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Muito se tem falado a respeito do papel da criatividade no mundo
empresarial de hoje, a qual constitui um ingrediente básico para a
inovação. A qualificação de profissionais torna-se nesse contexto requisito
básico para se atingir competitividade baseada em conhecimento.
Projetos e iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) têm, em
particular, papel essencial na garantia de competitividade em médio e
longo prazos. Além disso, tais atividades contemplam inerentemente ações
voltadas à qualificação de pessoal, por meio principalmente de sua
participação em programas de pós-graduação stricto sensu.
A gestão de todo esse cenário se torna, portanto, de extrema importância,
uma vez que delineia e direciona as estratégias concernentes a essas
atividades e, como conseqüência, a ações importantes que dizem
respeito à qualificação de profissionais. Segundo alguns cientistas, a quarta
geração da gestão de P&D tem como pilares questões gerenciais de
filosofia, estratégia, organização e alocação de recursos. Uma de suas
filosofias consiste em considerar tecnologia e P&D instrumentos estratégicos
para a competitividade em longo prazo. Uma de suas estratégias, por sua
vez, consiste em integrar essas grandezas à estratégia corporativa, de
maneira centralizada e, ao mesmo tempo, à estratégia da unidade de
negócio, de maneira descentralizada. Uma gestão madura de P&D e
tecnologia ligados fortemente à qualificação do corpo funcional adota
um modelo híbrido, enfatizando estratégias centralizadas juntamente com
estratégias descentralizadas ou localizadas.
Um dos principais objetivos deste periódico é ser o veículo de divulgação
dos resultados científicos alcançados pelas iniciativas supramencionadas,
as quais têm se tornado o carro-chefe do desenvolvimento tecnológico da
área energética brasileira. A revista publicou em seus números recentes
resultados obtidos em diversos projetos de P&D, os quais serviram de
fundamento para a qualificação de profissionais do setor. Este número
contempla três trabalhos produzidos em programas de pós-graduação,
um deles tendo como base um projeto de P&D.

O primeiro deles relata o desenvolvimento de uma ferramenta
computacional baseada no traçado automático de hipergrafos
direcionados. O tema foi abordado numa tese de doutorado no ano de
2001, e aplicado na ferramenta computacional relatada aqui para apoio
em atividades de gerência de projetos, com foco na representação de
relacionamentos de precedência. O trabalho reivindica que a aplicação
da técnica em ferramentas de gerência de projetos é inédita.
A tecnologia de realidade virtual é abordada no segundo trabalho,
aplicada em simulações de iluminação em subestações de energia
elétrica. A tecnologia de realidade virtual tem grande potencial em
atividades de planejamento, treinamento e simulação, especialmente
considerando os aspectos avançados de interface entre o computador e
o ser humano por ela contemplados. O trabalho aborda aspectos de
modelagem, interação e visualização científica, esta última exemplificada
com uma aplicação de visualização de campos de iluminância de
maneira integrada ao modelo digital tridimensional proveniente de
sistemas de “Projeto Auxiliado por Computador” Computer Aided Design
(CAD).
Na área de gestão, uma metodologia é apresentada para a fixação do
encargo de responsabilidade da concessionária de distribuição de energia
e para o cálculo da participação financeira dos consumidores
relativamente aos custos dos investimentos feitos para atender aqueles
pedidos que não se enquadram nos critérios de universalização do uso de
energia elétrica. A proposta leva em consideração as diretrizes tarifárias
vigentes no país e elaboradas e fiscalizadas pelo órgão governamental
responsável (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL). O trabalho
advoga que a metodologia proposta estabelece um maior equilíbrio
financeiro entre os custos de obras arcados pelo consumidor e o retorno
de investimentos feitos pela concessionária ao prover serviços.
Finalmente, gostaria de agradecer aos autores pelo seu interesse em
publicar neste veículo, ao conselho editorial e todos os colaboradores
deste número e, em especial, ao comitê de avaliadores pelo excelente
trabalho, sem o qual não seria possível alcançar a qualidade técnica
almejada. Gostaria também de lembrar os leitores de que a revista está
integralmente online no endereço http://www.espacoenergia.com.br.
Klaus de Geus
Editor
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Much has been said on the role of creativity in today’s corporative world,
which constitutes one of the basic ingredients for innovation. The
qualification of professionals becomes, in this context, a basic requirement
to achieve knowledge-based competitiveness. Research and development
(R&D) projects and initiatives have, in particular, an essential role in the
medium and long term competitiveness. In addition, such activities
inherently encompass actions towards the qualification of professionals,
mainly by means of their participation in stricto sensu post-graduate
programmes.
Managing all this scenario becomes, thus, of extreme importance, as it
outlines and directs strategies
regarding those activities and, as a
consequence, leads
important
actions
concerning
professional
qualification. According to some scientists, the fourth generation of R&D
management has as its cornerstones issues such as philosophy, strategy,
organization and resource allocation. One of its philosophies regards
technology and R&D strategic as instruments for long term competitiveness.
One of its strategies deals with the integration of this domain to the
corporate strategy, in a centralized way and, at the same time, with the
business units strategy, in a decentralized way. A mature technology and
R&D management, strongly linked to the qualification of its functional body,
adopts a hybrid model, emphasizing both centralized and decentralized
strategies.

One of the main purposes of this periodic is to disseminate scientific results
achieved by the above-mentioned initiatives, which have become the
leading vehicle of technology development in the Brazilian energy field.
The magazine has published in recent editions results obtained in several
R&D projects, which served as a basis for professional qualification in this

field. This edition presents three papers produced within post-graduate
programmes, one of which based on an R&D project.
The first paper reports the development of an IT tool based on the
automatic drawing of directed hypergraphs. Such
issue has been
addressed in a doctoral thesis in 2001, being applied within the software
tool described here to support project management activities, focusing on
the representation of precedence relationships. The paper claims that the
application of this technique in project management tools is novel.
Virtual reality technology is approached in the second paper, which
describes its application in illumination simulations in electric energy
substations. This technology has great potential for planning, training and
simulation activities, especially considering the advanced human-computer
interface aspects it provides. The work addresses modelling, interaction and
scientific visualization issues. An example of application is presented for the
visualization of illuminance fields integrated with the three-dimensional
digital model coming from Computer Aided Design (CAD) systems.
In the management field, a method is presented for the settlement of
responsibilities to energy distribution utilities and for computing the financial
share incumbent upon their consumers as regards the cost of required
investments in cases not comprised by the universalization criteria for the
use of electric energy. Such proposed method takes into consideration
current tariff guidelines in the country, as set forth and supervised by the
governmental agency in charge (Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL/Electric Energy National Agency). The work claims that its proposal
sets a financial balance between consumer shouldered costs and financial
return of investments made by the power utility when providing services.
Finally, I thank all the authors for their interest in publishing their work in this
scientific magazine, all members of the editorial board and collaborators of
this edition and, in particular, all members of the international reviewing
committee for their excellent work, without which the technical quality
presented would not be possible. I would also like to remind the readers
that this magazine is fully on-line at the following address:
http://www.espacoenergia.com.br.
Klaus de Geus
Editor-in-chief

Traçado automático de
hipergrafos direcionados
para gerência de projetos
Directed hypergraph drawing
for project management

Zeno Stivanin1
André Luiz Pires Guedes 2
1

Copel – Companhia Paranaense de
Energia
zeno.stivanin@copel.com
2

Universidade Federal do Paraná

andre@inf.ufpr.br

Abstract: To promote an automatic distribution of
vertices and edges of a graph following a set of
established aesthetic characteristics defines the
objective of a graph drawing algorithm. The
objective of this work is, from a preliminary study,
verify the most adequate algorithm for the
automatic directed hypergraph drawing, especially
focused in the representation of relationships of
anteriority in activities of project management. For
this purpose the GDE and VGJ software tools were
used. Modifications in the VGJ software tool have
been implemented in order to allow for the
automatic tracing of directed hypergraphs, which is
a task not yet supported by software tools of this
nature.
Keywords: Directed hypergraphs, directed graph,
project management, automatic drawing, graph
drawing.
Resumo: Promover uma distribuição automática
dos vértices e arestas de um grafo de maneira
automática
seguindo
um
conjunto
de
características estéticas preestabelecidas define o
objetivo de um algoritmo de desenho de grafos. O
objetivo deste trabalho é, a partir de um estudo
preliminar, verificar o algoritmo mais adequado
para o traçado automático de hipergrafos
direcionados,
especialmente
focados
na
representação de relacionamentos de precedência
em atividades de gerência de projetos. Para tanto
foram utilizadas as ferramentas de software GDE
e VGJ. Foram efetuadas modificações na
ferramenta VGJ para permitir o traçado automático
de hipergrafos direcionados, função inédita em
ferramentas de software dessa natureza.
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Palavras-Chave: Hipergrafos direcionados, grafos
direcionados, gerência de projetos, traçado
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1

Introdução

O estudo de técnicas de traçado automático de
grafos é uma área de pesquisa em constante
crescimento devido à sua importância e
abrangência. Há diversas aplicações para
desenho automático de grafos, tais como:
Representação gráfica de navegação na
internet;
Representação de atividades em gerência de
projetos;
Desenhos de circuitos integrados e placas de
circuito impresso;
Atividades de processamento paralelo.
Desenhar grafos de forma automática não é tarefa
trivial. Os critérios que definem se um desenho de
grafo é de boa qualidade são bastante subjetivos e
sua caracterização pode ser influenciada até
mesmo por questões culturais. Para avaliar um
desenho de grafo, é necessário levar em conta as
características desejadas para a representação
formada. Por exemplo, para desenhar placas de
circuitos é necessário que o desenho seja formado
somente por linhas retas e preferencialmente
formando ângulos retos. Já a representação de
uma árvore genealógica não ficaria adequada com
essa mesma configuração. Essa diversidade de
aplicações que utilizam o traçado de grafos requer
uma grande variedade de padrões de desenho,
tais como padrão ortogonal, padrão árvore e
circular.
Outro ponto a ser observado é que, devido à
grande variedade de tipos de grafos (direcionados,
não-direcionados, planares, não planares), o
desenvolvimento de um algoritmo de traçado que
seja capaz de gerar desenhos com qualidade para
qualquer tipo de grafo de entrada é uma tarefa
muito difícil e não muito utilizada. Por isso priorizase o desenvolvimento de algoritmos especialistas,
focados em aplicações específicas de modo a
possibilitar
uma
melhor
exploração
das
características
agregadas
aumentando
a
qualidade do desenho.
A área de gerência de projetos é uma
especialização que pode se beneficiar do uso de
ferramentas de traçado automático, no que diz
respeito à gerência de atividades e seus
relacionamentos. Existem poucas ferramentas de
software capazes de satisfazer essa necessidade,
motivo pelo qual esse foco foi escolhido.
O hipergrafo direcionado, objeto de estudo deste
trabalho, é uma generalização do conceito de
grafo com características particulares [1] [5] [6]. O
hipergrafo direcionado difere do grafo direcionado
pela sua capacidade de representar fluxos e
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paralelismo com maior qualidade. Existe pouca
bibliografia tratando desse tipo especial de grafo,
sendo que nenhum autor abordou a questão de
traçado automático (excetuando-se [12], que trata
do traçado de hipergrafos, porém não de
hipergrafos direcionados), sendo esta, portanto,
uma contribuição inédita deste trabalho.

Usualmente, independente do padrão em questão,
os vértices são representados por pontos ou
círculos, e cada aresta (u,v) é representada por
uma simples linha ligando os pontos associados
aos vértices u e v.

Neste
trabalho
são
utilizados
algoritmos
consagrados para o estudo sobre o traçado de
hipergrafos direcionados. O que torna essa
abordagem
possível
é
a
utilização
da
transformação do hipergrafo direcionado em grafo
direcionado segundo Guedes [6] [7].

Esse tipo de grafo tem importância significativa em
áreas tais como:
Arquitetura paralela, onde é utilizado na
representação de processamento paralelo;
No gerenciamento de projetos, sendo
utilizado para representar o relacionamento
entre os serviços e atividades a serem
realizadas em seu decorrer;
Na arquitetura de software, na representação
gráfica de diagramas, tais como o diagrama
UML.

São comparados os traçados dos algoritmos por
simetria, ortogonalidade e hierarquia, aplicados a
hipergrafos direcionados especialmente focados
na aplicação prática de representação das
dependências entre as atividades de projetos.
Para o estudo prático foi utilizado o software de
traçado automático de grafos GDE [9]. Finalmente
o software VGJ[11] foi modificado para permitir o
traçado de hipergrafos direcionados.
Dessa forma, foi possível ampliar o estudo
realizado por Guedes adotando uma abordagem
prática, comprovando a teoria mediante estudos
de casos reais. A pesquisa original [6] [7] fornece
maiores detalhes a respeito.
O resultado dos testes mostrou que o algoritmo de
traçado hierárquico é o mais indicado para o
traçado de hipergrafos gerenciais devido às suas
características
estéticas
particulares
e
especialmente à capacidade de representação de
fluxos.
Na seção 2 são apresentados os conceitos
teóricos para o desenvolvimento do trabalho e na
seção 3 é feita uma exemplificação sobre o uso de
hipergrafos direcionados em gerência de projetos.
Na seção 4 é descrito o estudo sobre os
algoritmos utilizados. Na seção 5 são descritas as
implementações efetuadas sobre a ferramenta de
traçado para adaptá-la ao traçado de hipergrafos
direcionados. Finalmente, na seção 6 são
apresentadas as conclusões.
2

Considerações teóricas

Nesta seção serão apresentadas as definições
teóricas básicas para auxiliar na compreensão do
trabalho.
2.1 Padrão de desenho de grafo
Define-se padrão de desenho como um conjunto
de características que determinam como os
vértices e as arestas são dispostos no espaço.
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2.2 Hipergrafos direcionados

O hipergrafo é uma generalização de grafos. Em
um hipergrafo, a cardinalidade das arestas pode
ser diferente de dois. Um hipergrafo H = (V,A)
onde V é um conjunto finito de vértices e A é um
conjunto finito de hiperarestas, onde uma
hiperaresta pertencente a A é um subconjunto
não-vazio de V.
Tendo que um hipergrafo direcionado é uma
generalização
do
conceito
de
grafos
direcionados,e uma especialização de hipergrafos,
pode-se visualizar um hipergrafo direcionado
como um conjunto de vértices e um conjunto de
hiperarcos, onde os hiperarcos são pares de
conjuntos disjuntos de vértices (X,Y).
2.3 Representações gráficas de atividades em
gerência de projetos
De acordo com [8], o método mais utilizado na
maioria das ferramentas de software disponíveis
para gestão de projetos é o diagrama de
precedência (Preceding Diagramming Method –
PDM), que representa as atividades nos nós
(activity-on-node – AON), por retângulos, e as
relações de precedências são estabelecidas nas
setas. Esta forma de representação também é
conhecida como Método Francês. Esse diagrama
é utilizado no MsProject [2], (Figura 1, letra c).
As precedências, que nesse modelo são
representadas nas setas, podem ser de vários
tipos:
Término/Início: o início do trabalho da
sucessora depende do término da
predecessora.
Término/Término: o término do trabalho
da sucessora depende do término da
predecessora.
Início/Início: o início do trabalho da
sucessora depende do início da
predecessora.
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Início/Término: o término do trabalho da
sucessora depende da predecessora.
A procedência término/início é o tipo mais
usado,.Os demais são raramente utilizados e
ainda não foram implementados de forma
consistente. Observe-se, entretanto, que estes
podem ser feitos, com pequenas adaptações, com
a utilização do primeiro tipo.

gerenciada. Com isso, todas as atividades
necessárias para o desenvolvimento da demanda
ficam registradas e são gerenciadas por meio da
ferramenta.

Devido a característica de representação de
precedência de atividades temporais, esse
diagrama não permite a utilização de ciclos.
O segundo método mais utilizado é o Método do
diagrama de flecha/arco (Arrow Diagramming
Method – ADM) (Figura 1, letra b). Embora a
maioria das ferramentas de software não utilize
esse tipo de representação, ele é de grande
importância quando soluções de personalização
forem desenvolvidas, pois auxilia na programação,
uma vez que utiliza as regras de programação em
grafos. O método do diagrama de flecha ou arco
que representa, como o próprio nome sugere, as
atividades nas flechas/arcos (activity-on-arrow –
AOA) e as relações de precedência são definidas
nos eventos, sendo apenas do tipo término/início.
Para a elaboração desse tipo de representação
não devem existir laços, desvios condicionais ou
ciclos fechados.

Figura 1: Representações gráficas de atividades em
projetos.

Outro método utilizado é o Método do diagrama
condicional (CDM) (Figura 1, letra a). Esse método
de representação assemelha-se ao diagrama de
precedência (PDM). No entanto, nesta forma de
representação são permitidos ciclos e desvios
condicionados, que tanto no PDM como no ADM
não são permitidos.

Essas relações identificadas entre as atividades e
suas subatividades representadas internamente
no software Girassol, são utilizadas para indicar
uma dependência direta entre a atividade pai e
suas respectivas filhas, mas não possuem relação
de dependência entre as atividades e seu fluxo de
ocorrência.

Exemplo
de
uso
de
hipergrafos
direcionados para representação de
atividades de um projeto

Não há nenhuma representação do fluxo de
ocorrência das atividades, o que torna muito difícil
para o administrador do projeto identificar os
gargalos existentes.

A título de contextualização, a Companhia
Paranaense de Energia – COPEL [3] possui como
ferramenta de gerência de projetos de tecnologia
de informação o software Girassol, desenvolvido
internamente.

Para tornar mais fácil a visualização do hipergrafo
extraído do projeto, foram atribuídos nomes para
cada objeto conforme a tabela representada na
Figura 2.

3

O Girassol foi desenvolvido com o objetivo de
possibilitar o cadastro e manutenção de
demandas, sua posterior classificação em projetos
ou serviços e seu gerenciamento. Nesse
gerenciamento de demandas, é possível ao
responsável, caso necessário, designar atividades
para o auxílio do desenvolvimento e melhor
gerenciamento da demanda. O responsável por
essa atividade pode, por sua vez, criar outras
atividades relacionadas e designar responsáveis
para sua execução e assim sucessivamente, sem
limite predeterminado, criando dessa forma uma
árvore de atividades abaixo da demanda
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Dados os nomes para cada objeto do projeto, em
conjunto com o líder do projeto, representante da
COPEL, modelou-se a relação entre os objetos
determinando o fluxo. Modelado o relacionamento,
foram descritas as relações que determinam o
hipergrafo direcionado com seus hiperarcos
correspondentes (Figura 3).
A Figura 4 representa graficamente o hipergrafo
direcionado que modela o fluxo das atividades do
projeto utilizado. Como exemplo, foi utilizado o
método do diagrama de precedência como forma
de representação. Observa-se facilmente no
gráfico onde ocorrem os gargalos do sistema.
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Nome da Atividade Gerenciada

Apelido da
Atividade
Gerenciada

Marco Zero do Projeto

M0

processos. Desse modo, não haverá
preocupação na representação de ciclos.

a

Proposta de Estrutura Básica de Armazenamento
P1
Elaborar Proposta de Estrutura
AP11
Básica de Armazenamento
Análise de Requisitos

P2

Apresentação do Domino.DocAP21
Elaborar documento de analise
AP22
de requisitos
Levantar requisitos
AP221
dos grupos de trabalho
Confeccionar oAP222
documento de analise de requisitos
Ata de Reunião para fechamento de requisitos
P3
efetuar reunião de fechamento
AP31
de requisitos
elaborar ata de reunião

AP32

Figura 2: Tabela com os nomes dos objetos.
M0->P4,P14,P1
P1->AP11
P4->AP41,AP42
P14->AP141
AP11->P2
P2->AP21,AP22
AP22->AP221,AP222
AP21,AP221,AP222->P3
P3->AP31,AP32
AP32,AP31->P5,P6,P7,P8,P9
P5->AP51,AP52,AP53
P6->AP61,AP62
P7->AP71
P8->AP81
P9->AP91,AP92
AP51,AP52,AP53,AP61,AP62,AP71,AP81,AP91,AP9
2->P10,P12
P10->AP101,AP102
P12->AP121,AP122
AP101,AP102->P11
P11->AP111
AP111,AP121,AP122->P13
P13->AP131,AP132
AP141,AP131,AP132->FIM

Figura 3: Exemplo de arquivo texto com
representação de um hipergrafo direcionado.

Essa informação auxilia no gerenciamento das
atividades de maneira a contornar os entraves que
possam ocorrer.
O objetivo deste trabalho é determinar um padrão
de desenho de hipergrafos direcionados tendo
como premissa atender às características
predominantes na especificidade dos fluxos
inerentes a objetos gerenciados em projetos.
Os hipergrafos direcionados produzidos devem
contemplar as representações para o método do
diagrama de precedência e para o método do
diagrama de flecha/arco. O método do diagrama
condicional não será contemplado neste trabalho
já que não é utilizado na representação do fluxo
de atividades e sim na representação de
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Figura 4 Hipergrafo Direcionado traçado a partir
de exemplo de projeto do software Girassol.

Os exemplos de projetos modelados e estudados
em forma de hipergrafos direcionados foram
fornecidos pela COPEL.
4

Estudo do padrão de desenho de
hipergrafos direcionados para gerência de
projetos

Nesta seção serão abordados os passos
efetuados para a escolha do algoritmo e padrão de
traçado que mais se adapta ao hipergrafo
direcionado.
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4.1 Escolha do algoritmo de traçado e padrão
de desenho
Observando os hipergrafos direcionados voltados
para modelagem de fluxo de atividades gerenciais,
nota-se as características de uniformidade,
minimização de cruzamentos, uniformização dos
tamanhos das arestas, simetria e fluidez da
representação hierárquica.
Dessa forma, o padrão de desenho ortogonal não
é o mais indicado pela falta de cuidado em relação
a representabilidade de fluxos, fator de forte
importância no tipo de grafo trabalhado.
Da mesma forma, o uso do algoritmo Simetria, que
gera um traçado baseado no padrão linha reta,
também não se aplica à solução do problema já
que preza pela simetria, deixando de lado, como
no caso do traçado ortogonal, a representabilidade
do fluxo.
A forma mais adequada de desenhar o hipergrafo
em questão é utilizar o algoritmo de traçado
hierárquico gerando o padrão de desenho
poligonal. As características de algoritmo
adaptam-se às características requeridas no
desenho dos hipergrafos. A representação do
fluxo é bem abordada, juntamente com as outras
características.
A abordagem de representação adotada neste
trabalho será o uso do algoritmo de traçado de
grafos de forma hierárquica aplicado ao traçado de
hipergrafos direcionados.
De modo a comprovar na prática a eficiência
dessa representação, foi desenvolvido um
software de traçado de hipergrafos direcionados.
Nas seções a seguir serão descritas as etapas
realizadas de modo a atingir esse objetivo.

Para cada hiperarco, criam-se, no lugar do
fluxo, dois vértices interligados por uma
aresta.
Cada um dos vértices criados será ligado via
arestas com os vértices que compõem o
grupo de origem e de destino do hiperarco.
Ou seja, para cada hiperarco h = (X,Y), são
criados os arcos (X,C1), (C1,C2) e (C2,Y). A
Figura 5 exemplifica a transformação.
Tomando como base a técnica de transformação
descrita, foi desenvolvida uma ferramenta de
transformação. Ela foi construída em linguagem
Java e tem como característica receber dois
parâmetros de entrada que são respectivamente:
(i)nome do arquivo de entrada e, (ii) nome do
arquivo de saída, em formato CSV, que é utilizado
pelo software GDE [9].
Observando os parâmetros de entrada, a
chamada do programa de transformação criado
ficou da seguinte forma:
Hiper2Graph entrada

saida.cvs

Quanto ao formato do arquivo de entrada, ele
deve ser composto de uma ou mais linhas. Cada
linha deverá conter um par O -> D, onde O é um
conjunto não vazio de vértices representando
origens separadas por vírgula quando necessário
e D é outro conjunto não vazio de vértices também
separados por vírgula, quando necessário. O
conjunto de caracteres “->” representa a
orientação do hipergrafo. Dessa maneira foi
possível representar um hipergrafo direcionado de
maneira simples e clara. A Figura 6 exemplifica
alguns casos de transformação de hipergrafos
direcionados em grafos direcionados.

4.2 Transformação
de
hipergrafos
direcionados em grafos direcionados
Para testar o traçado de hipergrafos direcionados
com alguns padrões de desenho, torna-se
extremamente útil a transformação de hipergrafos
direcionados em grafos direcionados.
O objetivo é obter o produto da transformação e
utilizar ferramentas de software especialistas em
traçado de grafos para estudar as características
de cada padrão.
A técnica de transformação utilizada neste
trabalho é descrita em [6] e [7]. Esta técnica
transforma hipergrafos direcionados em grafos
direcionados mantendo as características de
planaridade.
Dado um hipergrafo direcionado qualquer, para
cada hiperarco promove-se a transformação da
seguinte forma:

Espaço Energia

Figura 5: Exemplo de transformação de
hipergrafo direcionado para grafo direcionado.
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Figura 6: Exemplos de transformação de
hipergrafo direcionado para grafo direcionado.

Note-se nos exemplos que os vértices criados pelo
algoritmo são nomeados iniciando com a letra C
de modo a tornar fácil a distinção entre os demais
vértices já existentes.
4.3 Promovendo testes de
hipergrafos direcionados

traçado

de

Com a implementação do transformador de
hipergrafos direcionados em grafos direcionados
foi possível a realização de testes de traçado nos
padrões disponíveis na ferramenta GDE.
Essa ferramenta foi escolhida devido à qualidade
do seu traçado e à variedade de padrões de
traçado programados.
Foram efetuados testes preliminares com
hiperarcos simples, sem levar em conta os
exemplos reais, de modo a verificar as
características estéticas mais gerais.
A Figura 7 mostra os traçados automáticos nos
padrões Hierárquico, Ortogonal e por Simetria
produzidos
automaticamente
através
da
ferramenta GDE após a importação dos arquivos
chamados saida1.csv, saida2.csv, saida3.csv,
saida4.csv, que são o resultado da transformação
feita através da ferramenta de transformação
desenvolvida aplicados aos arquivos entrada1.txt,
entrada2.txt, entrada3.txt e entrada4.txt, descritos
anteriormente.

Figura 7: Exemplo do estudo preliminar de
traçado.

Observando a figura, nota-se que mesmo para
exemplos pequenos como os utilizados nos
primeiros experimentos já é possível notar a
capacidade de representar fluxo utilizando o
algoritmo hierárquico. Com o aumento da
complexidade dos desenhos que ocorre da
esquerda para a direita o poder de representação
de fluxos torna-se mais explícito.
Analisando o resultado do uso do algoritmo de
traçado ortogonal observa-se que para exemplos
simples, como o encontrado no arquivo
saida1.csv, a diferença na qualidade de
representação dos fluxos não fica tão evidente.
Com o aumento da complexidade do fluxo, mais
precisamente nos dois últimos exemplos, a
diferença na qualidade dessa característica é mais
evidente.
O algoritmo de simetria, do primeiro ao quarto
hipergrafo direcionado, apresentou uma boa
aderência à característica aqui comparada. Houve
perda de qualidade devido à característica de
prezar pela distribuição uniforme dos vértices,
buscando a padronização das distâncias entre
eles, o que levou a um mascaramento no fluxo,
fato que não ocorre no algoritmo hierárquico. No
último exemplo, a representação do fluxo ficou
bastante prejudicada devido às características
prezadas pelo algoritmo.
Após esses testes preliminares, foram efetuados
testes com hipergrafos direcionados voltados ao
foco de estudo, a saber, ao fluxo de atividades em
projetos. A seguir apresenta-se a análise efetuada
no hipergrafo modelado na Seção 3 do exemplo
real retirado do software Girassol.
Observando o resultado do uso do algoritmo de
traçado automático por simetria sobre o hipergrafo
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objeto de estudo mostrado na Figura 8, tem-se
com o caso real a comprovação de que com esse
algoritmo não é possível uma boa representação
visual do fluxo inerente à modelagem, tornando
inviável o uso desse algoritmo para o traçado dos
hipergrafos objeto deste estudo.
O mesmo acontece no traçado do hipergrafo
quando se utiliza o algoritmo de traçado ortogonal
mostrado na Figura 9. A capacidade de
visualização do fluxo é um pouco melhor que no
caso anterior, mas ainda insuficiente para uma
interpretação clara do fluxo.

applet. Com isso, a distribuição da ferramenta
após as modificações é facilitada. Outra
característica que contribuiu para a escolha da
ferramenta foi o fato de implementar um algoritmo
de
traçado
de
grafos
direcionados
hierarquicamente, dispensando a implementação
completa de outro algoritmo.
A seguir são descritas
efetuadas na ferramenta.

as

implementações

5.2 Implementação da ferramenta

Observando o resultado do traçado automático do
hipergrafo utilizando o algoritmo hierárquico,
(Figura 10) é visualmente clara a qualidade da
representação do fluxo, atestando que esta é a
melhor escolha tratando-se do tipo de hipergrafo
especial em que o estudo é focado.

A primeira implementação efetuada no programa
original foi permitir a leitura de um arquivo
contendo uma representação de hipergrafo
direcionado. Dessa forma, o programa é capaz de
interpretar o hipergrafo como um grafo
direcionado.

Comparando os resultados dos três algoritmos,
comprovou-se de forma prática que a maneira
mais adequada de traçar os hipergrafos
direcionados para gerenciamento de projetos é por
meio da utilização do algoritmo hierárquico. Sendo
assim, este será o algoritmo a ser adaptado.

Inicialmente foi padronizado o tipo de arquivo de
entrada da mesma forma como feito no
experimento anterior sobre o transformador de
hipergrafos direcionados em grafos direcionados.

5

Ferramenta de traçado automático de
hipergrafos direcionados

Esta seção destina-se a descrever as etapas
empregadas na adaptação da ferramenta VGJ de
modo a prepará-la para traçar automaticamente
hipergrafos direcionados.
5.1 Desenvolvimento da ferramenta

Nesse ponto o programa está preparado para ler
arquivos contendo a representação padronizada
de
hipergrafos
direcionados.
Com
isso,
desenvolveu-se o algoritmo de transformação de
hipergrafos direcionados em grafos direcionados.
O algoritmo utilizado foi baseado na teoria de
transformação apresentada anteriormente [6].
O padrão de arquivos suportado pelo programa é
o formato GML [10]. Dessa forma, foi necessário
desenvolver uma transformação da representação
do grafo direcionado, já em memória, para o
formato GML.

Foi escolhida a ferramenta VGJ para adaptação e
uso neste trabalho por ser implementada em Java,
com política de código aberto [4] e preparada para
funcionar por meio da Web sobre tecnologia
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Figura 8: Traçado automático de hipergrafo do Girassol - Algoritmo Simetria.

Figura 9: Traçado automático de hipergrafo do Girassol - Algoritmo Ortogonal.
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utilizada para os vértices normais, como
retângulos, círculos ou ovais, padronizou-se que
um vértice criado de origem teria tamanho zero,
ou seja, ficaria invisível, e um vértice criado de
destino teria uma representação especial de modo
a demonstrar a união ou partida do fluxo
representado
no
hiperarco.
Assim,
foi
desenvolvida uma representação gráfica com tal
objetivo (Figura 11).

Figura 11: Padrão de representação de hiperarco
criado.

A Figura 12 mostra, na letra "a", como ficaria a
representação de um hiperarco simples e, na letra
"b", um hiperarco com o primeiro tratamento,
origem invisível e destino com a representação
visual criada.

Figura 12: Exemplos de representação de
hiperarcos.

Com essas modificações iniciais, concluiu-se a
primeira etapa, de leitura e transformação,
permitindo o traçado automático utilizando o
algoritmo
hierárquico
implementado
na
ferramenta.
Observou-se, por meio dos resultados obtidos,
que as modificações efetuadas nos vértices
criados não foram suficientes para atingir o estado
visual considerado ideal para a representação dos
fluxos. Para resolver esse problema, a abordagem
utilizada foi unir esses dois vértices criados em um
grupo e alterar sua representação, contemplando
o hiperarco.
Figura 10: Traçado automático de hipergrafo do
Girassol - Algoritmo Hierarquico.

Ainda nessa etapa inicial, alguns cuidados com a
representação gráfica foram tomados de forma a
tornar o desenho final intuitivo e representativo em
relação ao fluxo. Os cuidados tomados foram em
relação à forma de representação dos vértices
criados durante a transformação. Com o objetivo
de não deixá-los com a mesma representação
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Após a execução do algoritmo de traçado
hierárquico, a representação do grafo é executada
por um segundo algoritmo que percorre a
representação e cria os grupos onde for
necessário. A Figura 13, letra "c", mostra o
resultado da criação do grupo.
Para finalizar o refinamento da representação
visual, as setas que representavam a direção
quando o software estava tratando de grafos
direcionados foi abandonada, já que na
representação dos hipergrafos direcionados há
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uma representação especial para indicação de
fluxo (Figura 12, letra d).
5.3 Resultados
A Figura 13 traz as três representações gráficas
do mesmo hipergrafo direcionado. Esse hipergrafo
foi modelado na Seção 3 a partir de exemplo
prático extraído do software Girassol da Copel. A
letra "a" mostra uma representação esperada, que
traz embutida as características desejáveis para a
boa interpretação do problema de fluxos em
atividades de projetos. A letra "b" é o resultado
prático do traçado do mesmo hipergrafo
direcionado utilizando a ferramenta GDE para o
estudo da abordagem mais adequada. Deve-se
notar que esse traçado foi feito com a
representação de um grafo direcionado resultado
da transformação do hipergrafo objeto de origem.
Finalmente a letra "c" é o resultado gráfico obtido
com o uso da ferramenta VGJ após a aplicação
das implementações aqui descritas.
O resultado obtido possui uma ótima qualidade de
representação de fluxo, cumprindo assim os
objetivos preestabelecidos anteriormente. Nota-se
que a distribuição dos vértices contém a
característica de que a direção do arco do
ancestral
sempre
é
anterior
aos
seus
descendentes, que o balanceamento dos vértices
ocorre da direita para a esquerda nos níveis, e
que há uma minimização de cruzamentos entre as
arestas e poucos cotovelos.
6 Conclusão
Tendo em vista que o objetivo do trabalho era, a
partir de um estudo prático teórico, identificar,
entre os algoritmos por simetria, hierárquico e
ortogonal, qual o mais apropriado para o traçado
de
hipergrafos
direcionados
focados
na
representação de atividades inerentes a projetos,
além da adaptação de uma ferramenta de traçado
de grafos direcionados, permitindo com ela o
traçado de hipergrafos direcionados, conclui-se
que o objetivo foi alcançado.

O software desenvolvido sobre o aplicativo VGJ
permitiu o aproveitamento do algoritmo de traçado
hierárquico
pré-implementado
para
traçar
automaticamente hipergrafos direcionados. Por ter
sido desenvolvido sobre tecnologia Java e com a
possibilidade de ser aplicado sobre uma página
web, há um grande poder de adaptação a ser
explorado. Por exemplo, qualquer software de
gerência de projetos que deseje fazer uso da
ferramenta
desenvolvida
para
agregar
visualização do fluxo de atividades dos projetos
pode facilmente acoplá-lo mediante a construção
de uma pequena interface com tal finalidade.
Outros pesquisadores que desejarem estudar o
desenho de hipergrafos direcionados podem
utilizar a mesma abordagem de aproveitamento de
representação sobre um grafo direcionado e assim
aproveitar toda a variedade de algoritmos
desenvolvidos para tal fim, promover os testes,
comparações e análises mais facilmente.
Depois da integração, pode-se ainda construir
uma interface para a visualização, configuração e
cadastro
de
características
inerentes
às
atividades, aumentando assim o poder da
ferramenta.
6.1 Sugestões de trabalhos futuros
Devido à importância da representação de ciclos
em outras aplicações de grafos, um possível
trabalho futuro é promover a alteração na
ferramenta desenvolvida com o objetivo de
permitir o traçado de hipergrafos direcionados que
contenham ciclos. Dessa forma, a ferramenta
torna-se mais genérica e poderá ser utilizada com
objetivos diferentes daquele abordado neste
trabalho.
Outro ponto que pode contribuir para o aumento
da qualidade do traçado gerado é o estudo e
melhoria no algoritmo de traçado, de maneira que
a minimização dos cruzamentos entre as arestas
seja melhorada principalmente para os casos dos
grafos planares.

O estudo prático teórico efetuado com o auxílio da
ferramenta de traçado de grafos direcionados
GDE, com o reaproveitamento do algoritmo de
transformação de hipergrafos direcionados em
grafos direcionados, comprovou a eficácia do
algoritmo
hierárquico
devido
às
suas
características que se adaptam para solucionar o
problema, além da qualidade visual evidenciada
no estudo prático.
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Figura 13: Resultado obtido com as alterações do VGJ.
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Abstract: The Virtual Reality technology (VR) is
considered the most advanced human /
computer interface ever known, with applications
in several fields of science and engineering. In
the energy sector, research has been carried out
aiming at applying this technology in planning,
training and simulation activities. In this work a
few possible VR applications related to power
substations are presented. Aspects of modelling,
navigation, and scientific visualization are
addressed. In addition, an application for the
visualization of illuminance fields is presented.
Keywords: Power substations, illumination,
scientific visualization, virtual reality.
Resumo: A tecnologia de Realidade Virtual
(RV) é considerada a mais avançada interface
humano/computador
conhecida,
possuindo
aplicações nos vários ramos da ciência e da
engenharia. No setor de energia, pesquisas têm
sido realizadas com a finalidade de aplicar essa
tecnologia
em
atividades
como
de
planejamento, treinamentos e simulações. Neste
trabalho apresentam-se algumas possibilidades
existentes para a aplicação de RV em atividades
de uma subestação de energia elétrica.
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Aspectos relativos à modelagem, navegação, e
visualização científica são abordados. Além
disso, uma aplicação para visualização de
campos de iluminâncias é apresentada.
Palavras-Chave: Subestações, iIluminação,
visualização científica, realidade virtual.
1 Introdução
O uso de Realidade Virtual (RV) representa um
paradigma de grande potencial no que diz
respeito a interfaces para sistemas gráficos
tridimensionais (3D) e interativos. Proporciona
aplicações nos vários ramos da ciência e da
engenharia. Sistemas de RV têm sido utilizados
com diversas finalidades (revisão de projeto,
robótica, treinamento, simulações, dentre
outras), e beneficiado importantes empresas na
área petrolífera, de energia, aeronáutica e
automobilística. Novas aplicações para essa
tecnologia dependem essencialmente da
criatividade de seus desenvolvedores [1].
No setor de energia, o potencial da utilização de
ambientes de RV, apesar de ainda pouco
explorado, não é novidade. O trabalho de Breen
e Scott [2] cita aplicações dessa tecnologia com
objetivo de reduzir custos e aumentar a
produtividade em atividades como projeto e
manutenção de plantas, subestações e linhas
de transmissão. Nos trabalhos [3], [4], [5] e [6]
são apresentadas aplicações para treinamento
e/ou aprendizado de operações em sistemas de
energia que, por fazerem uso de RV, eliminam
riscos inerentes a essas atividades em
processos de capacitação. Em [7] é descrito o
desenvolvimento de ferramentas de software
para análise, simulação e manutenção de
sistemas
de
potência
que
integram
processamento numérico, banco de dados e
ambientes virtuais. Já o artigo de de Geus e
Dometerco [8] cita uma aplicação para a
visualização 3D de dados de tensão em linhas
de transmissão associados a um sistema de
geoprocessamento. E finalmente em [9] é
apresentado um aplicativo que usa um modelo
digital como interface 3D para acessar
informações armazenadas em banco de dados
sobre equipamentos de uma subestação.
Modelos digitais de engenharia, como os
provenientes de sistemas do tipo Computer
Aided Design (CAD), podem ser convertidos
para outros formatos digitais, como o Virtual
Reality Modeling Language (VRML1), e
visualizados em sistemas de RV, o que provê ao
usuário a possibilidade de “navegar” no modelo
3D obtendo a sensação de imersão, ou seja,
estar “dentro” do ambiente virtual.
Utilizando técnicas de Visualização Científica
(VC), é possível visualizar dados de grandezas
físicas diversas (campos elétricos e magnéticos,
1

< http://www.web3d.org/x3d/specifications/#vrml97>
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iluminâncias, etc) por meio de algoritmos para
campos escalares e vetoriais [10]. Esses dados
podem ser resultados de simulações numéricas
como pelo Método dos Elementos Finitos
(MEF), por exemplo, [11] e [12].
A navegação e visualização de dados em 3D
aumenta a capacidade do usuário de extrair
informações relevantes sobre grandes modelos
e/ou conjuntos de dados. A visualização
combinada de modelos CAD com dados
resultantes de análises numéricas pode
melhorar a compreensão desses dados,
podendo também reduzir custos de projeto e
auxiliar na tomada de decisões.
Por exemplo, a visualização de campos
eletromagnéticos pode auxiliar no planejamento
de atividades de transporte de equipamentos
em subestações de energia elétrica, uma vez
que restrições devidas à atuação desses
campos podem resultar em danos e interrupção
do fornecimento de energia e conseqüentes
multas. Outro exemplo é a visualização de
campos de iluminâncias como auxílio no
planejamento de sistemas de iluminação. Uma
iluminação adequada em subestações de
energia melhora as condições de trabalho e
pode diminuir riscos de acidentes e consumo de
energia.
Esses exemplos são casos de
visualização de campos de dados vetoriais e
escalares respectivamente.
Nesse sentido, este trabalho apresenta
aspectos acerca da utilização de RV integrada
com modelagem tridimensional em sistemas
CAD e a técnicas de VC em atividades voltadas
a subestações de energia. São relatadas
algumas possibilidades e limitações. Também é
apresentada uma aplicação de visualização de
campos escalares, útil na concepção e estudo
de projetos de iluminação.
2 Aplicações de RV em atividades em
subestações de energia elétrica
Além da simples navegação no modelo,
algumas funcionalidades desejáveis em um
sistema de RV aplicado a atividades em
subestações de energia são: a movimentação
de equipamentos para o planejamento de
transporte de cargas; acesso a informações em
base de dados; planejamento do sistema de
iluminação; e visualização dos campos
eletromagnéticos atuantes.
Nesta seção apresentam-se alguns aspectos
relacionados à implementação de funções para
navegação e visualização de dados escalares.

[14] e [15]. O impacto visual e o caráter imersivo
proporcionado pela tecnologia da RV atraem a
atenção de seus usuários e melhoram a
percepção do conteúdo 3D em estudo.
Alguns sistemas CAD permitem a conversão
direta para o formato VRML, padrão ISO para
transferência de conteúdo 3D na web, como por
exemplo,
as
ferramentas
de
software
Microstation
(Bentley)
e
Solidworks
(Solidworks). Porém outros, como o AutoCAD
2006 (Autodesk), não realizam a exportação de
seus arquivos para VRML, fazendo-se
necessária para tal a utilização de outro
programa, como o 3D Studio Max (Discreet),
em um processo intermediário.
Além da criação do modelo em sistemas do tipo
CAD, também existem as tecnologias de
aquisição de dados, como o Laser Scanning,
que são capazes de gerar rápida e
precisamente modelos digitais 3D complexos de
plantas industriais ou edificações já construídas,
o que aumenta a demanda de tecnologias de
visualização. Equipamentos de varredura a laser
geralmente integram-se a algum sistema CAD
gerando a “saída” nesse formato.
Depois de realizada a conversão para o formato
VRML, é possível “navegar” no modelo
interativamente, de forma exploratória, utilizando
um programa interpretador que pode ser um
plug-in para um navegador (ou browser) de
Internet ou compatível com VRML. Muitos plugins e browsers estão disponíveis gratuitamente
na web, alguns exemplos são o Octaga2 e o
Cortona3.
Cabe colocar que uma vantagem em se usar o
VRML, ou seu sucessor, versão que usa
codificação XML (eXtensible Markup Language),
o X3D4 (eXtensible 3D), é a facilidade de
transferência e visualização dos arquivos 3D
entre diferentes sistemas, o que melhora a
comunicação
e,
conseqüentemente,
a
colaboração entre profissionais, e também
permite a visualização do conteúdo com
dispositivos especiais para visão estéreo.
Algumas dificuldades no processo de conversão
de grandes modelos CAD para formatos
compatíveis com a tecnologia de RV são
descritas no trabalho de Corseuil et al [15].
Dentre elas estão: a falta de suporte
à utilização de texturas, encontrada na maioria
dos sistemas CAD; o alto detalhamento das
geometrias dos modelos CAD, o que resulta em
um baixo desempenho (frame rate) na
visualização em RV; e o inadequado tratamento
de superfícies curvas complexas, como as
NURBS (NonUniform Rational B-Splines).

2.1 Visualização de grandes modelos CAD
A
visualização
de
grandes
modelos
geométricos, provenientes de software CAD, em
sistemas de RV é interesse de empresas e tema
de trabalhos e pesquisas em todo o mundo,
como pode ser observado nos trabalhos [13],

Espaço Energia

2

<http://www.octaga.com/>
<http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/>
4
<http://www.web3d.org>
3
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2.2 Planejamento do Sistema de Iluminação e
visualização de campos de iluminâncias
Um sistema de RV pode reunir funcionalidades
para projetar um sistema de iluminação,
processar cálculos luminotécnicos e prover a
visualização dos resultados no ambiente virtual
em que está inserido o modelo geométrico. Isso
possibilita que se realizem, de forma ágil,
diferentes simulações e se façam comparações
a fim de realizar a melhor escolha para um
projeto.
Um método comumente utilizado em cálculo
luminotécnico é o método ponto-a-ponto, ou
método das iluminâncias. Com ele é possível
calcular a iluminância resultante em cada ponto
de interesse, ou em uma malha de pontos, e
traçar as curvas isolux em um plano de trabalho
[16]. Esse método geralmente requer o uso de
aplicativos computacionais para gerar os valores
de iluminância em malhas 2D ou 3D definidas
em um espaço 3D. Técnicas de VC podem ser
usadas para representar graficamente esses
dados de forma a promover um ganho em sua
compreensão.
De fato, nos últimos anos grandes, empresas do
setor de materiais de iluminação vêm investindo
na elaboração de programas computacionais de
qualidade, voltados para projetos de iluminação.
5
Muitas dessas ferramentas, como o DIALux e o
6
Calculux , são de distribuição gratuita e se
mostram à altura de renomados programas
comerciais. Esses programas fazem uso de
bases de dados, contendo curvas fotométricas
digitalizadas em padrões internacionais, de
produtos (lâmpadas e luminárias) de diversos
fabricantes.
No entanto, segundo Marinoski [17], no cenário
nacional, os profissionais do ramo ainda têm
pouco conhecimento e prática na aplicação
dessas ferramentas. Esse fato pode ser
atribuído à dificuldade de aprendizado e de
utilização dos aplicativos ou à impossibilidade
de sua integração com sistemas do tipo CAD ou
RV, por exemplo. Também vale colocar que
esses
programas
não
provêem
uma
visualização 3D interativa e simultânea dos
campos de iluminância e do modelo geométrico.
No caso específico da empresa brasileira de
energia elétrica relacionada ao estudo aqui
relatado, os projetos de iluminação das
subestações eram realizados sem a utilização
de uma ferramenta de software específica. O
processo demandava grande esforço e tempo, e
não fornecia uma visualização 3D dos
resultados. Em linhas gerais, os cálculos eram
realizados com auxílio de planilhas eletrônicas e
a representação dos resultados era feita
mediante diagramas bidimensionais e relatórios.

informações fotométricas sobre as fontes de luz
utilizadas no projeto. Essas informações são
geralmente fornecidas pelo fabricante por meio
de gráficos nos catálogos dos produtos. Desse
modo, o projetista precisava consultar os
catálogos inúmeras vezes, de forma exaustiva.
No
entanto,
existem
formatos
digitais
7
padronizados, como o padrão IES (Illuminating
Engineering Society), para transferência de
informações fotométricas de fontes de luz. Isso
torna possível que a obtenção da intensidade
luminosa emitida em cada direção por uma
determinada fonte de luz seja realizada
automaticamente e computada diretamente no
algoritmo de cálculo.
Ao lado dos sistemas de RV, ferramentas para
VC, como o VTK8 (Visualization ToolKit), podem
ser utilizadas gratuitamente no desenvolvimento
de aplicativos gráficos para a visualização de
campos escalares e vetoriais. A ferramenta VTK
dispõe de diversos algoritmos para visualização,
como de mapeamento de cores e extração de
geometrias, além realizar a conversão entre
diferentes formatos, inclusive VRML.
Utilizando os padrões IES e VRML e a
ferramenta VTK é possível desenvolver
algoritmos
para
processar
campos
de
iluminância para qualquer projeto de iluminação
e visualizar os resultados juntamente com
modelos geométricos em um ambiente virtual
3D.
2.3 Visualização de Campos
Eletromagnéticos
Existe uma preocupação, tanto das empresas
de energia e telecomunicações quanto dos
órgãos de saúde, com questões relativas à
influência dos campos elétricos e magnéticos
nos seres vivos. Onde existir corrente elétrica
haverá
campos
eletromagnéticos.
Os
trabalhadores do setor elétrico, operadores de
radar, rádio, ondas curtas, microondas e
telefonia celular estão expostos aos seus
efeitos.
Os campos eletromagnéticos de alta freqüência,
produzidos por correntes elétricas de linhas de
transmissão
e
de
distribuição,
são
potencialmente perigosos. Trabalhadores em
unidades desse tipo sofrem longos períodos de
exposição, situação que pode provocar danos a
sua saúde e prejuízo à empresa. Considerando
que, segundo o Ministério do Trabalho e do
Emprego [18], em 2001 o maior volume de
trabalhadores concentrou-se na distribuição de
energia elétrica, eventuais acidentes podem
assumir grandes proporções.

O método ponto-a-ponto, utilizado por essa
empresa,
requer
o
conhecimento
de

Além disso, como também pode ser visto em
[18], riscos atribuídos à ação de campos
eletromagnéticos são relacionados também à

5

7

6

<http://www.dialux.com/>
<http://www.lightingsoftware.philips.com/>

Espaço Energia

8

<http://www.iesna.org>
<http://www.vtk.org>
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possibilidade de ocorrências de curtos-circuitos
ou mau funcionamento do sistema elétrico,
originando incêndios, explosões ou acidentes
ampliados.
A análise computacional da distribuição de
campos
eletromagnéticos
é
comumente
realizada por meio de métodos numéricos como
o Método dos Elementos Finitos. Nesse tipo de
análise, a visualização dos dados constitui um
passo muito importante. No entanto, os métodos
de visualização não têm explorado totalmente a
extraordinária evolução da computação gráfica.
Isso se dá devido a fatores como: dificuldades
específicas das linguagens de programação,
concentração de esforços dispensada na
obtenção dos dados e não na exploração das
possibilidades de visualização, além do alto
custo de um bom pacote de software comercial,
como constatou Pavão et al [19].
Exemplos de trabalhos descrevendo a utilização
de RV para visualização de campos
eletromagnéticos são descritos em [20] e [21].
3 Visualização Científica: conceitos, técnicas
e ferramentas
A Visualização Científica é a área da
computação dedicada à visualização de dados
físicos, ou científicos, geralmente provenientes
de medições ou simulações numéricas [22], [23]
e [24]. Técnicas de VC são utilizadas no pósprocessamento de análises numéricas com
objetivo de proporcionar um ganho na
compreensão dos dados resultantes. Nesse
contexto, ambientes imersivos e sistemas de RV
são considerados formas avançadas de
interface para visualização [25, 26].
Técnicas e ferramentas de VC são usadas na
geração das geometrias para a representação
de dados como campos escalares e vetoriais.
Esses
dados
podem
ser
visualizados
simultaneamente a modelos geométricos de
engenharia, tais como peças, equipamentos e
edificações.
Nesta seção, apresentam-se alguns conceitos
básicos e técnicas de visualização científica. Em
seguida descrevem-se aspectos relativos à
ferramenta VTK, utilizada no desenvolvimento
da aplicação para simulação da iluminação em
uma subestação de energia apresentada na
seção 4.
3.1 Visualização Científica de campos 3D
De um modo simplificado, a visualização é a
transformação de dados ou informações em
figuras, estimulando assim, o principal sentido
humano, a visão [24].
Visualização Científica é a aplicação desse
processo na visualização de dados científicos
[27]. O objetivo da VC é promover um nível mais
profundo de entendimento dos dados sob
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investigação, confiando na habilidade poderosa
dos humanos em visualizar [28].
Assim, técnicas e ferramentas de visualização
têm sido usadas para analisar e mostrar
grandes volumes de dados multidimensionais,
freqüentemente variantes no tempo, de modo a
permitir ao usuário extrair características e
resultados rápida e facilmente.
Uma forma de classificar as diferentes
tecnologias de visualização de dados é
examinar o contexto no qual eles estão
inseridos. Se os dados estão no mesmo
“espaço-tempo” da natureza, ou seja, no espaço
3D mais a dimensão “tempo”, então tipicamente
são usadas técnicas de VC. Se os dados
existem em um espaço com muitas dimensões,
ou em espaços abstratos, métodos de
visualização de informações são utilizados [24].
Pode-se dizer que a VC é uma forma de
comunicação computacional que consiste na
transformação de dados, estáticos ou variantes
no tempo, em representações que reflitam a
informação neles contida, de forma eficiente e
precisa. Sua importância está relacionada à
evolução ocorrida nas tecnologias e sistemas de
aquisição de dados (simulações numéricas,
sensores, etc), que possibilitam cientistas e
engenheiros produzirem enormes conjuntos de
dados.
Outras definições formais para VC podem ser
encontradas. Para McCormick et al [22], VC é o
uso de CG) para criar imagens visuais que
ajudam na compreensão de conceitos científicos
ou resultados complexos, freqüentemente
associados
a
representações
numéricas
volumosas. Wolff [29], de forma muito parecida,
escreveu que VC é a utilização de técnicas de
CG e de processamento de imagens, para
representar um conjunto de dados visualmente.
Segundo Globus e Raible [30], a VC também
pode ser usada para produzir bonitas imagens
mas que nem sempre são efetivamente capazes
de transmitir informações científicas relevantes.
A omissão de escala de cores e suavização de
geometrias, por exemplo, podem levar uma
imagem a não dizer nada cientificamente.
Diferentes técnicas de VC podem ser mais ou
menos convenientes, dependendo da natureza
dos dados a serem representados (número de
variáveis dependentes) e da dimensão do
domínio em que se encontram (número de
variáveis independentes). Por exemplo, para
visualização de campos de escalares definidos
em um espaço 3D, podem ser usadas técnicas
de extração de superfícies de nível ou então
rendering direto de volumes. Já para
visualização de campos vetoriais em 3D,
técnicas como streamlines, baseadas em
texturas ou em ícones, podem ser mais
adequadas.
O autor Souza [23] escreveu que a forma mais
utilizada para visualização de campos escalares
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é o rendering volumétrico. No entanto, são as
técnicas de reconstrução de superfícies que se
adaptam melhor às filosofias de interação,
presentes nos ambientes virtuais como aqueles
utilizados em RV.
A visualização computacional 3D de campos
escalares, vetoriais e tensoriais representa uma
poderosa ferramenta de apoio na análise e
compreensão de grandes conjuntos de dados.
No entanto, a tecnologia envolvida nos sistemas
de visualização encontra-se atualmente atrás
das tecnologias de obtenção de dados, em uma
escala crescente de evolução, fazendo com que
em alguns casos, sejam gastos muitos dias para
compreender conjuntos de dados obtidos em
poucas horas [31].
O processo de visualização de dados passa
necessariamente por três passos fundamentais,
que são: a aquisição dos dados, a
transformação em uma forma apropriada para
representação, e a “renderização” (rendering) ou
representação na tela do monitor de vídeo (ou
em outro display). As técnicas de visualização
envolvem,
portanto,
algoritmos
de
processamento de dados, que extraem os
dados de interesse da amostra e os convertem
em uma forma adequada para representação.
Exemplos das muitas técnicas de VC existentes
são mapeamento de cores, isocontornos, linhas
de fluxo e representação volumétrica. Algumas
podem ser mais adequadas que outras,
dependendo do tipo dos dados a serem
representados. Dados escalares (temperatura,
pressão, etc), vetoriais (velocidade, campo
magnético, etc) e tensoriais (tensor de tensões,
tensor de difusão, etc), podem estar definidos
em um espaço 1D, 2D ou 3D, e ainda ser
estáticos ou variantes no tempo.
Uma forma de fazer distinção entre as técnicas
de VC é separá-las conforme o tipo de dados e
também conforme a dimensão das primitivas
usadas para representar os dados: pontos,
linhas, superfícies e volumes [32].
Nessa segunda categoria, a representação de
superfícies é geralmente feita por meio da
representação geométrica de uma malha de
polígonos conectados. Em placas gráficas
aceleradoras 3D são utilizados triângulos, e a
quantidade máxima de triângulos mostrados em
uma imagem é usada para avaliar o
desempenho desse tipo de hardware.
Ainda nas técnicas classificadas em função da
dimensão das primitivas, na representação de
volumes, os dados são tratados como uma
matriz de elementos de volume chamados
voxels. O voxel é a representação de uma
vizinhança espacial, sobre a qual determinados
atributos e características são associados. A
técnica de representar diretamente dados
volumétricos, ou seja, sem requerer nenhum
tratamento intermediário, é chamada direct
volume rendering.
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Na seção 3.2, são descritas algumas técnicas
de representação de dados escalares 2D e 3D e
alguns conceitos relacionados. Na seção 3.3
são apresentados aspectos sobre a ferramenta
VTK utilizada no desenvolvimento da aplicação
apresentada na seção 4.
3.2 Visualização de Campos Escalares
Um escalar é um componente que assume um
único valor de uma escala, por exemplo,
temperatura. Um campo de escalares é um
arranjo de valores escalares distribuídos em um
espaço 1D, 2D ou 3D.
Algumas técnicas de visualização associam os
valores escalares a uma dimensão adicional,
fazendo com que a representação gráfica tenha
uma dimensão a mais que o espaço no qual os
dados estão contidos. Por exemplo, um campo
de escalares 1D pode ser representado por uma
curva plana 2D. Um campo de escalares 2D
pode ser representado como uma superfície no
espaço 3D. Outras técnicas associam valores
de uma escala de cores aos escalares,
mantendo assim a dimensão do espaço em que
os dados estão dispostos.
Algumas vezes deseja-se visualizar o interior de
um volume de dados, ou seja, um conjunto de
dados dispostos sobre nós de uma malha 3D. A
visualização de dados volumétricos pode
envolver algoritmos e técnicas, como por
exemplo, o rendering direto de volumes
mapeados com diferentes níveis de opacidade.
Também é usual a extração de geometrias
definindo os chamados isocontornos. São
exemplos de isocontornos as isolinhas (caso
2D) e as isossuperfícies (caso 3D). O
mapeamento de cores é utilizado tanto em
rendering de superfícies quanto de volumes.
3.2.1 Campos escalares 2D
Entre as formas de representar escalares, a
mais óbvia é por meio de cores. A técnica de
mapeamento por cores consiste na associação
de cores a valores numéricos escalares. Os
modelos RGB (Red, Green, Blue, ou vermelho,
verde e azul) e HSV (Hue, Saturation, Value, ou
matiz, saturação e intensidade) podem ser
usados para definição da escala de cores [19]
[27].
Uma maneira de inserir as cores na
representação por superfícies é indexar as
cores aos vértices, ou seja, diretamente nos
pontos que contêm os dados. Outra forma é
mediante mapeamento de texturas, o que
proporciona um ganho de desempenho na
renderização. No caso de renderização direta de
volumes, as cores são aplicadas às células
(voxels).
Na Figura 1, à esquerda, tem-se a ilustração de
duas técnicas de representação de campos
escalares em uma mesma imagem. Os dados
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originais consistem em valores escalares
definidos sobre um plano e estão representados
por meio de uma superfície elevada (3D), ou
heigh map, e de mapeamento de cores, ou color
map, no plano horizontal (2D). Na Figura 1 à
direita, é representada a técnica de extração de
isolinhas, que consiste em traçar curvas
passando pelos pontos de igual valor.

Figura 1: Visualização de campos escalares 2D.

No caso da amostra de dados ser volumétrica o
mapeamento de cores pode ser feito na
superfície externa, nas células (voxels), ou
então, em planos de corte (slices), que
corresponde ao mapeamento de cores em
planos (2D).
3.2.2 Campos escalares 3D
No caso 3D a visualização do interior da
amostra pode ser feita por meio da extração de
isossuperfícies, rendering direto de volume ou
utilizando planos de corte (slices) somado a
técnicas para campos escalares 2D.
A renderização de superfícies, como já foi dito,
apresenta melhor desempenho frente à
renderização direta de volumes sendo mais
adequada para utilização em sistemas de
rendering em tempo real. Isso se dá pelo fato de
que o algoritmo de Z-Buffer utilizado é um dos
mais flexíveis para o tratamento de visibilidade
de modelos poligonais, sendo implementado por
bibliotecas gráficas como OpenGL9 e DirectX10 e
cujas funções podem ser aceleradas em uma
placa gráfica.
Dessa forma, a utilização de isossuperfícies
pode ser a solução mais adequada para
visualização de campos escalares 3D em
sistemas interativos. Na figura 2, à esquerda, é
ilustrada a representação por rendering direto
de volume e, à direita, por isossuperfícies.

Figura 2: Visualização de campos escalares 3D.

Em rendering de superfícies, o mapeamento de
cores pode ser feito aplicando as cores aos
vértices dos polígonos (index color), geralmente
triângulos, que formam as superfícies. No
9

entanto o uso de index color é limitado, sendo o
mapeamento de textura a melhor maneira de
atribuir cores aos valores escalares.
Planos de corte atravessam o volume de dados
e apresentam (por mapeamento de cores,
isolinhas, etc.) os valores escalares “sobre os
planos”. O volume de dados a ser visualizado
não é contínuo. Por essa razão, ao gerar os
planos,
freqüentemente
são
utilizadas
interpolações.
Dentre os algoritmos de visualização de dados
volumétricos por superfícies, destacam-se
conexão de contornos (boundary tesselation) e
cubos marchantes (marching cubes) [33]. As
vantagens dessa técnica são a velocidade para
a geração e exibição da imagem final e o pouco
espaço
de
armazenamento
requerido.
Representações desse tipo são apropriadas
quando existem isossuperfícies bem definidas
nos dados, mas não são eficientes quando o
volume é composto por muitas microestruturas,
tais como os tecidos humanos em muitas
imagens médicas.
Na visualização direta de volumes, os dados
são representados por voxels, análogo 3D do
pixel, e são projetados diretamente em pixels 2D
armazenados como uma imagem, dispensando
o uso de primitivas geométricas [33]. Em outras
palavras, os dados escalares são classificados a
partir de uma função de transferência, que
mapeia valores do campo escalar 3D em cor e
opacidade, para serem visualizados na tela 2D
[34].
Alguns algoritmos envolvidos na renderização
direta de volumes são ray casting [35], splatting
[36] e [37], shear-warp [38], shell rendering [39],
cell-projection [40] e V-Buffer [41].
Recentemente, tem-se popularizado o uso de
mapeamento de textura 3D por hardware para a
visualização de volumes. Uma estratégia
adotada para possibilitar a visualização
interativa de volumes é a utilização de hardware
dedicado.
3.3 O Visualization ToolKit
O Visualization ToolKit é uma ferramenta de
código aberto para computação gráfica 3D,
processamento de imagens e visualização,
usado por milhares de pesquisadores e
cientistas em todo o mundo, inclusive no
desenvolvimento de aplicações comerciais [24].
Consiste numa biblioteca de classes em C++ e
várias camadas de interfaces interpretadas,
incluindo Tcl/Tk, Java, e Python. Suporta uma
ampla variedade de algoritmos de visualização
para diferentes tipos de dados. Também são
implementadas
técnicas
de
modelagem
avançadas como modelagem implícita, redução
de polígonos, suavização de malhas e
triangulação de Delaunay [42].

<http://www.opengl.org>
<http://www.microsoft.com/windows/directx>
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O projeto e implementação da biblioteca foram
fortemente influenciados pelos princípios de
orientação a objetos, e o software já foi
instalado e testado em praticamente todas as
plataformas baseadas em Unix e Windows. O
VTK pode ser obtido mediante download no site
www.vtk.org ou então por meio do CD que
acompanha o livro, escrito pelos seus
desenvolvedores, que descreve sua arquitetura
e funcionamento, referido em [24].
VTK provê uma variedade de representações de
dados
incluindo
conjuntos
de
pontos
desestruturados, dados poligonais, imagens,
volumes, e também malhas estruturadas,
retilíneas e não-estruturadas. VTK possui
leitores/importadores e escritores/exportadores
para trabalhar com dados de diferentes
aplicações. O modelo de renderização do VTK
suporta
as
abordagens
2D,
poligonal,
volumétrica e baseada em texturas que podem
ser usadas de forma combinada [24].
O VTK possui dois subsistemas principais: o
modelo gráfico e o pipeline de visualização. O
modelo gráfico (ilustrado na Figura 9) forma
uma camada abstrata sobre a biblioteca gráfica
OpenGL, assegurando a portabilidade entre
plataformas.
Os nomes das classes no modelo gráfico foram
adaptadas da indústria cinematográfica, por
exemplo, luzes, câmeras e atores. Essas e
outras classes são instanciadas pelo usuário
para criar uma cena. São sete classes básicas
para
a
renderização
de
uma
cena:
vtkRenderWindow,
vtkRenderer,
vtkLight,
vtkCamera, vtkActor, vtkProperty e vtkMapper
[24].

O VTK possui um conjunto de rotinas capazes
de ler e escrever os formatos mais populares de
arquivos de dados, oferecendo assim uma
forma simples para viabilizar a transição de
dados entre diferentes ferramentas de software.
O VTK também possui seus próprios formatos
de arquivos, a saber, o Legacy e o formato
baseado em XML. O Legacy é mais simples,
podendo
ser
facilmente
escrito
tanto
manualmente quanto via programação. O
formato baseado em XML é mais flexível,
suporta o acesso aleatório, entrada e saída de
sistemas paralelos e tem maior capacidade de
compressão.
O formato de arquivo Legacy do VTK consiste
em cinco partes básicas: cabeçalho, título,
definição do tipo de dados (ASCII ou binário),
definição da geometria/topologia (pontos
estruturados, malha não estruturada, etc.), e
finalmente os atributos do conjunto de dados,
que podem consistir, por exemplo, de uma lista
de valores escalares ou vetoriais.
O VTK suporta cinco diferentes estruturas de
dados: pontos estruturados, grade (grid)
estruturada, grade retilínea, grade nãoestruturada e dados poligonais. Dados com
topologia
implícita
(estruturados)
variam
recebendo acréscimo em x, depois em y e então
em z.
Na aplicação desenvolvida durante este trabalho
foram utilizadas malhas estruturadas, pois,
dessa forma, torna-se possível gerar imagens a
partir dos campos escalares 2D e, assim,
permitir a visualização na forma de uma textura,
o que promove um ganho no desempenho da
visualização final.

O pipeline de processamento transforma os
dados em formas que podem ser mostradas no
subsistema gráfico. Por exemplo, pode-se ler
uma nuvem de pontos desorganizados, criar
uma malha via trangulação de Delaunay, e
mostrar a malha usando renderização de
superfícies em uma janela.

Resultados de simulações numéricas, se
armazenados em arquivos com o Formato
Legacy, poderão ser facilmente interpretados
por algoritmos que utilizam essa ferramenta.
Maiores detalhes podem ser obtidos no trabalho
de Schoeder [24].

O pipeline é construído pela conexão de objetos
de dados e filtros (SetInput/GetOutput). Os
objetos de dados provêm acesso aos dados e
os filtros realizam operações sobre esses
dados.

4 Uma aplicação para projetos de iluminação
em subestações

Conjunto de dados, ou Data Sets, são uma
especialização de objetos de dados possuindo
estruturas geométrica e topológica, e também
atributos associados em conformidade com sua
geometria e/ou topologia. Os objetos de
processos, comumente chamados de filtros, no
VTK podem ser classificados em três categorias
diferentes: sources, filters e mappers. As fontes
(sources) não admitem entradas (Inputs),
apenas saídas (Outputs); os filtros (filters)
admitem uma ou mais entradas e uma ou mais
saídas; e os mapeadores (mappers) finalizam o
pipeline acoplando-se ao modelo gráfico.
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Dentre os métodos utilizados em luminotécnica,
o método ponto-a-ponto é o mais indicado no
dimensionamento da iluminação direta em áreas
externas [16]. Esse é o caso de uma
subestação. Por meio desse método, obtém-se
a iluminância realizada por uma ou mais fontes
de luz em qualquer ponto desejado ou em uma
malha de pontos.
Para aplicar o método ponto-a-ponto é preciso
conhecer as características fotométricas de
cada fonte de luz utilizada. Essas características
são geralmente fornecidas pelos fabricantes em
diferentes formas: tabelas, diagramas ou
gráficos. A forma mais conveniente de entrar
com dados fotométricos em um programa é por
meio da utilização de arquivos em formatos
padronizados como o Illuminating Engineering
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Society (IES). No entanto, nem todos os
fabricantes de luminárias possuem os dados
dos seus produtos nesse formato.
Neste trabalho, para cada fonte de luz utilizada,
os dados fotométricos que serão utilizados no
cálculo estão contidos em um arquivo IES
correspondente. Esse arquivo possui os dados
da distribuição das intensidades luminosas de
uma fonte de luz no formato que é padrão
internacional para transferência de informações
fotométricas
digitalizadas.
Também
são
necessárias as informações geométricas do
sistema de iluminação, ou seja, o ponto L(XL, YL,
ZL) em que cada luminária está localizada, o
ponto D(XD, YD, ZD) para onde está focalizada e
o(s) ponto(s) P(XP, YP, ZP) no qual se deseja
saber a iluminância [16]. Dessa maneira, um
programa para processar o método ponto-aponto deverá receber essas informações como
entrada. A Figura 3 ilustra o esquema de
montagem de uma luminária.

diferentes utilizadas no projeto; o número total
de pontos de luz; a lista de arquivos IES das
diferentes luminárias utilizadas; a lista das
luminárias com a posição e orientação de cada
uma; e o índice do arquivo IES correspondente.
Um exemplo de arquivo de entrada é ilustrado
na Figura 4.

Figura 4: Exemplo de arquivo de entrada

Ao executar o programa ProcessaIES, os dados
de entrada são lidos e são calculados, para
cada ponto da malha, os parâmetros de entrada
nas equações. As intensidades são obtidas por
meio da leitura dos arquivos IES das luminárias
utilizados no projeto. Os campos de
iluminâncias resultantes são armazenados em
arquivos no formato Legacy do VTK para, dessa
forma, serem utilizados pelos algoritmos de
visualização. O fluxo de dados é ilustrado na
Figura 5.

Figura 3: Esquema de montagem de uma luminária

Na Figura 3,

n

é um vetor normal ao plano A, e

γ é o ângulo entre o vetor n e a reta LP. A
iluminância Etotal resultante em um ponto P sobre
uma superfície qualquer é dada pela equação
(1),

Etotal =

N
i =1

Ei

(1)

Em (1), a iluminância Ei realizada por uma única
fonte de luz i é dada pela equação (2).

Ei =

I cos γ
d2

(2)

Na qual I é a intensidade luminosa emitida pela
fonte de luz i na direção do ponto P e d é a
distância LP.

Figura 5: Fluxo de dados no algoritmo ProcessaIES.

Uma vez processado o campo de iluminâncias,
em uma malha 2D ou 3D, os dados resultantes
são visualizados por meio dos programas
desenvolvidos utilizando a ferramenta VTK,
denominados ColorMap (para o caso 2D) e
Isosup3D (caso 3D). Esses algoritmos permitem
obter a visualização por mapeamento de cores e
extração de isossuperfícies, e também a
conversão das geometrias geradas para o
formato VRML. Dessa maneira, é possível
inserir o modelo geométrico da subestação
juntamente
com
as
geometrias
para
visualização dos dados de iluminância, no
mesmo ambiente virtual 3D. A Figura 6 ilustra o
fluxo de dados no algoritmo ColorMap.

No algoritmo numérico para o cálculo das
iluminâncias desenvolvido durante este trabalho,
chamado ProcessaIES, a entrada de dados é
feita por meio de um arquivo no formato de texto
ASCII contendo as informações sobre o sistema
de iluminação projetado. As informações
contidas nele são: as dimensões da malha
estruturada (retilínea) que será gerada; o
número de divisões em cada direção (x-y-z); a
origem da malha; o número de fontes de luz
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Figura 6: Fluxo de dados no algoritmo ColorMap.

A Figura 7 mostra o fluxo de dados no algoritmo
Isosup3D.

Figura 9: Visualização do modelo CAD e do campo 3D
de iluminâncias, utilizando extração de isossuperfícies,
simultaneamente em um ambiente virtual 3D.

5 Conclusões
O uso de RV em aplicações na indústria vem
crescendo a cada dia e casos de sucesso vêm
comprovando seu potencial. Novas aplicações
tendem a surgir nas mais diversas áreas e a
comprovação de sua praticabilidade será
evidenciada naturalmente com o passar do
tempo.

Figura 7: Fluxo de dados no algoritmo Isosup3D.

As Figuras 8 e 9 mostram o resultado da
visualização dos campos de iluminâncias
simultaneamente à visualização do modelo CAD
de uma subestação de energia elétrica, em um
ambiente virtual 3D escrito em VRML. A Figura
8 ilustra o caso 2D (projetado no piso) onde o
campo de valores escalares de iluminâncias é
visualizado por meio de mapeamento de cores.

A aplicação desenvolvida abordada neste
trabalho verificou não somente a possibilidade
de uso de RV (utilizando da linguagem VRML)
no planejamento de iluminação, mas também a
combinação da visualização científica de
campos de iluminâncias com a visualização do
modelo digital 3D proveniente de sistemas CAD.
Concluiu-se que, utilizando a tecnologia da RV
por meio da linguagem VRML, em combinação
com ferramentas de VC como o VTK, é possível
desenvolver
algoritmos
e/ou
aplicativos,
voltados à engenharia, capazes de prover uma
visualização de dados 3D, interativa, na qual
pode-se combinar VC com modelos CAD.
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distribution works
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Use of Distribution System - TUSD, which has
been a reference for the economical and financial
relations between power utilities and their
customers.
In order to make this proposal consistent,
comparisons were made between the different
methodologies applied by the power sector in
Brazil before the advent of Resolution 223/2002 [1]
and Law 10.438/2002 [2], which instituted the
policy of electric energy universalization and
annulled Decree 05/1991 [3], which was then used
for the calculation of financial duty and
participation, with 260 works. This way, it was
possible to determine with proper data the viability
of the proposal presented.
Keywords: Electric energy, regulation, financial
share, distribution.
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo
apresentar uma metodologia para fixação do
encargo de responsabilidade da concessionária de
distribuição de energia e cálculo da participação
financeira do consumidor, referente ao custo dos
investimentos para atendimento de pedidos que
não se enquadrem nos critérios de universalização
do uso de energia elétrica.
A proposta foi baseada na utilização de preceitos
e diretrizes tarifárias vigentes no País, elaboradas
pelo agente regulador (Aneel), e que passaram a
referenciar as relações econômicas e financeiras
entre concessionária e clientes.
A Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TUSD foi o balizador desta proposta metodológica.

Companhia Paranaense de Energia Copel

De maneira a solidificar a proposta, foram
elaboradas comparações entre a metodologia
utilizada pelo setor ate o advento da Resolução n°
223/2002 [1] e da Lei n° 10.438/2002 [2], que
instituiu a universalização e acabou com a Portaria
n° 05 [3], que era o balizador dos cálculos de
encargo e participação financeira no setor elétrico
brasileiro, com 260 obras.

2

Desta forma foi possível determinar, com dados
concretos, a viabilidade da proposta apresentada.
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Palavras-chave: Energia elétrica,
participação financeira, distribuição.

Abstract: The present paper aims at presenting
methodological
procedures
for
defining
responsibility costs to power utilities, as well as for
the calculation of consumers’ financial participation
in the cost of investments related to orders that are
not fit in the criteria for the universalization of the
use of electric energy.
The proposal was based on the new criteria for
power tariffs developed by Brazilian Electricity
Regulatory Agency - Aneel, mainly the Tariff on the

1

Espaço Energia

regulação,

Introdução

A Regulamentação dos artigos 14 e 15 da Lei nº
10.438, de 26.04.2002 [2], que estabeleceu a
universalização do uso de energia elétrica,
ocasionou uma radical alteração no setor elétrico
brasileiro, levando a perda de uma das mais
importantes referências do setor: o custo de obras
para atendimento a terceiros e a parcela que está
sob responsabilidade das distribuidoras de energia
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elétrica. A participação financeira do consumidor
nas obras para o seu atendimento, a partir
daquela Lei, ficou completamente desprovida de
orientação para sua cobrança aos consumidores
de energia com potência instalada acima de 50
kW. Atendimentos a consumidores abaixo desta
potência passaram a ser de responsabilidade
integral das distribuidoras de energia elétrica,
através da universalização do serviço público de
energia elétrica.
Portanto, com a regulamentação da nova Lei, o
setor elétrico passou a ser responsável pelo
atendimento a todas as ligações solicitadas que
tivessem carga instalada de até 50kW,
independentemente de serem monofásicas,
bifásicas ou trifásicas.
Diante disso, conduto, estabeleceu-se um vácuo
regulatório, sob o ponto de vista financeiro,
relativamente a solicitações de consumidores com
potência instalada superior a 50 kW. Neste caso, a
nem a Lei nº 10.438 [2] nem as regulamentações
posteriores definiram critérios de cobrança destas
obras, deixando, portanto, a cargo das
distribuidoras a responsabilidade por adotar
critérios que julgassem mais adequados em sua
área de concessão, mesmo que a escolha viesse
a onerar o solicitante pelo serviço, não havendo
qualquer instrumento legal para contestação do
critério de cobrança definido pela concessionária
de distribuição.
Uma vez que a Aneel especificou, na Resolução
n° 223, de 19.04.2002 [1], que haveria
ressarcimento aos clientes tão logo se criasse
regulamentação específica, abriu-se uma “janela
de oportunidade” a futuras ações de indenizações
de clientes contra distribuidoras. Esses processos
certamente acarretarão ônus, não somente de
aspecto econômico-financeiro, mas também
operacional, já que as concessionárias deverão
adequar seus sistemas técnicos e comerciais no
sentido de levantar informações de clientes e
calcular valores a serem devolvidos ou, em última
instância, recebidos.
O objetivo deste trabalho é, pois, apresentar uma
metodologia para definição da parcela de
participação financeira do consumidor nos casos
não cobertos pela universalização, de modo que
tanto este como as distribuidoras possam estar em
equilíbrio. A metodologia da primeira revisão
tarifária das distribuidoras de energia elétrica,
ocorrida no biênio 2003-2004, propunha que o
valor da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TUSD remunerasse parte das obras que a serem
executadas para atender os pedidos dos
consumidores das concessionárias. É evidente,
portanto, que a cobrança integral das obras por
parte das concessionárias não é adequada e
tampouco justa, pois todos os consumidores
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arcam com as tarifas de uso e remunerem a rede
através da TUSD.
A metodologia utilizada neste trabalho considera
aspectos legais, econômicos e financeiros, e
apresenta um panorama do setor elétrico brasileiro
ao longo do tempo.
Com a finalidade de cumprir os objetivos, a
presente pesquisa utiliza-se de desenvolvimentos
teóricos
e
documentos
técnicos
oficiais,
caracterizando-se como do tipo analítico-descritivo
e de natureza documental.
Além disso, foram coletados dados da Aneel sobre
a universalização do serviço público de energia
elétrica, sobre as revisões tarifárias já ocorridas,
bem como leis e resoluções de assuntos
correlatos, a fim de auxiliar o entendimento do
problema e ilustrar as conclusões apresentadas.
A metodologia ora proposta visa contribuir para a
regulação do assunto, contemplando as seguintes
características:
Transparência: os ritos existem e são cumpridos
para a devida legalidade dos processos,
oferecendo, às partes interessadas e aos agentes
independentes, a possibilidade de se reproduzir o
processo decisório e os resultados;
Coerência: os métodos empregados são
compatíveis entre si e com outros aspectos da
legislação setorial;
Consistência: os métodos adotados podem ser
mantidos ao longo da vida da concessão, ou seja,
conduzem à estabilidade das regras, com a
necessidade de parecer, alterações e adaptações
às circunstâncias exigidas a ele.
Para garantir consistência ao trabalho, serão
apresentadas aplicações práticas da metodologia
proposta, utilizando-se, como referência, obras da
Companhia Paranaense de Energia - Copel.
Nesses exemplos, serão consideradas obras
novas relativas a extensões de rede, bem como
originadas por solicitação de aumento de carga
decorrente do crescimento vegetativo do sistema
ou de produção em unidades particulares.
Além do cálculo dessas obras, para a proposta do
trabalho faremos também o cálculo considerando
as propostas de metodologia contidas na Portaria
n° 05 e na Nota Técnica n° 183/2005-SRC/Aneel,
esta última ainda em análise.
Finalmente, será delineado um comparativo entre
a proposta aqui apresentada, as metodologias
então existentes e a proposta oferecida pela
Aneel.
2

Base histórica

O setor elétrico entendia que os serviços de
atendimento a consumidores deveriam ser
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executados pelas empresas responsáveis pela
distribuição de energia. Os custos derivados
desses serviços seriam lançados na contabilidade
para que pudessem ser contemplados quando da
fixação das tarifas, já que estas eram definidas
tendo como base esses mesmos valores.
Com a publicação do Decreto nº 41.019, de
26.02.1957 [4], que regulamentava os serviços de
energia elétrica, o setor elétrico passou a contar
com um dispositivo que introduzia a necessidade
de participação financeira do interessado na
execução de obras de extensão ou de mudança
de tensão de fornecimento. O capítulo IV desse
Decreto, que trata do fornecimento de energia,
traz o seguinte:
Art. 138 O custeio das extensões do sistema
elétrico necessárias ao atendimento de pedidos de
ligação ou mudança de tensão de fornecimento é
de responsabilidade do concessionário até limites
por ele calculados, obedecendo às normas
baixadas pelo Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica - DNAEE.
§ 1º - Na determinação do custo da extensão, para
os fins do disposto neste artigo, o concessionário
deve levar em conta somente o montante relativo
ao segmento do sistema que atender à unidade de
consumo, a partir do ponto de conexão com o
sistema existente onde tem início a extensão, nos
seguintes termos:
I - para atendimento em tensão secundária de
distribuição, considerar a respectiva extensão da
rede de distribuição secundária e primária, se
necessária;
II - para atendimento em tensão primária de
distribuição, subtransmissão ou transmissão,
considerar a extensão da linha na tensão do
fornecimento.
§ 2º - Em atendimento em tensão igual ou superior
a 34,5 kV, o sistema de custeio previsto no "caput"
deste artigo aplica-se igualmente a obras
realizadas antes do ponto de conexão,
caracterizadas como reforço de linha existente ou
acréscimo de novo circuito, utilizadas ou não
novas estruturas, desde que o reforço ou
acréscimo seja estabelecido na tensão do
fornecimento e se justifique face à insuficiência
das instalações existentes para o fornecimento de
energia.
§ 3º - O sistema de custeio previsto no "caput"
deste artigo aplica-se às obras a que se referem
os incisos I e II do artigo 141, quando
estabelecidas na tensão do fornecimento e em
sistema definido para eletrificação rural.
* V. art. 141, parágrafo único.
Art. 139 - O Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica - DNAEE deve elaborar as
normas referidas no artigo anterior considerando o
sistema elétrico do País como um todo e de forma
a garantir que, dentro dos limites a serem
calculados, os investimentos de responsabilidade
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dos concessionários, realizados nos termos do
mesmo artigo, não acarretem acréscimo ao custo
total de serviço do setor elétrico superior ao
acréscimo à receita, acréscimos esses previstos e
decorrentes dos mesmos investimentos.
Art. 140 - A execução das extensões ou obras a
que se refere o artigo 138 fica condicionada ao
recebimento
pelo
concessionário,
quando
necessárias,
de
contribuição
no
valor
correspondente à diferença entre o custo da
extensão ou obra e o limite de investimento de
responsabilidade do concessionário.
Parágrafo único - A critério do concessionário, a
contribuição de que trata este artigo pode ser
parcelada para efeito de pagamento.
Art. 141 - É de responsabilidade total do
concessionário o custeio de:
I - Obras relativas a acréscimos de segunda e/ou
terceira fases em redes ou linhas existentes;
II - Obras relativas a redes ou linhas, em tensão
inferior a 34,5 kV, que se caracterizem como
reforço das existentes ou acréscimo de novo
circuito, utilizados ou não novas estruturas;
III - Obras relativas a redes ou linhas que se
caracterizem como reforma das existentes;
IV - Obras necessárias para atender aos níveis de
continuidade e/ou qualidade de serviço fixados
pelo Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE, bem como aquelas atribuíveis
ao concessionário em conformidade com as
disposições regulamentares vigentes.
Parágrafo único - O disposto nos incisos I e II não
se aplica quando se tratar de obra na tensão do
fornecimento
em
sistema
definido
para
eletrificação rural Neste caso deve ser observado
o contido no § 3º do artigo 138.
Art. 142 - É de responsabilidade total do
consumidor o custeio das obras realizadas a seu
pedido e relativas a:
I - Extensão de linha exclusiva ou de reserva;
II - Melhoria de qualidade e/ou de continuidade do
fornecimento a níveis superiores aos fixados pelo
Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica - DNAEE, ou em condições especiais não
exigidas pelas disposições regulamentares
vigentes;
III - Melhoria de aspectos estéticos;
IV - Outras que lhe sejam atribuíveis, de
conformidade com as disposições regulamentares
vigentes.
Parágrafo único - Nos casos de que trata este
artigo devem ser incluídos na determinação do
custo total da obra o montante relativo ao
segmento do sistema que atender à unidade de
consumo em questão, bem como o referente à
ampliação de capacidade e/ou reforma de
subestações, alimentadores e linhas já existentes,
quando necessários ao atendimento do pedido do
consumidor.
Art. 143 - As obras construídas com auxílio dos
consumidores, nos termos dos artigos 140 e 142,
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devem ser incorporadas aos bens e instalações do
concessionário quando concluídas, creditando-se
a contas especiais as importâncias dos auxílios,
conforme legislação em vigor.
Os artigos 138 e 139 atribuíam ao Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE a
responsabilidade de elaborar as normas
apontadas nos artigos. Neste ponto, cumpre-nos
mencionar a Lei n° 5.655/1971 [5], que dispõe
sobre a remuneração legal do investimento,
estabelecendo que as diferenças entre a
remuneração legal e a remuneração efetivamente
obtida seria registrada em conta de resultados a
compensar. A remuneração legal do investimento,
a ser computada no custo do serviço da
concessionária de serviço público de energia
elétrica, seria entre 10% e 12%, a critério do poder
concedente.
Posteriormente, o Decreto-Lei n° 1.383/1974 [6]
instituiu a Reserva Global de Reversão - RGR,
destinada a prover recursos para promover o
equilíbrio econômico-financeiro das concessões,
tendo em vista a ramificação da tarifa em todo o
Brasil.
A RGR permitia e operacionalizava a transferência
de receitas das empresas com rentabilidade acima
de um determinado patamar, inicialmente 10%,
para aquelas com rentabilidade inferior, quando
aplicada uma mesma tarifa em nível nacional.
Finalmente, em 1981, o Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE estabeleceu
normas regulamentando os artigos 138 e 139 do
Decreto nº 41.019 [4] e criando a seguinte
sistemática:
Art. 1º - O investimento de responsabilidade da
concessionária do Serviço Público de Energia
Elétrica, de que tratam os artigos 138 e 139 do
decreto nº 41.019 de 26 de fevereiro de 1957,
deve ser calculado da seguinte forma:
I – para consumidores a serem faturados pelas
tarifas do Grupo A: 1,15 (um inteiro e quinze
centavos) vezes o valor da tarifa fiscal em vigor
por kW (quilowatt) de demanda faturável prevista;
II – para consumidores a serem faturados pelas
tarifas do grupo B:
consumidores do subgrupo B-1 (residencial) 6
vezes o valor da tarifa fiscal em vigor por
consumidor;
consumidores dos subgrupos B-2 (rural) e B-3
(não residencial e nem rural), considerados blocos
de 200 kWh (duzentos kilowatts–hora), ou fração,
de consumo mensal previstos;
1 – 6 (seis) vezes o valor da tarifa fiscal em vigor
para o primeiro bloco, ou fração;
2 – 3 (três) vezes o valor da tarifa fiscal em vigor
para os demais blocos ou fração.
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§ 1 º - Para os efeitos do disposto no item I acima,
deve-se considerar a média ponderada das
demandas mensais previstas para os primeiros 3
(três) anos, no máximo, de ligação e fornecimento
definitivas.
§ 2º - A previsão do consumo mensal, a que se
refere a letra “B” do item II supra, deve-se balisar:
I – consumidores do subgrupo B-2 (rural): no
consumo médio das já atendidas, pelo respectivo
concessionário, e que se enquadram na mesma
subclasse;
II – consumidores do subgrupo B-3 (não
residencial e nem rural): na carga supra citada.
Art. 2º - Para efeito de cálculo do investimento de
responsabilidade do concessionário, o custo da
obra poderá ser estimado, considerando-se o
preço médio por parte ou por quilometro de linha
de distribuição, respeitando sempre os critérios de
elaboração de projeto e os padrões de construção
adotados pela concessionária.
Art 3º - O investimento de responsabilidade do
concessionário, apurado de acordo com o disposto
nesta portaria é obrigatório, não podendo ser
maior ou menor, salvo quando o custo da obra for
inferior àquela hipótese em que investimento e
custo equivaler-se-ão.
Parágrafo único - para o desenvolvimento do
programa
específico
de
eletrificação,
o
concessionário poderá, mediante autorização do
Departamento Nacional de Águas e Energias DNAEE, investir além dos limites estabelecidos,
devendo os valores adicionais serem alocados a
conta 411.41 - Imobilização com Remuneração em
Suspenso, de acordo com o Plano de Contas do
Serviço Público de Energia Elétrica, estabelecido
pelo Decreto nº 82.962 [7], de 29 de dezembro de
1978, retificado pelo decreto nº 84.441 [8], de 28
de janeiro de 1980.
Como padrão de referência para o cálculo da
participação financeira, utilizava-se a tarifa fiscal,
unificada nacionalmente. A tarifa fiscal foi criada
pela Lei n° 4.156/1962 e tinha como objetivo inicial
servir de base para o cálculo do Imposto Único
sobre Energia Elétrica - IUEE. Esta era calculada
via quociente do valor em cruzeiros da energia
vendida no país em determinado mês, pelo
correspondente volume físico (número de
quilowatts/hora) de energia durante o mês.
O Decreto n° 83.269/1979 [9] dá nova redação ao
artigo 139, compatibilizando a Lei com o processo
de equalização tarifária: a norma regulando a
participação financeira das concessionárias seria
elaborada considerando o sistema elétrico do País
como um todo, de forma que os investimentos sob
sua responsabilidade não acarretassem acréscimo
ao custo total do serviço do setor elétrico superior
ao acréscimo obtido em termos de receita.
A regulamentação introduzida pelo DNAEE, tendo
em vista a mudança na Lei, visava, portanto,
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coadunar a evolução do investimento na prestação
do serviço de forma a não imputar ao setor uma
absorção de custos destoantes dos custos médios
nacionais e, conseqüentemente, evitando a
elevação da tarifa.
A referência à tarifa fiscal para cálculo da
participação
financeira
da
concessionária
condicionava o investimento a um limite único em
todo o território nacional: os valores que o
extrapolassem encontravam suporte no autor do
pedido de ligação.
Em 1990, o DNAEE publicou a Portaria nº 05 [3],
que tinha como objetivo ajustar a sistemática e
respectivo valores de que tratava a Portaria nº 93,
de 13.11.1981.
Esta Portaria subsidiou as relações entre
concessionários e consumidores até a publicação
da Lei n° 10.438, de 26.04.2002 [2], que
estabeleceu o programa de universalização de
energia elétrica, sem ônus para consumidores.
Contudo, a revogação da Portaria do DNAEE
somente ocorreu de fato em 26.04.2003, com a
publicação da Resolução n° 223/03 [1], que
regulamenta o art. 14 da Lei n°10.438/2002 [2].
3

Base da abordagem teórica

Em 1993, por meio da Lei n° 8.631,
regulamentada, posteriormente, pelo Decreto n°
774, de 18.03.1993 [9], eliminaram-se a
equalização tarifária, a garantia de rentabilidade
mínima e a Conta de Resultados a Compensar CRC. A tarifa passou a ser fixada por
concessionária, em valores necessários para a
cobertura dos custos da empresa, segundo suas
características específicas.
A trajetória de mudanças tem continuidade com a
regulamentação do artigo 175 da Constituição
Federal, por meio da Lei n° 8.987/1995 [10], a
nova lei das concessões de serviços públicos, e
com a fixação de regras específicas para o setor
elétrico através da Lei n° 9.074/1995 [11].
Além da introdução do mecanismo da licitação
para a outorga de concessões, o arcabouço legal
prevê a possibilidade de reagrupamento das
concessões de distribuição, segundo critérios de
racionalidade operacional e econômica.
A nova realidade era, então, o estabelecimento de
tarifas por área de concessão. O critério
introduzido, posteriormente, para o reajuste das
tarifas, baseado na evolução dos custos de cada
concessionária, pressupõe cálculos específicos
para cada empresa. Assim cada área de
concessão, independentemente da fixação ou não
de nível de partida próprio, passa a apresentar, a
partir de então, uma evolução tarifária particular.
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Perde sentido, por outro lado, a aplicação de tarifa
média nacional (como era o caso da tarifa fiscal)
para cálculo da participação financeira das
concessionárias nas obras para atendimento a
novas ligações, visto que, com a introdução da
TUSD, o custo para cada concessionária seria
determinado em função da característica da carga
por nível de tensão e refletindo a realidade técnica
econômica da cada distribuidora, captando tanto o
ganho de eficiência quanto a incapacidade da
empresa de se adequar aos novos critérios de
formação tarifária.
A preservação do mecanismo de participação
financeira evita que novas ligações imponham
custos superiores aos recursos advindos da
elevação da receita: é necessário haver uma nova
formulação para o seu cálculo.
A Resolução Aneel nº 223, de 29.04.2003 [1] —
que estabeleceu condições gerais para elaboração
dos planos de universalização de energia elétrica
visando o atendimento de novas unidades
consumidoras
ou
aumento
de
carga,
regulamentando o disposto nos artigos 14 e 15 da
Lei nº 10.438, de 26.04.2002 [2] — torna
imperativa a adoção de uma estrutura para cálculo
da participação financeira dos consumidores e o
encargo da concessionária.
Tal fato ocorreu em razão de a Resolução nº 223,
de 19.04.2002 [1], nos seus arts. 3º e art. 4º definir
o seguinte:
Art. 3º A partir da data de publicação desta
resolução, a concessionária deverá atender, sem
qualquer ônus para o solicitante ou consumidor,
ao pedido de fornecimento ou aumento de carga,
em áreas do sistema elétrico, que possa ser
efetivado mediante a extensão de rede em tensão
secundária de distribuição, inclusive instalação ou
substituição de transformador, ainda que seja
necessário realizar reforço ou melhoramento na
rede em tensão primária de distribuição.
Parágrafo único. No caso de alocação de recursos
a fundo perdido, oriundos de programas especiais
implementadas por órgão da administração
pública federal, do distrito federal, dos estados ou
dos municípios, inclusive da Administração
indireta, o disposto no caput aplicar-se-á também
ao pedido de fornecimento ou aumento de carga
em que seja necessário a extensão da rede em
tensão primária de distribuição.
Art. 4º A partir de 1º de janeiro de 2004 a
concessionária também deverá atender, um
qualquer ônus para o solicitante ou consumidor,
ao pedido de fornecimento ou aumento de carga
que possa ser efetivado mediante extensão de
rede em tensão primária de distribuição,
observando o efetivo plano de universalização de
energia elétrica.
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Desse modo, a Resolução n° 223 não definia
carga mínima para universalização, ou seja,
garantia gratuidade a todas as obras a serem
executadas pela concessionária. Somente com a
publicação da Lei n° 10.762 [12], de 11.11.2003,
definiu-se, como carga limite para universalização,
50 kW em baixa tensão. O atendimento a novas
ligações em baixa tensão, com carga de até 50
kW, seria de responsabilidade integral da
concessionária.
Ao mesmo tempo, a Lei n°10.762 definia que
caberia à Aneel a regulamentação da participação
financeira do consumidor. Seu art. 14 estabelecia
o seguinte:
Art 14 (...)
I - áreas, progressivamente crescentes, em torno
das redes de distribuição, no interior das quais o
atendimento em tensão inferior a 2,3kV, ainda que
necessária a extensão de rede primária de tensão
inferior ou igual a 138kV, e carga instalada na
unidade consumidora de até 50kW, será sem ônus
de qualquer espécie para o solicitante que possuir
característica de enquadramento no Grupo B,
excetuado o subgrupo iluminação pública, e que
ainda não for atendido com energia elétrica pela
distribuidora local;
II - áreas, progressivamente decrescentes, no
interior das quais o atendimento em tensão inferior
a 2,3kV, ainda que necessária a extensão de rede
primária de tensão inferior ou igual a 138kV, e
carga instalada na unidade consumidora de até
50kW, poderá ser diferido pela concessionária ou
permissionária
para
horizontes
temporais
preestabelecidos pela Aneel, quando o solicitante
do serviço, que possuir característica de
enquadramento no Grupo B, excetuado o
subgrupo iluminação pública, e que ainda não for
atendido com energia elétrica pela distribuidora
local, será atendido sem ônus de qualquer
espécie.
o
§ 1 O atendimento dos pedidos de nova ligação
ou aumento de carga dos consumidores que não
se enquadram nos termos dos incisos I e II deste
artigo, será realizado à custa da concessionária ou
permissionária, conforme regulamento específico
a ser estabelecido pela Aneel, que deverá ser
submetido a Audiência Pública.
Portanto, desde a publicação dessa Lei, as
concessionárias e permissionárias deixaram de ter
mecanismo legal para cálculo da participação
financeira. Assim, cada empresa passou a definir
sua própria política de cobrança, sendo que a
maioria delas passou a cobrar dos consumidores
100% do custo da obra. Tal fato não corresponde
à realidade, e somente foi possível em função do
vácuo regulatório que até hoje persiste.
A participação financeira das concessionárias e
dos clientes deve estar amparada e coerente com
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a lógica tarifária implantada e consolidada com a
conclusão da primeira rodada de revisão tarifária
periódica, que ocorreu em todas as distribuidoras
a partir de 2002.
Dessa forma, o setor elétrico precisa estar dotado
de uma estrutura de cálculo da participação
financeira que seja aderente a essa modalidade
tarifária vigente.
4

Premissas do modelo de pesquisa

Considerando a trajetória tarifária própria de cada
concessionária, e uma vez que cada área de
concessão possui suas especificidades de
atendimento, a questão de participação financeira
deverá ser analisada individualmente.
O cálculo das tarifas de fornecimento para cada
concessionária permite que se leve conta a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
bem como a manutenção dos níveis de
confiabilidade e qualidade de operação do sistema
dentro dos limites estabelecidos por meio de valor
justo pago pelos consumidores, visto que as
próprias
tarifas
calculadas
para
cada
concessionária já refletem as particularidades
regionais referentes ao mercado atendido.
O valor do encargo de responsabilidade que a
concessionária aportará no investimento para
atendimento de projetos deverá ser o mais justo
possível,
de
modo
que
não
penalize,
posteriormente, via aumento tarifário, os demais
consumidores.
Os novos investimentos realizados para atender a
um novo consumidor são atribuídos a todos os
consumidores,
denominados,
na
presente
proposta, de clientes “pioneiros”, isto é, aquelas
unidades consumidoras instaladas em ruas ou
locais onde não existe infra-estrutura de energia
elétrica e que, para sua ligação, faz-se necessária
a extensão da rede de distribuição.
Com base nos critérios de participação financeira
até então estabelecidos nas regulamentações do
setor elétrico, todo e qualquer cliente “pioneiro”
suportava o custo da obra, descontado do encargo
da concessionária.
Com o advento da universalização dos serviços de
energia elétrica, a partir de 2002, mediante a
publicação da Resolução Aneel n° 223/03 [1],
parcela significativa dos pedidos de ligação nova
ficou isenta de participação financeira e, com isto,
reduziu-se sensivelmente a presença do cliente
“pioneiro”.
Com a proposta apresentada neste trabalho, esta
situação se reduz mais ainda, visto que, com o
emprego da TUSD e com a aplicação de fator de
utilização de 0,90, o total de obras com
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participação financeira se reduz para menos de
15%, conforme poderá ser constatado pelas
tabelas de cálculo no anexo deste trabalho.
Dessa maneira, praticamente se elimina o
chamado “pioneiro” e a carga financeira que sobre
ele recaía.

concessionária ou permissionária uma estimativa
do retorno propiciado pela família de obras
destinadas ao atendimento às solicitações de
fornecimento efetuadas pelos consumidores, para
novas ligações com cargas superiores a 50 kW ou
aumento de carga de qualquer valor.

O encargo de responsabilidade da concessionária
deve ser um limitador baseado no custo da obra e
no retorno esperado via aumento de receita
gerado por tal investimento. Esse limite deverá ser
o valor a ser suportado pela concessionária, sendo
o restante obrigação do interessado. A troca de
encargo superior ao custo total do investimento
significa alto retorno, sendo o custo, nesse caso,
assumido integralmente pela concessionária.

O encargo de responsabilidade da concessionária
destina-se a recuperar os investimentos que
extrapolem o limite implícito na TUSD. A
metodologia aplicada para obtenção desse
excedente baseia-se no fluxo de caixa
descontado, tomando por base a tarifa TUSD Fio
B aplicada a esses consumidores, a demanda
estável contratada para um período de 12 meses e
o WACC regulatório.

A receita adicional proveniente do investimento a
ser realizado deverá igualar os custos de
operação e manutenção (O&M), a remuneração
do investimento e a depreciação dos ativos.

Desse modo, propõe-se que o Encargo da
Concessionária - EC seja calculado de acordo
com a equação (1)

A taxa de depreciação será reconhecida na
empresa de referência de cada concessionária,
assim como a relação entre os custos de O&M e a
receita proveniente da parcela B será verificada
também na empresa de referência de cada
concessionária.

Ec = 12 x MUSDc x F_Util x TUSD_Fio_B x Ø (1)
FRC
onde

A remuneração do capital deverá ser valorada
pela taxa de retorno (i), adequada aos
investimentos em distribuição de energia elétrica
no Brasil, definida pelo custo médio ponderado do
capital (WACC), o qual é acrescido da carga
tributária de 34% (25% de imposto de renda e 9%
de contribuição social).
Assim, tornando-se o valor presente (i) de retorno,
do total de receita uniforme prevista ao cargo do
período de depreciação e baseada no acréscimo
do montante de uso dos sistemas de distribuição
MUSD, ter-se-á o valor correspondente do
encargo de responsabilidade da concessionária. A
participação financeira do consumidor será a
diferença, quando positiva, entre o custo total das
obras necessárias ao seu atendimento e o
encargo de responsabilidade da concessionária.
Uma vez que a demanda contratada na ponta
pode, no limite, reduzir-se a zero, considera-se,
para o cálculo da receita, a tarifa fora de ponta.
Como já foi mostrado, o componente que
remunera o fio — TUSD fio B — é aquele que
remunera os custos de operação e manutenção,
remuneração do investimento e depreciação dos
ativos.
4.1

Metodologia para cálculo do encargo da
concessionária e cálculo da participação
financeira

A metodologia proposta procura tomar como base
de valoração de encargo de responsabilidade da
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EC:
MUSDc:

F_Util:
TUSD_Fio_B:
FRC:
Ø:

Encargo da concessionária, em reais,
para atendimento ao cliente;
Montante do uso do sistema de
distribuição médio mensal contratado
pelo cliente com potência superior a
50KW;
Fator de utilização do sistema elétrico
Componente fio B da TUSD aplicável
ao cliente;
Fator de recuperação do capital;
Fração da parcela B que remunera e
recupera
o
investimento
para
atendimento ao consumidor.

Na prática, a fórmula representa a obtenção do
Valor Presente Líquido - VPL da receita que
remunera e recupera o investimento para
atendimento
ao
cliente,
considerando
a
necessidade de um fator de utilização do sistema
(F_Util) e de um fator de recuperação de capital
(FRC).
4.1.1. Cálculo do fator de iInatividade de
clientes - F_Util
O Fator de Inatividade de Clientes do Sistema
Elétrico - F_Util é utilizado para se determinar o
quanto o sistema elétrico é utilizado em relação à
disponibilidade do sistema, isto porque em média
10% do tempo total o sistema está vago, e
portanto, a concessionária não tem receita desse
período de tempo.
Como o custo das obras de que tratam o cálculo
da participação financeira deveriam ser pagas
integralmente pelos consumidores, é justo que
seja abatido o montante destinado a obras, que
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as concessionárias arrecadam via cobrança da
TUSD. Assim, se existir alguma receita perdida na
TUSD, causada por clientes inativos, esta deve
ser considerada no cálculo para não prejudicar a
concessionária, ou seja, a concessionária não
pode devolver aquilo que não arrecadou.
Portanto, o F_Util representa as condições do
sistema de distribuição e deve ser assumido por
todos os consumidores conectados, novos ou
antigos, uma vez que as características dos
sistema valem para todos os consumidores sem
diferenciação.
Os valores de Número de Consumidores Ativos NCA do grupo A e BT maiores que 50 KW e de
Número de Consumidores Inativos - NCI do Grupo
A e BT maiores que 50 kW, dados pela quantidade
de ligações que, embora inativas, possam ser
reutilizadas pelo mesmo cliente ou por outro que
venha a substituí-lo, podem ser levantados pela
Aneel junto às distribuidoras. Na falta desses
dados, com base em levantamento expedito em
algumas
concessionárias,
referente
a
consumidores do grupo A, propõe-se que se utilize
0,90 e sugere-se que este fator seja único para o
Brasil todo, calculado pela Aneel periodicamente a
cada cinco anos, por exemplo, e adotado pelas
concessionárias a partir de cada revisão periódica.

Número de consumidores ativos do Grupo A e
BT maiores que 50 KW;
Número de consumidores inativos do Grupo A e
BT maiores que 50 kW, dado pela quantidade
de ligações que, embora inativas, possam ser
reutilizadas pelo mesmo cliente ou por outro
que venha a substituí-lo.

NCI:

Para cálculo do Fi é necessário definir os fatores
F_Subs, F_IFB e F_IAC:
a. O Fator de Exclusão de Subsídio da
Concessionária (F_Subs) retira os subsídios
implícitos na tarifa de energia elétrica, que são
aqueles destinados para subvenção do baixa
renda não cobertos pelo Ministério das Minas e
Energia - MME, 15% para água, esgoto e
saneamento, 10% para consumidor rural AT e
cooperativas.
Esse fator calcula o quanto a tarifa poderia ser
menor se nela não houvesse subsídios. Desse
modo, sua utilização reduz a componente Fio B
para seu valor efetivo – equação (3).
F_Subs = RV + Subvenção_BR
RV_PLENA

4.1.2. Fração da parcela B que remunera e
recupera
o
iInvestimento
para
atendimento ao consumidor - Fi
A fração da parcela B que remunera e recupera o
investimento para atendimento ao consumidor - Fi
é calculada de acordo com a equação (2)

(3)

onde
RV:
Subvenção_BR:

Descrição dos valores:
NCA:

destinada à remuneração e depreciação dos
investimentos e, por fim, preservando a parte
destinada aos investimentos efetuados em função
das solicitações de atendimento. Sugere-se que o
fator F seja calculado a cada revisão periódica.

RV_PLENA:

Receita verificada utilizada na
última revisão periódica;
Subvenção
baixa
renda
considerada na última revisão
periódica;
Receita verificada recalculada,
utilizando-se o mercado no ano
teste, considerado na última
revisão periódica, aplicado às
mesmas tarifas utilizadas no
cálculo da receita verificada, sem
descontos explícitos na legislação.

b. O fator de investimento na TUSD Fio B
representa o quanto significa na tarifa, no
momento da revisão tarifária, o valor a ser auferido
pelos investidores, capital próprio e de terceiros,
após pagamento dos impostos sobre a renda, em
relação ao conjunto de itens que forma a
componente Fio B.

Fator de exclusão de subsídio da
concessionária;
Fator de investimento na TUSD_Fio _B da
concessionária;
Fator de investimento para atendimento a
cientes da concessionária.

Assume-se, por simplificação, que a proporção
dos investimentos na componente Fio B mantémse aproximadamente constante nos diversos
níveis de tensão. Esta simplificação foi necessária
pelo fato de a metodologia do reposicionamento
tarifário não segregar os investimentos por nível
de tensão, bem como pelo fato de a estrutura
tarifária haver sido estabelecida a partir do custo
marginal médio Brasil, enquanto a metodologia da
receita requerida é definida pelo custo médio.

A fórmula reduz o valor da componente Fio B,
retirando a parcela destinada à compensação dos
subsídios, reservando somente a proporção

No entanto, crê-se não haver significativas
distorções quanto à proporcionalidade adotada,
pois, se a participação dos investimentos é menor
à medida que sobe o nível de tensão de

Ø = F_Subs x F_IFB x F _ IAC

(2)

onde
F_Subs:
F_IFB:
F_IAC:
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fornecimento, também os custos de O&M das
redes e os custos de comercialização decrescem.
Portanto, o F_IFB calcula o montante de
investimentos que estão alocados na parcela B.
A fórmula apresentada em (4) soma a depreciação
(investimento em reposição) mais a remuneração
líquida (investimento em expansão) e divide pelo
total da parcela B.
F_IFB =
Depr + Rem x ( 1- IR)
ER + Inad + Depr +Rem – OR - Rexc

(4)

onde
ER,
Inad,
Depr
Rem:

desconto, baseada no WACC regulatório da
revisão tarifária.
1/d

FRC = (1+WACC) x WACC
1/d
(1+WACC) - 1
onde
WACC:
d:

5
e

OR
e
REXC:
IR:

Respectivamente, valores da empresa de
referência, inadimplência, depreciação e
remuneração do capital próprio e de
terceiros, excluídas as parcelas referentes a
geração própria, observados no cálculo do
reposicionamento tarifário;
Respectivamente, valores de outras receitas
(exceto receita de TUSD) e receitas extraconcessão deduzidas na receita requerida
no cálculo do reposicionamento tarifário;
Impostos sobre a renda (imposto de renda e
contribuição sobre lucro).

c.
O F-IAC – equação (5) – calcula o quanto
representava
na
Base
de
Remuneração
Regulatória - BRR, em média, no momento da
Revisão Tarifária, a parcela de investimentos
referente à expansão “horizontal” do sistema
elétrico, a qual é calculada em função do número
de consumidores.
No modelo do Fator X, os investimentos
associados à expansão “horizontal” são aqueles
que se efetuam em função da entrada de um novo
consumidor, incluindo o reforço de sistema a
“montante”.
F_IAC= AIS_R x (1-Br) + AIS_S x (1- Bs) + AIS_C
AIS_T

AIS_R,
AIS_S,
AIS_C
AIS_T:
BR e BS:

e

Respectivamente, valores dos ativos
imobilizados em serviço de redes,
subestações, ramais de clientes e total
(excluindo geração própria), observados
no cálculo do fator X, no momento do
reposicionamento tarifário.
Respectivamente, valores das economias
de densidade para redes e subestações,
observados no cálculo do fator X.

4.1.3. Cálculo do fator de recuperação do
capital - FRC
O Fator de Recuperação do Capital – FRC –
equação (6) – tem a função de descontar o fluxo
de caixa das receitas advindas da aplicação da
TUSD_Fio_B sobre a demanda contratada dos
consumidores, sujeitas ainda às restrições já
mencionadas. É, na prática, uma taxa de
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Taxa de retorno após tributos, considerada
na última revisão periódica;
Taxa de depreciação anual, em p.u.,
definida na última revisão tarifária.

Aplicações da metodologia proposta

A fim de simular os efeitos práticos da metodologia
proposta,
para
cálculo
do
encargo
de
responsabilidade da concessionária e da
participação
financeira
dos
consumidores,
referente ao custo dos investimentos de
atendimento a pedidos de obras que não se
enquadrem nos critérios de universalização do uso
da energia elétrica, foram feitas três simulações: a
primeira com o critério constante da Portaria
DNAEE n° 05/90 que até então servia de base
para o cálculo; a segunda utilizando a proposta
apresentada pela Aneel em dez/2005 aos agentes
do setor e ainda em discussão; e a terceira com os
critérios propostos no presente trabalho.
Para as três simulações, foram utilizadas 260
obras do sistema elétrico da Companhia
Paranaense de Energia - COPEL, sendo que os
seus valores foram atualizados para a data de
junho de 2006, a fim de evitar distorções de
preços. Totalizaram o montante de R$
10.243.137,07, distribuídos entre os diversos
níveis de tensão.
5.1

Simulação utilizando a portaria DNAEE
n° 05/90

(5)

onde

(6)

Para cálculo do encargo da concessionária com
base na Portaria DNAEE n° 05/90 [3], foi adotada
a tarifa fiscal no valor de R$ 64,48, instituído pela
Portaria n° 002/96.
De maneira a termos uma análise atual dos
valores, reajustou-se o valor da tarifa fiscal através
do IGPM do período de janeiro de 1996 a outubro
de 2006, totalizando 174,1%.
5.2 Simulação da metodologia proposta pela
Aneel
Na proposta da Aneel, foi considerada a equação
(7) para o encargo de responsabilidade da
concessionária ou permissionária.
EC = 12 X (MUSD x TUSD fio B) X (1 – ) X FRC

onde
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(7)

: a fração de O&M em relação à parcela B, tendo
como parâmetro o custo de operação e
manutenção da empresa de referência definido na
ultima revisão tarifária;
FRC: o fator de recuperação do Capital que traz a
valor presente a receita uniforme prevista;
MUSD: montante de uso do sistema de
distribuição, sendo a demanda mensal de
referência prevista da carga a ser instalada ou
acrescida no caso de aumento de carga;
TUSD fio B: a parcela da tarifa de demanda fora
de ponta, correspondente ao nível de tensão da
carga a ser instalada ou acrescida no caso de
aumento de carga, que remunera o custo de
operação e manutenção, a remuneração do
investimento e a depreciação dos ativos.
5.3 Simulação da metodologia proposta no
trabalho
No presente trabalho, buscou-se apresentar um
aperfeiçoamento das metodologias anteriores.
Foram incluídos novos fatores, os quais, no
resultado mostraram-se bem aderentes, ilustrados
na Tabela 1.
Tabela 1: Novos fatores na simulação da metodologia
proposta
F_Util

0,90
0,17

FRC

0,13

Fator

1,24

5.4 Exemplos de simulação
Conforme citado acima, foram utilizadas
simulações de 260 obras do sistema elétrico da
Copel Distribuição, divididas em obras de
ampliação, reforma e aumento de carga, além de
obras novas.
5.5 Resultados dos cálculos
Como resultado, observa-se que, na utilização da
Portaria DNAEE n° 05/90 [3], sem correção, a
concessionária participa em todas as 260 obras
com o volume financeiro de R$ 1.554.990,00,
correspondendo a 15% do total. Por outro lado, 64
consumidores, do universo total de 260,
participaram
com
R$
8.688.147,00,
correspondente a 85%.
Já utilizando a correção pelo IGPM da Portaria,
teríamos a participação da concessionária em
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todas as 260 obras com o volume financeiro de R$
2.223.244,89, correspondendo a 22% do total. Por
outro lado, 21 consumidores, do universo total de
260, participaram com R$ 8.019.892,18,
correspondendo a 78%.
Em relação à proposta de cálculo apresentada
pelo trabalho, foram realizadas quatro simulações,
alterando-se o valor do F_Util:
a) F_Util = 0,90
Para esta simulação, a concessionária participa
em todas as 260 obras com o volume financeiro
de R$ 1.684.959,00, correspondendo a 16% do
total. Por outro lado, 37 consumidores, do universo
total de 260, participaram com R$ 8.558.179,00,
correspondente a 84%.
b) F_ Útil = 0,75
Para esta simulação, a concessionária participa
em todas as 260 obras com o volume financeiro
de R$ 1.585.277,97, correspondendo a 15% do
total. Por outro lado, 47 consumidores, do universo
total de 260, participaram com R$ 8.657.859,10,
correspondente a 85%.
c) F_Util = 0,80
Para esta simulação, a concessionária participa
em todas as 260 obras com o volume financeiro
de R$ 1.620.032,26, correspondendo a 16% do
total. Por outro lado, 44 consumidores, do universo
total de 260, participaram com R$ 8.623.104,81,
correspondente a 84%.
d) F_ Util = 0,95
Para esta simulação, a concessionária participa
em todas as 260 obras com o volume financeiro
de R$ 1.713.798,50, correspondendo a 17% do
total. Por outro lado, 34 consumidores, do universo
total de 260, participaram com R$ 8.529.338,57,
correspondente a 83%.
Já como resultado da proposta da Aneel, a
concessionária participa em todas as 260 obras
com o volume financeiro de R$ 2.499.622,61,
correspondendo a 24% do total. Por outro lado, 12
consumidores, do universo total de 260,
participaram com o valor de R$ 7.743.514,46,
correspondente a 76%.
Obs: É importante ressaltar que as obras foram
calculadas para todos os níveis de tensão e para
cargas superiores a 50kW.
Obs: Na Tabela 2 é apresentado um resumo dos
valores obtidos.
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Tabela 2: Resumo comparativo entre as três propostas elaboradas
Total de Obras

Total de Encargo

Total de Participação Financeira

da Concessionária
Portaria / Proposta
05

R$

Qtde

R$

% / R$ Qtde

do Consumidor
R$

% / R$ Qtde. Obras % / Obras

10.243.137,07 260

1.554.989,63

15% 260 8.688.147,44

85%

64

25%

10.243.137,07 260
05 corrigida pelo IGPM
Abradee com F_Util = 0,90 10.243.137,07 260
Abradee com F_Util = 0,75 10.243.137,07 260
Abradee com F_Util = 0,80 10.243.137,07 260

2.223.244,89
1.684.958,50

22% 260 8.019.892,18
16% 260 8.558.178,57

78%
84%

21
37

8%
14%

1.585.277,97
1.620.032,26

15% 260 8.657.859,10
16% 260 8.623.104,81

85%
84%

47
44

18%
17%

Abradee com F_Util = 0,95 10.243.137,07 260

1.713.798,50

17% 260 8.529.338,57

83%

34

13%

Proposta Aneel

2.499.622,61

24% 260 7.743.514,46

76%

12

5%

6

10.243.137,07 260

Conclusão

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de
uma metodologia para o problema da falta de
regulamentação para a cobrança de encargo das
concessionárias de energia elétrica bem como do
valor da participação financeira do consumidor.
Mostrou-se que, em função da Lei nº 10.438 [2],
de 26.04.2002, a qual estabeleceu, em seus
artigos 14 e 15, a universalização do uso de
energia elétrica, eliminando a regulamentação que
havia para determinação dos valores de
participação
financeira
e
encargos
da
concessionária aos consumidores de energia com
potência instalada acima de 50 kW, já que o
atendimento a consumidores abaixo dessa
potência passou a ser de responsabilidade integral
das distribuidoras de energia elétrica, através da
universalização do serviço público de energia
elétrica.
O trabalho procurou estabelecer procedimentos
para fixação do encargo de responsabilidade da
concessionária ou permissionária de distribuição
de energia elétrica, bem como para cálculo da
participação financeira do consumidor, referente
ao custo de investimentos para atendimento de
pedidos que não se enquadrem nos critérios de
universalização do uso da energia elétrica.
A metodologia proposta procura tomar como base
de valoração de encargo de responsabilidade da
concessionária ou permissionária uma estimativa
do retorno propiciado pela família de obras
destinadas ao atendimento às solicitações de
fornecimento efetuadas pelos consumidores, para
novas ligações com cargas superiores a 50 kW ou
para aumento e reforço de carga de qualquer
valor.
O encargo de responsabilidade da concessionária
destina-se a recuperar os investimentos feitos pela
concessionária, que extrapolam o limite implícito
na TUSD. A metodologia aplicada para obtenção
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desse excedente baseia-se no fluxo de caixa
descontado, tomando por base a tarifa TUSD Fio
B aplicada a esses consumidores e a demanda
estável contratada para um período de 12 meses e
um fator de recuperação de capital (WACC)
regulatório.
Cumpre-nos destacar que, com esta metodologia,
os clientes passarão a pagar o valor justo pelas
obras vinculados à tarifa de uso de seu mercado.
Já a empresa dona da concessão terá sido
remunerada de maneira a obter retorno justo pelo
serviço, trazendo equilíbrio econômico e financeiro
à empresa e equidade na cobrança.
Além dos benefícios expostos acima, este trabalho
proporciona uma referência, que pode ser adotada
pela Aneel, para dotar o mercado de uma
metodologia consistente.
7
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