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A revista Espaço Energia entra, a partir deste número, em uma nova fase.
Os artigos científicos estão agora inseridos no “caderno científico”, e
continuam sendo o “carro-chefe” das publicações. Esses artigos são
avaliados de acordo com critérios científicos e com o maior grau de
isenção possível, por meio de um processo anônimo (double blind review).
Do comitê científico da revista fazem parte ilustres e renomados cientistas
de diversas universidades, instituições e empresas. São essas pessoas que
garantem a excelente qualidade dos artigos científicos aqui publicados.
A nova estrutura da revista, além de preservar o teor científico, com todo o
seu rigor, visa a fomentar iniciativas de cunho prático buscando, com isso,
a inovação, traduzida na aplicação e na concretização do conhecimento
adquirido em projetos de pesquisa e desenvolvimento e correlatos. Assim,
a revista passa a contar com novas seções destinadas a fins específicos,
não necessariamente contendo contribuição científica inédita, mas com o
costumeiro rigor de apresentação preconizado pela metodologia
científica.
As quatro novas seções, que se intercalarão nas futuras edições,
apresentarão artigos de autores convidados pelo conselho editorial e pelo
novo comitê de inovação tecnológica. Esses artigos serão avaliados pelos
dois comitês através de um processo que garanta sua qualidade técnica e
de apresentação.

A seção “estado da arte” visa a descrever de forma detalhada um assunto
relevante às áreas cobertas pela revista. A seção “tecnologia” tem por
objetivo apresentar um artigo curto que descreva uma nova tecnologia
que esteja sendo concebida, lançada ou implantada no setor energético.
A seção “academia” apresenta essas mesmas características, porém
relacionadas à área acadêmica. Finalmente, a seção “inovação” tem
foco na implantação de resultados obtidos em projetos inovadores de
cunho tecnológico que tenham sido executados com sucesso.
Duas dessas novas seções estão presentes nesta edição da revista. A
seção “estado da arte” contempla um artigo que descreve o programa
brasileiro de biocombustíveis e sua importância na matriz energética
mundial, além de discorrer sobre as tendências para o futuro, sendo uma
excelente oportunidade para o leitor se familiarizar com o tema. A seção
“tecnologia” apresenta um artigo interessante que visa a desmitificar o uso
da energia nuclear, levantando seus pontos positivos e negativos, e
fazendo uma análise isenta, tanto quanto possível, de seu potencial.
O caderno científico conta com três artigos. O primeiro apresenta uma
técnica para o ajuste de relés de proteção de distância em linhas de
transmissão com compensação série. Essa tarefa tem sido um desafio
constante na área de proteção de sistemas elétricos de potência. O artigo
aborda essa questão por meio de uma técnica que torna possível a
localização relativa de faltas.
O segundo artigo analisa o impacto de programas de substituição de
refrigeradores destinados à população de baixa renda no planejamento
energético, correlacionando a idade dos equipamentos e as respectivas
faixas de renda, tomando como base pesquisas oficiais realizadas nos
últimos anos. O terceiro e último artigo analisa o comportamento hidráulico
do rio Iguaçu com o objetivo de otimizar a operação hidráulica de
reservatórios de usinas localizadas naquele rio, visando a aprimorar o
controle das cheias sazonais a que as cidades situadas em suas margens
estão sujeitas.
Esperamos que esta nova estrutura da revista venha atrair a atenção dos
profissionais da área de energia e fomentar a inovação nas empresas e no
setor em geral. Submissões de artigos dos profissionais da área são sempre
bem-vindos.
Klaus de Geus
Editor

Espaço Energia

Revista técnico-científica da área de energia
Issue Number 08
April, 2008

Editorial
Starting from this issue, Espaço Energia is entering a new phase. The
scientific articles are now part of the “scientific” section, and continue to be
the main stream of publications. These papers are reviewed in accordance
with scientific criteria and the highest possible degree of impartiality, by
means of a double blind reviewing process. The scientific committee is
composed by renowned scientists from several universities, institutions and
companies. These professionals have been responsible for assuring the
excellent quality of the scientific papers published by this periodical.
The periodical’s new structure, besides preserving valuable scientific
content, aims at stimulating initiatives with practical emphasis towards
innovation, which may be seen through the application of the knowledge
acquired by means of research and development and related projects.
Thus, this periodical presents new sections for specific aims, not necessarily
containing previously unpublished scientific contributions, but with the usual
presentation accuracy and quality claimed by the scientific methodology.
The four new sections, which will be alternated in the future issues, will
present papers from authors invited by the editorial board and by the new
technological innovation committee. The papers will be evaluated by both
committees by means of a reviewing process which will guarantee their
technical and presentation quality.
The “state-of-the-art” section aims at describing, in a detailed fashion, a
relevant subject within the knowledge areas covered by the magazine. The

aim of the “technology” section is to present a short paper describing a
new technology which is being conceived, launched or deployed in the
energy sector. The “academy” section, although similar to the one
previously mentioned, is related to the academic area. Finally, the
“innovation” section is focused on the deployment of results obtained in
innovative technology projects which have been successfully developed.
Two of these new sections are present in this issue. The “state-of-the-art”
section presents a paper which describes the Brazilian biofuel programme
and its importance to the world energy matrix, as well as trends for the
future. This is an excellent opportunity for the reader to familiarize with the
theme. The “technology” section presents an interesting paper which aims
at revealing the advantages and the disadvantages of using nuclear
power, making an unbiased analysis, as much as possible, of its potential.
The “scientific” section presents three papers. The first one describes a
technique for setting distance relays in series compensated transmission
lines. This task has been a constant challenge in the area of power system
protection. The paper addresses this issue by means of a technique which
makes it possible to determine the relative location of faults. The second
paper analyses the impact of refrigerators replacement programmes,
aimed at the lower income class, in the energy strategic planning,
correlating the age of the equipments with their corresponding income
class, based on official surveys developed in the last few years. The third
and last paper analyses the hydraulic behaviour of Iguaçu river, attempting
to optimize the hydraulic operation of its power plant reservoirs and aiming
at improving the control of seasonal floods to which the cities located on
the river banks are subject.
We hope that the new structure of this periodical may draw the attention of
professionals of the energy sector and stimulate innovation in companies
and in the sector as a whole. Paper submissions are always most welcome.
Klaus de Geus
Editor

1

Introdução

Tendo em vista aspectos de caráter econômico ou
social, o mundo se move em direção a um aumento
sem precedentes na produção e no uso de
biocombustíveis para fins de transporte e outras
aplicações. A combinação entre o aumento dos
preços, aspectos de segurança, instabilidade
climática e poluição ambiental, recrudescimento da
pobreza em áreas rurais e agrícolas, convivendo
com a oferta de novas tecnologias, está
impulsionando governos a patrocinarem poderosos
incentivos para o uso de biocombustíveis [1].
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Abstract: In Brazil the use of biofuels has increased
along the last decades and the participation on the
national energy matrix is expected to be more
relevant in the near future. Ethanol and biodiesel are
the main types of biofuel used in the transport sector.
Brazil was responsible for 41% of the total world
ethanol production in 2006. As far as vehicles are
concerned, the participation of flexfuel cars in the
Brazilian market in 2007 was 65%.
The Brazilian Government implemented in 2005 its
Biodiesel National Programme. In 2008 a mixture of
2% in diesel is mandatory, representing 840 million
litres per year.
Keywords: Biofuel, biodiesel, energy, automobiles,
emissions.
Resumo: No Brasil o uso de biocombustíveis tem
aumentado ao longo das últimas décadas e sua
participação na matriz energética nacional deve ser
ainda mais relevante no futuro próximo. O etanol e o
biodiesel são os principais tipos de biocombustível
utilizados no setor de transportes.
O Brasil foi responsável por 41% da produção
mundial de etanol em 2006. No que diz respeito a
automóveis, em 2007 a participação de veículos Flex
no mercado foi de 65%.
O Governo brasileiro implementou em 2005 o
Programa Nacional de Biodiesel. Em 2008 a mistura
de 2% no Diesel passa a ser obrigatória,
representando 840 milhões de litros por ano.
Palavras-Chave:
Biocombustível,
automóveis, emissões.
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biodiesel,

A política energética adotada no início dos anos 80
prestigiou a adoção de soluções para substituir o
petróleo, aumentando a expectativa pelo uso de
biocombustíveis [2]. Muitos governos e sociedades
parecem entender que os biocombustíveis
representam a melhor alternativa para substituir ou
suplementar os combustíveis fósseis oriundos do
petróleo. No que tange à área de transporte, eles
representam, ainda, uma pequena parcela do total
usado globalmente, razão pela qual o potencial de
utilização é enorme [3].
Biocombustíveis podem assumir um papel
importante na redução da mudança climática
mundial e seu impacto dependerá de diversos
aspectos relacionados à adoção de novas
tecnologias,
restrições
legais,
comércio
internacional, uso da terra, escolha das matériasprimas e técnicas de gerenciamento [3].
Os dois principais tipos de biocombustível são o
etanol, usado em motores a gasolina do ciclo Otto, e
ésteres vegetais, que têm aplicação em motores do
ciclo Diesel.
No Brasil o uso de biocombustíveis tem crescido nas
últimas décadas e sua participação na matriz
energética brasileira deverá ser ainda mais relevante
no futuro próximo.
O Brasil possui a quinta maior população do planeta,
com aproximadamente 190 milhões de habitantes.
Assume a mesma posição em extensão territorial,
2
com 8.511.965 Km de área. É o líder econômico na
América do Sul, com a nona economia mundial.
Desde a bacia amazônica, no norte, até a extensa
cadeia de montanhas no sudeste, a topografia
brasileira é muito diversificada. O sistema composto
pelo rio Amazonas conduz mais água ao oceano que
qualquer outro sistema no mundo. É navegável em
toda sua extensão de 3.200 Km no interior do país.
A bacia, ocupando mais de 60% de todo o país,
recebe mais de 200 cm de chuva por ano em
algumas de suas áreas [4].
As Figuras 1 e 2 comparam o território brasileiro e a
bacia amazônica a países europeus. A Europa é um
continente restrito em áreas disponíveis para a
agricultura.
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Tabela 1: Dados da economia brasileira (2006) [5]

Figura 1: Comparação entre os territórios do Brasil e da
Europa [5].

Produto
Interno
Bruto (PIB)
Crescimento anual

US$ 943 bilhões

Renda per capita

US$ 7.500,00

Agricultura (8% do
PIB)

Café, soja, cana-de-açúcar,
cacau, arroz, milho, laranja,
algodão, trigo, e tabaco.

Indústria (38% do
PIB)

Aço, aeronaves comerciais,
químicos, petróleo, calçados,
maquinário diverso, motores,
veículos, autopeças, bens de
consumo durável, cimento.
Correio, telecomunicações,
bancos, energia, comércio, e
informática.

Serviços (54% do
PIB)
Balança comercial
de 2006

3,7%

US$46 bilhões de superávit.
Principais mercados: União
Européia 25,0%, Estados
Unidos 19,2%, e Mercosul
20,4%.

O governo brasileiro implantou um ambicioso
programa para redução da dependência de petróleo
importado. Nos anos 80, a importação representava
mais de 70% da necessidade de petróleo e
derivados. Atualmente esse número se aproxima do
zero, apesar da dependência na importação de
petróleo para a produção do óleo Diesel [7].
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A agricultura é um setor de expressiva relevância na
economia nacional, sendo considerada um elemento
chave para o crescimento e para o comércio
exterior. Responde por 8% do produto interno bruto
e por 40% das exportações do país. Em 2006, o
Brasil experimentou um saldo positivo de 43 bilhões
de dólares gerados exclusivamente pela agricultura.
O Brasil é o maior produtor mundial de cana-deaçúcar, café, frutas tropicais, suco congelado e
concentrado de laranja, e possui o maior rebanho
mundial de gado para comercialização, com cerca
de 170 milhões de cabeças. É, ainda, um importante
produtor de soja, milho, algodão, cacau, tabaco e
produtos oriundos de florestas.

3.000.000
2.500.000

19
81

A economia brasileira, impulsionada pelo favorável
ambiente internacional, cresceu aproximadamente
2,9% em 2005, 3,7% em 2006 e 4,5% em 2007. O
crescimento sustentável apóia-se no aumento das
exportações; um saldo expressivo na balança
comercial; inflação moderada; redução das taxas de
desemprego, dentre outros fatores. A Tabela 1
mostra dados relacionados à economia brasileira.

A produção automotiva brasileira é mostrada nas Figuras 3
e 4, onde se pode perceber um acréscimo nas quantidades
fabricadas no período considerado.
As Figuras 5, 6 e 7 mostram o aumento expressivo da
participação dos veículos Flex na produção brasileira.
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Figura 2: Comparação entre os territórios da Amazônia
brasileira e da Europa [5].

Figura 3: Produção brasileira de veículos de passageiros e
de veículos comerciais leves entre 1980 e 2007 [5].
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Figura 7: Produção brasileira de veículos de acordo com o
combustível em 2007 [8].
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Figura 4: Produção brasileira de caminhões e ônibus entre
1981 e 2007 [5]

Veículos denominados Flex, que oferecem ao
motorista a liberdade de optar por diferentes
misturas de álcool e gasolina, foram desenvolvidos
no Brasil e apresentados ao mercado em 2002. Em
2003 esses veículos assumiram uma pequena
participação no mercado, de 2,6%. Os anos
seguintes testemunharam um expressivo aumento
no uso de tais veículos, surpreendendo as
expectativas mais otimistas como pode ser
observado na Figura 6. Como os preços do petróleo
estão elevados, sem dar sinais de arrefecimento, o
álcool tende a ser o combustível de preferência da
maioria dos motoristas brasileiros. No entanto, se o
preço não se mantiver atrativo, os usuários dos
veículos Flex podem, imediatamente, migrar para o
uso da gasolina que, no Brasil, já contém um
percentual de álcool da ordem de 22% [5].
Gasolina
Álcool

2.000.000

Flex fuel
Diesel

1.500.000
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Etanol

O etanol pode ser produzido a partir de variados
tipos de vegetais. A cana-de-açúcar é uma
importante fonte de etanol, com (elevada) eficiência
fotossintética de 2,5%. Outra vantagem é que o
bagaço da cana, oriundo do processo de produção
do etanol, pode ser usado como co-produto na
geração de eletricidade, e aquecimento, juntamente
com outras partes da planta como seu topo e folhas.
Uma destilaria que faça uso dessa prática pode ser
auto-suficiente em termos de eletricidade [10].
O etanol é usado
como combustível em motores de
combustão interna;
como aditivo para gasolina;
como solvente em diversas aplicações do
segmento industrial, principalmente tintas e
vernizes;
como matéria-prima para produção de etilacetato, glicóis, acetaldeídos entre outros;
como desinfetante natural na formulação de
produtos de limpeza.
O etanol apresenta alta solubilidade em água e
solventes orgânicos sendo também uma fonte
renovável de energia [11].
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Figura 5: Produção brasileira de veículos de acordo com o
combustível entre 1981 e 2007 [8].

A produção mundial de etanol pode ser observada
na Figura 8 e na Tabela 2.
Milhões de litros
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Figura 6: Produção brasileira de veículos comerciais leves
entre 1981 e 2007 [8].

0

1991

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

5000
1983

10000

0
1981

15000

50.000

1989

20000

100.000

1987

150.000

30000

1985

Diesel

1983

Flex fuel

1981

200.000

35000

1979

Álcool

1977

250.000

1975

Gasolina

Figura 8: Produção mundial de etanol entre 1975
e 2006 [11].
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Tabela 2: Produção mundial de etanol, 2006 [3].
País ou região

Producão

Estados Unidos

18300

47,9

Brasil

15700

41,1

União Européia

1550

4,1

China

1300

3,4

Canadá

550

1,4

Colômbia

250

0,7

(milhão de litros)

Participação
(porcentagem)

India

200

0,5

Tailândia

150

0,4

Austrália

100

0,3

América Central

100

0,3

Total mundial

38200

100,0

A produção brasileira de etanol é apresentada na Figura 9.
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O processo de fabricação de etanol a partir de
resíduos vegetais da cana-de-açúcar, também
denominado Bioetanol ou etanol de lignocelulose, é
dividido em quatro etapas iniciando com um prétratamento ácido do bagaço de cana, seguido pela
deslignificação, pela fermentação e pela destilação
do bagaço da cana [13].
No Brasil já existem estudos por parte de empresas
privadas e estatais visando a produção de álcool a
partir de bagaço de cana [13][14].
A cana-de-açúcar é processada por centenas de
destilarias que são, tipicamente, de propriedade e
operação privadas, por meio de grandes usinas ou
consórcio, localizadas nas proximidades das
plantações.

16
14

Bilhões L

está em desenvolvimento, é conseguir transformar
em combustível o material celulósico presente na
madeira, no bagaço da cana, e nas demais culturas
que não são utilizadas na alimentação humana, com
custos compatíveis ao mercado. Altos investimentos
têm sido aportados em pesquisa e desenvolvimento
nessa área por diversos governos e pela iniciativa
privada [12].
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Figura 9: Produção brasileira de etanol entre 1998 e
2007 [12].

O etanol pode ser obtido de diversas fontes vegetais
(por exemplo, milho, batata, trigo, cana-de-açúcar,
beterraba) com o uso de tecnologias consagradas.
Apresenta características favoráveis, notadamente
pelo fato de proporcionar uma queima limpa, se
comparado a combustíveis de origem fóssil [10].
No Brasil, o etanol é produzido a partir da cana-deaçúcar. O uso da biotecnologia tem sido crucial para
aumentar a produtividade e a produção de cana-deaçúcar no Brasil. Atualmente mais de 500
variedades são cultivadas e o período de produção
aumentou de 150 para 220 dias por ano desde 1980,
em função de pesquisa e desenvolvimento aplicados
ao setor. Na última década, 51 novas variedades de
cana-de-açúcar foram liberadas, sendo que as vinte
predominantes ocupam, atualmente, 70% do total da
área cultivada. Tais variedades foram produzidas,
principalmente, por melhoramento genético. A
Coopersucar mantém uma ampla coleção de
espécies nativas que são precursoras de modernas
variedades de cana-de-açúcar e servem como fonte
de uma grande variedade genética encontrada nas
plantas [3].
Uma tendência para o futuro na produção do etanol
são os chamados Combustíveis de Segunda
Geração. A promessa desta tecnologia, que ainda
Espaço Energia

O custo médio de produção do álcool combustível,
incluindo plantação, transporte e distribuição, é de
US$ 0,17 por litro. O custo da gasolina no mercado
mundial é de US$ 0,28 por litro. Parte do bagaço é
normalmente queimada na usina para prover calor
para a destilação, e eletricidade para uso geral. Isso
permite que as plantas de etanol sejam
energeticamente auto-suficientes [11].
No Brasil foi usado o álcool anidro misturado com
gasolina pela primeira vez no início do século XX,
em 1931, mas foi somente em 1973, durante a
primeira crise do petróleo, que um expressivo
esforço pelo desenvolvimento de combustíveis
alternativos teve lugar. Durante a crise, o preço do
petróleo subiu de US$ 2,70 para US$ 11,20 por
barril, provocando um déficit na balança de
pagamentos do Brasil, que tinha dependência de
70% do petróleo importado. Em 1975 foi criado o
Proálcool. Em 1977 a produção anual de álcool
atingiu 1,5 bilhões de litros e em 1978 cresceu para
2,5 bilhões. Um ano mais tarde, uma nova crise
elevou o preço do barril para US$ 34,00, fazendo
com que o Proálcool tivesse ainda mais impulso.
Dez anos mais tarde, a capacidade instalada era de
16 bilhões de litros, produzidos em 661 unidades.
Em 1989, 12 bilhões de litros de etanol substituíam o
correspondente a 200.000 barris de petróleo
importado por dia, e cerca de cinco milhões de
veículos eram movidos a álcool puro. Outros nove
milhões usavam mistura com 20 a 22% de álcool na
gasolina [10].
A adição de álcool na gasolina no Brasil passou a
20% em 1980. Os primeiros veículos projetados
especificamente para álcool foram lançados em
ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

1979. Sob o Proálcool, fazendeiros receberam
incentivos para o cultivo da cana-de-açúcar, para
produção do álcool. O preço do combustível também
era subsidiado para tornar o novo combustível
competitivo em relação à gasolina. Como resultado,
em 1985 e 1986, mais de 75% de todos os motores
produzidos no Brasil foram para o consumo de
álcool. Em 1994, 94% dos veículos produzidos no
Brasil eram a álcool [16].
Além do objetivo principal do Proálcool, de redução
da dependência de petróleo importado, outros
objetivos também foram perseguidos, como proteger
e fortalecer a indústria da cana-de-açúcar; ampliar o
uso doméstico de fontes renováveis de energia;
desenvolver tecnologia para produção e utilização
industrial do álcool e promover equidade social
através da expansão de áreas cultiváveis para
produção de álcool e geração de empregos.

Figura 10: Usina de álcool – detalhe dos caminhões
utilizados para transporte da cana-de-açúcar [18].

No que diz respeito ao planejamento, o Proálcool
tem atuação centralizada. Por outro lado, a produção
é privada e descentralizada.
O Brasil desenvolveu um agronegócio eficiente e
moderno, altamente competitivo no mercado global.
A indústria do álcool está entre os mais importantes
setores que exporta tecnologia e produtos para
diversos países. Outra indústria que se desenvolveu
em função do Proálcool foi a do setor químico [17].
A poluição ambiental provocada pelas usinas de
álcool foi fonte de preocupação, principalmente no
início do Proálcool. O impacto ambiental pode ser
considerável, pois grandes quantidades de
subproduto são produzidas. A cada litro de álcool
produzido, a usina produz entre 10 e 14 de efluentes
com alta demanda biológica. Grandes esforços
foram despendidos para sobrepor os problemas
ambientais resultantes e, atualmente, diversas
alternativas tecnológicas estão disponíveis, como a
conversão de subprodutos em fertilizante, ração
animal, biogás, etc. O uso como fertilizante nas
plantações de cana-de-açúcar aumentou a
produtividade em cerca de 25% [17].
Na atualidade, o uso do álcool na frota brasileira,
seja puro ou misturado com gasolina, substitui a
gasolina em cerca de 40% do total. O efeito no
consumo total de petróleo, no entanto, é bem menor.
Apesar de auto-suficiente e exportador de gasolina,
o Brasil importa petróleo para suprir demandas
internas, principalmente de óleo Diesel que não
pode ser facilmente substituído pelo álcool [11].
As Figuras 10 e 11 mostram fotos de uma usina de
cana-de-açúcar localizada no interior do Brasil.
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Figura 11: Usina de álcool no interior do Brasil [18].

3

Biodiesel

Segundo definição do European Biodiesel Board
[19], o biodiesel é um combustível renovável
produzido a partir de óleos vegetais, tais como a
soja, canola, girassol, e também de óleos de frituras
ou de gordura animal. Países como a Alemanha,
França e Estados Unidos da América já possuem
programas bem estruturados para a produção e uso
de biodiesel. O programa brasileiro foi aprovado
somente em 2004.
Segundo definição do National Biodiesel Board
(NBB), dos Estados Unidos, o biodiesel é,
tipicamente, produzido pela reação de um óleo
vegetal ou de gordura animal com um álcool, como o
metanol ou etanol, na presença de um catalisador,
gerando, como co-produto, a glicerina. Ainda de
acordo com o NBB, o biodiesel é um combustível
renovável aplicável em motores Diesel, derivado de
gorduras vegetais ou animais, que atende as
especificações ASTM D 6751. Pode ser usado em
qualquer concentração com óleo Diesel em motores
existentes, com pequena ou nenhuma modificação,
e é produzido por um processo químico que remove
a glicerina do óleo. Biodiesel, segundo a definição
da norma ASTM D 6751, é registrado no
ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

Environmental Protection Agency (EPA), dos
Estados Unidos, como um combustível ou um aditivo
sob a Seção 211(b) do Clean Air Act [20].

Tabela 3: Produção mundial de biodiesel, 2006 [20].

5000

Produção
(milhões de litros)
Alemanha
2499
Estados Unidos
852
França
625
Itália
568
República
Tcheca
153
Espanha
142
Malásia
136
Polônia
114
Reino Unido
114
Austrália
91
Áustria
85
Dinamarca
80
Filipinas
68
Brasil
68
China
68
Outros
490
Total na Europa
4504
Total Américas
1113

4000

Total mundial

No setor de transporte, pode ser usado puro ou em
mistura com Diesel de origem fóssil. Testes
realizados por fabricantes de motores na União
Européia com misturas com teores de 5 a 10%, ou
de 25 a 30% e 100% resultaram garantias para cada
tipo de utilização [20]. No Brasil, testes preliminares
realizados no Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento
(Lactec),
em
motores
convencionais do ciclo Diesel, mostraram resultados
semelhantes àqueles obtidos em outros países e
que são, resumidamente, apresentados neste artigo.
A Figura 12 mostra que a produção mundial de
biodiesel no período de 1991 a 2006 teve um forte
incremento nos últimos cinco anos. A produção
mundial de alguns países pode ser observada na
Tabela 3.
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Figura 12: Produção mundial de biodiesel, entre 1991 e
2006 [20].

Como pode ser observado na Tabela 3, o Brasil
produziu 68 milhões de litros em 2006. É importante
ressaltar que, em 2007, esse valor passou para
aproximadamente
280
milhões
de
litros,
representando um expressivo aumento na produção.
No Brasil, a lei de número 11.097, promulgada em
13/01/2005, estabelece objetivos e prazos para a
introdução do biodiesel na matriz energética
nacional. Em 2005, a adição de 2% de biodiesel
para o Diesel comercializado no território nacional foi
autorizada pelo Governo Federal. Em 2008 a mistura
passa a ser compulsória na proporção de 2%,
estimulando um maior crescimento no mercado. A
disponibilidade de terra para cultivo de plantas ricas
em óleo no Brasil, o clima favorável, a fertilidade do
solo e a experiência acumulada durante trinta anos
com a condução do Proálcool, uma referência
internacional
em
energia
renovável,
dão
sustentabilidade à estratégia adotada.
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País ou região

6153

Porcentagem
40,6
13,8
10,2
9,2
2,5
2,3
2,2
1,9
1,9
1,5
1,4
1,3
1,1
1,1
1,1
8,0
73,2
18,1
100,0

A sociedade brasileira como um todo pode ser
beneficiada com o biodiesel. A sua produção em
escala industrial representa economia em petróleo,
acelera o processo de independência na importação
de petróleo e otimiza o balanço comercial brasileiro.
A área prevista para suprir a necessidade de 2% de
biodiesel é equivalente a 1% dos 150 milhões de
hectares disponíveis para agricultura, sem incluir
regiões ocupadas por pasto e florestas no Brasil
[20].
A adição de biodiesel na proporção de 2% deverá
responder pela utilização de 840 milhões de litros
por ano. A proporção na mistura passará para 5%
em 2013. O Programa Brasileiro de Biodiesel tem,
ainda, um forte componente social e foi concebido
de modo a privilegiar a produção familiar,
especialmente nas regiões norte e nordeste. O
Programa envolve pequenos produtores, como
simples fornecedores de matéria-prima, não
incluídos, portanto, no processo agroindustrial,
incentivando a sua atuação por meio de
cooperativas.
A maioria do biodiesel produzido no Brasil é
proveniente da soja, e processada em modernas
unidades industriais. A capacidade de produção
duplicou nos últimos dois anos, mas é possível que
não atinja a produção necessária para 2008, por
conta de dificuldades na cadeia de produção, a
começar pela disponibilidade de matéria-prima.
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Estudos realizados pelos Ministérios da Agricultura e
do Meio Ambiente revelam a existência de 15
milhões de hectares de áreas degradadas que
poderiam ser utilizadas para expansão industrial, o
que poderia quase triplicar os seis milhões
atualmente usados na plantação de cana-de-açúcar,
teoricamente sem invadir áreas protegidas. Neste
caso seria fundamental um adequado sistema de
monitoramento [20].
As figuras 13, 14 e 15 mostram uma unidade de
produção de biodiesel recém instalada na região
central do Brasil, com capacidade anual de 110
milhões de litros por ano.

Figura 15: Unidade de produção de biodiesel no
Brasil [15]. Detalhe do sistema de
supervisão do processo.

4

Emissões de poluentes e resultados de
desempenho mecânico de motores

Os testes foram realizados no Lactec, em Curitiba,
no Laboratório de Veículos e Motores, com biodiesel
puro (B100) e com Diesel metropolitano (que contém
500 ppm de enxofre). O objetivo foi o de comparar
os resultados nessas duas condições [24].

Figura 13: Unidade de produção de biodiesel no
Brasil [18]. Detalhe dos tanques de
armazenamento do produto.

A Figura 16 mostra uma redução no torque com o
uso do biodiesel ao mesmo tempo em que se
verificou redução das emissões da maioria dos
poluentes, incluindo o HC (hidrocarboneto), o CO
(monóxido de carbono) e o material particulado,
aqui representado pelo índice de fumaça. Por outro
lado, foi observado um aumento no teor de óxidos
de nitrogênio (NOx) [25], [26], [27].
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Figura 16: Medição de torque
[25][26].

Figura 14: Unidade de produção de biodiesel
no Brasil [18].
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Figura 17: Medição de fumaça
[25][26].
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Figura 18: Medição de hidrocarbonetos (HC) [25][26].

Os biocombustíveis tendem a aumentar sua
importância e participação na medida em que
aumentam os preços do petróleo no mercado
internacional.
O Brasil tende a concentrar esforços no uso de
etanol ao invés do metanol na reação de
transesterificação para a produção de biodiesel.

18.0
17.0
16.0
Diesel

15.0

B100

14.0
13.0
12.0
N Ox - g/ k Wh

Figura 19: Medição de óxidos de nitrogênio (NOx) [25][26].

5

A experiência do Proálcool mostra que a
produtividade pode ser aumentada por meio de
resultados de projetos de pesquisa e de
desenvolvimento
em
diversas
áreas
do
conhecimento.

A produção de biocombustíveis deve ser
acompanhada por uma preocupação ambiental, no
que diz respeito ao uso do solo, à proteção das
florestas e reservas naturais e à segurança
alimentar.
O Brasil tem um importante papel no mercado global
de etanol. No futuro poderá ter também importância
no mercado do biodiesel.

Conclusões

O Brasil desenvolveu um programa de sucesso
relacionado à produção e uso do etanol que teve
início na década de 70. O País vem,
permanentemente, aumentando a produtividade na
produção do etanol por conta de apropriados
esforços
governamentais,
pesquisa
e
desenvolvimento e forte envolvimento do setor
privado industrial. Tendo como referência esse
programa, o setor automotivo apresentou ao
mercado, em 2003, o veículo Flex. Os resultados
surpreenderam, e outros países passaram a utilizar
a experiência brasileira.
Baseado no Proálcool, o Brasil deu início a seu
Programa Nacional de Biodiesel. A adoção da
mistura de 2% ao Diesel deve representar um
consumo anual de 840 milhões de litros. A
proporção deverá subir para 5% em 2013. O
Programa tem forte componente social. O resultados
esperados de produção podem não ser alcançados
em função de dificuldades em toda a cadeia
produtiva.
A produção de biodiesel em escala industrial teve
início no Brasil. Na atual fase, têm ocorrido
problemas relacionados à qualidade do produto,
demandando um melhor controle de produção e de
qualidade, assim como uma modificação nos termos
da Portaria ANP 042, que regulamenta o produto no
Brasil.
O uso do biodiesel pode levar a uma mudança na
matriz energética do transporte no país.
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Abstract: The purpose of this article is to provide
some information about the perspectives of
nuclear energy, focusing on medium and log term.
The presented information upholds the need for a
more proactive attitude, when addressing this
issue.
Keywords: nuclear energy, power supply, nuclear
technology.
Resumo: O objetivo deste artigo é fornecer
algumas informações referentes às perspectivas
da energia nuclear em médio e longo prazo. As
informações
apresentadas
sustentam
a
necessidade de uma atitude mais proativa, quando
da análise desse tema.
Palavras-chave: energia nuclear, suprimento de
energia, tecnologia nuclear.
1

Introdução

No cotidiano, a energia nuclear freqüentemente
está associada a termos tais como “Síndrome da
China”, “Acidente de Chernobyl” ou, para fazer
referência a um caso brasileiro: “As vítimas do
Césio 137”. Todos esses termos refletem o
sentimento de receio que a sociedade, em geral,
tem para com a energia nuclear.
Por outro lado, a crescente demanda por energia,
associada às restrições ambientais pertinentes a
energia hidráulica e a fontes emissoras de CO2
fazem com que a energia nuclear se torne, a cada
dia que passa, uma solução mais viável em nosso
país.
Assim sendo, o presente artigo apresenta
informações sobre a energia nuclear, as quais
quando devidamente ponderadas devem suscitar
uma saudável dúvida: Afinal quem tem medo de
energia nuclear?
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Figura 1: Parque de diversões abandonado no
centro de Chernobyl [1].

2

A energia nuclear no mundo

A energia nuclear é responsável por um sexto da
energia elétrica gerada no mundo, podendo ser
considerada como uma das mais significativas
formas de energia que não emite CO2.
Em 2003, o MIT realizou um estudo que prevê, em
um de seus cenários, um aumento de até 200% na
capacidade nuclear instalada no planeta,
totalizando um milhão de Megawatts(1,0 TW).
Esse cenário implicaria uma redução de
aproximadamente 1,8 bilhões de toneladas de
carbono emitidas por ano. Esse valor é bastante
significativo, posto que, segundo estudos, há
necessidade de se reduzir em 7,0 bilhões por ano
o volume de emissões para que o efeito estufa
seja estabilizado, em escala global até 2050 [2].
A expansão da energia nuclear tem como suporte
a constante evolução dos reatores e o
aprimoramento dos métodos para armazenamento
do lixo nuclear.
2.1 Tecnologia de reatores nucleares
A tecnologia de geradores nucleares é dividida em
gerações:
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Geração I: Protótipos experimentais construídos
na década de cinqüenta, os quais serviram como
base para os geradores comerciais;
Geração II: São os reatores comerciais
construídos até a década de noventa, tais como os
das usinas da Angra I e II.

significativo, faz com que a opção nuclear tenha
que ser considerada, sem maiores preconceitos.
A tabela 1 apresenta as características dos vários
insumos associados a fontes térmicas:
Tabela 1: Opções Térmicas Nacionais [3].

Geração III: São reatores com uma série de
aprimoramentos
os
quais
garantem
o
desligamento automático, no caso de falha, sem a
necessidade de intervenção humana,
Geração IV: Ainda está em desenvolvimento e tem
como foco a redução do “lixo nuclear”. Esse tipo
de reator só deverá entrar em operação comercial
após a metade do presente século.
A Geração III já oferece uma série de benefícios,
os quais garantem a competitividade e a
segurança da energia nuclear. Essa classe de
reator permite a implantação em módulos de 100
MW. Esse fato incrementa a atratividade para
investimentos em países em desenvolvimento, em
função da redução do montante de capital
necessário para implantar uma usina e suas
futuras expansões.
A África do Sul deverá atuar como agente de
multiplicação desse tipo de solução no continente
africano. A expectativa é que até 2011 os
primeiros geradores geração III estejam instalados
nesse país.
Resolvida a questão da segurança fica como
último desafio o problema do lixo nuclear.
2.2 Lixo nuclear
Nenhum país no mundo tem, até hoje,
implementado um sistema seguro para, de
maneira permanente, armazenar o lixo nuclear.

Cabe ainda destacar que o Brasil é a sexta
reserva mundial de Urânio, tendo sido
prospectado apenas um terço do seu território.
Hoje, as reservas são da ordem de 309 mil
toneladas, que equivalem ao dobro da reserva de
gás da Bolívia, para a qual tanta atenção e
investimento o Brasil dispensa
A despeito de estar presente em uma série de
cenários a energia nuclear, no Brasil, ainda
titubeia, haja vista as constantes discussões sobre
Angra III.
4

Conclusão

Para esse problema não existe “bala de prata”. A
solução de depósitos subterrâneos em locais
geologicamente estáveis vem sendo encarada
como a única alternativa viável para resolver esse
tipo de problema.

A opção nuclear é clara, com suas vantagens e
custos associados. Assim sendo, considerando as
informações apresentadas torna-se evidente que é
necessário o fomento de um plano consistente
para o desenvolvimento desse tipo de energia no
Brasil, sem maiores temores e preconceitos.
Afinal, quem tem medo de energia nuclear?

A Finlândia, por exemplo, já desenvolveu
depósitos subterrâneos com capacidade para
armazenar os resíduos de seus quatro grandes
reatores nucleares até o ano de 2020.
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O Brasil

No cenário nacional, temos a constante busca da
complementaridade entre as nossas fontes de
energia, para a produção de eletricidade.
A migração de uma matriz energética
predominantemente hidráulica para outra, onde a
energia de origem térmica passa a ter papel
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longas e, conseqüentemente, aumentar sua
capacidade de transporte de energia, além de
fornecer diversas outras vantagens [1]. Por outro
lado, o uso de capacitores torna-se um problema
para os sistemas de proteção, principalmente para
a proteção de distância. Os principais problemas
que a compensação série introduz são os
seguintes [1][2][3][4]:
Oscilações subsíncronas devidas à
ressonância da capacitância do banco de
capacitores com a indutância do sistema;
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Abstract: The setting of distance relays for series
compensated transmission lines has always been
a challenge in power systems protection. In faults
close to the capacitor bank, current and voltage
inversion
phenomena
occur,
making
the
impedance measured by the relay similar to those
which occur during a backward fault. This paper
presents a new method for discriminating the fault
location by subtracting the voltage angles
measured behind and ahead the capacitor bank,
as previously proposed by the authors [12,13].
Keywords: Distance protection, transmission
lines, series compensation, directionality.
Resumo: O ajuste dos relés de proteção de
distância de linhas de transmissão com
compensação série sempre foi um dos desafios da
proteção de sistemas elétricos de potência. Em
faltas próximas ao banco de capacitores ocorrem
os fenômenos de inversão de tensão e de
corrente, que fazem com que a impedância vista
pelo relé tenha características similares àquelas
observadas quando a falta ocorre no sentido
inverso. Este trabalho apresenta um novo método
para diferenciar a localização das faltas utilizando
a diferença entre os ângulos das tensões atrás e
na frente do banco de capacitores, como proposto
pelos autores anteriormente [12,13].
Palavras-Chave: Proteção de distância, linhas de
transmissão, compensação série, direcionalidade.
1

Introdução

A compensação série é utilizada para reduzir a
reatância indutiva das linhas de transmissão
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Necessidade de considerar os varistores
e os gaps, utilizados para limitar a tensão
sobre os capacitores, no cálculo do ajuste
dos relés de distância para evitar
sobrealcance em condições de regime
permanente ou em faltas de baixo valor;
Inversões de tensão e de corrente que
podem provocar uma mudança na
direção da impedância vista por relés de
distância durante uma falta, fazendo com
que ele não atue durante uma falta
próxima ao banco de capacitores;
Erros de medição da impedância de falta
em linhas paralelas compensadas,
ocasionados
pela
influência
do
acoplamento mútuo de seqüência zero
entre as linhas.
As oscilações subsíncronas podem afetar o
resultado da localização da falta se o filtro digital
utilizado para estimar os fasores de tensão e
corrente não levar esse fator em consideração [5].
Os varistores e gaps executam o bypass do banco
de capacitores quando a tensão entre os seus
terminais atinge um valor tal que comprometa a
sua integridade (em geral, três vezes a tensão de
operação normal). Isso altera o lugar geométrico
das impedâncias vistas pelo relé em condições de
falta no plano R-X (Resistência x Reatância). Há
diversas maneiras de resolver esse problema [6].
Esses métodos, de uma maneira geral, parecem
não resolver o problema da direcionalidade do
relé, tendendo a atuar para faltas atrás do banco
de capacitores. Métodos baseados somente em
teleproteção também possuem o mesmo
problema.
O problema das inversões de tensão e corrente,
no entanto, é o mais grave. Esses fenômenos
fazem com que a direcionalidade dos relés fique
comprometida. Faltas próximas ao banco de
capacitores, mais precisamente entre o banco e o
ponto onde a reatância indutiva da linha se iguala
à reatância capacitiva do banco, são vistas pelo
relé da mesma forma que as faltas atrás (nos
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equipamentos da subestação ou em uma linha
adjacente).
O método proposto neste trabalho pretende
resolver o problema de direcionalidade dos relés
de distância por meio da comparação entre os
fasores de tensão calculados nos dois terminais
do banco de capacitores, tensões estas obtidas de
supostos conjuntos de TPs instalados nestes
pontos.
2

Análise do caso monofásico

Para facilitar o entendimento do problema,
primeiramente será feita uma análise monofásica
do problema que poderá ser facilmente expandida
para uma análise trifásica.

(a)

Os valores dos equivalentes R2’ e XL2’ são
diretamente proporcionais à distância da falta.
Nesse caso, o valor da corrente e das tensões são
mostradas na equação 1.

I=

1
R1 + j ⋅ X L1 − j ⋅ X C + R ' 2 + j ⋅ X ' L 2

V1 =

− j ⋅ X C + R' 2 + j ⋅ X ' L 2
R1 + j ⋅ X L1 − j ⋅ X C + R ' 2 + j ⋅ X ' L 2

V2 =

R' 2 + j ⋅ X ' L 2
R1 + j ⋅ X L1 − j ⋅ X C + R' 2 + j ⋅ X ' L 2

(1)

A impedância equivalente R1 + j.XL1 depende de
diversos fatores como topologia da rede no
instante do curto-circuito. A condição ideal é
aquela em que a variável utilizada para definir a
direção da falta não dependa desse valor,
dependa somente da impedância vista pelo relé. A
razão entre V1 e V2, mostrada na equação 2,
possui esta característica.

V1 − j ⋅ X C + R ' 2 + j ⋅ X ' L 2
=
V2
R' 2 + j ⋅ X ' L 2

(2)

Tabela 1: Relação dos valores de módulo e ângulo da
razão entre as tensões atrás e à frente do capacitor

(b)

Situação
X 'L2 → ∞

|V1/V2|
1

X 'L2 > X C

>0

X 'L2 = X C

(c)
Figura 1: Circuito equivalente monofásico para
estudo : a) situação normal, b) curto-circuito à
frente do banco de capacitores e c) curto-circuito
atrás do banco de capacitores.

O circuito mostrado na figura 1(a) representa uma
linha de transmissão com compensação reativa
série. U1 e U2 são as fontes equivalentes (1 pu a
0 graus), R1 e R2 são as resistências das
impedâncias equivalentes e XL1 e XL2 são as
reatâncias indutivas das impedâncias equivalentes
vistas pelos terminais do capacitor e XC é a
reatância capacitiva do capacitor.

V1
V2

=

Arg{V1/V2}
0°
Entre –90°
e 0°

R2
2

R'2 + X 'L 2

X 'L2 < X C

>0

X 'L2 = 0

∞

2

→0

Próximo de
-90°
Entre -180°
e
-90°
-90°

A tabela 1 mostra os diferentes valores do módulo
e do ângulo da razão entre V1 e V2 para
diferentes valores de XL2’ e de XC e considerando
R2 << XL2. Os gráficos da figura 2(a) mostram os
valores de módulo e ângulo da razão entre V1 e
V2 para faltas em diferentes locais da linha para
XL2’ variando de 0 a 3 pu e R2 10 % de XL2’.
Pode-se verificar que independentemente dos
valores de XL2’ e R2’, o ângulo da razão é sempre
negativo.

Para uma falta franca na linha à frente do
capacitor, o circuito pode ser reduzido ao circuito
da figura 1(b).
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a rg {V 1 /V 2 }

e V2 para diferentes valores de XL1’ e de XC e
considerando R1 << XL1.

|V 1 /V 2 |

0 .0

9

8
-0 .5
7

Analogamente ao caso anterior, os gráficos da
figura 2(b) mostram os valores de módulo e ângulo
da razão entre V1 e V2 para faltas em diferentes
locais da linha para XL1’ variando de 0 a 3 pu e
R1 10 % de XL1’.

-1 .0
6

-1 .5

5

4

-2 .0

3
-2 .5
2
-3 .0
1

-3 .5

Tabela 2: Relação dos valores de módulo e ângulo da
razão entre as tensões atrás e à frente do capacitor
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(a)
a rg {V1 /V2 }

|V1 /V 2 |

3 .5

Situação

X L1 → ∞

|V1/V2|
1

X L1 > X C

>0

11

X L1 = X C

10
3 .0
9

8

2 .5

7
2 .0

6

5

1 .5

4
1 .0

V1
V2

2
2
R1′ + X L′ 1

=

R1

X L1 < X C

>0

X L1 = 0

0

Arg{V1/V2}
0°
Entre 0° e
90°

→∞

Próximo de
90°
Entre 90° e
180°
90°
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(b)
Figura 2: Gráficos de módulo e ângulo em
radianos da razão V1/V2 por distância da falta
(em porcentagem do comprimento da linha) para
faltas a) à frente e b) atrás do capacitor

V1 = V1 ∠θ 1

Para uma falta atrás do capacitor, o circuito
equivalente fica como mostrado na figura 1(c). A
corrente de falta e as tensões V1 e V2 são
mostradas na equação 3.

I=

1
R1′ + j ⋅ X L′ 1 − j ⋅ X C + R2 + j ⋅ X L 2

V1 =

R1 + j ⋅ X L1
′
′
R1 + j ⋅ X L1 − j ⋅ X C + R2 + j ⋅ X L 2

V2 =

− j ⋅ X C + R1 + j ⋅ X L1
R1′ + j ⋅ X L′ 1 − j ⋅ X C + R2 + j ⋅ X L 2

(3)

(4)

Da mesma forma, a tabela 2 mostra os diferentes
valores do módulo e do ângulo da razão entre V1

Espaço Energia

V1 V1
=
∠(θ 1 − θ 2 )
V2 V2

V 2 = V 2 ∠θ 2

(5)

onde θ1 e θ2 são os ângulos de fase das tensões
V1 e V2, respectivamente. Assim, comparando os
ângulos θ1 e θ2, pode-se indicar a direção da falta
em relação ao capacitor, conforme mostra a tabela
3.
Tabela 3: Localização da falta em função dos valores de
θ1 e θ2

Relação

Da mesma maneira, a razão entre V1 e V2 é
mostrada na equação 4.

V1
R1′ + j ⋅ X L′ 1
=
V2 − j ⋅ X C + R1′ + j ⋅ X L′ 1

Como se pode verificar pelas tabelas 1 e 2 e pelas
figuras 2(a) e 2(b), o ângulo da razão entre as
duas tensões é sempre negativo para uma falta à
frente e sempre positivo para uma falta atrás. O
ângulo da razão das tensões equivale à diferença
dos ângulos de fase das tensões, conforme a
equação 5.

θ1 −θ 2 < 0
θ1 −θ 2 > 0
3

θ1 < θ 2
θ1 > θ 2

Localização
da falta
À frente
Atrás

Generalização para o caso trifásico

Como a natureza das cargas envolvidas
(capacitiva ou indutiva) é a mesma, é de se
esperar que o resultado seja semelhante para um
sistema trifásico. Para faltas fase-terra, devem ser
analisadas as tensões fase-terra e, para faltas
entre fases, as tensões fase-fase. Em outras
palavras, isso significa que cada unidade de
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atuação do relé deve fazer essa análise
separadamente (AT, BT, CT, AB, BC e CA). Esta
hipótese foi confirmada através de simulações que
serão
apresentadas
posteriormente
neste
trabalho.

Resposta Fundamental (pu)

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

4

Filtro digital para o cálculo do fasor
fundamental

0.4

0.3

0.2

0.1

F/F0

0.0

O cálculo dos fasores de tensão e de corrente em
linhas compensadas requerem um cuidado maior
que aquelas não compensadas. Isso porque,
conforme mencionado anteriormente, o capacitor e
a indutância da linha de transmissão entram em
ressonância,
gerando
uma
componente
subsíncrona, ou seja, de freqüência inferior à
fundamental, em geral entre 25 e 30Hz [5]. Isso
exige uma maior seletividade dos filtros digitais
dos relés de proteção.

0

1

2

3

4

5

4

5
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7

(a)
Resposta Fundamental (pu)
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0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

Técnicas convencionais de eliminação da
componente DC, antes da aplicação do filtro,
foram propostas anteriormente [7,8] e parecem
não resolver o problema, pois elas partem da
suposição de que não existem freqüências
subarmônicas, o que não ocorre neste caso.

0.2

0.1

F/F0

0.0
0

1

2

3

6

7

(b)
Resposta Fundamental (pu)

A figura 4(a) mostra resposta em freqüência do
filtro de Fourier de um ciclo. Pode-se verificar que
esse filtro deixa passar uma quantidade
considerável de freqüências subsíncronas, o que
poderia afetar o resultado, se utilizado nessas
condições.

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Uma maneira de resolver esse problema é
aumentar a janela de dados [5]. A figura 3 mostra
as respostas para janelas de diversos tamanhos.
Como pode ser verificado, quanto maior for a
janela,
mais
seletivo
é
o
filtro
e,
conseqüentemente, menor será o efeito das
freqüências subsíncronas no resultado.

0.2
0.1
F/F0

0.0
0

1

2

3

4

5

6

4

5

6

7

(c)
Resposta Fundamental (pu)
1.0
0.9

Entretanto, aumentar demais a janela de dados
significa atrasar o processamento do algoritmo.
Em alguns casos, esse atraso pode ser um
impedimento para o uso desta técnica.

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

Uma forma de resolver esse problema, afetando o
mínimo possível a velocidade do algoritmo, é por
meio de diferenciações sucessivas [9]. Sabe-se
que, quando uma senóide é diferenciada, o
resultado é ponderado pela sua freqüência
conforme a equação 6.
f (t ) = A ⋅ sen(ω ⋅ t )

Espaço Energia

d
f (t ) = ω ⋅ A ⋅ cos(ω ⋅ t )
dt

(6)

0.2
0.1
F/F0

0.0
0

1

2

3

7

(d)
Figura 3: Respostas em freqüência dos filtros de
Fourier de (a) um ciclo, (b) dois ciclos, (c) dois
ciclos e meio e (d) três ciclos.
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MEQ 7 Regressores
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Figura 4: Trajetória da impedância vista durante um curto-circuito em uma LT compensada obtida por quatro filtros
distintos (mínimos erros quadrados, Fourier de um ciclo, Fourier de dois ciclos e Fourier de um ciclo com quatro
diferenciações)

Isso faz com que as componentes mais baixas
sejam mais atenuadas. No entanto, devem-se
observar dois aspectos relativos à técnica das
diferenciações sucessivas:
Diferenciar um sinal n vezes implica em atrasá-lo
em n/4 ciclos. Quanto maior for o número de
diferenciações, maior será a participação dos
harmônicos superiores no resultado.
Essas diferenciações já foram utilizadas
anteriormente em diversos algoritmos, como o
PRODAR 70 [10].
Um resultado adequado do ponto de vista da
medição de fase pode ser obtido com uma janela
de um ciclo (que não permite a passagem de
nenhuma harmônica superior) com dezesseis
amostras diferenciando o sinal quatro vezes.
As freqüências subsíncronas fazem com que os
fasores medidos se aproximem da solução
através de espirais, que são tão maiores quanto a
magnitude dessas componentes [11]. A figura 4
mostra a trajetória percorrida pela impedância
vista pela unidade faltosa para um curto-circuito
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em uma linha de transmissão compensada
usando quatro filtros digitais distintos: mínimos
erros quadrados com sete regressores, Fourier de
um ciclo, Fourier de dois ciclos e Fourier de um
ciclo com quatro derivações. Pode-se verificar que
os filtros que convergem com mais exatidão para
a solução são o de Fourier de dois ciclos e o de
um ciclo com quatro derivações, o que era
esperado, uma vez que esses filtros são mais
imunes às oscilações subsíncronas, conforme
comentado anteriormente.
5

Simulações com o
Transient Program)

ATP

(Alternative

Para verificar a validade da técnica proposta de
discriminação do sentido da falta utilizando a
relação entre os ângulos das tensões medidas
antes e depois do banco de capacitores e testar
os diferentes tipos de filtro digital, foram feitas
simulações utilizando o programa ATP de um
caso hipotético de uma LT, cujo sistema
simplificado está mostrado na figura 5 com
compensação em um terminal de 30% da
reatância indutiva.
O ATP (“Alternative Transient Program”) é um
programa computacional de simulação digital de
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fenômenos eletromagnéticos transitórios derivado
do EMTP (“Eletromagnetic Transient Program”),
utilizado e reconhecido por toda comunidade
científica internacional relacionada a sistemas
elétricos de potência. O princípio de operativo do
programa é o mesmo do EMTP descrito por
Dommel [14].

diferentes: o de Fourier de um ciclo, o de Fourier
de dois ciclos e o de Fourier de um ciclo com
quatro diferenciações. Esses filtros foram
aplicados à tensão da fase A para o caso do
curto-circuito fase-terra a 20% à frente do
comprimento da linha de transmissão SE A – SE
B. Esse curto-circuito ocorreu exatamente a 0,03s
(30 ms).

Foram feitas cinco simulações com faltas faseterra e fase-fase a diferentes distâncias na frente
do banco de capacitores e atrás dele (na LT
adjacente, cujos dados também são mostrados na
figura 5), totalizando vinte simulações. A tabela 4
mostra os resultados obtidos para as diferentes
simulações. De acordo com a tabela 4, os valores
obtidos para faltas próximas ao banco de
capacitores é da ordem de 2,8 radianos positivos
ou negativos, o que equivale a aproximadamente
160°. Esses valores estão coerentes com aqueles
esperados conforme as tabelas 1 e 2.

(a)

Figura 5: Circuito utilizado nas simulações.

Outro resultado que é bastante interessante de
observar é a resposta transitória, que é
sensivelmente influenciada pelo tipo de filtro
utilizado, como foi mencionado no item 4. O filtro
de Fourier na presença de componentes de
freqüência subsíncrona, tende a se aproximar da
solução final no diagrama R-X através de linhas
espirais. Dependendo do ponto da solução final e
da magnitude da componente subsíncrona, que
definirá o raio das espirais, pode ocorrer até
mesmo uma inversão transitória do ângulo de fase
visto pelo relé.

(b)

Tabela 4: Resultados obtidos nas simulações com o
ATP.

LT sob
curto

SE A–
SE B

SE A–
SE C

Local do
curto
0%
5%
10 %
15%
20 %
0%
5%
10 %
15%
20 %

arg{V1} – arg{V2} (rad)
Curto AT
Curto AB
-2,4
-2,3
-2,8
-2,8
-2,6
-2,8
-2
-2,7
-0,9
-2,5
+2,4
+2,3
+2,9
+3,0
+2,9
+2,9
+2,8
+2,9
+2,8
+2,8

(c)
Figura 6: Diferença de fase para o curto AT a
20% à frente através dos diferentes filtros: (a)
Fourier de um ciclo, (b) Fourier de dois ciclos e
(c) Fourier de um ciclo com quatro derivações.

A figura 6 mostra os gráficos com os diferentes
valores de ângulos de fase obtidos para três filtros
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Através de uma análise da figura 6, pode-se
verificar que o filtro de Fourier de um ciclo provoca
uma inversão do ângulo de fase. Isso ocorre
porque a espiral faz com que a tensão calculada
mude de quadrante no plano R-X. Isso poderia
complicar uma lógica de discriminação de
direcionalidade que utiliza este princípio. O filtro
de dois ciclos, além de ser extremamente lento
(demorou aproximadamente 20ms para atingir um
valor que permitisse uma discriminação razoável)
provocou uma grande oscilação da fase, o que
também poderia ser inconveniente. O filtro de um
ciclo com quatro diferenciações, por sua vez, teve
uma oscilação desprezível e convergiu para a
solução em aproximadamente 18 ms. Isso mostra
que esse filtro possui uma boa imunidade a
oscilações subsíncronas, o que dá uma segurança
quanto a possíveis erros transitórios.
6

Conclusão

Os resultados das simulações mostraram a
possibilidade de aplicação da
técnica da
comparação entre os ângulos das tensões nos
dois terminais do capacitor. No entanto, a questão
da filtragem digital deve ser avaliada com maior
elaboração para que se possa estabelecer uma
solução definitiva.
O filtro de Fourier de janela de dois ciclos não é
adequado para resolver o problema, pois ele se
mostrou instável em algumas situações e tem um
tempo de atuação muito longo. Já o filtro de
Fourier de janela de um ciclo com quatro
diferenciações se mostrou mais adequado e mais
eficaz que os demais.
Em um próximo trabalho, o filtro de Fourier com
quatro diferenciações será mais detalhado e a sua
utilização para melhorar a localização de faltas em
linhas compensadas será avaliada.
O tempo de 18ms (pouco mais de um ciclo) pode
parecer excessivo. Entretanto, por se tratar da
proteção de linhas compensadas, onde as
técnicas convencionais existentes não são
eficazes (têm que esperar os gaps e varistores
atuarem) e imprecisas (a direcionalidade fica
comprometida para faltas muito próximas), esse
tempo pode ser adequado, além de poder ser
aperfeiçoado com a realização de novos estudos.
Além disso, este método possibilita a detecção de
faltas de alta impedância próximas ao capacitor,
característica esta que os métodos convencionais
podem não apresentar.
Há diversas maneiras de aplicar a técnica
proposta. Uma forma bastante eficiente seria
utilizá-la como uma unidade de bloqueio da
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proteção de distância juntamente com um
esquema de teleproteção convencional qualquer.
Para a implementação desse método, no entanto,
seriam
necessários
dois
conjuntos
de
transformadores de potencial por terminal de
linha, enquanto o usual é utilizar apenas um. Isso,
obviamente, resultaria em um maior custo para o
sistema de proteção. Entretanto, para que seja
feita uma análise de viabilidade econômica mais
criteriosa, deve ser levada em conta a robustez da
técnica proposta, que dificilmente irá permitir que
o relé atue indevidamente e dificilmente deixará
de atuar para uma falta à frente do banco de
capacitores. Somando-se isso ao advento da
parcela variável, é razoável aceitar esse pequeno
incremento no investimento total de uma obra de
uma linha de transmissão compensada.
Ressalte-se que simulações efetuadas em
sistemas
mais
complexos
apresentaram
resultados similares a estes e que serão objeto de
um trabalho futuro.
7

Referências

[1]

Anderson, P. M., Power system Protection, Mc
Graw Hill e IEEE Press, 1999.

[2]

Alexander, G. E., Rowe, S. D., Andrchak, J. G.,
Wikinson, S. B., Tyska, W. Z.. Series
Compensated Line Protection: Evaluation &
Solutions, GE MULTILIN, GER-3736.

[3]

Tarlochan, S. S. et al. Series Compensated Line
Protection Enhancement by Modified Pilot
Relaying Schemes. IEEE Transactions on
Power Delivery, v. 21, n. 3, July, 2006.

[4]

Puppi, L. V. S. Linhas de Transmisão com
Compensação Série, Análise dos Problemas
de Proteção, UNIFEI, 2002.

[5]

Lambert, J. et al. Acurate Voltage Phasor
Measurement in Series-compensated Network.
IEEE Transactions on Power Delivery, v. 9, n.
1, January, 1994.

[6]

Mandour, M. E. et al. Swivelling Characteristic
for the Protection of Series Compensated Lines.
Electric Power Systems Research, v. 18,
1990.

[7]

Yu, S. L. et al. Removal of Decaying DC in
Current and Voltage Signals Using Modfied
Fourier Filter Algorithm. IEEE Transactions on
Power Delivery, v. 16, n. 3, July, 2001.

[8]

Guo, Y., et al. Simplified Algorithms for Removal
of the Effect of Exponentially Dacaying DCOffset on the Fourier Algorithm. IEEE
Transactions on Power Delivery, v. 18, n. 3,
July, 2003.

ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

[9]

Phadke, A. G., Thorp, J. S. Computer Relaying
for Power Systems, John Wiley & Sons Inc,
1988.

[10]

Gilcrest, G. B., Rockfeller, G. D., Udren, E. A. et
al. High-speed Distance Relaying Using a Digital
Computer – Parts I and II. IEEE Transactions
on PAS, v. 91, n. 3, May/June, 1972.

[11]

McLaren, P. G., Redfern, M. A. et al. Fourier –
Series Techniques Applied to Distance
Protection. Proc IEE, v. 122, n. 11, July, 1975.

[12]

Tuma, R. W. A., Soares De Souza, J. R. M. Um
Novo Método para a Proteção de Linhas de
Transmissão com Compensação Série. XII

Espaço Energia

Encontro Regional Iberoamericano do CIGRE
, Foz do Iguaçu, Maio, 2007.
[13]

Tuma, R. W. A., Soares De Souza, J. R. M. Um
Novo Método para a Proteção de Linhas de
Transmissão
com
Compensação
Série.
EletroEvolução – Sistemas de Potência,
Revista ISSN 1806-1877, n. 47, Junho, 2007.

[14]

Dommel, H. W. Digital Computer Solution of
Electromagnetic Transients in
Single- and
Multiphase Networks. IEEE Transactions on
Power Apparatus and Systems, v. PAS-88, n.
4, April, 1969.

ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

!
#

"
$# %

&

disponibilizados no mercado brasileiro. Nesse
contexto, o presente trabalho descreve onde estão
concentrados esses equipamentos através de
uma análise das participações de cada faixa de
renda, da posse de refrigeradores e da
determinação de correlações entre idade dos
equipamentos e as faixas de renda. Para tanto, o
trabalho toma por base duas pesquisas realizadas
recentemente no país: PNAD/IBGE (2001-2004) e
Ecoluz/Puc-Rio (2005). São verificados dois
fatores importantes para a tomada de decisões: 1)
existem altos índices de correlação entre idade
dos equipamentos e as faixas de renda; 2) não
existe uma grande disparidade regional em
relação à idade média dos refrigeradores por
faixas de renda, excetuando-se os fatos de que a
região Sul possui uma média de idade superior
(~12 anos) nas faixas de renda até dois salários
mínimos; e de que na região Sudeste essa média
possui baixo grau de correlação, mesmo entre as
faixas de média renda, o que pode ser explicado
pela maior participação do mercado de “segunda
mão” nessa região.
Palavras-Chave: Estoque de Refrigeradores,
consumo de eletricidade e faixas de Renda
1

Abstract: Although in the last twenty years
considerable progress in refrigerator efficiency has
been made, inefficient and obsolete refrigerators
are in operation in Brazil consuming up to five
times more electricity when compared to efficient
models available in the Brazilian market. In this
context, this paper describes where the obsolete
equipments are concentrated. To achieve this, the
participation of the income classes, the ownership
of refrigerators and specific correlations between
equipment age and income classes are evaluated.
The paper presents analyses of two surveys:
PNAD/IBGE (2004) and Ecoluz/Puc-Rio (2005). In
this analysis two important findings are verified: 1)
high correlation factors between age of equipment
and the income classes; 2) there is no great
regional disparity in relation to this, except the fact
that in the Southern region the average age is
higher than in other regions (~12 years) for the
income classes up to two minimum wages; and in
the Southeastern region this correlation is weaker
in the lower and the middle classes. This can be
explained by the high participation of “second
hand” market in this region.
Keywords: Stock of refrigerators, age and income
classes.
Resumo: Embora nos últimos vinte anos tenha
havido um considerável progresso na eficiência
energética de refrigeradores no Brasil, muitos
equipamentos em operação estão obsoletos e são
ineficientes, consumindo até 5 vezes mais quando
comparados
com
modelos
eficientes
Espaço Energia

Introdução
1

Os refrigeradores estão dentre os equipamentos
que representam as maiores participações no
consumo residencial de eletricidade no Brasil.
Essa participação é estimada em torno de 30%2
representando em 2004 um consumo de
eletricidade aproximado de 23.000 GWh, cerca de
6,3% do consumo total de eletricidade no país.
Apesar dos avanços no aumento da eficiência no
consumo
de
energia
dos
refrigeradores
disponibilizados no mercado, o que é indicado
3
pelo selo PROCEL , ainda existe em operação
nos domicílios brasileiros muitos equipamentos
antigos com tecnologias ineficientes. Estima-se
que a participação de refrigeradores com idade
superior a 15 anos no estoque em uso seja de
4
aproximadamente
12% .
Isso
indica
prolongamento da utilização de equipamentos
com utilização de tecnologias ineficientes e com
1

Outro equipamento com grande participação é o
chuveiro elétrico. Cabe ressalvar que essas
participações representam as médias gerais para o caso
brasileiro, as quais podem variar quando as faixas de
renda são desagregadas.
2
CPFL [1] estimou essa participação em 29%. Silva
Junior [2] estimou essa participação em 30%.
3 O selo PROCEL (Programa de conservação de
eletricidade) indica ao consumidor a classificação de
consumo que se enquadra o equipamento que esta
sendo obtido.
4
Ver tabela 2.
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eficiência degradada. O consumo desses
5
equipamentos pode ser até 5 vezes superior aos
equipamentos novos com classificação A do selo
6
PROCEL .
No entanto, o país tem focado nesse problema e
tem realizado programas de substituição de
7
refrigeradores para populações de baixa renda .
Esses programas são implementados pelas
próprias concessionárias através de recursos
provenientes de 0,5% de sua receita operacional
8
líquida conforme determina a Lei 9.991. No
entanto, as empresas podem focar em outros
projetos ou programas para investirem seus
recursos como descreve Jannuzzi [3].
Nesse contexto, a análise qualitativa e quantitativa
do estoque de refrigeradores em relação às
condições econômicas dos domicílios permite
fundamentar a tomada de decisões de maneira
otimizada considerando ao mesmo tempo a
conservação de energia e a melhoria de
condições sociais das faixas de baixa renda.
Aumentar a eficiência do consumo de energia
prestando o mesmo serviço propicia vantagens
tanto pelo lado ambiental como econômico:
conservação de recursos naturais, redução do
potencial de degradação ambiental e da
necessidade de investimentos na expansão do
parque de geração de eletricidade.
As fontes de dados utilizadas neste trabalho são a
pesquisa PNAD [4] (Pesquisa Nacional de
Domicílios) para o período de 2001 a 2004 e a
pesquisa Ecoluz/PUC–RIO (ELETROBRAS/MME)
[5] para o ano de 2005. A Pesquisa Nacional de
Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é
uma pesquisa ampla que visa a obter dados
socioeconômicos da população brasileira tanto em
regiões com acesso à eletricidade quanto em
regiões que não possuem esse recurso. Os dados
são agregados por estados, regiões e Brasil.
Nessa pesquisa não existem especificações sobre
as características dos equipamentos, sua idade e
5

Esses equipamentos apresentam problemas como:
motor com defeito, porta com dificuldade para fechar,
congelador faz gelo demais, etc.
6
Por exemplo, a mesma refrigeração para um volume de
180 litros pode ser realizada por dois refrigeradores, um
classificado na categoria A do selo PROCEL, que
consome 20 kWh/mês ou por um refrigerador com 10
anos de uso com tecnologia antiga que consome 40
kWh/mês nas mesmas condições.
7
O Brasil realizou em 2006 sua primeira experiência em
programas de substituição de refrigeradores para
domicílios de baixa renda. Nesse programa foram
substituídos 14.500 equipamentos nos estados da Bahia
e Ceará na região Nordeste com um gasto total de
R$14.000.000
por
parte
das
concessionárias
distribuidoras de energia.
8
Estabelece os investimentos mínimos em eficiência
energética e P&D.
Espaço Energia

os hábitos de uso. Os dados são obtidos
gratuitamente na página do IBGE na internet.
A Pesquisa Ecoluz/PUC-Rio foi realizada em 17
Estados, no período de abril de 2004 a novembro
de 2005, contemplando 21 concessionárias que
correspondem a aproximadamente 95% do
consumo de baixa tensão (BT) no Brasil. Essa
pesquisa engloba maiores detalhes, identifica não
somente a posse do equipamento como a
pesquisa PNAD, mas também suas características
como marca, tipo, idade e hábitos de uso. No
presente trabalho não são identificadas as
concessionárias
pesquisadas,
estas
estão
agregadas em macro regiões.
O trabalho segue analisando as faixas de
rendimento mensal domiciliar e no item 3 avalia a
questão da posse de refrigeradores e a idade
desses equipamentos por faixas de renda.
Posteriormente é apresentada uma análise
detalhada das relações entre as faixas de renda e
a idade dos refrigeradores por região.

2

Os domicílios e as faixas de renda

Como cita Jannuzzi [6], desagregar a estrutura da
demanda de energia por faixas de renda é um
componente que oferece importantes estratégias
para o planejamento energético, por exemplo,
possibilita identificar quais as partes da sociedade
que não são atingidas pelas serviços de energia
ou que são mais afetadas pelos acréscimos dos
preços da energia.
O Brasil apresentou, segundo dados da pesquisa
PNAD (2004), aproximadamente 32% dos
domicílios nas faixas de renda com ganhos até
dois salários mínimos. Já na pesquisa Ecoluz/PucRio (2005), a participação desses domicílios foi de
aproximadamente 27%. Essa diferença entre as
pesquisas pode ser explicada pelo fato de que,
enquanto a pesquisa PNAD abrange as áreas
independentemente delas possuírem ou não
acesso à rede elétrica, a pesquisa Ecoluz/Puc-Rio
abrange somente áreas das concessionárias.
A região nordeste apresentou a pior distribuição
de renda segundo as duas fontes de dados.
Segundo o PNAD a região teve a maior
participação (~50%) dos domicílios nas faixas com
renda inferior a dois salários mínimos e apenas
15% dos domicílios apresentaram renda superior
a cinco salários mínimos. Já na pesquisa
Ecoluz/Puc-Rio (2005) destaca-se a faixa entre
um e dois salários mínimos, com cerca de 25%.
No caso da região Norte, a maior diferença está
na faixa inferior a um salário mínimo. Na pesquisa
PNAD,
a
participação
desta
é
de
aproximadamente
12%,
e
na
pesquisa
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Ecoluz/Puc-Rio é de 2%. A não ser pela troca de
posição entre as faixas 3 a 5 e 1 a 2, as pesquisas
revelaram o mesmo padrão de distribuição das
faixas de renda. A pesquisa Ecoluz/Puc-Rio revela
que 27% dos domicílios estão na faixa de 0 a 2
salários mínimos, enquanto que para a pesquisa
PNAD esse valor é de 35%.
A região Centro Oeste apresenta uma distribuição
de domicílios por faixas de renda com uma
concentração ligeiramente deslocada para as
faixas com renda acima de três salários mínimos,
aproximadamente
30%
dos
domicílios
apresentaram renda superior a cinco salários
mínimos. No entanto, ainda é grande a
participação das faixas com renda até dois
salários mínimos, 30% dos domicílios segundo os
dados do PNAD (2004) e 18% segundo dados da
pesquisa Ecoluz/Puc-Rio. Com relação às outras
faixas, pode-se dizer que elas seguem o mesmo
padrão em ambas as pesquisas, com destaque
para a faixa de três a cinco salários mínimos, com
maior participação em ambas as pesquisas.
A região Sul apresentou uma distribuição de renda
com maior participação de domicílios nas faixas
três a cinco (23% em média) e cinco a dez
salários mínimos (22% em média) diferindo
consideravelmente das regiões Nordeste, Norte e
Centro Oeste onde predominam as faixas com
renda inferior a dois salários mínimos. No Sul
essas faixas apresentaram participação média de
23% segundo a pesquisa PNAD (2004).

Participação (%) dos domicílios por classes de renda:
Brasil e Regiões - 2004 (PNAD)
Sem declaração
Sem rendimento
>20
10 a 20
5 a 10
3a 5
2a3
1a2
<1
0

3
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33

Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

Figura 1: Participação dos domicílios por faixa de renda:
Brasil e regiões - 2004
Fonte: PNAD/IBGE, 2004.

Participação dos domicílios por classes de renda:
Brasil e Regiões - 2005 (Ecoluz/Puc-Rio)
Sem declaração
>20
10 a 20

A distribuição dos domicílios por faixas de renda
para a região Sudeste apresentou o mesmo
padrão que a região Sul. Com maior participação
das faixas entre três e cinco e superior a cinco
salários mínimos. No ano de 2004, essas
participações
foram
de
23%
e
21%
respectivamente. Já o conjunto das faixas até dois
salários mínimos apresentou participação de
~22%, valor inferior ao da região Sul. A figura 1
ilustra a distribuição de domicílios por faixas de
renda conforme a pesquisa PNAD para o ano de
2004. A figura 2 ilustra a mesma distribuição
conforme dados da pesquisa Ecoluz/Puc-Rio
(2005).

5 a 10
3a5
2a3
1a2
<1
0%

10%

20%

30%

40%
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60%

Norte Centro Oeste Sul Nordeste Sudeste Brasil
Figura 2: Participação dos domicílios por faixa
de renda: Brasil e regiões - 2005
Fonte: Ecoluz/PUC-Rio, 2005.

3

Posse de refrigeradores

A penetração de refrigeradores nos domicílios no
ano de 2004 segundo dados do PNAD foi 88,1%.
No caso dos dados da pesquisa Ecoluz/PUC-Rio
para o ano de 2005 esse valor é de 95,8%. Essa
diferença é explicada principalmente pela
diferença de abrangência das pesquisas. Cabe
destacar que esses cálculos refletem somente o
primeiro refrigerador por residência no caso da
Espaço Energia
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pesquisa
Ecoluz/PUC-Rio,
os
demais
refrigeradores não foram considerados visando
não distorcer a penetração “por residência”, isso
acontece quando se divide o total de
refrigeradores pelo total de residências. A tabela 1
lista a penetração de refrigeradores segundo as
pesquisas consideradas para o Brasil e regiões.
Tabela 1: Penetração de refrigeradores (%) por regiões
nos domicílios brasileiros.
Ano
NE
N
SE
S
CO
2001 65,00 83,00 94,00 92,90 87,00
2002 67,60 84,00 94,70 94,50 89,30
2003 69,10 84,70 95,20 94,60 89,90
2004 70,70 85,70 95,60 95,00 90,40
2005 92,55 95,92 95,77 98,81 97,42
Fonte: PNAD (2001 -2004) e Ecoluz/PUC-Rio (2005).

No Nordeste, o desfavorável contexto de
distribuição de renda reflete-se diretamente na
penetração de refrigeradores. Em ambas as
pesquisas a região apresentou os piores
resultados. Em 2004, 30% das residências
pesquisadas pelo PNAD ainda não possuíam
refrigeradores.
Na região Centro Oeste, a ligeira melhora na
renda da população reflete-se diretamente no
acréscimo da penetração de equipamentos. No
caso da pesquisa ecoluz/Puc-Rio para o ano de
9
2005, a penetração de refrigeradores foi de
97,4%, sete pontos percentuais superior ao ano
de 2004 segundo o PNAD.
A região Sul apresentou a menor diferença entre
as pesquisas em relação aos anos de 2004 e
2005, sendo que na pesquisa PNAD esse valor foi
de 95% e para a pesquisa Ecoluz/Puc-Rio de
98,81%.
4

Idade dos refrigeradores

Segundo a pesquisa que abrange a área das
concessionárias supracitada, o Brasil possui
30,6% de seus refrigeradores em uso com idade
superior a dez anos, idade a partir da qual a
10
degradação da eficiência se intensifica [7] .
As regiões Nordeste e Centro Oeste puxaram para
baixo a média nacional da participação de
refrigeradores com idade superior a dez anos, o
que pode ser explicado pelo crescimento recente
da penetração nessas regiões. A região Sul, com
maior penetração, apresentou um parque de
refrigeradores um pouco mais velho. Nessa
região, 26,36% dos refrigeradores apresentaram
9

Contabilizando apenas o primeiro refrigerador por
residência.
10
Contabilizando apenas o efeito da idade estima-se
que a partir dos 10 anos os refrigeradores consumam no
mínimo 20% a mais de energia quando novos.
Espaço Energia

idade superior a dez anos, média superior à das
regiões Nordeste e Centro Oeste.
No Sudeste encontrou-se a maior participação de
refrigeradores com idade superior a dez anos
(~38%), de acordo com os dados da tabela 2.
Tabela 2: Participação de refrigeradores por idade: Brasil
e regiões
Idade
CO
N
NE
S
SE
Brasil
(Anos)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
1
5,9
6,5
8,6
2,5
7,3
6,4
2
6,2
6,7
7,6
1,6
7,9
6,4
3
15,0
13,6
9,1
2,8
9,4
9,4
4
15,1
10,4
6,8
7,4
7,5
8,6
5
12,5
12,4
9,4
10,1
8,1
9,8
6
11,3
8,8
12,6 16,5
6,9
10,4
7
3,3
2,9
7,2
12,8
5,4
6,4
8
6,5
6,5
9,5
16,8
6,7
8,9
9
1,4
2,1
3,8
2,8
2,4
2,6
10< x
14,3
16,6
16,5 19,4
20,8
18,5
<15
>15
12,11
8,12 13,17 8,34 6,91 17,08
Fonte: Ecoluz/Puc-Rio (2005).

5

A
correlação
entre
idade
refrigeradores e as faixas de renda

dos

O coeficiente de correlação é uma medida da
variabilidade de uma variável que é explicada pela
variabilidade da outra. Desse modo, essa
metodologia é utilizada no presente trabalho para
determinar quanto a variável renda impacta na
idade média dos equipamentos. Essa análise
fornece base para a tomada de decisões relativa a
programas de substituição de equipamentos para
baixa renda. A análise de correlação é realizada
11
para a variável idade média ponderada dos
refrigeradores em relação à classificação de renda
conforme a tabela 3.
Tabela 3 - Relação de índices e faixas de renda
relacionadas.
Índices Faixas de renda (salário mínimo)
1
<1
2
1a2
3
2a3
4
3a4
5
4a5
6
5a7
7
7 a 10
8
10 a 15
9
15 a 20
10
20 a 30
11
30 a 40
12
> 40

11

As quantidades de refrigeradores (f) são números
indicadores da intensidade de cada valor da variável
idade (X), elas funcionam como fatores de ponderação,
o que leva a calcular a média aritmética ponderada,
dada pela fórmula: Xm = i(xi.fi)/ ifi
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5.1 Região Nordeste

Nordeste - Média ponderada da idade dos refrigeradores por
faixa de renda

A região Nordeste apresentou a menor
participação de refrigeradores com idade superior
a dez anos (22,7%) sendo que aproximadamente
45% desse total está localizado nas faixas com
renda inferior a dois salários mínimos. Essa
relativa menor participação de refrigeradores
“mais velhos” pode estar relacionada com a tardia
e relativa baixa penetração de refrigeradores nos
domicílios dessa região, como descrito em seção
anterior.
Nesse contexto de alta demanda
reprimida por equipamentos, é de se esperar que
os refrigeradores sejam sempre reutilizados, o que
prolonga a utilização de equipamentos.

9
8
7

Anos

6
5
4
3

y = -0,4829x + 8,5593
R2 = 0,8585

2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Renda

Através da figura 3 percebe-se claramente a
concentração dos refrigeradores mais novos nas
faixas mais baixas de renda, assim como a
inexistência de refrigeradores com idade superior
a dez anos nas faixas de renda com classificação
superior a 9.

Figura 4: Região Nordeste: Média da idade dos
refrigeradores por faixa de renda.

5.2 Região Norte
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1

Na região Norte existe uma maior dispersão dos
refrigeradores com idade superior a sete anos
entre as várias faixas de renda, excetuando-se as
faixas de renda com classificação superior a 8.
Dentre os equipamentos com idade superior a dez
anos, 19% pertencem a faixas até 2, o que indica
uma menor concentração de equipamentos “mais
velhos” nessas faixas em relação à região
Nordeste. Existe nessa região uma queda mais
suave do que na região Nordeste, sendo que para
as faixas de renda mais altas, a partir da
classificação 8, a média de idade dos
equipamentos variou entre 6 e 3. A figura 5 ilustra
a distribuição de refrigeradores por idade e por
faixa de renda. A figura 6 ilustra a análise de
correlação entre essa variáveis.

Figura 3: Região Nordeste: Participação de
refrigeradores por idade e por faixa de renda.

Espaço Energia

3,00%

2,50%

% do total

Através da figura 4 verifica-se a forte correlação
existente entre a idade dos refrigeradores e a
2
renda. O coeficiente de determinação (R ), nesse
caso de 0,8585, indica uma grande dependência
da idade média dos equipamentos em relação a
faixas de renda. É clara a tendência de queda de
idade em relação ao acréscimo da renda. No
entanto, percebe-se uma real queda da idade
média a partir da faixa de renda com classificação
3, sendo que essa região possui idade média de
equipamentos
entre
7
e
7,5
anos
aproximadamente. Já para as faixas com alta
renda, verifica-se uma idade média entre dois e
três anos a partir da renda de classificação 10.
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Figura 5: Região Norte: Participação de refrigeradores
por idade e por faixa de renda.

Centro Oeste - Média ponderada da idade dos
refrigeradores por faixa de renda

Região Norte - Média ponderada da idade de refrigeradores
por faixa de renda
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Figura 8: Região Centro Oeste: Média da idade dos
refrigeradores por faixa de renda.

Renda

Figura 6: Região Norte: Média da idade dos
refrigeradores por faixa de renda

Nessa região, aproximadamente 65%
variabilidade da idade é dependente
variabilidade da renda.

da
da

5.3 Centro Oeste
Na região Centro Oeste verifica-se que 24% dos
refrigeradores com idade superior a dez anos
estão concentrados nas faixas de renda até 2. A
figura 7 ilustra a distribuição da participação (%)
do número de refrigeradores por idade e por faixa
de renda em relação ao total. A figura 8 ilustra a
análise de regressão da média ponderada da
idade dos refrigeradores por faixa de renda e
evidencia o comportamento decrescente da idade
média em relação à renda. Cabe notar que existe
neste caso uma forte queda até a faixa 7,
passando de ~ 8 anos na faixa 1 para ~ 4,5 anos
na faixa 7.

5.4 Região Sul
A análise da idade dos refrigeradores da
região Sul em relação às várias faixas de renda
evidenciou dois fatores importantes: 1) existe uma
maior participação de refrigeradores com idade de
oito anos que estão localizados nas faixas 4, 5, 6
e 7 e; 2) praticamente todos os refrigeradores com
idade superior a dez anos estão localizados nas
faixas 1, 2 e 3 conforme ilustra a figura 9. Cabe
ressaltar que esta região apresentou a maior
média de idade dos refrigeradores para as faixas 1
e 2, o que pode ser explicado pela maior
expectativa de vida útil devido à temperatura
média anual ser inferior à das outras regiões. A
figura 10 ilustra a correlação entre as variáveis
analisadas indicando que aproximadamente 76%
da variabilidade da idade é determinada pela
renda.
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Figura 7: Região Centro Oeste: Participação de
refrigeradores por idade e por faixa de renda.
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Figura 9: Região Sul: Participação de refrigeradores por
idade e por faixa de renda.
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Figura 12: Região Sudeste: Média de idade dos
refrigeradores por faixa de renda.

Figura 10: Região Sul: Média de idade dos
refrigeradores por faixa de renda
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5.5 Região Sudeste
Na região Sudeste a amplitude da idade dos
refrigeradores é maior, sendo que treze
questionários (0,36% do total) apresentaram
resposta de idade igual a quarenta anos. Existiu
também uma maior distribuição de refrigeradores
mais velhos pelas faixas de média renda, como
pode ser visto na figura 11. O comportamento da
curva que relaciona a média de idade dos
refrigeradores por faixa de renda evidenciou essa
maior dispersão de refrigeradores mais velhos
pelas faixas com maior renda. A análise de
correlação (figura 12) indica um baixo coeficiente
de determinação, nesse caso, aproximadamente,
apenas 30% da variação da idade pode ser
determinada pela variação da renda.

Conclusões

A análise qualitativa do estoque de refrigeradores
fornece dados estratégicos para a formulação do
planejamento energético. Nesse sentido, o
presente trabalho dá sua contribuição ao
descrever as correlações existentes entre a idade
dos equipamentos e as faixas de renda para cada
uma das macro regiões brasileiras.
Não é verificada grande disparidade entre as
regiões em relação à idade média por faixa de
renda, excetuando-se a região sudeste onde o
parque é mais antigo e por isso possui um
mercado de “segunda mão” mais desenvolvido.
Os fatores de correlação apresentaram-se altos
indicando forte dependência da idade dos
equipamentos em função das faixas de renda.
Nesse contexto, os programas de substituição de
refrigeradores para populações de baixa renda
podem ser eficazes para capturar significativos
potenciais
de
conservação
de
energia,
potencializando a manutenção de um parque de
equipamentos mais eficientes.

2,50%

2,00%

% d o to ta l

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%
3

5

7

9

11

34

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

Idade (Anos)

Figura 11: Região Sudeste: Participação de
refrigeradores por idade e por faixa de renda.
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No entanto, cabe ressalvar que a falta de
continuidade desses programas e a ausência de
outros mecanismos de políticas públicas para
incentivar um parque de equipamentos eficientes,
como analisa Melo [8] pode implicar na
continuidade do problema no longo prazo. Cabe
implementação desses
citar também que a
programas requer a avaliação de outros fatores,
como por exemplo: a viabilidade financeira das
substituições sob o enfoque da sociedade, como
analisa Jannuzzi [9] e a efetividade da
conservação de energia com esses programas.
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este efeito é o objetivo mais importante da
operação hidráulica dos reservatórios de Foz do
Areia e Segredo, após a preservação da
segurança das próprias barragens. Para tanto é
necessário quantificar corretamente esses efeitos
através de estudos do comportamento hidráulico
do trecho de rio envolvido. Apresenta-se a mais
recente revisão desses estudos, a qual demandou
grandes esforços na melhoria da modelagem e na
obtenção de melhores informações de campo
(topográficas e hidrológicas). Disso resultou um
cenário mais crítico que o dos estudos anteriores,
reforçando a importância dos métodos operativos
e dos parâmetros utilizados, também descritos
neste artigo.

!
"

Palavras-Chave: Operação Hidráulica, cheias em
União da Vitória, rio Iguaçu, Foz do Areia.
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Abstract: The Foz do Areia reservoir, under
certain combinations of events, may influence
flood levels in the cities of União da Vitória and
Porto União, located upstream. To avoid this
phenomenon constitutes the main purpose of the
hydraulic operation of the Foz do Areia and
Segredo reservoirs, after dams safety. To satisfy
these objectives, first have to correctly quantify
these effects by means of studying the hydraulic
behavior of the river reach between the cities and
the Foz do Areia reservoir. A description of the
recent version of these studies is shown, which
demanded significant efforts in modeling and
obtaining topographical and hydrological data. A
more critical scenery has resulted as compared to
former studies, emphasizing the importance of the
methods and parameters for the hydraulic
operation proposed in this paper.
Keywords: Reservoir Operation, floods in União
da Vitória, Iguaçu River, Foz do Areia.
Resumo: O reservatório de Foz do Areia, sob
certas combinações de eventos, pode influenciar
os níveis de enchente nas cidades de União da
Vitória e Porto União, situadas a montante. Evitar
Espaço Energia

Introdução

O aproveitamento hidrelétrico de Foz do Areia,
atualmente denominado “Governador Bento
Munhoz da Rocha Netto”, foi inicialmente previsto
nos estudos de inventário do rio Iguaçu, realizados
pela Canambra [1] entre 1966 e 1969, para operar
no nível máximo operativo igual à cota 688 m,
aproveitando uma queda bruta de 84 m. Em 1973,
a Copel obteve a concessão federal para a
exploração desse potencial hidrelétrico. Dois anos
depois, em 1975, foi aprovada pelo Departamento
Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE),
órgão extinto, a viabilidade técnica-econômica da
construção do aproveitamento hidrelétrico “Foz do
Areia – barragem alta”, com nível operativo
máximo normal na cota 744 m, aproveitando uma
queda bruta máxima de 142,3 m. Essa concepção
foi justificada pelo ganho na regularização do
deflúvio do rio Iguaçu, mesmo considerando a
desativação do aproveitamento hidrelétrico de
Salto Grande do Iguaçu (15,6 MW), existente
nesse trecho do rio, que aproveitava um desnível
de aproximadamente quinze metros, existente
entre as cotas 687 e 702 m [2].
Em julho de 1975 iniciaram-se os trabalhos para a
construção do aproveitamento hidrelétrico de Foz
do Areia. A primeira unidade geradora começou a
operar em modo comercial, cinco anos depois, em
outubro de 1980. Esse empreendimento dispõe de
quatro unidades geradoras, com potência total
efetiva de 1.676 MW. O reservatório formado, na
3
cota 742 m, possui um volume útil de 3.804 hm .
Desde o início do projeto desse aproveitamento,
havia preocupação com os efeitos do nível
máximo operativo, sobre os níveis de cheia nas
cidades de União da Vitória, no estado do Paraná,
e Porto União, no estado de Santa Catarina. Em
1976, a Milder-Kaiser Engenharia, empresa
projetista do aproveitamento, realizou uma revisão
dos estudos de remanso, tendo como base os
dados observados num evento de cheia ocorrido
ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

em outubro de 1975 [3]. Isso permitiu rever os
coeficientes de rugosidade adotados no estudo de
remanso realizado no início de 1975 [4]. Essa
revisão concluiu que o efeito sobre os níveis de
enchente nas cidades seria de 79 cm, ao invés
dos 33 cm estimados inicialmente, para o evento
de cheia decamilenar, caso o reservatório
estivesse na cota 744 m no pico da cheia. Naquela
época foi proposto um sistema de diques de terra
como obra de proteção contra esses acréscimos
de cheia nas cidades de União da Vitória e Porto
União. Essa idéia foi posteriormente abandonada.
O estudo de 1976 concluiu que a chance de
ocorrer um acréscimo no nível das cheias nas
cidades estaria condicionada à simultaneidade de
alguns fatores de difícil ocorrência. Dada a
baixíssima probabilidade desse evento, esse
estudo manteve o nível máximo normal de
operação na cota 744 m. A figura 1 apresenta a
localização dos reservatórios e das cidades.
Na época desses estudos de remanso, citados no
parágrafo anterior, dispunha-se de uma série
histórica no posto fluviométrico de União da Vitória
com dados do período de 1930 a 1975. Nesses 45
anos de observação a maior cheia observada
atingiu a cota de 747,77 m, em 1935. Entretanto a
maior vazão medida ocorreu na cota de 744,84 m,
no ano de 1946. Por esse motivo, prevaleciam, na
época dos estudos, incertezas na relação cotadescarga a partir da cota 744,80 m. As maiores
dificuldades desses estudos foram: a calibração
da rugosidade das planícies de inundação para
cotas superiores a 744,80 m; e a determinação
das condições de contorno de jusante do
escoamento, na região de Porto Vitória.
Durante
a
fase
de
construção
desse
aproveitamento, a Copel realizou o levantamento
de seções transversais adicionais na calha do rio
Iguaçu, e instalou diversos postos hidrométricos
no trecho de 26 km, entre União da Vitória e Porto
Vitória. O estudo de remanso divulgado

anteriormente ao enchimento do reservatório [5],
conduziu a uma extrapolação do ramo superior da
curva de descarga diferente dos resultados da
Milder-Kaiser em 1976. A Copel [5] concluiu que a
calha do rio Iguaçu em União da Vitória possuía
uma capacidade de descarga inferior a estimada
pela projetista. Essa conclusão conduziu a
diferenças significativas entre os estudos de
remanso de ambas as entidades, de forma que foi
adotado, para o reservatório de Foz do Areia, o
nível máximo normal de operação igual à cota
742 m. O estudo da Copel concluiu que o
reservatório só poderia operar na cota 744 m, se
houvesse um sistema de previsão de vazões
capaz de prever cheias, com suficiente
antecedência, de forma que o reservatório
pudesse ser rebaixado da cota 744 m antes da
ocorrência do pico da cheia em União da Vitória.
Somente no evento de cheia de 1983 foram
realizadas medições diretas de vazão, em cota
superior a 744,84 m, no posto fluviométrico de
União da Vitória. Nesse evento hidrológico o nível
máximo atingido em União da Vitória foi de 10,42
m, equivalente à cota 750,03 m. As várias
medições diretas de descarga, realizadas na faixa
de cotas de 744,50 a 749,60 m, permitiram o
conhecimento real do ramo superior da curva de
descarga do posto fluviométrico de União da
Vitória. Em 1985, a Copel realizou, de posse dos
dados coletados na cheia de 1983, uma revisão e
atualização do estudo de 1980 [6]. Nesse estudo
foram atualizadas as curvas de descarga naturais
dos postos fluviométricos desse trecho, e
revisados os cálculos de remanso. O estudo de
1985 [6] manteve as mesmas conclusões do
estudo de 1980, quanto à definição do nível
máximo normal de operação, e reforçou / verificou
a necessidade do rebaixamento antecipado do
reservatório, quando da ocorrência de cheias
nesse trecho do rio Iguaçu.

Figura 1: Localização dos reservatórios de Foz do Areia e Segredo; e das cidades de União da Vitória / Porto União.
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Em 1996, a Copel foi uma das entidades pioneiras
no Brasil, na utilização de sonares para medição
de vazão do tipo ADCP (“Acoustic Doppler Current
Profiler”). Esse tipo de aparelho resultou num
grande avanço na precisão das medições de
descarga líquida, diminuindo consideravelmente a
dispersão dos resultados desse tipo de
levantamento. Por esse motivo, após um período
de medições sistemáticas no posto fluviométrico
de União da Vitória, notou-se que as medições de
vazões tendiam, com pouca dispersão, para uma
região sob a curva de descarga ajustada em 1985,
fato que demonstrava claramente um ganho na
capacidade de descarga do rio Iguaçu, naquele
local, entre a metade da década de 80, e o final da
década de 90. Essa modificação foi atribuída à
intensa extração de areia, em regime comercial,
da calha principal do rio, nessa região. A
constatação dessas alterações no comportamento
hidráulico do rio Iguaçu, nas proximidades de
União da Vitória, motivou a realização de uma
reavaliação das características do escoamento do
Iguaçu nesse trecho.
2

O Projeto HG-175 – “Revisão do
Comportamento Hidráulico do Rio Iguaçu
entre União da Vitória e Foz do Areia”

em regime permanente, pode distorcer os níveis
obtidos ao longo de um dado evento de cheia. Os
estudos realizados em regime permanente partem
do princípio de que a desconsideração de tais
transientes não tem efeito sensível sobre a
avaliação de níveis do escoamento no trecho.
Além disso, a modelagem hidrodinâmica (regime
não-permanente) apresenta, em alguns casos,
distorções nos períodos de ascensão da cheia,
devido à não representatividade do real
armazenamento existente na calha principal e nas
planícies de inundação.
Nos modelos de regime permanente a superfície
livre do escoamento é modelada através de uma
equação diferencial ordinária, deduzida a partir do
equilíbrio das forças que agem num trecho
infinitesimal, de um dado canal [8]. Na equação (1)
estão considerados os efeitos da gravidade,
inércia e a resistência ao escoamento exercida
pelo leito do canal.

onde:

dy S o − S f
=
dx 1 − FR2

(1)

y = profundidade do escoamento;
x = distância ao longo do canal;
S0 = declividade do fundo do canal;
Sf = declividade da linha de energia;
FR = número de Froude.

Em meados do ano de 2001, a Copel contratou o
LACTEC – CEHPAR para realização de novos
estudos de escoamento no rio Iguaçu, entre União
da Vitória e Foz do Areia. Esse estudo,
denominado HG-175 [7], foi realizado ao longo do
ano de 2002. Neste trabalho foram realizadas:
uma extensa revisão bibliográfica de todos os
estudos de escoamento realizados nesse trecho
do rio Iguaçu; uma análise entre as vantagens e
desvantagens das modelagens de escoamento em
regime permanente e não-permanente; novos
levantamentos de seções transversais e novos
levantamentos altimétricos dos “zeros” das
estações fluviométricas desse trecho; verificação
das curvas de descarga naturais das estações
fluviométricas; além da modelagem numérica do
escoamento.

A modelagem em regime não-permanente é
realizada através de modelos hidrodinâmicos, que
se baseiam num sistema de equações diferenciais
parciais, deduzido a partir da consideração de um
balanço de massa num dado trecho de canal, e do
equilíbrio de forças (2ª lei de Newton) nesse
mesmo trecho. Este sistema de equações é
conhecido como "Equações de Saint-Vennant"
para
o
escoamento
não-permanente
unidimensional, composto das equações (2) e (3).
A primeira delas é chamada de equação da
continuidade, e a segunda é conhecida como
equação da quantidade de movimento [9]:

2.1 A escolha do tipo de modelagem do
escoamento

∂Q ∂ Q 2
∂y
+
+ gA
= gA( S o − S f )
∂t ∂x A
∂x

Ao longo das décadas de 1980 e 1990 diversos
estudos de escoamento foram realizados nesse
trecho do rio Iguaçu. Esses estudos seguiram as
duas
linhas
possíveis
de
modelagem,
representando o escoamento em regime
permanente ou em regime não-permanente. As
diferenças conceituais, que estão embutidas no
equacionamento matemático dos modelos,
geraram uma grande polêmica a respeito da
precisão das modelagens. Os autores dos estudos
realizados em regime não-permanente, afirmam
que
a
desconsideração
dos
transientes
hidráulicos, hipótese existente nas modelagens
Espaço Energia

∂A ∂Q
+
=q
∂t ∂ x

onde:

(2)
(3)

x = distância ao longo do canal;
t = tempo;
Q = vazão do escoamento;
A = área da seção transversal;
S0 = declividade do fundo do canal;
Sf = declividade da linha de energia;
y = profundidade do escoamento;
q = contribuição lateral ao canal;
g = aceleração da gravidade.

Para a representação física dos níveis de
escoamento, fazendo-se uso de uma modelagem
em regime permanente, é necessário que os
ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

termos característicos do escoamento nãopermanente sejam desprezíveis ao longo dos
eventos de cheia. Simplificando as equações de
”Saint-Vennant” é possível deduzir a equação
diferencial ordinária do regime permanente
gradualmente variado (1). Para isso é necessário
desprezar os termos de derivadas temporais das
equações de ”Saint-Vennant”.

Considerando a equação (12), e substituindo-a no
segundo termo da equação (11) pode-se escrever:

2

∂Q
=q
∂x

(4)

(5)

Na equação da quantidade de movimento (3) o
primeiro termo deve ser considerado nulo:

∂Q
=0
∂t

(6)

Com essa consideração e expandindo o segundo
termo da equação da quantidade de movimento
(3), esta pode ser escrita da seguinte forma:

Q ∂Q Q 2 ∂A
∂y
− 2
+ gA
= gA ( S o − S f ) (7)
A ∂x A ∂x
∂x

2

Substituindo-se (5) no primeiro termo da
equação (7) tem-se como resultado a equação (8).

2

Qq Q ∂A
∂y
− 2
+ gA
= gA ( S o − S f ) (8)
∂x
A
A ∂x
2

Considerando-se que ∂A = B ( y ) ∂y , o segundo
termo da equação (8) pode ser escrito em termos
da derivada da profundidade em relação à variável
independente "x", resultando na equação (9).

2

Qq Q 2 ∂y
∂y
− 2 B
+ gA
= gA ( S o − S f ) (9)
A
A
∂x
∂x

Dividindo todos os termos da equação (9) pelo
produto “gA”, resulta:

2 Qq
1 Q 2 ∂y ∂y
−
B
+
= S o − S f (10)
gA A g ⋅ A A 2 ∂x ∂x

Qq BQ 2 ∂y ∂y
2 2−
+
= So − S f
gA
gA3 ∂x ∂x
Sendo:
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FR2 =

B ⋅Q2
g ⋅ A3

(11)

(12)

(

)

(13)

Organizando-se os termos de (13):

Na equação da continuidade (2), a simplificação
da derivada da área em relação ao tempo (4)
resulta que a variação longitudinal de vazões é
necessariamente igual à contribuição lateral (5):

∂A
=0
∂t

Qq ∂y
+
1 − FR2 = S o − S f
2
gA
∂x

∂y
2Qq
1 − FR2 = S o − S f −
gA 2
∂x

(

)

(14)

A contribuição lateral a um dado trecho de canal
pode ser desprezada (15). Esse incremento de
vazão
pode
ser
modelado
através
da
consideração de vazões diferentes a jusante e a
montante desse trecho finito. Dessa forma:

q=0

(15)

2⋅Q ⋅q
→0
g ⋅ A2

(16)

Considerando-se a hipótese (15), e desprezando
definitivamente as derivadas temporais de (4) e
(6), a derivada parcial da equação (14) pode ser
escrita como derivada ordinária, resultando na
equação diferencial ordinária de primeira ordem
que rege o perfil da superfície livre de
escoamentos
em
regime
permanente
gradualmente variado (17), idêntica à equação (1).

dy S o − S f
=
dx 1 − FR2

(17)

A validade da hipótese de desconsideração das
derivadas temporais das equações de ”SaintVennant” foi verificada no projeto HG-175, para o
trecho do rio Iguaçu em questão, através de
resultados numéricos de uma modelagem
hidrodinâmica, cuja metodologia, resultados e
descrições podem ser encontrados em [10]. Com
os dados dessa modelagem foram calculados os
valores numéricos de todos os termos das
equações citadas, ao longo do evento de cheia de
1983. A análise demonstrou que para o caso do
rio Iguaçu, as derivadas temporais, relações (4) e
(6), têm valores desprezíveis ao longo do período
do evento de cheia, com exceção de certos
instantes de tempo, que equivalem aos trechos de
ascensão dos hidrogramas, nos quais os valores
se mostram diferentes de zero, porém pouco
significativos.
Além dessa análise, foi realizada a determinação
da velocidade de propagação de ondas dinâmicas
no trecho em estudo, com o objetivo de obter
noções do tempo necessário para percorrer esse
trecho. Foram consideradas ondas positivas de
montante e jusante em várias situações de
escoamento. No caso do trecho em estudo as
ondas dinâmicas podem se originar devido a
ISSN: 1807-8575 – Número 08 – Abril 2008

manobras de comportas na barragem de Foz do
Areia, ou devido a variações nas vazões
turbinadas. A formulação matemática da
velocidade dessas perturbações [8] é fornecida
pela equação (18).

gL
2π y
tanh
L
2π

c=
onde:

(18)

c = celeridade da onda;
g = aceleração da gravidade;
L = comprimento de onda;
y = profundidade do escoamento.

A celeridade da onda "c" é definida como a
velocidade relativa de propagação em relação ao
meio líquido, enquanto que a celeridade absoluta
da onda "VW" é a velocidade medida em relação
às margens do canal. A relação entre essas duas
velocidades, no escoamento unidimensional, é
dada pela equação (19).

VW = V ± c
onde:

(19)

VW = velocidade em relação ao canal;
V = velocidade do meio líquido;
c = celeridade da onda.

No caso de águas rasas, onde o comprimento da
onda é muito maior que a profundidade do
escoamento, a tangente hiperbólica da equação
(18) tende para o valor do argumento, conforme a
aproximação da relação (20):

tanh

2π y 2π y
≈
L
L

(20)

Substituindo-se (20) em (18) a celeridade da onda
para águas rasas resulta:

c= gy

(21)

A formulação (21) foi aplicada ao trecho entre
União da Vitória e Foz do Areia, tendo como base
as seções transversais do canal e os perfis de
superfície livre calculados para vazões na faixa de
3
100 a 5.000 m /s. Com esses subsídios realizouse uma integração numérica, tendo como base a
equação (21), determinando-se o tempo total de
propagação de uma perturbação no trecho
analisado. Concluiu-se que para o trecho entre
Foz do Areia e as corredeiras de Porto Vitória
(79 km), o tempo de propagação apresenta um
valor médio entre 69 e 70 minutos, podendo este
valor ser representativo para as ondas dinâmicas
de jusante. Para o segundo trecho, entre as
corredeiras e União da Vitória (26 km), a variação
do tempo de propagação de uma onda de jusante
é maior, oscilando entre 72 e 95 minutos, com
valor médio de 84 minutos. Numa hipótese de
influência do reservatório nos níveis do
Espaço Energia

escoamento a montante das corredeiras, o tempo
de propagação de uma perturbação causada por
um rebaixamento, ou um aumento imediato de
vazões defluentes no reservatório, é de
aproximadamente 2,5 horas entre a barragem de
Foz do Areia e o posto fluviométrico de União da
Vitória. Dessa forma os erros de níveis obtidos
pela desconsideração dos transientes hidráulicos
têm influência num curto intervalo de tempo, da
mesma ordem de grandeza do tempo de
propagação das perturbações.
A análise dos cenários de escoamento, entre o
reservatório e as cidades, considerando a
modelagem em regime permanente, pode atingir a
precisão da modelagem não-permanente se
consideradas as peculiaridades de cada modelo. A
calibração de um modelo em regime permanente
não exige tantos dados como no caso de um
modelo em regime não-permanente. Além disso, a
complexidade de tais modelagens é diferente. Em
regime permanente a modelagem de níveis pode
atingir grande precisão nesse trecho. As
modelagens hidrodinâmicas são dificultadas pela
existência do regime supercrítico em Porto Vitória,
e pela existência de grandes planícies laterais e
longos vales de afluentes com suas planícies de
inundação. Essas características topográficas
causam uma subestimativa entre o volume real de
armazenamento e o volume considerado pelas
seções transversais fornecidas a um modelo
hidrodinâmico. Por essa razão, as modelagens
hidrodinâmicas realizadas nesse trecho, tendem a
adiantar a ascensão das cheias em algumas
horas, tornando a precisão do método da mesma
ordem da precisão das modelagens em regime
permanente.
Por essas razões, as modelagens de escoamento
realizadas no projeto HG-175 foram realizadas em
regime permanente, através do uso do modelo
HEC-RAS [11]. Além das questões levantadas no
parágrafo anterior, a modelagem em regime
permanente tem a vantagem de fornecer
resultados de mais simples interpretação, quando
comparados aos resultados de uma modelagem
hidrodinâmica. Esse aspecto é um fato
extremamente positivo considerando que os
resultados deste estudo tinham como objetivo
estabelecer uma linguagem de informação /
comunicação entre a Copel, e as populações das
regiões de União da Vitória (PR) e Porto União
(SC), a ser utilizada em tempo real.
2.2 Levantamento de dados no rio Iguaçu
As medições de descarga líquida realizadas a
partir do ano de 1996 no posto fluviométrico de
União da Vitória, com o uso do sonar ADCP,
demonstraram uma mudança na capacidade de
escoamento desse trecho do rio Iguaçu. Esse fato
motivou a realização de novos levantamentos de
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O levantamento de seções transversais foi
executado com o uso do sonar ADCP, e realizado
somente nos segmentos da calha principal do rio,
considerando a hipótese de que não houve
modificações nas planícies de inundação. Dessa
maneira, foram realizados sistematicamente 21
levantamentos na calha principal do rio Iguaçu,
entre União da Vitória e as corredeiras de Porto
Vitória. O trabalho consistiu na realização de
varreduras no local da seção transversal, das
quais resultavam “nuvens” de pontos no espaço
tridimensional. Estes dados foram processados
por meio de um software do tipo CAD, no qual
foram determinadas as curvas de nível do fundo
do rio, nos locais das seções. De posse dessa
representação foram determinadas as seções
transversais médias desses locais da calha
principal.
Paralelamente ao levantamento de seções
transversais foi realizado um nivelamento
geométrico de segunda ordem (melhor precisão),
com o objetivo de verificar a cota do “zero” das
estações fluviométricas existentes nesse trecho do
rio Iguaçu. Essas informações serviram de base
para a calibração da rugosidade da calha principal
e das planícies de inundação no modelo de
escoamento HEC-RAS. Essas cotas foram
levantadas anteriormente em duas datas distintas:
em 1980, e em 1994. Entretanto, existiam
diferenças significativas entre os dados desses
levantamentos. O caminhamento topográfico de
37 km, realizado em maio de 2002, entre as
estações fluviométricas de União da Vitória e “R6
– Barra do Jangada”, serviu para verificação dos
dados dos dois levantamentos anteriores, que
apresentavam diferenças de até 16 centímetros.
2.3 Calibração da rugosidade do leito principal
e das planícies de inundação do rio Iguaçu
O modelo de escoamento utilizado faz uso do
coeficiente de rugosidade de Manning para
modelar as perdas de energia ao longo do canal.
A equação da resistência considerada pelo HECRAS é apresentada na equação (22). Essa
relação, no caso específico do trecho do rio Iguaçu
a montante das corredeiras de Porto Vitória, é
aplicada distintamente nas planícies de inundação
do rio, e em sua calha principal. Isso exige a
calibração de rugosidades diferentes ao longo de
uma mesma seção transversal.

V =
onde:

1 2 / 3 1/ 2
Rh S f
n

V = velocidade média na sub-seção;
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(22)

n = coeficiente de rugosidade de Manning;
Rh = raio hidráulico da sub-seção transversal;
Sf = declividade da linha de energia.

A calibração do modelo de escoamento foi
realizada entre Foz do Areia e as corredeiras de
Porto Vitória (79 km), e entre as estações de Porto
Vitória e União da Vitória (26 km), por duas
finalidades: permitir a extrapolação do ramo
superior da curva de descarga de União da Vitória
3
para vazões superiores a 2.400 m /s e possibilitar
o cálculo da superfície-chave de descarga para as
estações de Porto Vitória e União da Vitória.
Essa calibração foi baseada em perfis
longitudinais de regime natural entre a barragem
de Foz do Areia e as estações linimétricas
existentes no trecho até a cidade de União da
Vitória. O comportamento da rugosidade da calha
principal e das planícies de inundação, em função
da vazão, são inversos. A rugosidade na calha
principal obedece uma curva de variação na qual
para pequenas vazões a rugosidade é alta,
decrescendo com o aumento da vazão até atingir
um patamar
de valor
constante.
Esse
comportamento se deve ao fato do raio hidráulico
do escoamento crescer com o aumento da vazão.
Conseqüentemente a rugosidade relativa da calha
principal diminui com o aumento da vazão,
caracterizando a curva de rugosidade apresentada
na Figura 2. Nas planícies de inundação a
rugosidade cresce com o aumento da vazão,
desde o último valor obtido na calha principal até
valores da ordem de 0,3. O aumento da
rugosidade, com o aumento da vazão, deve-se as
características da rugosidade nas planícies. Com
a elevação da cota do escoamento nas planícies,
o raio hidráulico não aumenta consideravelmente
como no caso da calha principal, devido ao
crescimento da área de escoamento não superar o
crescimento do perímetro molhado nas planícies
de inundação. Além disso, com a elevação do
nível d'água a resistência é aumentada, no caso
das planícies em regiões urbanizadas, pela
existência de obstáculos artificiais, como
construções, e pela densidade da vegetação
encontrada nas planícies de regiões rurais.
0,40
Coeficiente de Rugosidade de Manning - "n"

seções transversais no trecho de 26 km entre
União da Vitória e as corredeiras de Porto Vitória,
com o objetivo de subsidiar os estudos de
escoamento realizados no projeto HG-175.
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Figura 2: Curvas de rugosidade obtidas no
trecho a montante das corredeiras.
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2.4 Determinação das superfícies-chave de
descarga para os postos fluviométricos de
União da Vitória e Porto Vitória

752
751
Cota em União da Vitória (m )

A avaliação do remanso do reservatório de Foz do
Areia sobre os níveis de escoamento na região de
União da Vitória tem como fator complicador, a
existência das corredeiras de Porto Vitória, que
em condições naturais ocasionam uma mudança
de regime de escoamento nesse local. Essa
condição causa grandes transtornos nas
modelagens de escoamento, pois a representação
dos níveis e da perda de carga existente no
ressalto hidráulico, formado em condições
naturais,
é
extremamente
complexa nas
modelagens matemáticas.

Devido aos problemas originados por essas
corredeiras, os estudos de remanso foram
originalmente desenvolvidos em trechos: entre a
Barragem de Foz do Areia e Porto Vitória; e entre
Porto Vitória e União da Vitória. Essa configuração
foi aplicada originalmente nos estudos da Copel,
na década de 1980 [5] e [6], e mantidos no projeto
HG-175 [7].
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Figura 4: Superfície-chave do posto
fluviométrico de União da Vitória.

A avaliação do remanso em cada um desses
trechos é realizada pela determinação da
superfície-chave de descarga, nos postos
fluviométricos existentes a montante de cada um
dos trechos. As superfícies-chave são uma
representação dos níveis de escoamento em dado
local, para várias hipóteses de restrição de nível
de jusante. Isso forma um gráfico de descarga, no
qual se encontra a curva de descarga natural, e
acima dela, diversas curvas parametrizadas em
função do nível considerado como condição de
contorno de jusante do trecho analisado. A figura 4
apresenta a superfície-chave determinada para o
posto fluviométrico de União da Vitória.

Figura 3: Corredeiras de Porto Vitória.
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746,5
746,0
745,5
Cota na R5 - Porto Vitória (m)

A representação da perda de carga do trecho das
corredeiras de Porto Vitória é agravada pela
característica bidimensional do fluxo na região. A
ocorrência da profundidade crítica se faz
aproximadamente um quilômetro a jusante da
estação de Porto Vitória. A jusante desse ponto o
escoamento
em
regime
natural
é
predominantemente supercrítico. Nesse trecho o
fluxo escoa através de canais existentes entre
blocos de rocha que afloram na superfície livre do
escoamento, com direção longitudinal aleatória.
Esses canais são interrompidos por pequenos
"degraus". Essa configuração se desenvolve por
aproximadamente 500 m ao longo da corredeira,
até atingir uma região com uma queda da ordem
de 1 m, onde o fluxo é redirecionado para uma
região de grande turbulência próxima à margem
direita. Para pequenas vazões ocorre uma
sucessão de regimes ao longo da corredeira.
Cada um desses "degraus" controla um pequeno
trecho em regime fluvial a montante, seguido de
uma pequena soleira natural, e de um ressalto
hidráulico. Em seguida inicia-se uma nova
configuração desse tipo. Para grandes vazões, a
altura desses "degraus" se torna pequena perante
a lâmina da água escoada, e o que se observa é
um fluxo torrencial contínuo ao longo da corredeira
(figura 3).
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Figura 5: Superfície-Chave do posto
fluviométrico de Porto Vitória.

A figura 5 apresenta a superfície-chave do posto
fluviométrico de Porto Vitória, localizado a
montante das corredeiras de mesmo nome. No
gráfico nota-se uma característica diferente da
figura 4. Nota-se que para Porto Vitória, as curvas
paramétricas são interceptadas pela curva de
descarga natural desse posto, numa dada vazão.
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Entretanto, em altas vazões, as curvas novamente
aparecem na parte superior direita do gráfico,
demonstrando um remanso nesse posto para
grandes vazões. Esse fato se deve ao
comportamento do canal existente logo a jusante
das corredeiras, que para grandes vazões, volta a
afogar o regime natural das corredeiras, devido à
grande perda de energia “Sf” nesse trecho.
De modo a resumir os resultados dos estudos de
remanso, na questão de influência do reservatório
nos níveis de escoamento nas cidades de União
da Vitória (PR) e Porto União (SC), foi idealizada a
figura 6, com base nos resultados das figuras 4
e 5. O gráfico apresenta uma curva, que equivale
ao nível máximo possível no reservatório de Foz
do Areia, em função da vazão no trecho de União
da Vitória, para que não ocorram acréscimos
artificiais de nível no escoamento nesse trecho. As
regiões acima dessa função representam
situações de escoamento nas quais o reservatório
estaria aumentando os níveis de cheia nas
cidades de União da Vitória (PR) e Porto União
(SC). No canto superior esquerdo do gráfico
apresenta-se uma região de influência do
reservatório, porém dentro da área desapropriada
pela Copel. A região inferior do gráfico, delimitada
abaixo da função, representa situações naturais
de escoamento, nas quais o reservatório não tem
influência sobre os níveis de escoamento.
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Figura 6: Limites de influência do reservatório
de Foz do Areia sobre os níveis de escoamento
em União da Vitória.

As duas funções apresentadas na figura 6
equivalem aos limites de influência do reservatório
de Foz do Areia sobre os níveis de escoamento
em União da Vitória que resultaram dos estudos
da Copel em 1985 [6] e do CEHPAR em 2002 [7].
Nota-se que os resultados mais recentes
representam uma função mais restritiva para a
operação do reservatório de Foz do Areia, pois
para uma dada vazão, é necessário que o nível do
reservatório esteja mais baixo do que o previsto no
estudo de 1985. A diferença se deve a alteração
na curva de descarga do rio Iguaçu em União da
Vitória, que ocorreu devido à extensa atividade de
extração de areia existente no leito do rio no
período de tempo entre os estudos. A alteração no
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comportamento hidráulico do rio Iguaçu demonstra
a alta sensibilidade da operação do reservatório
de Foz do Areia, em função de mudanças no
comportamento do Iguaçu nas proximidades de
União da Vitória, e ressalta a importância da
precisão dos estudos de remanso.
3

A operação hidráulica integrada dos
reservatórios de Foz do Areia e Segredo –
“Software FASG”

Na operação hidráulica de um reservatório isolado,
ou sistema de reservatórios, a segurança das
barragens é fundamental. Secundariamente a
esse princípio básico, procura-se não agravar os
efeitos das cheias em relação às condições
naturais, isto é, aquelas que prevaleciam antes da
construção dos reservatórios.
Para atender a essas condições a operação
hidráulica dos reservatórios de Foz do Areia e
Segredo é realizada de forma integrada através da
aplicação do software “FASG”, que sintetiza as
regras operativas determinadas através de
estudos de simulação com cheias do passado, e
com a “cheia de projeto”, através de um algoritmo
computacional. Esse programa, desenvolvido na
Copel, área de hidrologia (antiga CNHO), no início
da década de 1990 [12], fornece as decisões de
manobras de comportas para ambos os
reservatórios, quando alimentado com dados
hidrológicos
e
energéticos
desses
dois
aproveitamentos hidrelétricos. O software é
utilizado continuamente, em tempo real, no centro
de operação da empresa.
A operação hidráulica integrada dos dois
reservatórios tem por objetivos secundários:
maximizar o rebaixamento do reservatório de Foz
do Areia, de forma a minimizar o risco de
acréscimos nos níveis de cheia nas cidades a
montante, em relação às condições naturais;
reduzir possíveis efeitos adversos sobre as
restrições de jusante (inundação da casa de força
da UHE Salto Santiago / inundações na
confluência com o rio Paraná). O principal
algoritmo do “FASG” executa a tarefa de
rebaixamento do reservatório de Foz do Areia,
quando as previsões de vazão afluente em União
da Vitória, ou em Foz do Areia, atinjam valores
que permitam a posterior recuperação do
reservatório, considerando as metas préestabelecidas de produção de energia. Esse modo
de operação reduz drasticamente a probabilidade
de que esse reservatório venha a influenciar os
níveis de cheia a montante.
3.1 O rebaixamento do reservatório de Foz do
Areia
A determinação dos hidrogramas afluentes
previstos para União da Vitória e Foz do Areia
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permite que se estimem os volumes afluentes
mínimos que podem ser considerados na futura
recuperação do reservatório. Essa metodologia
considera os hidrogramas previstos nestes dois
locais, devido à diversidade hidrológica das cheias
ao longo da bacia do Iguaçu. A baixa declividade a
montante de União da Vitória, combinada com a
maior área de drenagem, determina cheias de
grande duração, com ascensões e recessões
lentas. Em oposição, a bacia incremental entre
Porto Vitória e Foz do Areia, com alta declividade,
faz com que as cheias geradas na região tenham
rápidas ascensões e recessões. Em alguns
eventos históricos, a contribuição dessa bacia
2
incremental, de aproximadamente 5.000 km de
área de drenagem, foi superior ao valor da
contribuição de toda a área de montante, que tem
2
área de drenagem da ordem de 24.000 km .
O hidrograma previsto pelo “FASG” em União da
Vitória é composto de dois horizontes. No primeiro
horizonte (48 horas) são utilizadas previsões de
vazão de curto prazo. A partir desse ponto é
considerada
uma
“recessão
crítica”
nos
hidrogramas. Essa hipótese garante que os
volumes afluentes previstos são os mínimos
volumes futuros, garantindo assim a recuperação
do volume vazio do reservatório na fase de
recessão da cheia.

vazão
D

C

Recessão Crítica em
União da Vitória

B
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E(tE = tA + 48h)
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Figura 7: Hidrograma previsto em União da Vitória.

A figura 7 ilustra a sistemática de previsão de
vazões em União da Vitória. Os pontos B, C, D e E
são previsões para horizontes de 12, 24, 36 e 48
horas, feitas a partir do último horário com
observação de vazão (ponto A) no posto
fluviométrico de União da Vitória. As previsões são
realizadas através de um modelo estocástico do
tipo ARIMA (Auto-Regressivo Integrado de Médias
Móveis), desenvolvido no CEHPAR – Projeto HG51 [13], em 1986. As vazões são previstas pelas
equações recursivas (23) a (26):
Qˆ UV (+ 12 h ) = 1, 42 QUV − 0, 25 QUV (− 12 h ) − 0,17 QUV (− 24 h )
Qˆ UV (+ 24 h ) = 1,76 QUV − 0,53 QUV (− 12 h ) − 0, 24 QUV (− 24 h )
Qˆ UV (+ 36 h ) = 1,97 QUV − 0,68 QUV (− 12 h ) − 0, 29 QUV (− 24 h )
Qˆ (+ 48 h ) = 2,12 Q − 0,79 Q (− 12 h ) − 0,32 Q (− 24 h )
UV
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UV

UV

UV

onde:

Qˆ UV (t ) = vazão prevista em União da Vitória
no instante “t”;
QUV (t ) = vazão observada em União da
Vitória no instante “t”.

A partir do ponto E, da figura 7, aumentam as
incertezas das previsões do modelo estocástico
ARIMA. Por esse motivo, as vazões após esse
ponto são consideradas em regime de recessão,
com a consideração de uma “curva de recessão
crítica”. Tal função representa a “envoltória
inferior” das recessões dos hidrogramas de cheias
históricas observadas em União da Vitória, sendo
definida pelo CEHPAR, no projeto HG-51 –
“Avaliação do Armazenamento Natural na Bacia
do Rio Iguaçu” [14].
A definição do máximo rebaixamento a ser
realizado no reservatório de Foz do Areia é
realizada através da integração do volume
excedente das vazões previstas futuras, volume
representado pela área hachurada da figura 7. O
UV
volume excedente V EX
é o volume disponível no
futuro, descontadas as vazões necessárias para
produção de energia, que são consideradas
constantes, e no máximo igual à vazão de máximo
engolimento das turbinas. Comumente essa vazão
é considerada inferior ao valor máximo, igual ao
valor médio de turbinamento, pois considera
possíveis
indisponibilidades
de
unidades
geradoras.
A mesma integração do volume excedente, no
hidrograma previsto de União da Vitória (figura 7),
é realizada de forma análoga para o hidrograma
afluente previsto na seção da barragem de Foz do
Areia. A única diferença consiste na previsão de
vazões futuras nesse local, que devido à rápida
resposta da bacia incremental, é de difícil
previsibilidade. Por esse motivo a última vazão
afluente observada é considerada como previsão
futura por um período de tempo igual ao intervalo
de decisão do modelo. A partir desse instante é
considerada a curva de recessão crítica de vazões
para a seção da barragem de Foz do Areia. O
FA
volume excedente do hidrograma V EX é calculado
considerando a mesma previsão de vazões
turbinadas. Dessa forma a defluência ao
reservatório de Foz do Areia é definida como a
máxima defluência obtida pelo cálculo do volume
excedente pelos hidrogramas previstos em União
da Vitória e Foz do Areia. Essa hipótese,
representada pela equação (27), considera a
escolha pela maior disponibilidade hídrica entre a
bacia hidrográfica a montante de União da Vitória
e a bacia como um todo até Foz do Areia.

D
onde:

'
FA

= máx

(D

UV
FA

, D

FA
FA

)

(27)

'
D FA
= defluência a ser implementada em Foz do
Areia para rebaixamento ou recuperação do
reservatório;
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UV
D FA
= defluência em Foz do Areia considerando o
volume excedente calculado no hidrograma
de União da Vitória;
FA
D FA
= defluência em Foz do Areia considerando o
volume excedente calculado no hidrograma
de Foz do Areia.

A operação do reservatório de Foz do Areia
consiste em tentar igualar o volume vazio do
reservatório “Vv”, abaixo da cota 742 m, ao
volume excedente dos hidrogramas de União da
Vitória e Foz de Areia. Essa operação deve ser
realizada dentro de um intervalo de tempo de
rebaixamento “∆tREB”, contado a partir do instante
presente, cuja duração é função da cota do
reservatório, sendo mais curto quando o
reservatório encontra-se em cotas mais próximas
ao nível máximo normal. A vazão a ser defluida,
conforme a decisão formulada pela equação (27),
provém das fórmulas (28) e (29):
UV
V EX
− VV
+ Qˆ FA
∆ t REB

(28)

V EXFA − VV
=
+ Qˆ FA
∆ t REB

(29)

UV
D FA
=

D
onde:

FA
FA

Q̂ FA

= vazão prevista em Foz do Areia;

UV
V EX

= volume excedente determinado
hidrograma previsto em União
Vitória;
= volume excedente determinado
hidrograma previsto em Foz
Areia;
= volume vazio no reservatório
Foz do Areia;
= intervalo de tempo para
rebaixamento do reservatório.

V EXFA
VV

∆ t REB

no
da
no
do
de
o

3.2 Reservatório equivalente em Segredo
A operação de rebaixamento do reservatório de
Foz do Areia é realizada coordenadamente com a
operação do reservatório de Segredo, tarefa que
traz benefícios para operação da cascata de
reservatórios da bacia do Iguaçu. Nas decisões de
operação do software “FASG” é adotado um
“diagrama de operação normal” [15] considerando
um “reservatório equivalente” em Segredo, de
modo a adiantar as operações de aumento de
defluência nesse reservatório. O emprego desse
diagrama aumenta a chance de que o volume
vazio do reservatório de Segredo seja utilizado
para o abatimento do pico da cheia.
Para a determinação da vazão defluente em
Segredo considera-se o volume vazio existente
nos dois reservatórios (Foz do Areia e Segredo), a
vazão afluente natural em Segredo, e a curva de
recessão crítica das vazões naturais em Segredo.
De modo análogo ao realizado em Foz do Areia,
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avalia-se o mínimo volume que pode afluir no
futuro, e define-se a vazão defluente em Segredo,
de forma que o volume mínimo futuro seja
igualado ao volume ainda vazio no reservatório
“equivalente”. Essa vazão “D’SG” pode ser
interpretada como a máxima defluência, que
implementada no reservatório de Segredo, ainda
garante a ocupação total dos volumes vazios a
montante, para todas as recessões históricas.
Mesmo defluindo tal vazão, com os reservatórios
abaixo dos níveis máximos normais, o
“reservatório
equivalente”
pode
ser
dito
“virtualmente cheio”.
3.3 Determinação das defluências em Foz do
Areia e Segredo
As defluências dos dois reservatórios são
decididas em conjunto, satisfazendo as exigências
da conservação de massa, e as restrições
impostas pela máxima vazão defluente a jusante
do sistema “Foz do Areia-Segredo”. Essa última
condição tem por finalidade evitar que a operação
de rebaixamento de Foz do Areia induza
vertimentos em Segredo que superem os valores
de afluências, que seriam observadas em
condições naturais neste último reservatório. Esta
última condição é uma das premissas básicas que
regem as regras de operação de reservatórios.
Conforme descrição do item 3.1 a vazão defluente
do reservatório de Foz do Areia, devido à
necessidade de rebaixamento do reservatório, é
determinada pela equação (27), conjuntamente
com os resultados das equações (28) e (29). Além
da condição de rebaixamento, duas outras
hipóteses influem na decisão de defluência em
Foz do Areia. A primeira delas refere-se à
limitação dessa defluência, devido à restrição
imposta à defluência de Segredo, que não deve
ultrapassar o valor máximo previsto para
condições naturais. Esta condição é modelada
pela equação (30):

V * − V SG
''
D FA
= max Qˆ SG + SG
− Qˆ FA / SG
∆t
onde:

(30)

''
D FA

max

= defluência máxima em Foz do
Areia considerando a limitação de
defluência em Segredo;
Q̂ SG = máxima vazão prevista em
Segredo;
*
V SG
= volume correspondente ao nível
máximo normal em Segredo;
V SG = volume armazenado no
reservatório de Segredo;
∆ t = intervalo de decisão;

Qˆ FA / SG

= previsão de vazões na bacia
incremental entre Foz do Areia e
Segredo.

A vazão defluente em Foz do Areia, para controle
do nível máximo, é definida pela equação (31):
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onde:

*
V − V FA
'''
D FA
= Qˆ FA + FA
∆t

' ''
D FA

Q̂ FA

bacia do Iguaçu; e as cheias de projeto dos
aproveitamentos hidrelétricos [16]. Essa tarefa foi
realizada com o uso do software denominado
“SIMFASG”, que submete o algoritmo do “FASG”
ao longo de todo o período do evento de cheia. As
simulações aplicam o algoritmo para cada
intervalo de decisão, reproduzindo a aplicação em
tempo real. A figura 8 ilustra os resultados da
simulação da operação de Foz do Areia,
considerando o mais severo evento hidrológico
observado na bacia do Iguaçu no século XX: a
cheia de 1983. Nesse gráfico apresenta-se a
“trajetória” de rebaixamento / recuperação do
reservatório, realizada com objetivo de manter os
níveis do reservatório abaixo do limite de
influência, definidos pelos estudos de 1985 e
2002, apresentados ao final do item 2.4 na figura
8. Essa figura comprova a versatilidade do
algoritmo de operação hidráulica, que afasta o
risco de acréscimo dos níveis de cheia nas
cidades, através do rebaixamento do reservatório;
e permite, ao final do evento de cheia, a
recuperação do nível máximo operativo.

(31)

= defluência em Foz do Areia para
controle de nível;
= vazão prevista em Foz do Areia;

*
V FA

= volume correspondente ao nível
máximo normal em Foz do Areia;
V FA = volume no reservatório de Foz do
Areia no instante de decisão;
∆ t = intervalo de decisão.

A decisão final de defluência em Foz do Areia é
dada pela relação (32), que considera as variáveis
calculadas nas equações (27), (30) e (31):

{máx (D

'
FA

)

'''
''
, D FA
, D FA

}

(32)

Na primeira decisão da relação (32) escolhe-se o
maior valor de defluência entre a necessária para
rebaixamento/recuperação do reservatório e
aquela para correção dos desvios de nível. Na
decisão final limita-se a defluência ao valor que é
compatível com a defluência máxima a jusante do
sistema Foz do Areia / Segredo. Essas defluências
ainda são limitadas, em cada intervalo de decisão,
pelas máximas taxas de variação horária de
defluências.
A defluência em Segredo é determinada levando
em consideração a vazão defluente em Foz do
Areia, determinada na equação (32), a previsão de
vazões na bacia incremental entre tais
aproveitamentos, o controle de nível do
reservatório, o “diagrama de reservatório
equivalente em Segredo”, e a vazão afluente
máxima prevista, considerada como limite.

V −V
''
= D FA + Qˆ FA / SG + SG
D SG
∆t
onde:

D FA + Qˆ FA / SG

*
SG

A decisão de defluência em Segredo é dada pela
relação (34):

{ (

)

}

(34)

onde:

Q̂ SG
'
D SG
''
D SG

= vazão prevista em Segredo;
= defluência determinada pela
consideração de um reservatório
equivalente em Segredo, item 3.1;
= defluência para controle de nível
em Segredo.

A metodologia apresentada nos itens 3.1, 3.2 e
3.3, que rege o algoritmo principal do software
“FASG”, foi exaustivamente testada considerando:
as principais cheias históricas observadas na
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Figura 8: Resultado da simulação da operação de
Foz do Areia com o software “FASG” para a
cheia de 1983.

(33)

= vazão afluente prevista em
segredo.

'
''
DSG = mín máx DSG
, DSG
, máx Qˆ SG

747
746
Cota do reservatório de Foz do Areia (m)

D FA = mín

4

Conclusões

As conclusões do projeto HG-175 demonstraram o
complexo e sensível comportamento que envolve
os níveis de operação do reservatório de Foz do
Areia, e os níveis de escoamento na região de
União da Vitória. Seu principal mérito foi a
verificação do aumento de restrições para a
operação desse reservatório.
A metodologia de operação dos reservatórios de
Foz do Areia e Segredo, realizada pelo software
FASG, desenvolvido no início da década de 1990,
mostrou-se válida e consistente mesmo após o
aumento de restrição, constatado em 2002, pelo
projeto HG-175. Isso foi comprovado com novas
simulações realizadas para os eventos históricos e
de projeto dos aproveitamentos. Apesar disso,
essa situação necessita de acompanhamento
permanente.
Essa
tarefa
é
executada
continuamente na Copel, pelo Centro de Operação
da Geração, que tem como base uma extensa
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rede hidrológica, que é composta de 24 estações
telemétricas distribuídas ao longo da bacia do
Iguaçu, as quais são operadas em tempo real pelo
Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar).
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Os resultados da operação do reservatório de Foz
do Areia são disponibilizados em tempo real para
as comunidades das cidades de União da Vitória
(PR) e Porto União (SC) através de um gráfico
apresentado no site da Copel (http://www.
copel.com/ger/iguacu/operacao.jsp). Esse gráfico
é uma adaptação da relação apresentada na
figura 6, que permite aos moradores dessas
cidades acompanhar a operação do reservatório,
através da plotagem simultânea dos níveis do
reservatório de Foz do Areia em função das
leituras de níveis da estação fluviométrica de
União da Vitória. A figura disponibiliza a trajetória
horária das situações de escoamento verificadas
na última semana. A figura 9 ilustra um exemplo
desse gráfico, para a operação de rebaixamento
do reservatório de Foz do Areia realizada durante
a cheia de maio de 2007. O gráfico, apresentado
em tempo real no site da Copel, equivale a um
resumo de todos os resultados do estudo de
escoamento do HG-175, e demonstra o caráter de
transparência da operação desses reservatórios
adotado pela Copel.

Figura 9: Gráfico demonstrativo da operação de
Foz do Areia.
Fonte: www.copel.com/ger/iguacu/operacao.jsp
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