidades 
servidoras nos centros de operação, não 
necessariamente em todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

subestações 

Figura 2: Modelo de quatro camadas de 
abstração de um ambiente de 
automação de subestações 

camada 3 
 

camada 2 camada 4 

Autentic. 

COE/
COD 

servidor 

camada 1 

interface 
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A alternativa derivada dos estudos de cenários 
aponta para uma arquitetura na qual as camadas 
2, 3 e 4 estão presentes em cada subestação, 
contemplando um servidor  que permita a 
comunicação entre subestações, ou seja, sem a 
presença de um servidor central. Entretanto, essa 
arquitetura, extremamente flexível, implica em 
significativa complexidade de gerência. 
 
Dessa forma, um modelo abstrato adequado que 
contemple um servidor distribuído aponta para a 
primeira alternativa, ou seja, uma arquitetura com 
três camadas, como ilustrado na Figura 3. A 
camada 2 é constituída de um ou mais servidores 
para prover redundância e anular problemas 
causados por falhas em um dos servidores. O 
papel exercido pelos centros de operação (COEs 
e CODs) é, neste modelo, exercido pelos centros 
de operação virtuais (COVs), os quais 
independem de localização física. 
 
O COV é uma sessão de operação de um 
conjunto de subestações por parte de uma equipe 
de operadores. A operação de uma subestação 
específica pode ser negociada entre COVs, uma 
vez que a subestação só pode ser controlada em 
um determinado instante por um único centro de 
operação. Isso significa dizer que os centros de 
operação físicos do modelo anterior são 
substituídos por centros de operação virtuais 
dinâmicos. Igualmente, um conjunto de 
operadores pode obter acesso a mais de um 
COV, por exemplo, numa situação emergencial 
em que o operador vinculado a um determinado 
COV necessite acesso a uma subestação 
vinculada a outro COV. 
 
A Figura 4 ilustra o modelo proposto de maneira 
mais detalhada. É relevante observar que a 
plataforma multiagentes engloba as camadas 2 e 

3. Na camada 3, cada subestação possui um 
container que pode abrigar vários agentes, que se 
comunicam com um container principal na 
camada 2, na qual é feita a comunicação entre a 
plataforma multiagentes e os operadores por meio 
do servidor de aplicação. Esse servidor provê 
serviços básicos, tais como HTTP e autenticação. 
 
Este modelo embute em sua arquitetura uma 
estrutura de negociação entre os agentes que 
representam os COVs. Dessa maneira, um COV 
pode negociar a possessão temporária de uma 
subestação com seu atual proprietário, por meio 
de regras pré-estabelecidas e regras baseadas no 
status do sistema. Por exemplo, uma das regras 
prioritárias consiste no fato de que nenhuma 
subestação pode ficar desacoplada de um agente 
operador e monitorador em qualquer instante. 
 
As negociações também levam em consideração 
os perfis dos operadores envolvidos, 
estabelecendo regras de prioridade que provêem 
determinado operador de maior ou menor poder 
em determinado instante. Por exemplo, a 
solicitação de controle de uma determinada 
subestação por parte de um operador de um COV 
pode ter maior ou menor prioridade de acordo 
com seu perfil. 
 
Esta arquitetura distribuída possibilita que nos 
agentes das subestações existam funções 
automatizadas que atuam independentemente do 
restante do sistema e que decisões que 
dependam de mais de uma subestação fiquem a 
cargo dos COVs. 
 
O importante nesse caso é a capacidade que as 
subestações têm de fornecer as informações 
necessárias para a tomada de decisão, de forma a 
não centralizar tarefas especificas que não 
requerem uma monitoração global. Isso também 
pode representar uma menor carga nos servidores 
centrais, diminuindo a necessidade de 
comunicação, de acordo com a filosofia de 
sistemas multiagentes. 
 
Neste trabalho, o desenvolvimento de um 
protótipo tem como objetivo validar os conceitos 
embutidos no modelo. Cada COV é representado 
por um agente registrado no serviço de diretório 
da plataforma JADE. Sempre que uma nova 
subestação é incorporada ao sistema, ela se 
anuncia aos COVs por meio do serviço de 
diretório. O processo de negociação é iniciado 
assim que a subestação faz uma chamada por 
propostas (Call for proposals – CPF) aos COVs 
disponíveis. Essa transação é feita de acordo com 
o protocolo FIPA (FIPA-Contract-Net) [13]. Seu 
objetivo é estabelecer, por meio de regras pré-
estabelecidas e do estado atual do sistema, o 
COV mais adequado para assumir o controle da 
subestação. 

Figura 3: Modelo de três camadas de 
abstração de um ambiente de 
automação de subestações 

camada 2 camada 3 

Autentic. 

subestações servidor / 
COV 

camada 1 

interface 
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A partir do momento que a subestação estiver sob 
supervisão de um determinado COV, ela se torna 
visível aos operadores a ele conectados. 
 
Da mesma maneira, operadores podem, por meio 
de seus agentes, negociar a transferência de 
controle de uma determinada subestação com 
outros ligados ao mesmo COV. Vale salientar que, 
se a negociação ultrapassar os limites de um 
COV, quem executa a negociação são os COVs 
envolvidos. No caso da desconexão de um 
operador, por exemplo, as subestações sob sua 
supervisão serão distribuídas entre os demais 
operadores do COV por meio de regras. A decisão 
final sobre a transferência de cada subestação 
está a cargo do próprio COV. 

6        Conclusões 

Este trabalho apresenta as tendências 
tecnológicas de sistemas distribuídos de 
automação no contexto de sistemas elétricos. 
Como pode ser visto na revisão de literatura, 
grande esforço tem sido feito na tecnologia de 
multiagentes. Apesar de muitos trabalhos 
apresentarem apenas protótipos, há indícios de 
que a tecnologia está madura o suficiente para ser 
utilizada de forma efetiva. 

 
Um modelo específico para a automação de 
subestações é proposto, o qual apresenta uma 
estrutura virtual dinâmica de controle e 
monitoração. Este modelo ainda deve ser avaliado 
de forma criteriosa, considerando-se os requisitos 
existentes no sistema de automação de 
subestações atual e os que são necessários à  
sua evolução frente às tecnologias disponíveis 
atualmente. 
 
Além disso, é apresentada uma avaliação das 
potencialidades de utilização de algumas 
tecnologias de distribuição com resultados 
práticos obtidos em laboratório. Tais resultados 
ratificam a tendência verificada na literatura, 
apontando para a utilização da tecnologia de 
multiagentes e, como conseqüência, a inclusão de 
inteligência localizada. 
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Abstract: To elaborate work schedules for telephonic 
attendance, the manipulation of a large volume of 
information is required, which makes the task more 
complex and subject to conflicts among the elements 
involved. The schedules of shifts, free times, vacations 
and duties are generated every month, but modifications 
in the course of the month can still occur. There are, 
among those schedules, links that need to be considered 
in their elaboration. In this context, the present work 
proposes the development of a tool capable of 
automating and improving the schedule generation based 
on operational research techniques and methods, 
performing the mathematical modelling stages, 
information organization, computational implementation 
and development of a user friendly interface. 

Keywords: Schedule automation, telephonic attendance, 
operational research, combinatory optimization. 

Resumo: Elaborar escalas de trabalho para a área de 
atendimento telefônico exige a manipulação de um 
grande volume de informações, o que torna a tarefa 
complexa e sujeita à ocorrência de conflitos entre os 
elementos envolvidos. As escalas são geradas 
mensalmente, podendo sofrer alterações no decorrer do 
mês. Devem ser considerados na elaboração das 
escalas os vínculos existentes. Nesse contexto, o 
presente trabalho propõe a implementação de uma 
ferramenta capaz de automatizar e otimizar a geração de 
escalas a partir de técnicas e métodos de pesquisa 
operacional, realizando as etapas de modelagem 
matemática, organização de dados, implementação 
computacional e desenvolvimento de uma interface 
amigável. 

Palavras-chave: Automação de scalonamento, 
atendimento telefônico, pesquisa operacional, otimização 
combinatória. 

 

1   Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo principal o 
desenvolvimento de algoritmos que dêem suporte à 
criação de uma ferramenta com interface amigável que 
utilize um método computacional para resolver o 
problema de escalonamento mensal de funcionários de 
centrais de atendimento telefônico. 

Outro alvo deste trabalho é a modelagem matemática do 
problema de modo que a solução obtida possibilite a 
geração de escalas de trabalho otimizadas. 

Com esse intuito, propôs-se o estudo das atuais técnicas 
de escalonamento, com foco em diversos tipos de 
problema, por meio de revisões bibliográficas. 

As informações necessárias para o desenvolvimento 
deste trabalho foram coletadas diretamente na Central 
de Atendimento Telefônico da Companhia Paranaense 
de Energia (Copel), localizada na cidade de Maringá. 
Isso foi de significativa importância para validar os 
resultados por proporcionar a visualização da solução em 
uma aplicação real. 

O problema descrito aqui ocorre uma vez por mês. Sua 
resolução manual pode levar horas ou mesmo dias. Além 
disso, sem apoio de uma ferramenta adequada, a 
solução fica sujeita a inconsistências nos dados, conflitos 
de horários e dependência de revisão e confirmação das 
informações.  

Espera-se, portanto, através da ferramenta em questão, 
possibilitar a redução dos custos com a geração de 
escalas de trabalho e aumentar a satisfação dos 
funcionários à medida que suas preferências são 
atendidas. 

2   Descrição do problema 

O escalonamento de mão-de-obra é uma tarefa bastante 
rotineira no contexto de grandes centrais de atendimento 
telefônico. Tal atividade envolve, basicamente, subdividir 
um determinado conjunto de teleatendentes entre 
diferentes horários de trabalho de forma a cobrir os 
postos de atendimento de acordo com a demanda, 
respeitando os direitos contratuais.  

Existe a preocupação das organizações em fornecer 
condições de trabalho que aumentem a satisfação dos 
funcionários. Dessa forma, quando se trata da 
elaboração de uma escala de trabalho, vale considerar 
fatores como preferências individuais de cada 
colaborador no que diz respeito a horários e turnos. 

Gerar as escalas de trabalho manualmente expõe o 
resultado a inúmeras possibilidades de falhas, 
principalmente se o número de funcionários for elevado. 
Além disso, o custo pode inviabilizar tal prática. 
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Esse fator motiva o desenvolvimento da ferramenta 
proposta neste trabalho, que tem por objetivo 
automatizar e otimizar a geração de escalas a partir de 
dados existentes na empresa. 

O presente projeto concentra-se na escala de trabalho, 
que controla os turnos e as folgas, e na escala de 
sobreaviso, visto o custo significativo de sua elaboração. 
A escala de especialidade, que indica qual o tipo de 
atendimento a ser realizado pelo teleatendente, tais 
como comercial, emergencial e outros, a escala de 
intervalos, que define as folgas em um mesmo turno de 
trabalho, e a de férias não fazem parte do foco deste 
trabalho. 

Considera-se neste trabalho que a quantidade de 
teleatendentes por horário já é conhecida e antecipa a 
possibilidade de férias. Essa previsão de demanda trata 
de outro problema de escalonamento, porém baseado 
em estatísticas do sistema de distribuição automática e 
chamadas (DAC), e não é contemplado neste trabalho. 

3   Elementos do cenário 

Existem diversos cargos e funções em uma central de 
atendimento telefônico, os quais podem ser subdivididos 
em funções de apoio, controle, supervisão, 
monitoramento e atendimento. Para o escalonamento, 
deve-se contemplar apenas monitores e, principalmente, 
atendentes. 

Cada monitor é responsável por um grupo com cerca de 
doze teleatendentes. Cabe aos monitores realizar o 
acompanhamento dos atendimentos e apoiar o 
teleatendente em atendimentos complexos ou que 
dependam de contato com outras áreas da empresa. 

Os teleatendentes compõem a interface da empresa com 
seus clientes. Podem fazer parte do quadro próprio de 
funcionários, admitidos por meio de concurso, ou ser 
contratados por meio de empreiteiras. 

4   Considerações para a elaboração das escalas 

Existem restrições quanto à elaboração da escala, que 
garantem o atendimento às normas e exigências legais e 
da empresa. Essas restrições são tratadas a seguir. 

4.1   Previsão de férias de funcionário 

Considera-se a existência de quatro períodos em um dia: 

• Madrugada: entre 0h e 6h; 

• Manhã: entre 6h e 12h; 

• Tarde: entre 12h e 18h; e 

• Noite: entre 18h e 0h. 

A quantidade de atendentes que iniciam seus turnos em 
um mesmo período do dia e pretendem tirar férias no 
mesmo período do mês não pode ultrapassar 10% do 
total de atendentes daquele período. 

O gozo das férias pode ocorrer em duas quinzenas, em 
meses diferentes, ou em única parcela de 30 dias, 
podendo abranger dois meses consecutivos. 

Cada turno normal tem duração de seis horas. 
Geralmente a entrada de atendentes ocorre em 
diferentes horários, de forma a atender à demanda 
prevista. Pode ocorrer de entrar quatro funcionários às 
06h00min, quatro às 06h30min, oito às 07h00min, e 
assim por diante, conforme ilustra a Figura 1. 

Para não comprometer o atendimento à demanda em 
determinada faixa de horários, é preferível que ocorra a 
distribuição dos funcionários de férias de forma a não 
sobrecarregar um horário. Seguindo o exemplo anterior, 
supondo que três daqueles atendentes desejam férias no 
mesmo período, é preferível escalar um em cada horário.  

 

Figura 1: Exemplo de suprimento da demanda com entrada de funcionários em horários diversificados. 
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4.2   Tipos de escalas 

A central de atendimento pode administrar diferentes 
tipos de escalas, sendo as mais comumente aplicadas: 

• Escala Reduzida; 

• Escala 5x2; 

• Escala 6x1; e 

• Escala 3x1. 

A Escala Reduzida tem por objetivo cobrir a demanda 
em dias úteis e em finais de semana. Como em finais de 
semana normais a demanda é menor, essa escala faz a 
seguinte divisão das tarefas: Todo atendente trabalha um 
fim de semana a cada quatro semanas, sábado e 
domingo, compensando em um dia antes e em um dia 
depois do fim de semana os dias trabalhados. Deve 
haver quatro dias de trabalho entre cada folga. 
Atualmente, apenas teleatendentes concursados 
participam dessa escala. 

Na escala supramencionada, os teleatendentes que 
trabalham em determinado final de semana são divididos 
em dois grupos: Um grupo folga na quinta-feira anterior e 
na terça-feira posterior, e outro grupo folga na sexta-feira 
anterior e na quarta-feira posterior. Esse controle evita 
que o funcionário trabalhe mais de cinco dias sem folga. 

Existem ainda casos em que o teleatendente, no lugar de 
um sábado e um domingo seguidos, trabalha dois 
sábados, tendo folga na quinta-feira ou na sexta-feira 
anterior ao sábado a trabalhar, ou dois domingos, tendo 
folga na terça-feira ou na quarta-feira posterior. Esses 
casos são raros e tratados diretamente com a 
coordenação da central. 

A Escala 5x2 é mais simples: O funcionário trabalha 
cinco dias seguidos e folga dois. A folga coincide com o 
final de semana. Atualmente, apenas monitores e 
atendentes da empresa terceirizada participam dessa 
escala. 

Na Escala 3x1 o funcionário trabalha três dias seguidos e 
folga um. O primeiro dia tem o turno com início às 18h, o 
segundo às 12h e o terceiro às 6h. Atualmente, apenas 
monitores participam dessa escala, o que a torna de 
simples elaboração, visto que monitores representam 
apenas a décima parte dos funcionários que devem ser 
escalonados. 

Pertencendo à Escala 6x1, o teleatendente trabalha seis 
dias seguidos e folga um. O turno tem duração de cinco 
horas, ao contrário da jornada normal de seis horas. A 
folga ocorre aos domingos. Essa escala deixou de ser 
aplicada no mês de agosto de 2005. 

4.3   Vínculos entre escalas 

Existem vínculos entre as escalas e outros dados do 
sistema que devem ser verificados antes de qualquer 
atribuição. Esses vínculos ocorrem entre: 

• escala de sobreaviso e escala de férias; 

• escala de sobreaviso e escala de trabalho; 

• escala de sobreaviso e cadastro de atividades 
escolares de funcionários; 

• escala de trabalho e cadastro de atividades 
escolares de funcionários; 

• escala de sobreaviso e cadastro de endereço de 
funcionários. 

Não deve ocorrer escalonamento de funcionário para 
sobreaviso em dia que esteja de férias ou em horário de 
trabalho. No entanto, em dia de folga pode permanecer 
de sobreaviso.   

São escalados cinco teleatendentes na semana, que não 
estudam à noite, para sobreaviso das 20h à 0h. Dos que 
não forem escalados para a semana, selecionam-se dez 
para ficar de sobreaviso cada final de semana, sendo o 
período aos sábados entre 13h e 23h e aos domingos 
entre 8h e 23h. Deve ocorrer distribuição uniforme dos 
teleatendentes na escala de sobreaviso, evitando assim, 
sobrecarregar alguma pessoa. 

Além dessas restrições necessárias, existem outras que 
visam satisfazer às necessidades pessoais do 
empregado. O turno de trabalho e a participação na 
escala de sobreaviso devem ocorrer preferencialmente 
em horário que possibilite ao funcionário freqüentar curso 
de graduação, pós-graduação ou pós-médio.  

Trabalhadores que residem em outras cidades devem 
preferencialmente não fazer parte da escala de 
sobreaviso. 

5   Revisão bibliográfica 

A metodologia empregada para a realização deste 
trabalho consiste em revisar trabalhos publicados na 
literatura que tratem de problemas de escalonamentos 
semelhantes ao proposto para, a partir desses estudos, 
elaborar o modelo para a resolução do problema. 

Os materiais que fornecem suporte para concretização 
deste trabalho são artigos, dissertações, teses e livros da 
área. 

Foram pesquisadas na literatura maneiras de utilizar 
programação matemática nas ferramentas de 
desenvolvimento e linguagens de programação 
disponíveis. 

Fourer e Kernighan [1] expõem que programação 
matemática envolve mais do que aplicar um algoritmo 
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para minimizar ou maximizar uma função objetiva. Antes 
de qualquer rotina de otimização ser invocada é preciso 
que ocorra a modelagem do problema. 

Vários pesquisadores vêm se dedicando ao 
desenvolvimento de modelos capazes de gerar escalas 
de trabalho que satisfaçam às restrições impostas e que 
possuam o menor custo possível.  

Dentro desse contexto têm surgido muitos problemas de 
otimização, que embora compartilhem de alguns 
aspectos, muitas vezes são distintos em sua essência. 
Essas particularidades dificultam a criação de um único 
modelo de resolução aplicável em todos os problemas. 
Na literatura, podem ser encontrados diversos problemas 
relacionados, tais como: Alocação de Mão-de-Obra em 
Problemas de Escalonamento Cíclico [2], Escalonamento 
de Enfermeiras Usando Programação Matemática [3], 
Escalonamento Baseado em Preferência [4] [5], Métodos 
Heurísticos para Operador de Telefone [6] e Utilização 
de Meta-heurística na Programação de Escala de 
Pessoal em Empresas de Transporte Coletivo [7]. 

Embora existam muitas vertentes e problemas 
relacionados, este trabalho foca o problema de alocação 
de teleatendentes em horários previamente fixados, 
respeitando as preferências individuais e necessidades 
da central de atendimento telefônico, tendo como alvo o 
desenvolvimento de uma ferramenta de apoio ao 
escalonamento. Dessa forma, este trabalho diferencia-se 
dos demais disponíveis na literatura. 

Verificou-se na literatura métodos propostos para avaliar 
a necessidade de mão-de-obra.  Os modelos Queueing 
[8] e os modelos de simulação [9] [10] podem ser usados 
para obter o número adequado de teleatendentes para 
cada intervalo de tempo. Entretanto, não é esse o foco 
deste trabalho, pois essa distribuição por horário será um 
dos dados de entrada do modelo. O modelo “enfileirar-
se” (Queueing) de Erlang-C é o preferido para a maioria 
das aplicações de centrais de teleatendimento.  Os 
modelos Queueing são elegantes e podem oferecer 
resultados analíticos, mas, em geral, muitas 
simplificações do mundo real necessitam ser feitas.  Os 
modelos de simulação suportam muitos fatores práticos, 
porém podem gerar soluções muito caras 
computacionalmente.  Às vezes, os modelos Queueing e 
simulação são combinados para obter escalas ideais de 
funcionários. 

Uma revisão dos problemas importantes das centrais de 
atendimento telefônico que podem ser resolvidos por 
meio de técnicas de pesquisa operacional é exposta por 
Mehrotra [11]. Uma revisão mais recente é fornecida no 
relatório técnico intitulado Call centers [12]. 

Outro trabalho específico para centrais de atendimento 
telefônico estudado concentra-se em casos da Central 
de Inquéritos de Hong Kong [4].  

 

6   Modelo matemático 

O modelo de designação em centrais telefônicas 
consiste em determinar como as atribuições devem ser 
feitas de forma a minimizar o custo total. 

Segundo Mirshawka [13], os problemas de designação 
ocorrem quando é necessário distribuir uma determinada 
quantidade de itens em uma quantidade igual de 
localizações. 

Por isso, em situações em que haja mais funcionários do 
que tarefas, devem ser criadas tarefas fictícias cujo custo 
para execução seja igual a zero, de tal forma que exista 
sempre a igualdade entre números de funcionários e 
tarefas. 

Caso o número de tarefas seja maior que o número de 
funcionários, devem ser criados funcionários fictícios cujo 
custo de sua associação a todas as tarefas seja zero. 

A matriz de coeficientes de custos é chamada matriz de 
eficiência, e deve ser fornecida como entrada para o 
algoritmo responsável pela otimização. 

O algoritmo de escalonamento deve apresentar uma 
solução que, suprindo as necessidades da empresa, 
melhor atenda às preferências e necessidades dos 
teleatendentes, ou seja, atribua ao funcionário a tarefa 
que tiver menor custo. O custo é definido de acordo com 
a satisfação do teleatendente em trabalhar no horário 
especificado. Quanto maior a satisfação, menor o custo. 

A melhor solução é aquela que apresenta o menor valor 
na somatória dos valores de cada associação, conforme 
a expressão: 
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Tendo o número de funcionários e a quantidade de 
tarefas representadas por n, e o custo de associar o 
funcionário i à tarefa j representado por cij. 

Caso seja identificada a existência de mais funcionários 
do que tarefas, ou vice-versa, devem ser criados 
funcionários ou tarefas fictícias, para assegurar a 
característica quadrática da matriz. 
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Tabela 1: Exemplo de matriz de entrada para algoritmos de escalonamento. 
 ANA BRUNO CARLA DUDA ELEN FABIO GABI HUGO INES 

06:00 100 50 0 80 0 100 40 80 100 
06:30 100 60 0 50 0 100 0 50 100 
07:00 100 100 0 10 0 100 0 10 100 
08:00 80 100 20 0 0 100 20 0 80 
12:00 70 80 40 0 50 30 40 0 70 
14:00 50 50 50 0 50 0 50 0 50 
15:00 30 0 0 0 50 0 0 0 30 
16:00 0 0 50 50 100 30 50 50 0 
18:00 0 40 100 80 100 40 100 80 0 

 
Tabela 2: Resultado do escalonamento com a matriz da Tabela 1. 

 ANA BRUNO CARLA DUDA ELEN FABIO GABI HUGO INES 
Horario 

Ideal 16:00 15:00 06:00 12:00 07:00 14:00 06:30 08:00 18:00 

As restrições para a variável xij garantem que todo 
funcionário será designado para exatamente uma tarefa. 
Logo, nenhuma tarefa ficará sem associação. 

7   Algoritmo 

O algoritmo que resolve o problema de escalonamento 
recebe, como entrada, uma matriz quadrada, onde as 
colunas representam teleatendentes e as linhas 
representam as tarefas. Uma tarefa, nesse caso, 
consiste de um horário de início do turno. 

Visando gerar a escala de trabalho, o custo cij será um 
valor que representa o grau de satisfação do funcionário i 
com relação à tarefa j. Por se tratar de um problema de 
minimização, o custo é inverso à preferência, e poderia 
ser representado por: 
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Entretanto, essa representação permite que um 
funcionário seja mais beneficiado do que outro em 
grande escala. Visando equiparar as atribuições, 
reduzindo esse contraste, optou-se pela representação: 
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A Tabela 1 apresenta um exemplo de matriz nos moldes 
propostos. O resultado da designação é apresentado em 
forma de vetor.  

Considerando a matriz representada pela Tabela 1 como 
entrada para o algoritmo, o resultado seria como 
disposto na Tabela 2. 

Percebe-se que, quanto maior a quantidade de 
teleatendentes a escalonar, mais complexa se torna a 
rotina. 

 

 

Figura 2: Problema de designação representado por 
um grafo, com custos definidos para cada aresta. 

Visando distribuir os funcionários com direito a férias, de 
forma a não sobrecarregar um horário, será aplicado o 
algoritmo primeiramente a esses teleatendentes. As 
tarefas e os funcionários que não forem considerados 
serão combinados em etapa posterior. 

O método aplicado para resolver esse problema baseia-se 
no algoritmo húngaro, proposto por Kuhn em 1955 [14]. 

O algoritmo trabalha com uma submatriz (X,Y) de 
valores, onde cada linha corresponde a um funcionário i 
e cada coluna a uma tarefa j, procurando obter um 
conjunto de valores nulos independentes através da 
subtração de constantes de cada linha e coluna. 

Um conjunto de posições independentes na matriz (X,Y) 
corresponde a um acoplamento. O algoritmo procura o 
menor número de linhas e colunas que contenham todos 
os zeros obtidos pelas subtrações, o que equivale a 
obter uma cobertura de vértices para o grafo parcial 
correspondente às arestas zeradas. Se o acoplamento 
não for perfeito, torna-se possível zerar ao menos uma 
nova aresta, o que permitirá aumentá-lo. A última 
cobertura correspondente à solução ótima. 
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7.1   Fases do algoritmo 

Na primeira fase do algoritmo, ocorrem os seguintes 
passos: 

1. subtrair de todos os elementos de cada linha o 
mínimo possível da linha; 

2. se ao menos um zero foi obtido em cada coluna, 
direciona-se para o item 4; se obtiver exatamente 
um zero em cada coluna, essa é a solução ótima; 

3. subtrair de todos os elementos de cada coluna sem 
zeros o mínimo da coluna, e retornar para o item 2; 

4. marcar um zero na primeira linha (fazendo assim 
uma alocação) e inabilitar a linha e a coluna desse 
zero; repete para as demais linhas, até que não haja 
mais zeros disponíveis; e 

5. caso obtiver um acoplamento perfeito, tem-se a 
solução ótima; caso contrário, é iniciada a segunda 
fase.  

A segunda fase do algoritmo determina uma cobertura 
de vértices para os zeros e procura obter ao menos um 
zero dentre os elementos não cobertos, conforme etapas 
enumeradas a seguir: 

1. marcar as linhas que não receberam alocações na 
etapa 4 da primeira fase; 

2. marcar as colunas não marcadas que possuem 
zeros em linhas marcadas; 

3. marcar as linhas não marcadas que receberam 
alocações em colunas marcadas; 

4. repete as etapas 2 e 3 até que não ocorram novas 
marcações; 

5. riscar todas as linhas não marcadas e todas as 
colunas marcadas; 

6. subtrair de todos os elementos não riscados o 
menor deles e somá-lo aos elementos que tiverem 
sido riscados duas vezes (em linha e coluna); e 

7. voltar à etapa 4 da primeira fase. 

7.2   Considerações sobre o algoritmo 

Uma linha não marcada é riscada, cobrindo-se assim, 
com um vértice de X, zeros não utilizados. Uma coluna 
marcada tem todos os seus zeros cobertos (por vértices 
de Y). Logo, o processo gera uma cobertura de vértices 
para todas as arestas zeradas. 

Cada linha não marcada tem uma alocação em uma 
coluna não marcada, a qual será coberta por um vértice 
de X. Os zeros em linhas marcadas têm suas colunas 
marcadas (logo, riscadas; logo, cobertas por vértices de 
Y). Portanto, cada alocação é coberta por um só vértice, 
de X ou de Y. 

A etapa 6 gera ao menos um novo zero. Ela equivale, de 
fato, a subtrair o menor elemento não riscado de toda a 
matriz e voltar a somá-lo a cada linha e cada coluna 
riscada. 

A etapa 7 remete à criação de um novo acoplamento. Se 
a segunda fase resultar em um número de linhas maior 
do que o número de alocações obtidas, deve existir um 
acoplamento de maior cardinalidade que o já construído. 
O custo da solução corresponde à soma dos valores 
subtraídos de todas as matrizes.  

O algoritmo pode ser usado mesmo quando a 
cardinalidade de X e Y forem diferentes. Para isso, 
completa-se com vértices fictícios o conjunto de menor 
cardinalidade, criando-se arestas com custos nulos 
unindo esses vértices aos do outro conjunto. Nesse 
caso, não existe um acoplamento perfeito para o grafo 
original, onde pelo menos um vértice não participará do 
acoplamento a ser obtido. 

7.3   Definição dos parâmetros 

A atribuição de custos à matriz de entrada do algoritmo é 
dada por conhecimento empírico. A ferramenta de 
escalonamento possibilita ao usuário configurar esses 
valores. 

Na escala de trabalho, que indica os horários de início de 
turno, os valores atribuídos à matriz de possibilidades 
consideram dois fatores: 

• horário de estudo do funcionário; e 

• preferência pessoal. 

Apesar do algoritmo não apresentar limitação referente à 
quantidade de valores diferentes que podem ser 
atribuídos à matriz, para resolver o problema da central 
telefônica, convencionou-se o uso de apenas seis 
valores, seguindo critérios dispostos nesta seção. 

Com relação ao horário de estudo do funcionário, podem 
ser atribuídos três valores, dependendo da 
compatibilidade com suas atividades escolares. Na 
ferramenta de geração de escalas, esses valores podem 
ser configurados pelo usuário, para os períodos 
matutino, vespertino, noturno e integral. 

Tendo em vista as preferências pessoais de cada 
trabalhador, podem ser atribuídos outros três valores, 
menores do que os supramencionados. Dois desses 
valores são atribuídos aos dois horários indicados pelo 
funcionário como favoritos, armazenados na base de 
dados. O terceiro valor é atribuído aos horários com até 
uma hora de diferença dos dois preferidos. 

No caso da escala de sobreaviso, os valores atribuídos à 
matriz de possibilidades variam de acordo com o horário 
das atividades escolares do funcionário. Em horários 
conflitantes são atribuídos valores altos, e nos demais 
valores baixos. 
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8   Ferramenta 

Como o trabalho é baseado em um problema real, é 
possível comparar os escalonamentos feitos 
manualmente pela área com os gerados pelo algoritmo 
de escalonamento de teleatendentes, doravante 
denominado Alestel. 

O programa foi implementado com a ferramenta de 
desenvolvimento rápido Delphi, da fabricante Borland, 
versão 7. O banco de dados é Interbase. 

Na tela de cadastro de teleatendentes podem ser 
informados, além de dados cadastrais, dois horários 
preferidos para cada funcionário. Esses horários são 
favorecidos na atribuição de pesos.  

A janela principal do aplicativo apresenta a matriz de 
entrada e, logo abaixo, algumas opções de 
configurações, como pode ser verificado na Figura 4. 

 

 
Figura 3: Tela de cadastro de demanda exigida por cada turno.  

 

 
Figura 4: Tela principal da ferramenta. 

 

O algoritmo de escalonamento é executado ciclicamente 
até gerar a escala completa. Nos primeiros ciclos, são 
escalonados apenas os funcionários com previsão de 

gozo de férias. A Figura 5 apresenta uma escala de 
trabalho gerada com base nas informações de entrada. 
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Figura 5: Tela principal exibindo a escala de trabalho. 

9   Resultados computacionais 

Visando verificar a validade do modelo, foram coletados 
os dados utilizados pela referida central para gerar a 
escala de trabalho do mês de março de 2005. Esses 
dados foram cadastrados na base de dados da 
ferramenta proposta, a fim de possibilitar a comparação 
entre os resultados obtidos pelo Alestel e os obtidos pelo 
processo manual utilizado na época. 

Dentre essas informações, constam dois horários 
favoritos pelos teleatendentes. Essa pesquisa de 
preferência foi realizada em fevereiro de 2005, e foi a 
única do ano citado. 

Mensalmente, são realizados dois escalonamentos 
distintos, um para os funcionários concursados e um 
para os da empresa terceirizada. Como o número de 
funcionários do quadro próprio representa mais do que 
70% do total de teleatendentes, a dificuldade para 
atribuir os horários aos funcionários desse grupo é maior. 
Por isso, foram considerados os dados dessas 79 
pessoas nos testes. 

9.1   Atribuições obtidas 

A tabela a seguir apresenta os dados de entrada e os 
resultados obtidos pelos dois processos distintos. A fim 
de preservar a identidade dos funcionários, foi utilizado 
um registro fictício na primeira coluna.  

A segunda e a terceira coluna apresentam os horários 
escolhidos pelos teleatendentes na pesquisa. A quarta 
coluna indica o período de estudo do funcionário. A 
quinta coluna mostra qual foi a designação feita 
manualmente em março de 2005 com base nos dados 
de entrada. A sexta coluna apresenta a menor diferença 
entre o horário designado manualmente e os horários 
preferidos de cada teleatendente. A sétima coluna 
contém as designações feitas pelo Alestel com base nos 
dados de entrada. A oitava coluna, semelhante à sétima, 
mostra a menor diferença entre o horário designado pelo 
Alestel e os horários preferidos pelos teleatendentes. Os 
funcionários que tiveram suas preferências atendidas 
pelos dois métodos foram omitidos dessa lista. 
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Tabela 3: Atribuições realizadas manualmente e realizadas pelo Alestel. 
Dados de Entrada Resultado Manual Resultado do Alestel 

Registro 
(fictício) 

1ª 
opção 

2ª 
opção Período de Estudo Designação 

manual 

Diferença entre 
opções 

escolhidas 

Designação 
Alestel 

Diferença entre 
opções 

escolhidas 
40703 13:00 13:30 - 14:00 00:30 14:15 00:45 
40705 17:30 18:00 - 13:30 -04:00 17:30 00:00 
40706 13:00 13:30 Matutino 14:15 00:45 13:30 00:00 
40712 07:00 07:30 Noturno 06:30 -00:30 07:00 00:00 
40713 13:00 13:30 Noturno 14:00 00:30 14:15 00:45 
40715 06:00 13:00 Noturno 13:00 00:00 14:00 01:00 
40717 07:00 07:30 Noturno 07:15 00:15 08:15 00:45 
40719 12:45 13:00 - 13:00 00:00 14:00 01:00 
40721 12:00 - - 14:15 02:15 12:00 00:00 
40725 12:00 12:45 Noturno 12:30 -00:15 12:00 00:00 
40728 07:00 07:30 Noturno 07:00 00:00 08:15 00:45 
40730 07:00 12:45 Noturno 07:00 00:00 13:30 00:45 
40731 12:45 13:00 - 17:30 04:30 14:00 01:00 
40732 07:00 07:30 Noturno 07:15 00:15 07:00 00:00 
40734 07:30 08:00 Noturno 12:30 04:30 08:15 00:15 
40735 07:30 08:00 Noturno 08:00 00:00 08:15 00:15 
40737 06:00 07:00 Noturno 06:00 00:00 07:15 00:15 
40738 06:00 07:00 Noturno 07:00 00:00 07:15 00:15 
40741 08:00 12:30 - 14:00 01:30 08:00 00:00 
40742 06:00 07:00 Noturno 07:30 00:30 07:15 00:15 
40745 07:30 08:00 Noturno 08:00 00:00 08:15 00:15 
40746 07:30 08:00 Noturno 14:00 00:00 08:15 00:15 
40747 07:30 08:00 Noturno 08:00 00:00 07:15 -00:15 
40750 12:45 13:00 - 12:00 -00:45 14:00 1:00 
40751 12:45 13:00 - 14:00 01:00 14:00 01:00 
40752 06:00 12:45 - 13:30 00:45 06:00 00:00 
40754 06:00 12:00 - 12:30 00:30 12:00 00:00 
40757 07:30 08:15 Noturno 08:00 -00:15 08:15 00:00 
40758 07:00 12:30 - 12:00 -00:30 12:30 00:00 
40759 08:00 12:00 - 8:15 00:15 08:00 00:00 
40761 12:30 13:30 Noturno 13:00 00:30 12:30 00:00 
40762 13:30 14:15 Noturno 14:00 -00:15 13:00 -00:30 
40763 13:30 14:15 - 14:00 -00:15 13:30 00:00 
40770 12:45 13:00 Matutino 14:00 01:00 14:00 01:00 
40772 06:30 07:30 Noturno 07:15 -00:15 06:30 00:00 
40773 06:00 13:00 - 08:15 02:15 14:00 01:00 
40775 07:30 - Noturno 08:15 00:45 07:30 00:00 
40777 12:00 12:45 - 13:00 00:15 12:00 00:00 
40778 12:45 13:00 - 14:15 01:15 14:00 01:00 
40779 06:30 12:00 - 12:00 00:00 12:30 00:30 
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9.2   Comparação entre as atribuições 

As principais diferenças entre os resultados obtidos pelos 
processos distintos são exibidas na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Principais diferenças entre as designações realizadas 
manualmente e as realizadas pelo Alestel. 

 
Designação 
realizada 
manualmente 

Designação 
realizada 
pelo Alestel 

Maior diferença percebida 
entre horário preferido pelo 
funcionário e as atribuição 
realizada 

04h30min 01h00min 

Diferença média entre os 
horários preferidos pelos 
funcionários e a atribuições 
realizadas 

00h50min 00h33min 

Quantidade de funcio-
nários aos quais foram 
atribuídos horários di-
ferentes dos favoritos 

30 (37,9%) 23 (29,1%) 

Quantidade de atribuições 
de horários com diferença 
superior a uma hora dos 
horários favoritos 

7 (7,6%) 0 (0%) 

 

Foi constatada também uma equiparação das diferenças 
entre os horários preferidos pelos funcionários e os 
atribuídos, evitando que um teleatendente seja mais 
beneficiado do que outro em grandes proporções. Esse 
nivelamento pode ser observado comparando os gráficos 
da Figura 6 e da Figura 7. 

 

Escalonamento Manual

00:00

02:00

04:00

06:00

Figura 6: Diferença entre os horários preferidos pelos 
teleatendentes e os designados manualmente. 

Cada coluna dos gráficos refere-se a um teleatendente 
cujo horário designado não foi nenhum dos apontados 
por ele como preferido. Para a maioria dos funcionários 
foram atribuídos manualmente horários próximos dos 
preferidos. Entretanto, para alguns, o horário designado 
foi muito distante dos favoritos. 

Escalonamento pelo Alestel

00:00

02:00

04:00

06:00

 
Figura 7: Diferença entre os horários preferidos pelos 

teleatendentes e os designados pelo Alestel 

10   Considerações finais 

A pesquisa de preferências de horários realizada entre 
os teleatendentes da referida central não ocorre todos os 
meses. Evidentemente, o custo para elaborar as escalas 
mensalmente de forma manual seria muito elevado se 
houvesse variação dessas preferências. Quando o 
escalonamento é feito pelo Alestel, essa variação de 
preferência não interfere no custo, nem no desempenho 
da ferramenta. 

Comumente, teleatendentes propõem mudanças na 
escala. Isso ocorre, geralmente, quando um 
teleatendente percebe que o horário em que está 
trabalhando é mais adequado para outro funcionário, que 
por sua vez, está trabalhando em um horário que é 
preferido pelo primeiro. Dessa forma, a cada troca, 
ocorre uma redução do desnível visualizado na  Figura 6. 

Entretanto, esse processo é muito lento, pois depende 
da análise e da negociação entre os funcionários. 
Geralmente, mesmo depois de vários meses, poucas 
melhorias são percebidas na escala com o objetivo de 
aumentar a satisfação dos funcionários. 

11   Conclusão 

As exigências de mão-de-obra em aplicações de centrais 
de atendimento telefônico são necessariamente variáveis 
em determinados períodos.  Os horários de início do 
turno e início de intervalo precisam ser variados a fim de 
propiciar boa cobertura das exigências de mão-de-obra.  
Geralmente, em períodos aleatórios, a demanda por 
atendimento excede a mão-de-obra disponível.  

Uma vez que as exigências de mão-de-obra são 
conhecidas, torna-se necessário derivar bons 
escalonamentos.  As soluções devem considerar o fato 
de que nem todas as chamadas serão do mesmo tipo e 
que os diferentes funcionários possuem habilidades 
diferentes.  Ao gerar escalas de trabalho, deve ser 
considerada a possibilidade de algum fato externo ou 
interno interferir de forma a alterar as exigências 
previstas. Dependendo da circunstância, o número de 
teleatendentes pode variar muito. 

Observou-se que o processo de elaboração de escalas 
de trabalho está sujeito a um conjunto de regras que são 
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específicas a uma organização, podendo ser obrigatórias 
ou não.  

Através da comparação das escalas obtidas com a 
resolução do referido modelo matemático com as 
escalas obtidas manualmente, fica evidenciada a 
importância da Pesquisa Operacional na resolução deste 
tipo de problema. 

Entre os benefícios verificados no uso da ferramenta 
proposta está a minimização da diferença média entre os 
horários designados e os preferidos pelos funcionários.  

Além disso, foi constatada uma equiparação dessas 
diferenças, evitando que um teleatendente seja mais 
beneficiado do que outro em grandes proporções. Com 
uso da ferramenta desenvolvida neste trabalho, nenhum 
funcionário teria sido escalado para horário com mais de 
uma hora de diferença do horário por ele escolhido. 

Esses fatores interferem diretamente na satisfação do 
teleatendente, e indiretamente na qualidade do serviço 
prestado pela empresa. Isso reflete a importância do 
presente trabalho para centrais de atendimento 
telefônico. 

12   Agradecimentos 

A Deus, autor da vida, pelo privilégio de concluir este 
trabalho. 

Ao gerente da Área de Atendimento da Copel em 
Maringá, Sr. Devair Gongora, e a coordenadora da 
Equipe de Atendimento Telefônico da Copel em Maringá, 
Sra. Esmeralda Conceição de Paula, pelo apoio ao 
desenvolvimento da ferramenta proposta. 

Ao Roberto Kenji e ao Maurício Pasquini, da Equipe de 
Apoio e Controle, pelas informações fornecidas a 
respeito do processo de escalonamento nas centrais de 
atendimento telefônico. 

Aos amigos que trabalham na Área de Atendimento da 
Regional Noroeste, pelo incentivo e companheirismo. 

13   Referências bibliográficas 

[1]  FOURER, R.; GAY, D. M.; KERNIGHAN, B. W. A 
Mathematical Programming Language, 
Management Science, p. 519-554, 1990. 

[2]  BAKER, K. R. Workforce Allocation in Cyclical 
Scheduling Problems: A Survey. Pergamon Press, 
v. 27, p. 155-167, 1997. 

[3]  MILLER, H. E.; PIERSKALLA, W. P.; RATH, G. J. 
Nurse Scheduling Using Mathematical 
Programming. Operations Research, v. 24, n. 5, p. 
857-870, 1976. 

[4]  LAU, Hoong Chuin. Preference-Based Scheduling 
Via Constraint Satisfaction. Conf. On Optimization: 
Tecniques and Applications, World Scientific, 1992. 

[5] WARNER, D. Michael. Scheduling Nursing 
Personnel According to Nursing Preference: A 
Mathematical Programming Approach. Operations 
Research, v. 24, n. 5, pp. 842-855, 1976. 

[6]  HENDERSON, Willie B.; BERRY, William L. 
Heuristic  Methods for Telephone Operator Shift 
Scheduling: An Experimental Analysis, 
Management Science, v. 22, n. 12, p. 1372-1380, 
1976. 

[7]  GOMES, Heider Augusto da Silva; BARROS Neto, 
Júlio Francisco. Utilização de Metaheurística na 
Programação de Escala de Pessoal em Empresas 
de Transporte Coletivo de Ônibus, In: XXXV 
Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional 
(SBPO) Natal-RN, p. 894-905, 2003. 

[8] BUFFA, E.; COSGROVE, M.; LUCE, B. An 
integrated work shift scheduling system, Decision 
Sciences, p. 620-630, 1976. 

[9]  BRIGANDI A. et al. AT&T’s call processing simulator 
(CAPS) operation design for inbound call centers, 
Interfaces, p. 6-28, 1994. 

[10]  HENDERSON, S. et al. A heuristic for determining 
efficient staffing requirements for call centres, 
Technical Report, Department of Engineering 
Science, University of Auckland, 1999. 

[11] MEHROTRA V., Ringing up big business, OR/MS 
Today, 1997. 

[12]  GROSSMAN, T. et al. Call centers, Technical 
Report, Haskayne School of Business, University of 
Calgary, 1999. 

[13]  MIRSHAWKA, Vitor. Pesquisa Operacional, v. 1, 
2ª Ed., São Paulo: Nobel, p. 93-99, 1981. 

 [14] KUHN, H. W. The Hungarian method for the 
assignment problem. Naval Research Logistics, p. 
7-21, 2005. 

  



Espaço Energia                                                                                   ISSN: 1807-8575 – Número 05 – Outubro 2006 
��

O Impacto dos Créditos 
de Carbono na 
Atratividade 
Econômica de 
Pequenas Centrais 
Hidrelétricas 
 
The impact of carbon credits in 
the economic attractiveness of 
small hydro power plants 

Milton Francisco dos Santos Junior1 

1Copel – Companhia Paranaense de 
Energia 
milton.santos@copel.com  

Abstract: This work aims at providing a general 
view of the market of carbon credits and showing 
its current situation in Brazil, focusing on the 
generation of electrical energy through Small 
Hydro Power Plants (SHPPs). It evaluates the 
potential market of SHPPs and the impact of 
Certified Emission Reductions (CERs) in the 
economic attractiveness of these enterprises. It 
concludes that the commercialization of CERs has 
an important role in the improvement of economic-
financial return of these investments in 
infrastructure, which are of great importance for 
the sustainable development of Brazil. 

Keywords: Small hydro power plants, carbon 
credits, economic / financial viability, sustainable 
development. 

Resumo: Este trabalho oferece uma visão geral a 
respeito do mercado de créditos de carbono, bem 
como demonstra a situação atual desse mercado 
no Brasil, principalmente com relação à geração 
de energia através de Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs). Além disso, avalia o 
mercado potencial das PCHs e o impacto dos 
Certificados de Emissões Reduzidas (CERs) na 
atratividade econômica desses empreendimentos. 
Por fim, o trabalho conclui que a comercialização 
dos CERs tem um importante papel na melhoria 
do retorno econômico-financeiro desses 
investimentos em infra-estrutura, tão importantes 
para o desenvolvimento sustentável do Brasil. 

Palavras-Chave: Pequena central hidrelétrica, 
créditos de carbono, viabilidade econômico-
financeira, desenvolvimento sustentável. 

1 Introdução 

O Brasil é um país com enorme potencial de 
energia de fonte renovável, com destaque para a 
hidreletricidade. Dentro desse potencial 
encontram-se as Pequenas Centrais Hidrelétricas 
(PCHs) que produzem energia elétrica, além de 
tudo, limpa. A expansão da oferta de energia 
elétrica no Brasil passará necessariamente pela 
construção de diversas PCHs. 

Atualmente, as questões relacionadas à expansão 
do sistema elétrico e à melhoria de sua 
confiabilidade estão na ordem do dia. 

Em diversos países verifica-se o incentivo ao 
aproveitamento de fontes alternativas de energias 
renováveis. Paralelamente, é crescente a 
preocupação com as questões ambientais e, em 
especial, aumenta o comprometimento com a 
redução de emissão de dióxido de carbono (CO2). 

Ademais, há hoje o consenso mundial sobre a 
necessidade de promoção do desenvolvimento em 
bases sustentáveis. 

Ainda sob o impacto do racionamento de energia 
elétrica ocorrido em 2001, e considerando as 
preocupações e tendências anteriores, cria-se um 
cenário de desenvolvimento econômico nacional 
para as próximas décadas em que outras fontes 
de energia terão participação cada vez mais 
relevante na matriz energética brasileira. 

2 O Mercado de Carbono 

Ao longo das últimas décadas a concentração de 
gases de efeito estufa vem aumentando por 
diversas causas, mas principalmente devido ao 
uso de combustíveis fósseis. Como conseqüência, 
de acordo com cientistas, está ocorrendo um 
processo de aquecimento global, colocando em 
perigo o delicado balanço de temperatura que 
torna o nosso meio ambiente habitável. 

2.1 Efeito Estufa 

A energia solar chega a Terra na forma de 
radiação de ondas curtas. Parte dessa radiação é 
refletida pela atmosfera, porém, a maior parte 
passa diretamente e é absorvida pela superfície 
terrestre, aquecendo-a. No longo prazo, a Terra 
deve irradiar energia para o espaço na mesma 
proporção em que a absorve do sol. A Terra 
irradia energia para o espaço, na forma de 
irradiação infravermelha de ondas longas. Os 
gases de efeito estufa têm a propriedade de reter 
parte dessa energia irradiada. É bom que esse 
processo seja mais lento e indireto, porque se a 
superfície terrestre pudesse irradiar energia 
livremente para o espaço, nosso planeta seria um 
lugar mais frio. 
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É importante ressaltar que é somente pela ação 
do efeito estufa natural que é possível a existência 
de vida no planeta, pelo menos na forma como se 
conhece. 

As emissões antrópicas de gases de efeito estufa 
estão resultando no aumento de sua concentração 
na atmosfera e, conseqüentemente, ampliando a 
capacidade de absorção de energia que 
naturalmente já possuem. Esse aumento da 
capacidade da atmosfera de absorver irradiação 
infravermelha está perturbando a forma com que o 
clima mantém o equilíbrio entre a energia que 
entra e a que sai do planeta. 

2.2 Ações Antrópicas Contribuintes 

As emissões antrópicas de CO2 decorrem 
principalmente da queima de combustíveis fósseis, 
em usinas termoelétricas e indústrias, veículos em 
circulação e sistemas domésticos de aquecimento. 

O nível de emissão mundial de dióxido de carbono 
em 1990, segundo o Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), era de 7,4 
bilhões de toneladas por ano, das quais 6,0 
bilhões provenientes do setor de energia. Esses 
valores, entretanto, não contam com o reconhe-
cimento amplo da comunidade científica [1]. 

2.3 Conseqüências do Efeito Estufa 

Nas últimas décadas tem-se assistido a um 
aumento gradual da temperatura global, algo que 
pode também ser causado pela flutuação natural 
dessa grandeza. Tais flutuações têm ocorrido 
naturalmente durante várias dezenas de milhões 
de anos ou, por vezes, mais bruscamente, em 
décadas. Esses fenômenos naturais bastante 
complexos e imprevisíveis podem ser a explicação 
para as alterações climáticas que a Terra tem 
sofrido, mas também é possível e mais provável 
que essas mudanças estejam sendo provocadas 
pelo aumento do efeito estufa, devido basicamente 
à atividade humana. 

O aumento da concentração de gases, como o 
CO2, acima do natural pode ser potencialmente 
perigoso, de acordo com cientistas, com possíveis 
conseqüências catastróficas para a humanidade. 

Segundo Watson [2], cientista chefe do Banco 
Mundial, as temperaturas globais podem estar 
subindo no mundo todo mais rapidamente do que 
se pensava e há fortes indícios de que os seres 
humanos são os responsáveis pelo fenômeno. O 
Painel Internacional de Mudanças Climáticas 
(IPCC), grupo criado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU), prepara seu quarto rela-
tório, que deve ser publicado em 2007, a respeito 
desses fenômenos. O grupo descobriu que há 
hoje indícios mais concretos sobre o aquecimento 
e sobre a responsabilidade humana. 

Os países em desenvolvimento serão provável-
mente os que mais sofrerão se as conseqüências 
previstas (deslocamento das zonas agrícolas, 
elevação do nível do mar, ou variações no regime 
das chuvas) realmente acontecerem. Essas 
nações simplesmente não possuem recursos 
científicos e econômicos ou sistemas de 
segurança social necessários para fazer face às 
mudanças do clima. 

2.4 Ações Contra o Aquecimento Global 

Em junho de 1992, durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, conhecida como “Cúpula da 
Terra” e realizada no Rio de Janeiro, foi negociada 
e assinada por 175 países mais a União Européia 
a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, desde então denominada 
Convenção. 

Reconhecendo a mudança do clima como “uma 
preocupação comum da humanidade”, os 
governos que a assinaram tornaram-se Partes da 
Convenção, propondo-se a elaborar uma 
estratégia global “para proteger o sistema 
climático para gerações presente e futuras” [3]. 

2.5 O Protocolo de Quioto 

A 3ª Conferência das Partes (COP-3), realizada 
entre 1 e 12 de dezembro de 1997, em Quioto – 
Japão, contou com a presença de representantes 
de mais de 160 países [1]. 

Nessa conferência foi celebrado o Protocolo de 
Quioto, incluindo metas e prazos relativos à 
redução ou limitação das emissões futuras de 
dióxido de carbono e outros gases responsáveis 
pelo efeito estufa, exceto aqueles já controlados 
pelo Protocolo de Montreal. 

Durante a conferência foi negociado que, para o 
horizonte compreendido entre os anos de 2008 e 
2012, as emissões sejam reduzidas em 5,2% na 
média, com relação aos níveis de 1990, para 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 
nitroso (N2O), e aos níveis de 1995 para hexa-
fluoreto de enxofre (SF6) e famílias de hidrofluoro-
carbonos (HFCs) e perfluorocarbonos (PFCs). 

O Protocolo de Quioto estabeleceu mecanismos 
de flexibilização a serem utilizados para o 
cumprimento dos compromissos da Convenção, 
entre eles o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), que consiste na possibilidade de um 
país desenvolvido financiar projetos em países em 
desenvolvimento como forma de cumprir parte de 
seus compromissos. 

O Protocolo de Quioto entrou em vigor em 
fevereiro de 2005 e a sua ratificação conta com o 
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apoio de países que totalizam 61,6% das 
emissões mundiais [4]. 

2.6 Projetos de MDL 

As atividades de projeto de redução de emissões 
serão elegíveis para o MDL desde que atendam 
aos seguintes requisitos: 

� sejam de participação voluntária; 
� contem com a aprovação do país no qual 

essas atividades forem implementadas; 
� não causem impactos colaterais 

negativos ao meio ambiente local; 

� reduzam as emissões de gases de efeito 
estufa de forma adicional ao que 
ocorreria na ausência da atividade de 
projeto do MDL; 

� contabilizem o aumento de emissões de 
gases de efeito estufa que ocorrem fora 
dos limites das atividades de projeto e 
que sejam mensuráveis e atribuíveis a 
essas atividades; 

� atinjam os objetivos de desenvolvimento 
sustentável definidos pelo país no qual as 
atividades de projeto forem 
implementadas; 

� levem em consideração a opinião de 
todos os atores  que sofrerão os impactos 
das atividades de projeto e que deverão 
ser consultados a esse respeito; 

� proporcionem benefícios mensuráveis, 
reais e de longo prazo relacionados com 
a mitigação da mudança do clima; 

� estejam relacionadas aos gases e 
setores definidos no Anexo A do 
Protocolo de Quioto ou se refiram às 
atividades de projetos de reflorestamento 
e florestamento. 

 
Figura 1: Ciclo de aprovação de um projeto de 

MDL [5]. 

O Certificado de Emissões Reduzidas (CER) ou 
Redução Certificada de Emissões (RCE) é o 
documento considerado o “papel-moeda” para a 
comercialização de créditos de carbono. Na 
compra desses certificados os países do Anexo I 
do Protocolo de Quioto podem cumprir parte de 
suas metas de redução de emissões. 

A Figura 1 mostra as diferentes etapas que um 
projeto deve cumprir para receber as Reduções 
Certificadas de Emissões (RCEs) no âmbito do 
MDL. 

Para serem aceitos no MDL, os projetos devem 
passar por uma série de etapas no chamado 
“Ciclo de Aprovação do MDL”, que pode ser 
resumido da seguinte maneira: 

1) aprovação das metodologias utilizadas no 
projeto pelo Conselho Executivo (CE) do 
MDL; 

2) validação do projeto por uma “certificadora” 
credenciada no CE; 

3) aprovação do governo brasileiro – através 
da Comissão Interministerial; 

4) aceitação e registro do projeto no CE; 
5 e 6) verificação e certificação, novamente por 

uma certificadora credenciada; e 
7) emissão das Reduções Certificadas de 

Emissões pelo CE [6]. 

Uma estimativa dos custos envolvidos na 
implementação de projetos de MDL, em dólares, 
elaborada pelo Banco Mundial, é apresentada na 
Figura 2.  

 
Figura 2: Estimativa de custo de implementação 

de um projeto de MDL [7]. 

2.7 Situação Mundial dos Projetos de MDL 

Dados de maio de 2006 revelam que o Brasil 
ocupa a segunda colocação em termos de número 
de projetos participantes do MDL, como ilustra a 
Figura 3. 

A participação de cada país, em tCO2e, pode ser 
visualizada na Figura 4. 
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Figura 3: Número de projetos participantes do 

MDL por país [7]. 
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Figura 4: Participação de cada país em tCO2e [7]. 

Nota-se que o Brasil passa para a terceira posição 
mundial quando são analisados os projetos de 
MDL em termos de quantidade de tCO2e 
envolvidas, mesmo ocupando a segunda posição 
em termos de número de projetos apresentados. 

A participação mundial por tipo de projeto, com da-
dos de maio de 2006, é apresentada na Figura 5. 
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Figura 5: Participação mundial por tipo de projeto 

(em termos numéricos) [7]. 

Ressalta-se que a participação de projetos hidráu-
licos fica atrás apenas dos projetos de biomassa. 

2.8 O Mercado de Carbono no Brasil 

A quantidade de RCEs pelas atividades de 
projetos brasileiros atingiu cerca de 147 milhões 
de tCO2e em dezembro de 2005 [8]. 

Nos últimos meses de 2005 foram submetidos 
projetos em setores inovadores, como usinas 
hidrelétricas não enquadradas como PCHs (acima 
de 30 MW) e fontes eólicas. 

Até o final do ano de 2005 o número de projetos 
aprovados pela Autoridade Nacional Designada 
brasileira a Comissão Interministerial de 
Mudanças Globais do Clima (CIMGC) atingiu a 
marca de 56 projetos [8]. 

A Figura 6 traz a evolução do número de projetos 
brasileiros submetidos ao ciclo de aprovação do 
MDL até dezembro de 2005, sem considerar as 
metodologias e seus estágios (em validação, 
aprovadas ou não aprovadas). 
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Figura 6: Número de projetos brasileiros 
submetidos ao ciclo de aprovação do MDL [8]. 

A implantação do Banco de Projetos da Bolsa de 
Mercadorias e Futuros (BM&F), lançado em 
meados de setembro de 2005, no âmbito do 
Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões 
(MBRE), iniciativa conjunta da BM&F e do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), objetiva desenvolver 
um sistema eficiente de negociação de certificados 
ambientais, e criar no Brasil as bases de um ativo 
mercado de créditos de carbono que venha a 
constituir referência para os participantes em todo 
o mundo. 

Dados da BM&F de janeiro de 2006 mostram que, 
mesmo com pouco tempo de funcionamento, 
diversos projetos já se encontram validados no 
Banco de Projetos, e diversos participantes já se 
encontram cadastrados, tanto como proponentes 
de projetos como proponentes de intenções de 
compra. 

2.9 Preços de Mercado dos CERs 

Atualmente o processo de comercialização dos 
CERs se dá principalmente através das bolsas do  
Canadá, Reino Unido (Emission Trade Scheme), 
Holanda (European Climate Exchange), Noruega 
(Nord Pool), Alemanha (European Energy 
Exchange), União Européia (Emission Trading 
System), Austrália (New South Wales Trade 
System) e EUA (Chicago Climate Exchange – 
CCX) [9]. 

A Figura 7 mostra a evolução do preço de curto 
prazo de comercialização dos CERs, em Euros, 
nos EUA durante o ano de 2005 [10]. 
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Figura 7: Volume e preços negociados nos EUA 

durante o ano de 2005 [10]. 

Nota-se no segundo semestre de 2005 uma 
convergência para um preço médio de curto prazo 
em torno de € 22,00/tCO2e. 

Deve-se mencionar que os projetos de MDL são 
vistos com mais importância no longo prazo do 
que no curto prazo. Neste sentido, as decisões 
políticas são vistas como o fator mais importante 
na determinação do preço de mercado. Isso 
mostra que os participantes do mercado estão 
olhando a política internacional e, ao mesmo 
tempo esperando uma participação mais ativa dos 
países com investimentos no MDL [10]. 

A Figura 8, extraída do International Energy 
Outlook 2006, do U.S. Department of Energy, 
apresenta preços mais recentes dos CERs, em 
Dólares, negociados na União Européia (UE) até 
maio de 2006. 

 
Figura 8: Preços da tCO2e negociados na UE 

entre março de 2005 e maio de 2006 [11]. 

Verifica-se que o preço flutuou entre 
U$ 25,00/tCO2e e U$ 35,00/tCO2e no segundo 
semestre de 2005 e início de 2006. 

A significativa semelhança existente entre os 
valores comercializados nos EUA e União 
Européia no segundo semestre de 2005, conforme 
Figuras 7 e 8, ilustra bem a dimensão global do 
mercado de créditos de carbono. 

Analisando a Figura 8, nota-se que o mercado 
experimentou uma volatilidade em abril de 2006 
com o anúncio das estimativas oficiais de 
emissões da indústria por país, que indicou 

inicialmente que, na Europa, as principais 
indústrias, em 2005, emitiram 44 milhões de 
toneladas de dióxido de carbono a menos do que 
o permitido.  Em conseqüência, o preço  caiu do 
patamar de aproximadamente U$ 36,00/tCO2e 
para algo em torno de U$ 11,00/tCO2e, em 12 de 
maio de 2006, recuperando-se na seqüência e 
atingindo U$ 20,00/tCO2e já em 16 de maio, um 
dia após o Reino Unido e Espanha terem 
anunciado exceder seus limites de emissões [11]. 

No caso mais específico da América Latina, os 
estudos da Comissão Econômica para a América 
Latina e Caribe (CEPAL), que voluntariamente 
adota uma postura conservadora para sua base 
de cálculos, indicam que é possível trabalhar com 
a faixa de U$ 10,00/tCO2e a U$ 60,00/tCO2e para 
a remuneração dos CERs em projetos de MDL na 
região. Entre U$ 10,00/tCO2e e U$ 20,00/tCO2e 
para projetos associados a sumidouros e resgate 
de carbono em atividades do setor florestal, e 
entre U$ 40,00/tCO2e e U$ 60,00/tCO2e para 
projetos na área de energia [12]. 

3 O Brasil e a Energia das Fontes 
Renováveis 

O Brasil é um dos principais países no mundo que 
apresenta alta participação de energia renovável 
em sua matriz energética. 

Vários fatores, dentre eles, as características 
sócio-econômicas, o uso intenso de lenha, a 
grande oferta de derivados da cana-de-açúcar, a 
abundância de potencial hidráulico economica-
mente atraente e a escassez de petróleo barato no 
Brasil, explicam a oferta de aproximadamente 45% 
de energia renovável dentro da matriz energética 
nacional. A Figura 9 ilustra essa situação. 

 
Figura 9: Matriz energética nacional e as fontes 

renováveis [13]. 

A participação da energia hidráulica na matriz de 
energia elétrica nacional é muito mais significativa, 
atingindo cerca de 85% de toda a eletricidade 
produzida no país em 2005, considerando-se a 
importação de Itaipu. Nota-se da Figura 10 que, 
incluindo a eletricidade proveniente da biomassa, 
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o percentual de fontes renováveis na matriz 
elétrica brasileira sobe para 89,3%. 

 
Figura 10: Matriz elétrica nacional - 2005 [14]. 

Apesar da tendência de aumento da participação 
de outras fontes, devido a atuais restrições sócio-
econômicas e ambientais contra projetos 
hidrelétricos e os avanços tecnológicos no 
aproveitamento de fontes não-convencionais, que 
continuam pouco competitivos economicamente, 
tudo indica que a energia hidráulica continuará 
sendo, por muitos anos, a principal fonte geradora 
de energia elétrica do Brasil. 

É primordial, no entanto, que o aproveitamento do 
potencial hidráulico seja feito de forma social e 
ambientalmente sustentável. 

Na comunidade internacional, o Brasil é tido como 
o país com maior potencial para a venda de 
créditos de carbono. Alguns autores afirmam que 
"A vocação do Brasil é vender carbono". Uma das 
razões é que a principal fonte na matriz energética 
do País, a água, é limpa e renovável [15]. 

Alguns especialistas contrapõem-se a essa 
informação, afirmando que, como a matriz 
energética brasileira é predominantemente hídrica, 
será difícil justificar a substituição de geração por 
combustível fóssil. 

Certamente a necessidade justificará. A confirmar 
isso, verificou-se o resultado do leilão de energia 
de novos empreendimentos realizado em 
dezembro de 2005, onde quase 70% da energia 
leiloada foi proveniente de termoelétricas,  com 
custo superior ao das hidrelétricas, além de 
estarem queimando combustíveis fósseis, que são 
finitos, e que liberam mais carbono na atmosfera. 

3.1 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no 
Brasil 

As recentes mudanças institucionais e 
regulamentares, assim como a revisão do conceito 
de PCHs, têm estimulado a proliferação de 
aproveitamentos hidrelétricos de pequeno porte e 
baixo impacto ambiental no Brasil. Esses 
empreendimentos procuram atender demandas 
próximas aos centros de carga, em áreas 
periféricas ao sistema de transmissão e em pontos 

marcados pela expansão agrícola nacional, 
promovendo o desenvolvimento de regiões 
remotas do país. Com isso, espera-se adicionar ao 
sistema elétrico nacional cerca de 5.000 MW de 
potência nos próximos dez anos [16]. 

Visando à criação de um mercado para as 
energias renováveis e tendo em vista os 
compromissos de governo em acordos 
internacionais de substituição progressiva de 
combustíveis fósseis, têm-se implementado 
mudanças institucionais e de regulação, 
introduzindo incentivos aos empreendedores 
interessados, e  removendo uma série de barreiras 
à entrada de novos agentes na indústria de 
energia elétrica. 

PCHs são aproveitamentos hidrelétricos que se 
caracterizam por ter potência entre 1 e 30 MW e 
área inundada até 3,0 km², para a cheia 
centenária, segundo a resolução nº 652 da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 
09 de dezembro de 2003. O aproveitamento 
hidrelétrico que não atender essa condição para a 
área do reservatório ainda poderá ser considerado 
PCH caso atenda algumas outras condições. Os 
reservatórios das PCHs, em geral, por suas 
dimensões, não têm capacidade de regularização, 
de forma que essas usinas operam a fio d’água. 

As outorgas para PCHs destinadas à produção 
independente ou autoprodução dependem apenas 
de autorização da ANEEL, sendo isentas do 
pagamento pelo uso do bem público, conforme 
estabelece a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

As PCHs representam, atualmente, uma forma 
rápida e eficiente de promover a expansão da 
oferta de energia elétrica, tendo em vista sua 
rapidez de implantação, a descentralização da 
produção diminuindo perdas em longos sistemas 
de transmissão, e a diversificação da matriz 
energética e dos agentes de geração, além de 
outros incentivos regulatórios. 

3.2 As PCHs e o Meio Ambiente 

Todo empreendimento realizado pelo ser humano 
causa alterações no lugar onde é implantado. 
Além dos benefícios diretos pretendidos por quem 
o desenvolva, pode também ser acompanhado de 
outros benefícios ou malefícios, que afetarão o 
meio ambiente de modo geral, tanto sob o aspecto 
social, como econômico e cultural. Essas 
alterações são denominadas de impactos 
ambientais e afetarão de modo geral as regiões 
em que ocorrem, podendo afetar os meios físico, 
biótico ou sócio-econômico. 

Os empreendimentos com características de PCH, 
pela própria definição, são empreendimentos que 
afetam diretamente áreas muito reduzidas, por 
isso produzem poucos impactos ambientais 
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negativos e significativos, quando comparados 
com outros tipos de geração de energia elétrica. 

Questão controversa surge quando se analisam as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 
usinas que possuem grandes reservatórios de 
acumulação. As emissões de GEE por esses 
empreendimentos são oriundas de decomposições 
bacterianas aeróbicas e anaeróbicas de matéria 
orgânica e de outros processos inorgânicos nos 
reservatórios, produzindo CO2 e CH4. 

Inicialmente acreditava-se que a origem do carbo-
no emitido era exclusivamente da biomassa alaga-
da existente antes do enchimento do reservatório. 
Como resultado da decomposição aeróbica, é 
formado CO2, e da decomposição anaeróbica são 
produzidos CH4 e SO2. Em ambos os casos 
consideram-se as emissões como adicionais, pois 
se não ocorresse o alagamento por ação antró-
pica, esses gases não seriam formados. Sendo 
assim,  uma vez que a biomassa alagada é finita, 
essas emissões decairiam com o tempo [17]. 

Porém, o carbono emitido para a atmosfera pela 
superfície livre da água das barragens de 
hidrelétricas é, em parte, oriundo de material 
orgânico carreado das áreas ribeirinhas para o 
leito dos rios afluentes e para os reservatórios. Se 
esse carbono, no caso da emissão de CO2, for da 
biomassa, então ele foi anteriormente retirado da 
atmosfera e, portanto, sua emissão não tem 
contribuição incremental para o efeito estufa [18]. 

Cabe ressaltar que o licenciamento ambiental para 
empreendimentos hidrelétricos exige o desmata-
mento prévio da área a ser alagada pela formação 
dos reservatórios, o que minimiza o impacto da 
geração de GEE por matéria orgânica submersa. 

Apesar de existirem diversas pesquisas sobre o 
assunto, não existe nada definitivo sobre as 
emissões de GEE, principalmente o metano (CH4) 
resultante da decomposição de vegetação 
submersa, em reservatórios de hidrelétricas [19]. 

Para fins de determinação da quantidade de 
emissão de GEE, têm-se feito medições em 
reservatórios de usinas hidrelétricas. 

A respeito dos valores médios obtidos até agora 
nessas medições, é necessário que se melhore a 
pesquisa levando em consideração o nível da 
incerteza [20]. 

Mesmo considerando toda a incerteza sobre o 
assunto, a metodologia consolidada ACM0002, do 
Comitê Executivo do MDL, leva em conta fórmulas 
específicas para a estimativa de emissões de GEE 
por grandes reservatórios de acumulação. 

Sob o ponto de vista de emissão de gases de 
efeito estufa (GEE), as PCHs a fio d’água são 
consideradas livres de emissão. 

Os projetos de PCHs melhoram o fornecimento de 
eletricidade com energia hidrelétrica limpa e 
renovável, ao mesmo tempo em que contribuem 
com o desenvolvimento sócio-econômico regional. 

4 Quantidade de Emissões Reduzidas por 
PCHs 

Esta seção trata da metodologia aplicada para 
projetos de geração de energia renovável e do 
cálculo das reduções nas emissões de gases de 
efeito estufa. 

4.1 Metodologia de Linha de Base 

A linha de base de uma atividade de projeto do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é o 
cenário que representa, de forma razoável, as 
emissões antrópicas de gases de efeito estufa que 
ocorreriam por outras fontes na ausência da 
atividade do projeto. 

Os projetos de PCHs obedecem às condições de 
aplicabilidade definidas na metodologia 
consolidada ACM0002  – “Consolidated baseline 
methodology for grid-connected electricity 
generation from renewable sources”, aprovada 
pelo Comitê Executivo (Executive Board - EB) em 
sua 16ª reunião [21]. 

A metodologia escolhida é aplicável às atividades 
de projetos de geração de energia renovável 
conectadas à rede, sob a condição de adicionar 
capacidade elétrica por via de usinas hidrelétricas 
a fio-d’água, como é o caso das PCHs. 

4.2 Cálculo das Reduções nas Emissões de 
GEE 

No caso de geração de eletricidade a partir de 
fontes renováveis para injeção na rede, deve-se 
estabelecer a proveniência da energia elétrica 
deslocada pelo projeto. Para tanto, lista-se, no 
cenário de referência da expansão da geração, as 
primeiras usinas, aquelas que serão deslocadas, e 
determina-se o tipo de sua fonte primária (gás 
natural, óleo combustível, carvão mineral, 
hidreletricidade ou nuclear). Essa é a energia que 
virá a ser economizada ou substituída pelo projeto. 
O conteúdo em carbono dessa geração evitada é 
que determina a quantidade de RCEs da atividade 
e conseqüentemente a receita com a venda de 
créditos de carbono propiciada pelo projeto [22]. 

No entanto, a determinação do coeficiente de 
emissão de carbono da rede elétrica é um 
problema complexo, pois envolve a projeção da 
futura configuração de geração do sistema. 
Diferentes hipóteses simplificadoras podem ser 
adotadas, para tratar a incerteza inerente à 
questão de como se dará realmente a expansão 
da geração elétrica no Brasil, mas uma tendência 
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é observada. Nos cenários futuros existe um 
aumento da intensidade de carbono na rede de 
distribuição nacional, principalmente pelo aumento 
da participação do gás natural na matriz 
energética [22]. 

Em termos regionais, deve-se levar em conta que 
a interconexão entre o sistema Norte-Nordeste e o 
sistema Sul-Sudeste-Centro-Oeste não permite o 
intercâmbio de grandes blocos de energia, devido 
a restrições na capacidade das linhas de 
transmissão, justificando seu tratamento como 
dois subsistemas separados [22]. 

A rigor, para o cálculo das linhas de base, torna-se 
necessário obter dados adequadamente 
desagregados sobre o despacho da energia 
elétrica e a tendência futura de expansão da oferta 
nas diferentes regiões. 

De modo geral, no planejamento da expansão da 
geração, admite-se que os projetos de pequena 
escala não deslocarão grandes empreendimentos 
planejados, ou seja, não serão capazes de 
influenciar as decisões de investimentos 
relacionados a novas plantas. A quantidade de 
energia produzida por eles é muito pequena em 
relação ao total proveniente do parque gerador. 

No âmbito das PCHs, até janeiro de 2006, o Brasil 
possuía três projetos aprovados de um total de 
dezesseis submetidos ao ciclo de aprovação do 
MDL. Nas linhas de base aprovadas para as PCHs 
pelo Conselho Executivo e pela Comissão 
Interministerial, o fator de emissão foi calculado 
como a média da “margem de operação 
aproximada" (MO) e da "margem de construção" 
(MC). Nesses projetos, a margem de operação 
aproximada foi calculada com base nos dados 
brutos de despacho para todo Sistema Interligado 
Nacional (SIN), disponibilizados pelo Centro 
Nacional de Despachos, do Operador Nacional do 
Sistema (ONS) [23]. 

O fator de emissão da "margem de operação 
aproximada" (EFOM,y) é a média ponderada das 
emissões (em tCO2e/MWh) de todas as fontes de 
geração que atendem ao sistema, excluindo a 
geração hídrica, geotérmica, eólica, de biomassa 
de baixo custo, nuclear e solar. Usando a notação 
da metodologia aprovada, ACM0002, tem-se: 

 

(1) 

 

onde: 

é o total de combustível i (em unidade 
de massa ou volume) consumido por 
fontes relevantes de energia j em 
anos(s) y; 

é o coeficiente de CO2e de 
combustível i (tCO2e/unidade de 
massa ou volume de combustível), 
levando em conta o potencial de 
emissão de dióxido de carbono 
equivalente dos combustíveis usados 
por fontes relevantes de energia j e a 
oxidação percentual do combustível 
em ano(s) y; e 

é a eletricidade (MWh) injetada na 
rede pela fonte j. 

O coeficiente de CO2e, COEFi,j é obtido da 
seguinte maneira: 
 

(2) 

onde: 

é o poder calorífico (conteúdo de 
energia) por unidade de massa ou 
volume de combustível i; 

é o fator de oxidação do combustível i; 

é o fator de emissão de CO2e por 
unidade de energia do combustível i. 

O fator de emissão da "margem de construção" 
(EFBM,y) é a média ponderada das emissões (em 
tCO2e/MWh) de recentes adições de capacidade 
ao sistema. Essa média é calculada com base em 
20% do total anual (em MWh) da geração 
realizada pelas mais recentes usinas, ou com 
base na geração anual total das cinco mais 
recentes usinas. 

 

 (3) 

 
 

Onde Fi,m,y, COEFi,m e GENm,y são análogos às 
variáveis descritas acima para a margem de 
operação das usinas m, com base nas 
informações mais recentes disponíveis sobre as 
usinas já construídas. 

O fator de emissão da linha de base EFy é a média 
do fator da margem de operação (EFOM,y) e do 
fator da margem de construção (EFBM,y) [24]. 

 (4) 
 

A Tabela 1 resume os cálculos utilizados nos 
projetos aprovados pelo Conselho Executivo e 
pela Comissão Interministerial para a linha de 
base e quantidade de redução de emissão ao 
longo do período de crédito. 
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Tabela 1: Cálculo do fator de emissão da linha de base 
para o sistema interligado brasileiro sul-sudeste-centro-
oeste [23]. 

MO (tCO2e/MWh) Geração total (MWh)
2001 0,9474 260.694.158                 
2002 0,9304 276.731.024                 
2003 0,968 295.666.969                 

MO (tCO2e/MWh) MC 2003 (tCO2e/MWh)
0,9486 0,0937

MO * 0,5 + MC * 0,5 (tCO2e/MWh)
0,5211  

5 O Impacto na Atratividade Econômica das 
PCHs 

É apresentado a seguir o resultado de um estudo 
de caso de PCH para mostrar o incremento na 
Taxa Interna de Retorno (TIR) de um 
empreendimento dessa natureza, quando incluído 
no MDL. 

São realizadas adicionalmente algumas análises 
decorrentes dos resultados dos estudos. 

5.1 Empreendimento de Referência 

Para este estudo de caso considerou-se uma PCH 
hipotética com potência instalada de 15 MW, 
dentro do limite de elegibilidade para projetos de 
pequena escala segundo a Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 
(CQNUMC). 

Primeiramente são apresentados os cálculos da 
viabilidade econômico-financeira da PCH sem 
considerar a comercialização dos créditos de 
carbono provenientes da atividade do projeto. 

A seguir são apresentadas as principais 
características da PCH e os parâmetros utilizados 
na análise econômico-financeira: 

� energia assegurada: 8,25 MWmédios; 
� fator de capacidade: 0,55; 

� prazo total de construção: 23 meses para a 
1ª Unidade Geradora e 24 meses para a 2ª; 

� o fluxo de desembolso do investimento: 
50% para o 1º ano e 50% para o 2º ano; 

� perdas no sistema de transmissão até a 
conexão com o sistema de distribuição: 2%; 

� preço de venda da energia: R$ 
125,00/MWh; 

� custo de implantação: R$ 60.000.000,00; 
� vida útil econômica: 30 anos; 
� taxa de juros do financiamento: TJLP (Taxa 

de Juros de Longo Prazo); 
� spread: 3,50%; 
� capital próprio (equity): itens não 

financiáveis mais 20% dos itens 
financiáveis; 

� prazo de amortização: 12 anos, Sistema de 
Amortização Constante (SAC); 

� impostos, taxas, contribuições e encargos 
conforme legislação vigente para o regime 
tributação pelo lucro presumido; 

� produção de energia líquida: 70.825 MWh 
anuais; 

� receita bruta anual somente com a 
comercialização da energia gerada: 
R$ 8.853.080,00. 

Projetando-se os balanços patrimoniais, e as 
demonstrações dos resultados dos exercícios 
durante toda a vida econômica do 
empreendimento, e analisando-se o fluxo de caixa, 
descontando os encargos, taxas, impostos e 
contribuições, o investimento resulta em uma TIR 
de 14,71%a.a., considerando uma tarifa de 
R$ 125,00/MWh, conforme apresentado. 

5.2 Empreendimento com Comercialização de 
CERs 

Analisando-se o empreendimento com as mesmas 
características e parâmetros apresentados, porém 
com a comercialização dos Certificados de 
Emissões Reduzidas (CERs), teremos um 
incremento na rentabilidade do investimento. 

Para o cálculo do fator de emissão reduzida pelo 
empreendimento foram considerados os fatores de 
margem de operação aproximada e margem de 
construção, calculados com base nos dados 
disponibilizados pelo Centro Nacional de 
Despacho nos moldes dos projetos de PCHs 
nacionais aprovados pelo Conselho Executivo e 
pela Comissão Interministerial. 

Os dados básicos para a análise econômico-
financeira considerando a comercialização dos 
CERs foram os seguintes: 

� fator de emissão da linha de base para o 
cálculo da redução de emissão: 0,5211 
tCO2e/MWh; 

� período de creditação dos CERs: 21 anos; 

� comercialização dos CERs: de 
U$ 5,00/tCO2e a U$ 60,00/tCO2e; 

� taxa de câmbio: R$ 2,30 / U$; 

� custo da certificação: R$ 600.000,00. 

Primeiramente foi feita a análise adotando-se o 
valor de U$ 5,00/tCO2e para a comercialização 
dos créditos de carbono gerados pelo 
empreendimento. Segundo pesquisas realizadas, 
esse valor é considerado conservador. 

Nessas condições, a energia gerada pela PCH 
resulta em uma redução de emissões de GEE de 
37.659,90 tCO2. 
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A receita bruta anual advinda da comercialização 
da energia gerada é incrementada com a receita 
bruta da comercialização dos CERs de 
R$ 433.090,00, correspondendo a um aumento de 
4,66%. 

Analisando-se o novo fluxo de caixa do 
empreendimento durante toda a sua vida útil 
econômica, descontados os encargos, taxas, 
impostos e contribuições, considerando-se o 
período de creditação dos CERs conforme 
apresentado, para um preço de venda de energia 
de R$ 125,00/MWh, o investimento resulta em 
uma TIR de 15,65%a.a. 

O aumento da atratividade econômica do projeto 
com a receita advinda da venda dos CERs ao 
valor de U$ 5,00/tCO2e, comparativamente com o 
projeto original, é mostrado graficamente através 
da Figura 11. 
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Figura 11: Taxa interna de retorno (TIR)  com a 
comercialização dos certificados de emissões 
reduzidas (CERs) ao valor de U$ 5,00/tCO2e. 

Nota-se que o incremento da TIR do investimento, 
com a comercialização dos Certificados de 
Emissões Reduzidas (CERs) ao valor de 
U$ 5,00/tCO2e, considerado conservador, é da 
ordem de 6,4%. 

5.3 Análise de Sensibilidade em Relação ao 
Preço de Comercialização dos CERs 

Analisou-se adicionalmente o investimento 
considerando a creditação dos Certificados de 
Emissões Reduzidas, e uma variação do preço de 
comercialização dos CERs. A análise para o valor 
de U$ 10,00/tCO2e é apresentada a seguir. 

Para este caso, a receita bruta advinda somente 
da comercialização dos CERs é R$ 866.180,00, o 
que representa 8,9% da receita total. 

Nota-se que a receita anual com a 
comercialização dos CERs é superior ao custo do 
processo de certificação no MDL. Para o valor de 
U$ 10,00/tCO2e obtem-se o retorno do inves-
timento para certificação em menos de um ano. 

Com esses parâmetros, o investimento resulta em 
uma TIR de 16,85%a.a. O incremento da TIR é de 
14,5% em relação ao projeto original. 

Para o valor de U$ 20,00/tCO2e, próximo ao valor 
médio de comercialização no fechamento do ano 
de 2005, nos EUA, obtêm-se os dados 
apresentados abaixo. 

A receita bruta advinda somente da 
comercialização dos CERs é R$ 1.732.360,00, 
16,4%  da receita bruta total. 

Realizando-se a análise econômico-financeira, o 
investimento resulta em uma TIR de 19,25%a.a. 

Nota-se que o incremento da TIR do investimento, 
com a comercialização dos CERs ao valor de 
U$ 20,00/tCO2e, é de 30,9%. 

Diversas simulações foram realizadas conside-
rando a certificação no MDL, e uma variação do 
preço de comercialização dos CERs, desde o 
valor de U$ 5,00/tCO2e até U$ 60,00/tCO2e, valor 
considerado teto para projetos de MDL na América 
Latina, conforme o Centro Empresarial Brasileiro 
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e a 
Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL). 

Para o valor de U$ 60,00/tCO2e, e demais 
características conforme estudos demonstrados 
anteriormente, o investimento resulta em uma TIR 
de 29,01%a.a., um incremento de 97,2%. 

Tabela 2: Resultados das simulações variando-se o 
preço de comercialização dos CERs desde o valor de 
U$ 5,00/tCO2e até U$ 60,00/tCO2e. 

Valor de 
comercialização do 

CER

Receita Bruta 
anual com CERs 

(R$ mil)

TIR 
(%a.a.)

� TIR 
(%)

s/ CERs - 14,71 -
U$ 5,00/tCO2e 433,09                15,65 6,4%
U$ 10,00/tCO2e 866,18                16,85 14,5%
U$ 20,00/tCO2e 1.732,36             19,25 30,9%
U$ 30,00/tCO2e 2.598,53             21,68 47,4%
U$ 40,00/tCO2e 3.464,71             24,12 64,0%
U$ 50,00/tCO2e 4.330,89             26,57 80,6%
U$ 60,00/tCO2e 5.197,07             29,01 97,2%  

A Tabela 2 apresenta os resultados dessas 
simulações. 
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Figura 12: Gráfico de sensibilidade da TIR com 
relação ao valor de comercialização dos CERs. 
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A Figura 12 ilustra o aumento na TIR do projeto 
com relação aos diversos valores de 
comercialização dos CERs. 

5.4 Análise de Sensibilidade em Relação ao 
Preço de Comercialização dos CERs e da 
Energia Gerada 

Realizou-se uma análise da sensibilidade do 
empreendimento considerando variações do preço 
de venda da energia, de R$ 120,00/MWh a 
R$ 150,00/MWh, e dos valores de comercialização 
dos Certificados de Emissões Reduzidas, de 
U$ 5,00/tCO2e à U$ 60,00/tCO2e. O gráfico de 
sensibilidade é apresentado na Figura 13. 
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Figura 13: Gráfico de sensibilidade com relação 

ao preço de venda da energia, valor de 
comercialização dos CERs e TIR. 

Ressalta-se a grande sensibilidade da TIR com 
relação ao valor de comercialização dos CERs, da 
mesma ordem de grandeza com relação ao preço 
de venda de energia. Para um mesmo preço de 
venda da energia, um aumento da ordem de 
U$ 10,00/tCO2e no preço de comercialização dos 
CERs resulta em um incremento de 
aproximadamente 2,5 pontos percentuais na TIR 
do investimento. 

6 Conclusão 

É sabido que investimentos em infra-estrutura em 
países em desenvolvimento requerem grandes 
aportes de capital. É comum, nesses países, a 
escassez de recurso no Governo. No Brasil não é 
diferente, e há uma grande necessidade de capital 
privado, interno ou externo. 

Existe uma séria dificuldade em se viabilizar 
empreendimentos em infra-estrutura, inclusive 
para a iniciativa privada. 

É de longa data que se reconhece a importância 
desse tipo de geração distribuída, próximo aos 
centros de carga, para a saúde do Sistema 
Interligado Nacional (SIN). 

No setor elétrico brasileiro, é clara e evidente a 
natural tendência de aproveitamento dos 
potenciais hidráulicos para a geração de energia 
elétrica. Do mesmo modo, com a experiência 
consolidada em diversos empreendimentos dessa 

natureza após tantos anos de utilização, é natural 
o domínio da tecnologia para o aproveitamento 
dessa fonte energética. 

A expansão da oferta de energia elétrica no Brasil 
continuará passando necessariamente pela 
construção de PCHs em quantidade maior do que 
no passado, até porque o Brasil possui um enorme 
potencial energético para o aproveitamento 
através desses empreendimentos. 

A dificuldade em se viabilizar empreendimentos 
em PCHs é séria, apesar dos esforços do Governo 
em oferecer incentivos. Os aproveitamentos que 
estão sendo implementados atualmente estão no 
limiar da viabilidade econômico-financeira. 
Qualquer incremento na rentabilidade desses 
investimentos é muito significativo. 

A recente entrada em operação do Banco de 
Projetos da BM&F vem fomentar o interesse do 
empresariado nacional pelo desenvolvimento de 
projetos de tecnologia limpa, fornecendo 
instrumento eficiente de exposição desses 
projetos, e criando um campo facilitador de futuros 
negócios com créditos de carbono. 

A certificação de PCHs no âmbito do MDL, não 
requer qualquer alteração no projeto original do 
empreendimento, e os investimentos para 
aprovação no ciclo do MDL são muito pequenos 
se comparados com os benefícios que podem 
proporcionar.  

O atual patamar de preços dos CERs já 
desempenha um importante papel na melhoria do 
retorno econômico-financeiro de PCHs. 

A evolução dos preços dos CERs, decorrente da 
dificuldade de cumprimento das metas 
estabelecidas pelo Protocolo de Quioto, pode 
impulsionar significativamente a atratividade 
econômica de empreendimentos em PCHs que 
obtiverem certificação. 

Em um cenário de difícil acesso a fontes de 
financiamento, o MDL tem um importante papel na 
melhoria do retorno econômico-financeiro desse 
tipo de investimento em infra-estrutura  que o 
Brasil tanto necessita. 
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Abstract: This work aims at evaluating the 
performance of an evolutionary approach of 
Pareto’s Optimization for a multiobjective 
optimization problem. The purpose of the method 
is to generate a solution not dominated to 
determine an appropriate configuration for a circuit 
of the secondary network. The method considers 
values of supply voltage evaluated through the 
simulation of a power flow, as well as cost criteria 
for the proposed solution. For the determination of 
the best configuration of the circuit, replacement of 
cables and changes of the phases of consumers 
are evaluated, aiming at an  improvement of  
voltage level of the circuit in analysis. 

Keywords: Distribution secondary network, 
optimization, genetic algorithms. 
 
Resumo: Neste trabalho é avaliado o 
desempenho de uma abordagem evolucionária 
baseada na otimização de Pareto para um 
problema de otimização multiobjetivo. O propósito 
do método é gerar uma solução não dominada 
para determinar uma configuração adequada para 
um circuito da rede de distribuição. O método 
considera valores de tensão de fornecimento 
avaliados através da simulação de um fluxo de 
potência, bem como critérios de custo para a 
solução proposta. É avaliada, para a determinação 
da melhor configuração do circuito, a troca de 

bitola de cabos e a mudança de faseamento de 
cargas, com vistas a uma melhora no nível de 
tensão do circuito em análise. 

Palavras-Chave: Rede secundária de distribuição, 
otimização, algoritmos genéticos. 

 

1 Introdução 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
abordagem evolucionária para a determinação de 
uma configuração adequada para circuitos da rede 
de distribuição. Através da informação de uma 
possível solução encontrada, o sistema deverá 
determinar sua viabilidade, de acordo com 
parâmetros elétricos e de custo. Essa 
determinação a ser realizada analisa as possíveis 
manipulações da rede que podem ser efetuadas. 
A análise da configuração da rede, que comporta 
a simulação requerida, baseia-se na topologia 
atual do circuito em análise, procurando efetuar 
ações de troca no que efetivamente existe 
construído. As soluções freqüentes nesse tipo de 
sistema referem-se basicamente à mudança de 
faseamento das cargas de consumidores e à 
alteração da bitola de cabos nos pontos que 
ultrapassam os valores dos critérios técnicos 
adotados.  

Um sistema elétrico de potência é constituído por 
usinas, subestações, linhas de transmissão e 
redes de distribuição. Normalmente, para efeito de 
análise e estudos, os sistemas elétricos de 
potência são subdivididos em três grandes blocos, 
que são geração, transmissão e distribuição [1]. O 
aplicativo proposto terá aplicação voltada à 
distribuição. Os investimentos praticados no 
segmento de distribuição de energia elétrica 
constituem-se num percentual significativo dos 
orçamentos das concessionárias de 
distribuição.Muitos fatores revelam a importância 
dessa parte do sistema elétrico, entre eles: a rede 
secundária é a parte do sistema responsável pelo 
atendimento a clientes; opera em um nível de 
tensão menor, tendo a maior concentração de 
consumidores; os custos envolvidos para a 
operação, construção e manutenção são muito 
altos.  

Devido às baixas tensões, é no sistema de 
distribuição onde ocorre a maior parcela de 
perdas. No Brasil, os valores mais freqüentes para 
as perdas técnicas nas redes de distribuição estão 
entre 7 e 15% [2]. Esses números indicam a 
existência de oportunidades de projetos que 
possam auxiliar na redução de perdas. A 
expansão do sistema de distribuição é necessária 
sempre que a demanda de uma determinada 
região apresenta um crescimento significativo, 
aproximando-se dos limites de operação dos 



Espaço Energia                                                                                   ISSN: 1807-8575 – Número 05 – Outubro 2006    
���

equipamentos. A expansão pode envolver a 
construção ou a ampliação de subestações, 
instalação de postes, instalação e ou 
recondutoramento de trechos de alimentadores e 
de trechos de circuitos secundários. Além desses 
custos de investimento e operação, é necessário 
considerar o custo de operação da rede.  

 

Deve-se ressaltar que esse sistema está 
diretamente ligado com o geoprocessamento, de 
forma que as situações analisadas se utilizam não 
só de informações elétricas relevantes de 
elementos pertencentes à rede elétrica, mas 
também de suas coordenadas de posicionamento 
global. Essas informações, que são 
georrefenciadas, podem auxiliar o sistema no 
fornecimento de informações úteis para os 
usuários da localização das anomalias 
encontradas. 

2 Fundamentação Teórica 

A seguir serão descritas as técnicas envolvidas 
neste trabalho, a saber, algoritmos evolutivos e 
otimização de pareto, além da questão do 
planejamento da rede secundária. 

2.1 Algoritmos Evolutivos 

Os Algoritmos Evolutivos (AE) são a forma de 
implementação dos modelos computacionais de 
processos evolutivos na área da Computação 
Evolucionária (CE). Esses algoritmos possuem o 
propósito de direcionar uma busca estocástica, 
fazendo evoluir um conjunto de estruturas e 
selecionando de modo interativo as mais aptas.  

 Ao executar um AE, as soluções de um problema 
são representadas por uma população de 
indivíduos que sofrem uma série de 
transformações para atualizar a busca e depois 
por um processo de seleção que favorece os 
melhores indivíduos. As transformações ocorrem 
devido à adaptação de cada indivíduo ao ambiente 
exposto. Toda vez que ocorre um ciclo de 
transformação associado à seleção constitui-se 
uma geração. São criadas tantas gerações 
quantas forem necessárias para obter o melhor 
indivíduo, o qual estará mais próximo da solução 
desejada.  

Para um AE poder emular devidamente o 
processo evolutivo, deve conter uma população de 
possíveis soluções devidamente representadas 
através de indivíduos. Um procedimento de 
seleção é baseado em sua aptidão e outro na 
transformação, isto é, na geração de novas 
soluções a partir de soluções já existentes.    

Dentro dessa estrutura, existem diversas variantes 
dos AEs e muitos sistemas híbridos incorporam 
várias características desse paradigma. 
Entretanto, todas as estruturas dessas variantes 
possuem métodos evolutivos muito semelhantes. 
Os cinco principais paradigmas dos AEs estão 
brevemente comentados abaixo: 

• Algoritmos Genéticos (AG): Técnica de 
busca baseada na teoria de evolução de 
Darwin.  Desenvolvida originalmente por 
Holland [3], modela a seleção natural e o  
processo da evolução das espécies.  Eles 
podem ser considerados um processo de 
pesquisa, ao determinar os melhores 
indivíduos no espaço de busca de todos 
os possíveis indivíduos. Resumidamente, 
compreende a evolução de uma 
população de inteiros binários, os quais 
são submetidos a transformações 
unitárias e binárias genéricas e a um 
processo de seleção.  

• Programação Evolutiva: Consiste na 
evolução de população com máquinas de 
estados finitos submetendo-as a 
transformações unitárias.   

• Estratégias de Evolução: Trata-se de 
evoluir uma população de números reais 
que codificam as possíveis soluções de 
um problema numérico, onde a seleção 
está implícita.   

• Sistemas de Classificadores: São 
sistemas capazes de perceber e 
classificar os acontecimentos em seu 
ambiente e reagir a eles 
apropriadamente.   

• Programação Genética: Técnica que 
utiliza a metodologia da computação 
evolucionária não para solucionar o 
problema, mas sim para obter os 
melhores procedimentos possíveis para 
sua resolução.  

2.2 Otimização de Pareto 
 
Vilfredo Pareto [4] em 1896 estabeleceu que 
existe uma ordenação parcial no espaço de busca 
de um problema multiobjetivo. O critério de Pareto 
simplesmente estabelece que uma solução A é 
melhor do que uma solução B se A é tão boa 
quanto B em todos os atributos e melhor do que B 
em pelo menos um dos atributos. Mais 
formalmente, para um problema de otimização n-
objetivos, o espaço de busca pode ser visto como 
um espaço n-dimensional e, portanto, cada 
solução é um n-vetor dos atributos.  
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Em um problema de maximização, dadas duas 
soluções 
 

),...,2,1( xnxxx =   e ),...,2,1( ynyyy =   
 
o critério de Pareto diz que x domina y se: 
 

yixi ≥  i∀  e  j∃   tal que yjxi >  
 
A abordagem baseada em Pareto foi proposta por 
Golderg [5] em 1989, e tornou-se o principal foco 
de pesquisa para AGS multiobjetivo.  

2.3 Planejamento da Rede Secundária 
 
Existem na literatura poucos artigos que tratam de 
projeto de rede secundária de distribuição por 
meio de programação matemática, em 
contraposição à grande quantidade de artigos que 
tratam do planejamento de redes primárias. 
Embora os sistemas sejam similares, existem 
características pertinentes à rede secundária que 
exigem uma modelagem de impedâncias e de 
demandas diferente da rede primária. 

 
Um artigo que trata especificamente do 
planejamento da rede secundária foi proposto por  
Baklund e Bubenko [6], porém apresenta 
limitações no sentido de desconsiderar problemas 
de perdas na rede e limites de queda de tensão 
nos circuitos estudados. A metodologia 
apresentada consiste em se obter uma rede inicial 
por meio de um algoritmo de construção de 
“árvore de peso mínimo” [7]. A partir da solução 
inicial, melhorias são obtidas por troca de arcos da 
árvore. Essa metodologia tem algumas limitações 
importantes, principalmente em relação à 
otimilidade da solução obtida, uma vez que a 
solução inicial ignora aspectos fundamentais tais 
como custos de perdas. 

 
No trabalho de Carson e Cornfield [8], foi 
desenvolvido um trabalho aplicando técnicas 
heurísticas para a solução e dimensionamento de 
redes de baixa tensão. Modelos mais recentes [9] 
[10] [11] têm tipicamente considerado o problema 
como uma programação inteira mista de larga 
escala que pode ser resolvida usando solvers 
comerciais existentes. Por causa da complexidade 
da formulação que cresce exponencialmente com 
o número de pontos de demanda e tipos de cabos 
a serem utilizados, esses modelos incorporam 
adaptações significativas para conseguir um 
tempo de resposta adequado. 

 
No trabalho de Aoki et al [12], a programação 
inteira mista foi combinada com uma das mais 
eficientes técnicas heurísticas de otimização de 
redes radiais chamada de “Método de Mudança de 
Ramos”. Esse algoritmo híbrido é menos sensível 

ao rápido crescimento em complexidade 
comparado com o crescimento dos números de 
pontos de demanda a serem supridos, mas não 
consegue garantir o ponto ótimo de acordo com a 
natureza de aproximação do método adotado. 

 
No trabalho de Ter-Gazarian e Kagan [13], foi 
desenvolvido um algoritmo de programação linear 
para otimizar uma combinação de fontes de 
energia convencional e renovável. Entretanto, o 
modelo proposto não considera a possibilidade de 
pontos isolados de geração. 

 
Lambert e Hittle [14] apresentam um trabalho que 
considera técnicas de otimização combinatorial 
para o dimensionamento de uma rede secundária 
de acordo com um conjunto de pontos de 
demanda a serem atendidos. De acordo com essa 
metodologia, determina-se a topologia do circuito 
e o posicionamento do transformador. As 
limitações desse método referem-se ao fato de se 
assumir que os transformadores sejam de mesma 
capacidade, e que todos os cabos da rede 
secundária sejam de mesma bitola. 

 
Uma abordagem utilizando técnicas heurísticas foi 
mostrada por Chandrashekara et al [15], a qual é 
aplicada ao planejamento de subestações, 
tratando de seu posicionamento baseado no 
momento elétrico. O momento elétrico é definido 
como o produto do total de carga em um ponto 
pela sua distância a um determinado ponto 
considerado para o cálculo.  

 
O trabalho de Kauhaniem et al [16] apresenta um 
modelo matemático para o dimensionamento de 
redes que engloba a rede primária e secundária. 
Esse modelo difere dos modelos baseados em 
grafos que são normalmente encontrados em 
outros trabalhos tais como o de Cruz et al [17]. O 
modelo de otimização determina a quantidade de 
subestações, a capacidade nominal dos 
transformadores e a bitola de condutores. 

 
No trabalho de Gonen e Ramirez-Rosado [18], 
foram avaliadas diversas publicações, sendo que 
muitas delas referenciam de maneira 
independente a alocação de subestações e 
roteamento de alimentadores para o planejamento 
da rede primária. Nesse artigo também é realizada 
uma classificação dos trabalhos de acordo com a 
metodologia de solução: programação dinâmica, 
programação matemática e métodos heurísticos. 

 
No artigo de Khator e Leung [19], foram 
analisados e classificados cerca de trinta e oito 
trabalhos, vinte e quatro dos quais posteriores à 
revisão feita por Gonen e Ramirez-Rosado [17]. A 
classificação principal foi em planejamento sob 
condições de emergência (quinze trabalhos) e 
planejamento sob condições normais (vinte e três 
trabalhos).  
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Chen e Wu [20] apresentam uma formulação de 
programação dinâmica para a alocação de 
transformadores de acordo com a carga de 
consumidores para o aumento do ciclo de vida do 
equipamento. Nesse trabalho, o faseamento de 
consumidores foi formulado através de 
programação dinâmica. 
 
Silva et al [21] apresentam modelos matemáticos 
para a resolução de posicionamento de 
transformadores, topologia da rede secundária e 
topologia da rede primária. O trabalho considera o 
custo para a construção da rede, bem como o 
critério técnico de queda de tensão. 

 
No trabalho de Islam e Ghani [22], foi 
desenvolvida uma solução empregando técnicas 
heurísticas para a determinação do material e 
bitola dos cabos do alimentador considerando 
critérios técnicos e financeiros. A metodologia 
apresentada avalia a capacidade de condução de 
corrente dos condutores, queda de tensão em 
cada trecho do alimentador, além das perdas 
técnicas.  

3 Metodologia 

Nesta seção será apresentada a formulação do 
problema, bem como a codificação e penalidades 
utilizadas na avaliação das soluções. 

3.1 Formulação do Problema 
 
Para a determinação de valores aceitáveis de 
tensão em um circuito da rede de distribuição, as 
alternativas avaliadas neste trabalho foram as 
seguintes: 

1. troca de cabos nos trechos que estão 
com uma queda de tensão muito acima 
da aceitável; 

2. troca de faseamento dos consumidores, 
fazendo com que o circuito fique mais 
equilibrado, e conseqüentemente, com 
uma tensão de neutro menor. 

 
Para encontrar a melhor opção tanto do ponto de 
vista econômico quanto técnico, deve-se procurar 
simular várias situações para determinar a mais 
viável. Quando da realização deste estudo, já é 
prevista uma determinada taxa de crescimento de 
cargas. Esse procedimento é realizado para que 
as alterações realizadas possam ter uma maior 
suportabilidade de crescimento de cargas, 
evitando alterações freqüentes nos circuitos. A 
troca de faseamento dos consumidores no circuito 
é a situação mais barata e mais viável, porém é 
adequada apenas em situações em que o circuito 
está com um grande desequilíbrio. A solução 
geralmente adotada é a troca de cabos que acaba 
provocando uma melhora significativa das 

restrições de queda de tensão e carregamento de 
cabos. A combinação dessas duas situações 
possibilita encontrar variações de alterações que 
possam significar uma boa melhora a um custo 
mais baixo para a concessionária.  
 
Para determinar a configuração de rede a ser 
escolhida, foram avaliadas a Equação 1, referente 
à queda de tensão,  e a Equação 2, referente ao 
custo de troca de cabos e faseamento de 
unidades consumidoras. 
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O valor menor_tensao na função f1 refere-se ao 
menor valor da tensão do circuito após a 
simulação deste através do fluxo de potência. 
Esse valor reflete a qualidade técnica da solução 
encontrada. 
 
Os valores cabo e uc na função f2 referem-se ao 
total de cabos e faseamento de unidades 
consumidoras trocados respectivamente. Os 
valores num_cabo e num_uc referem-se ao total 
de cabos e de unidades consumidoras existentes 
no circuito.  
 
O problema foi considerado como sendo de 
minimização, e as faixas de f1 e f2 estão definidas 
entre [ 0, 1].  
 
Uma restrição passada para o algoritmo refere-se 
ao fato do usuário poder determinar um valor de 
tensão mínimo aceitável, neste estudo 
considerado 117 V. Quando da ocorrência de um 
valor de tensão inferior a esse especificado, é 
atribuído à função f1 o valor 1, penalizando essa 
solução encontrada. 

3.2 Codificação 
 
O cromossomo é composto por um número de 
genes iguais ao número de cabos e unidades 
consumidoras. Foi utilizada uma codificação 
binária para representar os cabos e o faseamento 
das unidades consumidoras. A representação dos 
cabos no sistema é feita através da relação 
mostrada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Valores de Cabos. 

Identificação do cabo Cabo Comercial 
1 Alumínio 06 AWG 
2 Alumínio 04 AWG 
3 Alumínio 02 AWG 
4 Alumínio 1/0AWG 
5 Alumínio 2/0 AWG 
6 Alumínio 3/0 AWG 
7 Alumínio 4/0 AWG 

 
A representação do faseamento dos consumidores 
é feita através da relação mostrada na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Representação de Fases. 

 
Identificação das fases 

 

 
Faseamento Correspondente 

1 A – monofásico 
2 B – monofásico 
3 C – monofásico 
4 AB - bifásico 
5 BC - bifásico 
6 AC-  bifásico 
7 ABC - trifásico 

 
 
O cromossomo de um estudo da aplicação pode 
ser visualizado na Figura 1. Na situação mostrada, 
o problema possui quatro cabos e cinco unidades 
consumidoras, os cabos estão representados 
através da codificação binária (101) e o 
faseamento através da codificação binária (001). 
 

 

Figura 1: Representação Cromossômica 

O cromossomo é inicializado com os valores 
aleatórios de carga e tipo de cabo. Para garantir a 
geração de soluções válidas, é necessário o uso 
de um decodificador do cromossomo que produza 
sempre soluções válidas. Este critério de correção 
de soluções geradas é importante devido ao fato 
de que um consumidor monofásico nunca poderá 
ser bifásico ou trifásico. Cada categoria de 
faseamento, seja monofásica, bifásica ou trifásica, 
não poderá ser alterada. A atitude a ser tomada 
nessa situação é apenas permitir a troca de fase 
utilizada no atendimento,  porém mantendo a 
categoria de atendimento do cliente. 

3.3 Avaliação das Soluções 
 

O cromossomo é composto por informações dos 
cabos e o faseamento das unidades 

consumidoras, o operador genético aplicado ao 
problema foi apenas a mutação. O processo de 
avaliação do algoritmo está representado na 
Figura 2, mostrando um pseudo-código da 
aplicação. 

 Figura 2: Pseudo-Código da Solução 

 
A avaliação das soluções consiste em verificar os 
valores das Equações 1 e 2, citadas 
anteriormente. A essas soluções encontradas é 
aplicado o critério de Pareto, para a determinação 
da solução dominante para o problema.  

3.4 Penalidades Aplicadas 
 
Para a resolução de um determinado circuito, o 
usuário pode especificar um valor mínimo de 
tensão a ser fornecido. Quando da não obtenção 
de fornecimento na tensão mínima, é aplicada 
uma penalidade na solução proposta, fazendo 
com que as Equações 1 e 2 assumam o valor 
máximo, ou seja, unitário. Como o problema sendo 
analisado tem a natureza de um problema de 
minimização, a solução proposta ao ser avaliada 
através de Pareto não será uma solução 
dominante e será descartada. A análise da 
aplicação das penalidades é mostrada na Figura 
3. 

 

Figura 3: Pseudo-Código das Penalidades 

3.5 Ponderação das Variáveis 
 
O algoritmo procura determinar uma solução 
técnico-econômica adequada para um circuito da 
rede de distribuição. Para tanto realiza trocas de 
cabos e faseamento de consumidores. Nessas 
situações, para a avaliação da função f2, relativa 
ao custo da troca proposta, é considerado um 
preço fixo para cada troca de cabos e faseamento 
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dos consumidores. Para privilegiar a troca de 
faseamento de consumidores, é considerada a 
relação de 1:10 com relação ao preço da troca de 
cabos. Ou seja, sendo a troca de cabos dez vezes 
maior, a tendência é que o algoritmo favoreça a 
troca de faseamento dos consumidores em 
relação à troca de cabos. 

4 Resultados Obtidos 
 
Para a validação do algoritmo foi montada a 
situação mostrada na Figura 4, que representa 
uma situação real instalada na rede de 
distribuição. O problema do circuito refere-se à 
queda de tensão elevada no poste de índice 17. 
Trata-se basicamente de um circuito com uma 
grande concentração de unidades consumidoras 
do tipo residencial, composto de um total de 62 
consumidores.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Topologia do Circuito 

 
As configurações do circuito com relação a cabos 
condutores e cargas podem ser observados 
através das Tabelas 3 e 4 respectivamente. 
 
Após a aplicação do algoritmo, foi sugerida uma 
nova situação de carga, porém a bitola dos cabos 
permaneceu a mesma. A configuração final do 

circuito com relação a cabos e cargas  pode ser 
observada através das Tabelas 5 e 6 
respectivamente. 
 
 

Tabela 3: Configuração de Cabos do Circuito. 

Trecho entre postes Cabo Comercial 
1-2 4/0 AWG 
2-3 4/0 AWG 
3-4 4/0 AWG 
5-6 2/0 AWG 
5-7 2/0 AWG 
7-8 2/0 AWG 
8-9 2/0 AWG 

1-10 4/0 AWG 
10-11 4/0 AWG 
11-12 4/0 AWG 
12-13 4/0 AWG 
14-15 02 AWG 
15-16 02 AWG 
16-17 02 AWG 

 

Tabela 4: Cargas e valor de tensão por poste. 
 Carga por Fase ( kVA ) 

Poste A B C Tensão 
1 0,90 0,95 1,66 127 
2 0,95 1,49 0,00 125 
3 0,00 0,00 0,00 124 
4 0,54 1,10 0,56 123 
5 0,00 0,00 0,00 123 
6 2,16 0,57 0,58 122 
7 2,09 2,07 0,58 122 
8 4,38 3,72 3,38 121 
9 1,44 0,91 1,92 121 

10 0,00 0,00 0,00 123 
11 0,00 0,00 0,00 120 
12 8,97 12,22 12,02 119 
13 0,79 0,79 1,32 118 
14 0,38 0,38 0,38 120 
15 0,61 0,97 2,54 119 
16 3,81 1,48 2,79 117 
*17 0,03 1,22 4,38 115 

 

Tabela 5: Nova Configuração de Cabos do Circuito. 

Trecho entre postes Cabo Comercial 
1-2 4/0 AWG 
2-3 4/0 AWG 
3-4 4/0 AWG 
5-6 2/0 AWG 
5-7 2/0 AWG 
7-8 2/0 AWG 
8-9 2/0 AWG 

1-10 4/0 AWG 
10-11 4/0 AWG 
11-12 4/0 AWG 
12-13 4/0 AWG 
14-15 02 AWG 
15-16 02 AWG 
16-17 02 AWG 
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Observa-se na Tabela 5 que a configuração de 
cabos do circuito não sofreu alteração, ou seja,  
nenhuma alteração de bitola de cabos foi 
sugerida. Com a alteração de cargas, obtém-se 
uma melhora no nível de tensão do circuito 
principalmente nos postes de índice 16 e 17, 
obtendo-se, portanto, uma solução para o circuito 
somente com a alteração de faseamento de 
cargas instaladas nesses postes. A Tabela 6 
relaciona as alterações sugeridas pelo método. 
 

Tabela 6: Nova Configuração de Cargas e valor de 
tensão por poste. 

 Carga por Fase ( kVA ) 
Poste A B C Tensão 

1 0,90 0,95 1,66 127 
2 0,95 1,49 0,00 125 
3 0,00 0,00 0,00 124 
4 0,54 1,10 0,56 123 
5 0,00 0,00 0,00 123 
6 2,16 0,57 0,58 122 
7 2,09 2,07 0,58 122 
8 4,38 3,72 3,38 121 
9 1,44 0,91 1,92 121 

10 0,00 0,00 0,00 123 
11 0,00 0,00 0,00 120 
12 8,97 12,22 12,02 119 
13 0,79 0,79 1,32 118 
14 0,38 0,38 0,38 120 
15 0,61 0,97 2,54 119 
*16 4,03 1,48 2,57 119 
*17 1,23 1,51 2,89 118 

5 Conclusões 
 
O algoritmo genético utilizado para resolver o 
problema forneceu uma boa solução para a 
determinação da configuração de cargas e cabos 
de um circuito. A análise de um sistema elétrico se 
faz por meio de simulações através de modelos 
matemáticos que o representam adequadamente 
por meio de equações. Uma vez fornecidos os 
elementos conhecidos das equações e uma vez 
que elas estejam resolvidas, tem-se o resultado 
para uma condição considerada de operação. A 
simulação da rede elétrica representa a principal 
atividade para o planejamento da expansão e 
operação a serem realizados. Com a utilização de 
algoritmos genéticos, procura-se diminuir a 
complexidade dos métodos relacionados para 
resolver problemas dessa natureza, podendo 
suprir boas soluções técnicas com um tempo de 
análise e desenvolvimento menor para a sua 
implementação. 
 
Com a utilização desta metodologia proposta e 
dos produtos obtidos através dela, pode-se prover 
uma solução referente à necessidade de 
simplificar a apresentação dos dados e a análise 
dos resultados, tendo em vista que os métodos de 
análise de sistemas de potência têm sido 
utilizados por uma grande variedade de pessoas 

que possuem pouco tempo para a preparação e 
análise dos dados. Uma melhor estruturação dos 
produtos de saída gerados pelo sistema constitui 
um ponto forte do sistema proposto. Deve-se 
ressaltar que este sistema terá como uma de suas 
metas a determinação adequada da configuração 
de cabos e faseamento de consumidores, de uma 
forma clara e precisa para o usuário da parte 
técnica.  
 
Outra meta a ser atingida se refere à inteligência a 
ser incorporada ao sistema, que pode se tornar 
um diferencial nas soluções providas pelo sistema. 
A análise criteriosa das possíveis alternativas de 
operação da rede possibilita a determinação da 
melhor utilização dos equipamentos envolvidos. A 
existência desse “ponto ótimo” de operação de 
equipamentos indica que, em muitas situações, 
pode-se minimizar os custos relacionados à 
manutenção e construção da rede. Este aplicativo 
também pode ter uma utilização direta para o 
treinamento de novos projetistas de redes, que 
poderão simular vários estudos e realizar uma 
análise dos relatórios. 
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