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Abstract: The paper analyses the risks of legal 
and regulatory order that affect the activity of 
exploration of Small Power Hydro plants in Brazil. 
In the scope of the main administrative phases of 
these activities, namely, inventory, basic project, 
attainment of licenses and connection to the 
electric grid, the main difficulties faced by 
entrepreneurs are identified and analysed. 

 

This paper evaluates the rules that conduct the 
inventory, basic project and connection to the grid.   

In addition, it stands out deficiencies that could be 
corrected  by the regulatory agency in Brazil, in 
order to achieve a better general performance. The 
environmental authorization process, confirmed by 
more than 800 regulatory orders, endorses the 
reputation Brazil holds as a country with excessive 
bureaucracy and places the country in one of the 
worst positions when the licensing times are 
compared with those of selected countries. The 
magnitude of the problem suggests that this 
scenario can only be corrected by means of a wide 
institutional reform. 

Keywords:  Small Hydro Power plants, Regulatory 
risks, Licensing, Environmental licenses. 

Resumo: O trabalho aborda os riscos de ordem 
legal e regulatórios que afetam a atividade de 
exploração de PCH’s no Brasil. No âmbito das 
principais fases administrativas de implantação 
dos empreendimentos, quais sejam inventário, 
projeto básico, obtenção de licenças e conexão à 
rede, são identificadas e analisadas as principais 
dificuldades enfrentadas pelos empreendedores. 

O artigo avalia que as regras que regem as fases 
de inventário, projeto básico e conexão à rede 
apresentam deficiências que poderiam ser 
corrigidas no âmbito do órgão regulador para um 
melhor desempenho geral. Já o processo de 
autorizações junto aos órgãos ambientais, 
lastreado por mais de 800 dispositivos, endossa a 
reputação do Brasil como país excessivamente 
burocratizado e o coloca nas piores posições 
quando os tempos de licenciamento são 
comparados com os dos países selecionados. A 
magnitude do problema sugere que esse quadro 
somente pode ser corrigido mediante uma ampla 
reforma legal e institucional. 

Palavras-Chave: Pequenas centrais hidrelétricas, 
riscos regulatórios, inventário, projeto básico, 
licenciamento, conexão. 

 

1 Introdução 

A crise de suprimento do biênio 2001-2002 
representou uma dura lição para os consumidores 
de energia elétrica, pois a partir dela eles se 
conscientizaram de que não há certeza absoluta 
do suprimento de energia elétrica, e que novas 
crises podem ocorrer. 

A forte redução do volume dos reservatórios do 
Sistema Interligado Nacional no final de 2007 e 
início de 2008 mostraram que o sistema está 
vulnerável a novas crises de suprimento, e que os 
eventos de 2001 e 2002 podem se repetir nos 
próximos anos. As questões envolvendo a 
disponibilidade de Gás Natural e o uso de 
termoelétricas lastreadas nesse combustível 
também tiveram sua situação deteriorada com os 
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problemas decorrentes da escassez de oferta 
desse energético ampliando os riscos de 
suprimento de energia elétrica no país. 

Apesar deste cenário o Brasil não tem promovido 
incentivos adequados para aproveitar de forma 
mais assertiva seus abundantes recursos naturais. 
Uma rápida análise dos últimos leilões de energia 
nova demonstra que a predominância de oferta de 
energia concentra-se nas opções térmicas.  

Este artigo procura demonstrar os obstáculos 
existentes para o desenvolvimento de novas 
usinas hidroelétricas de pequeno porte - PCHs, 
como uma das alternativas de maior 
potencialidade a ser desenvolvida no Brasil para o 
equacionamento da oferta de eletricidade. 

2 Conceitos Básicos 

PCHs são definidas pela resolução ANEEL 
652/2003 [1]  como as usinas que atendem aos 
seguintes critérios: 

• Destinada à produção independente, 
autoprodução ou produção independente 
autônoma; 

• Potência instalada compreendida entre 1.000 
e 30.000 kW e área de reservatório menor 
que 3 km2; 

• Potência compreendida entre 1.000 e 30.000 
kW e área de reservatório maior que 3 km2, 
desde que o reservatório tenha seu 
dimensionamento baseado  em outros usos 
que não energia elétrica. 

• Área do reservatório menor que ou 
compreendida entre 3,0 km2 e 13 km2 e 
atendendo à inequação:  

A <= 14,3 P/Hb 

onde: 

       A: área do reservatório em km2; 
       P: Potência instalada em MW; 
       Hb: queda bruta em m. 

O processo de autorização de exploração de 
PCHs difere do processo de concessão dos 
demais aproveitamentos essencialmente pela 
ausência de licitação, ou seja, a competição pela 
autorização é feita segundo critérios menos 
objetivos, e mais dependentes das características 
das empresas participantes do que de critérios 
técnicos e econômicos.  

Embora o estabelecimento desses critérios tenha 
sido feito em 2001 (Resolução ANEEL 398/2001), 
somente agora alguns efeitos negativos dessas 
premissas têm sido identificados. A percepção da 
existência de problemas decorre principalmente da 

maior atenção que esse tipo de projeto tem 
provocado no mercado atraindo a competição e 
também pelo aprendizado decorrente do 
desenvolvimento de outros projetos. 

Riscos regulatórios no processo de autorização 
para exploração de PCHsO processo de 
licenciamento e regulação de obras de PCHs é 
dividido em fases, desde a sua concepção até o 
início da geração comercial, a saber, inventário, 
projeto básico, licenciamento ambiental e conexão 
com a rede. 

3.1   Estudos de Inventário 

O processo é iniciado com o registro de estudos 
de inventário na ANEEL. Em linhas gerais os 
estudos de inventário têm como finalidade 
determinar, para um determinado trecho de rio, 
qual a melhor divisão de quedas sob os aspectos 
energético, econômico, ambiental e social.  

A resolução ANEEL 393/2001 [2] estabeleceu os 
procedimentos para registro e aprovação desses 
estudos. Prevê ainda que eles possam ser 
efetuados por empreendedores, porém o 
ressarcimento dos custos somente acontecerá 
caso os aproveitamentos identificados venham a 
ser licitados, o que exclui as PCHs,  cujo processo 
de autorização não prevê licitações. 

A resolução ANEEL 398/2001 [3] prevê ainda a 
possibilidade de concessão de mais de um 
registro de inventário para um determinado trecho 
de rio, estabelecendo os procedimentos para 
apresentação dos estudos. A mesma resolução 
ainda estabelece os critérios de decisão sobre as 
melhores alternativas apresentadas, descritos na 
Tabela 1 subseqüente. 

A iniciativa de executar estudos de inventário não 
traz qualquer tipo de benefício ou vantagem para o 
executante nas etapas seguintes do processo de 
autorização. Principalmente pelo fato que a partir 
da aprovação dos estudos de inventário, estes se 
tornam públicos e abertos à participação de 
terceiros para o registro de projeto básico, em tese 
concorrendo em condições de igualdade com o 
executante para a obtenção da autorização de 
exploração. 

Conseqüentemente, os empreendedores muitas 
vezes minimizam as despesas com os estudos de 
inventário além do razoável: 

• Os rios são inventariados em trechos muito 
curtos de modo a abranger apenas um 
aproveitamento previamente identificado de 
forma intuitiva. A função principal do 
inventário, identificar a melhor divisão de 
quedas para um determinado rio, sob 
múltiplos aspectos, é anulada. Um exemplo é 
o inventário aprovado em 2002 [5], [6] no Rio 
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Tietê, que aprovou o AHE Jurumirim (19 MW) 
sobre um estudo que abrangeu apenas 13 km 
de um curso d’água importante. 

• Os cortes nos orçamentos tendem a afetar 
mais os estudos de campo (topografia, 
sondagens), que têm grande participação nos 
custos e não sofrem uma avaliação crítica 
pela ANEEL, com prejuízo à qualidade. 

 

Tabela 1: Critérios de pontuação e pesos para avaliação 
de estudos de inventário [3]. 

Precisão dos levantamentos cartográficos e técnica 
utilizada para determinar o perfil do rio (5) 

Perfil longitudinal do rio (3) Mapeamento cartográfico 
(2) 

Investigações e estudos geológicos e geotécnicos. (5) 
Investigações de campo 

(3) 
Investigações de escritório 

(2) 
Estudos sedimentológicos (1) 

Estudos hidrometeorológicos (8) 
Séries de vazões mensais 

(3) 
Curva de permanência de 

vazões (2) 
Área de drenagem em km2 

(1) 
Risco capacidade do 

vertedouro (2) 
Estudos ambientais (área do reservatório e seus efeitos) 

(5) 
Meio sócio econômico (3) Meio físico e biótipo (2) 

Estudos de uso múltiplo de recursos hídricos (2) 
Estudos de dimensionamentos (12) 

Apresentação gráfica 
(desenhos) (2) 

Consistência da curva cota 
área/volume (2) 

Alternativa de divisão de  
quedas (2) 

Energia média gerada (2) 

Potência instalada (2) Estimativa de custos (2) 

 

A sistemática atual ainda é um convite à omissão 
de informações levantadas nos estudos, que 
tendem a ser “guardadas” para a fase de projeto 
básico, sendo submetidas à ANEEL aquelas 
imprescindíveis para a aprovação dos estudos. A 
Figura 1 mostra a quantidade de inventários 
envolvendo PCHs aprovados pela ANEEL desde 
sua criação em 1998 [7]. Claramente existe uma 
redução no ritmo de aprovações. 

 

Figura 1: Aprovações de inventários 

  

3.2   Projeto básico  

Após a aprovação dos estudos de inventário pela 
ANEEL, estes se tornam públicos e qualquer 
interessado pode requerer o registro dos estudos 
de viabilidade e projeto básico de um ou mais 
aproveitamentos definidos nos estudos. O registro 
do projeto básico é o instrumento administrativo 
que permite ao empreendedor realizar os 
trabalhos de engenharia e solicitar o direito de 
exploração do empreendimento. A resolução 
ANEEL 395/1998 [4] estabelece os procedimentos 
gerais para o registro e aprovação dos estudos de 
viabilidade e projeto básico, assim como para 
autorização para exploração de PCHs.  

O artigo 12 estabelece que os estudos de 
viabilidade e projeto básico serão objetos de 
avaliação quanto: (i) ao desenvolvimento dos 
estudos ou projetos fundamentados em estudos 
básicos consistentes e adequados à etapa e porte 
do empreendimento; (ii) atendimento à boa técnica 
de projetos e soluções para o empreendimento 
especialmente quanto a atualidade, eficiência, 
segurança e custos, (iii) articulação com os órgãos 
ambientais e de gestão de recursos hídricos 
visando à definição do aproveitamento ótimo e uso 
das águas. 

Já o artigo 14 estabelece que se houver mais de 
um projeto básico para um mesmo aproveitamento 
todos serão colocados à disposição para licitação, 
porém somente o escolhido pelo poder 
concedente será ressarcido ao executante. 
Novamente destaque-se que as PCHs são 
excluídas desse mecanismo por não estarem 
sujeitas à licitação.  

O artigo 15 estabelece os critérios para a 
concessão de autorização para exploração de 
PCHs, para os casos onde houver mais de um 
interessado: 

• Após a apresentação e aceite do primeiro 
projeto básico, os demais interessados na 
exploração do empreendimento serão 
notificados para entregar seus projetos 
básicos no prazo de 90 dias. 

• Caso mais de um projeto permaneça na 
competição, a escolha do explorador do 
potencial será feita na seguinte ordem: 

1. Aquele que possuir participação 
percentual na produção de energia 
elétrica do sistema interligado inferior a 
1% (um por cento); 

2. Aquele que não seja agente distribuidor 
de energia elétrica na área de concessão 
ou sub-concessão na qual esteja 
localizado o aproveitamento hidrelétrico 
objeto da autorização;  
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3. Aquele que for proprietário ou detiver 
direito de livre dispor da maior área a ser 
atingida pelo aproveitamento em questão, 
com base em documentação de cartório 
de registro de imóveis;  

4. Aquele que possuir participação na 
comercialização de energia elétrica no 
território nacional inferior ao volume de 
300 GWh/ano. 

Os critérios do regulador para a seleção do projeto 
a ser autorizado foram estabelecidos “visando a 
aumentar o número de agentes produtores de 
energia elétrica e assegurar maior competitividade 
para a outorga de autorização” [4]. No entanto 
estes se mostraram frágeis, na medida em que os 
projetos podem ser registrados em nome de 
terceiros ou de empresas de propósito específico, 
de propriedade de grandes empreendedores. 

Assim, o único critério de seleção de fato para a 
concessão do direito de exploração em um 
ambiente de competição se resume ao direito de 
livre dispor ou propriedade da maior parcela de 
área inundada pelo aproveitamento. A prática tem 
demonstrado uma compra antecipada da maior 
parcela possível de terras naqueles locais onde 
foram identificados bons potenciais hidrelétricos.  

A regra de priorizar a propriedade de terras tem se 
mostrado aplicável para o nível de competição 
existente entre os agentes.  Não existem 
evidências de perturbações no mercado imobiliário 
por conta desses procedimentos. 

Há que se criticar, no entanto que o critério que se 
mostra definitivo para a seleção do projeto 
vencedor do processo de seleção não contempla 
nenhum aspecto técnico relacionado à qualidade 
do projeto. Assim, o processo induz projetos de 
baixa qualidade, incertezas concentradas 
principalmente na parte de geologia e fundações, 
“quebras“ de orçamento e problemas contratuais 
durante a construção. Além disso, opções 
inadequadas de projeto podem ser adotadas 
meramente em função do compromisso 
anteriormente firmado com a ANEEL, através do 
“Projeto Básico ANEEL”.  

De forma análoga à fase de Inventário, a fase de 
Projeto Básico mantém e amplia os riscos para o 
empreendedor, que somente terá direito à 
exploração do potencial após um processo longo, 
dispendioso e incerto: 

• A minimização dos custos permanece. O 
mercado de projetos criou a expressão 
“Projeto Básico ANEEL”, um estudo de baixo 
custo destinado exclusivamente ao 
preenchimento do “check list” da Agência e à 
obtenção do direito de exploração, sem 
maiores preocupações com a qualidade. 
Enquanto um projeto básico tradicional de 

uma PCH de 30 MW pode chegar à casa de 
R$ 1,0 milhão ou mais, incluindo modelos 
reduzidos de hidráulica e sondagens de 
subsolo em quantidades suficientes para a 
execução da obra, o “projeto básico ANEEL” 
da mesma PCH pode ser contratado por R$ 
300 mil ou menos.   

• Alguns empreendedores fazem um projeto 
básico “de fato”, para embasar a construção 
da PCH após a obtenção do direito de 
exploração, mas como essa fase não é 
obrigatória, muitas vezes a construção é 
iniciada de forma precária.  

• Todos esses problemas aumentam o índice 
de desistência de projetos, os quais deixam 
de ser levados a pleno desenvolvimento. O 
gráfico da Figura 2 demonstra este fato. 

 

Figura 2: Projetos básicos aprovados x projetos básicos 
abortados. 

Há que se discutir, no entanto qual o nível de 
detalhe que deve ser exigido pelo regulador na 
concepção de um projeto básico, sem que uma 
maior exigência venha a causar custos 
desnecessários ou atrasos na sua liberação. 
Menescal [8] aponta no mês de outubro de 2007 
uma “fila” com 220 projetos de PCHs em fase de 
análise na ANEEL.  

A análise dos documentos expedidos pela ANEEL 
[7] demonstra também um crescimento das trocas 
de titulares dos direitos de exploração das PCHs, 
ilustrado na Figura 3. Em alguns períodos, a 
quantidade de trocas foi superior ao do número de 
projetos básicos aprovados. Ainda que a prática 
não seja ilegal, os números transparecem a 
existência de um mercado de direitos sobre PCHs, 
nocivo à medida que a implantação dessas usinas 
é postergada em benefício de uma operação 
comercial.  



 

Espaço Energia                                                                                              ISSN: 1807-8575 – Número 09 – Outubro 2008 
 ��

 

Figura 3: Aprovações de projetos comparadas com a 
troca de titularidade. 

 

3.3   Riscos nas autorizações de uso da água e 
de meio ambiente 

A questão sócio ambiental,  que envolve a 
avaliação de impactos, licenciamentos e riscos 
judiciais pós–licenciamento, é freqüentemente 
apontada por empreendedores  como o grande 
risco de novos investimentos em PCHs, inclusive 
pelas possibilidades de fatos novos durante a fase 
de construção. Por outro lado, organismos ligados 
ao licenciamento e à preservação ambiental 
freqüentemente apontam a má qualidade dos 
estudos de impacto ambiental e a definição de 
elevadas taxas de retorno como determinantes 
para os fracassos e atrasos nas licenças. 

É difícil avaliar de forma límpida essas questões, 
na medida em que há reconhecidamente outros 
fatores intervenientes, como a ideologização das 
questões ambientais e a falta de estrutura física, 
administrativa e de equipe técnica dos órgãos 
licenciadores. Além disso, é comum o uso do 
licenciamento como pretexto por parte de 
empreendedores para encobrir atrasos nas obras 
ligados a outros motivos.  Sabe-se que o processo 
de avaliação de impactos ambientais e o 
conseqüente licenciamento das atividades têm por 
característica universal a inexatidão, sendo 
impossível seu julgamento ser desvinculado da 
aplicação de valores individuais, por mais 
aperfeiçoados que sejam os regulamentos e rituais 
que regem os processos de licenciamento.  

No Brasil, alguns pontos sugerem que o 
licenciamento é, de fato, demasiadamente 
complexo. Michellis [9] contabilizou os dispositivos 
legais e administrativos que relacionam meio 
ambiente e setor elétrico. A quantidade de 
regulamentos torna os conflitos inevitáveis. Os 
resultados são resumidos na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2: Dispositivos legais e administrativos 
relacionados ao meio ambiente e interesse do setor 
elétrico. 

 

Dada a complexidade desse processo, há que se 
indagar sobre os procedimentos em outros países.  

A ESHA [10], [11] entrevistou especialistas 
europeus visando identificar prazos associados 
com licenciamentos de obras similares.  Os 
números demonstram de forma inquestionável que 
no Brasil [9] o sistema é excessivamente 
burocratizado e lento. A Tabela 3 apresenta os 
resultados dessa pesquisa. 

 

3.4  Conexões à rede 

Em geral as PCHs são interligadas ao sistema por 
meio das redes de distribuição, em tensão 
variando de 13,8 kV a 138 kV. Entretanto, devido 
ao crescimento do consumo do sistema, acrescido 
do montante de energia e das potências das 
usinas ingressantes, essas redes de distribuição 
passam a representar um gargalo ao escoamento 
da energia gerada, tornando necessária a 
realização de investimentos em reforços e 
ampliação no sistema.  

Em alguns casos, existe a possibilidade de 
conexão da PCH a uma linha de transmissão. 
Esse tipo de interligação exige do Agente Gerador 
a implantação de uma subestação elevadora na 
usina, bem como prover adequação aos padrões 
de flexibilidade e confiabilidade do sistema 
elétrico, necessários à operação da linha de 
transmissão em questão. Além disso, o Agente 
Gerador será o responsável na eventualidade de 
interrupção do fluxo de potência passante causado 
por problemas de operação e manutenção 
inerentes a subestação elevadora da PCH. A 
conexão elétrica pode ser mais ou menos 
complexa, e essa complexidade dependerá de 
certos fatores tais como: a capacidade instalada, a 
localização geográfica e o nível de tensão 
disponível na região. 

No modelo atual do setor elétrico, cabe ao Agente 
Gerador a responsabilidade da implantação das 
instalações de conexão desde sua usina até o 
chamado "Ponto de Conexão", inclusive. Esse tipo 
de repartição de custos é caracterizado como 
"Conexão Rasa". À acessada, no caso as 
distribuidoras, cabe a responsabilidade pelas 
adequações em seu sistema elétrico, a fim de 
prepará-lo para a conexão do gerador. O 
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embasamento legal é a Resolução ANEEL nº 281, 
de 1º de outubro de 1999 [13]. 

 Como essas regras não são claras no que diz 
respeito à localização do ponto de conexão, o que 
tem acontecido freqüentemente é o distribuidor 
indicar um ponto de conexão de seu interesse, 
distante da PCH. Esse procedimento acaba  
imputando ao empreendedor gerador, o ônus da 
interferência desse ingresso em subestação, linha 
de transmissão, conexões de distribuição, 
adequação de proteções, e todas as ampliações e 
alterações que se fizerem necessárias na rede. 
Nem sempre os critérios das Distribuidoras 
resistem a uma análise de especificações de boa 
engenharia, sendo comum a identificação de 
excessos nos padrões.  Assim, o empreendedor 
tem o ônus de custos indesejáveis e muitas vezes 
desnecessários. 

 

Tabela 3: Tempos de tramitação dos processos de 
licenciamento em países selecionados [9][10][11]. 

  

As PCHs geralmente estão situadas em locais de 
difícil acesso, distantes das redes de distribuição e 
de linhas de transmissão, e podem apresentar 
custos elevados para sua integração ao sistema 
elétrico, caso tenham que atender as exigências 
das Concessionárias. Após o término da 
construção da Linha de Conexão e da instalação 
dos equipamentos exigidos pela Concessionária 
de Distribuição (reles de proteção, TC, TP, UTR, 
etc), o Agente Gerador, por sua conveniência, doa 
a Linha de Acesso para a Concessionária visando 
a evitar custos de operação e manutenção da 
Linha. 

O empreendedor, para não descumprir os 
compromissos assumidos e não atrasar o início de 
sua geração, às vezes acaba aceitando as 
condições da distribuidora mesmo que absurdas e 
onerosas. Nem sempre os custos inesperados são 
passíveis de serem absorvidos pelo Plano de 
Investimento, causando a inviabilidade do projeto. 
Disputas regulatórias podem envolver agências 
regionais e mesmo a ANEEL para arbitragem de 
uma solução conciliatória e regimentar, visando a 
obter-se o menor custo de acesso. Não é demais 
registrar que o custo associado de 
responsabilidade da concessionária acessada 
deverá ser reconhecido pela ANEEL e comporá o 
montante de ativos da concessão que será 
computado para o cálculo da revisão tarifária da 
concessionária e, portanto, onerará a todos os 
seus consumidores. 

4  Conclusões 

Além dos riscos de mercado e de engenharia, a 
exploração de PCHs implica riscos provocados por 
deficiências de regulação, disseminados em todas 
as fases do empreendimento até a colocação em 
operação. 

Investimentos em projetos básicos também 
apresentam riscos, na medida em que os 
dispositivos que regulamentam a escolha do 
empreendedor são falhos, transformando na 
prática a disputa pela concessão em uma briga 
por terras, sem incorporar qualquer critério técnico 
associado ao projeto na disputa. 

Os problemas de regulação existentes nas fases 
de inventário e projeto básico têm induzido  
distorções, como a figura do “projeto básico 
ANEEL”, de baixo custo.  

A regulamentação também é tolerante com o 
comércio de concessões de PCHs, que vem se 
acentuando nos últimos anos. Após a obtenção da 
concessão do projeto, o empreendedor se depara 
com o emaranhado legal para obtenção das 
licenças ambientais, com tempos de licenciamento 
no Brasil muito elevados. 

A conexão da usina ao sistema elétrico também é 
problemática, motivando conflitos de interesse 
técnico e comercial com a distribuidora ou 
transmissora. Esses conflitos muitas vezes 
precisam ser intermediados pelo órgão regulador. 

Muitos dos problemas apontados podem ser 
solucionados ou minimizados mediante 
modificações nos regulamentos aplicados na 
esfera exclusiva de atuação do órgão regulador. 
Os autores convidam à reflexão sobre os assuntos 
expostos, sugerindo que a ANEEL promova com 
urgência as modificações na estrutura regulatória 
que possam induzir uma maior presença de 
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projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas no 
Brasil. 
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Abstract: The system which ties cables to spacers 
or insulators in the spacer cable systems must 
preserve its mechanical properties during its 
lifetime in order to guarantee a good performance 
of the power energy lines. However, a low 
performance of some of these materials was 
observed which led to their early replacement, and 
a cost for the Company (Copel) of about R$ 
165.000,00, only in the region of Maringá in the 
last two yearst. Therefore, it is necessary to review 
the present specifications to guarantee the quality 
of this material. Ring ties made of silicon rubber 
and EPR materials were evaluated by accelerated 
aging tests in an artificial weathering camera under 
mechanical stress. They were also submitted to 
tensile strength, hardness, density and swelling 
tests. The silicone rings ties demonstrated better 
results than the EPR. It was also observed that 
hardness and crosslinking are important properties 
to evaluate the quality of these materials. As a 

consequence of this study, Copel has changed its 
specifications in order to use only silicone rings 
ties made of silicone rubber. 

Keywords: Ring ties, ageing, silicon rubber, 
spacer cable systems.  

 
Resumo: Os sistemas de fixação do cabo ao 
espaçador ou isolador das redes protegidas de 
distribuição de energia devem manter suas 
propriedades mecânicas ao longo do tempo de 
utilização para garantir o bom desempenho da 
rede. Entretanto, um baixo desempenho em 
alguns desses materiais foi observado, o que 
levou à sua precoce substituição, com um custo 
para a Empresa (Copel) da ordem de R$ 
165.000,00 nos últimos dois anos só na região da 
cidade de Maringá. Por isso, uma avaliação 
objetivando mudanças na especificação 
procurando garantir a maior qualidade desses 
materiais se fez necessária. Anéis de amarração 
confeccionados em borracha de silicone ou EPR 
foram avaliados por envelhecimento acelerado em 
câmara de intemperismo artificial com tensão 
mecânica aplicada, e por ensaios de tração à 
ruptura, dureza, densidade e grau de inchamento. 
A partir do ensaio de envelhecimento com tensão 
mecânica aplicada observou-se que os anéis de 
amarração em silicone apresentaram melhor 
desempenho que os em EPR. Observou-se ainda 
que a dureza e entrecruzamento podem ser 
fatores importantes na qualidade desses materiais. 
Por meio dos resultados obtidos, a Copel mudou a 
especificação passando a utilizar somente anéis 
em silicone. 

Palavras-Chave: Anéis de amarração, 
degradação, borracha de silicone, rede protegida. 

1 Introdução 

Os equipamentos usados na construção da rede 
protegida de distribuição de energia elétrica estão 
submetidos a esforços mecânicos constantes, 
principalmente os acessórios que fazem a fixação 
do cabo ao espaçador e ao isolador, que devem 
manter as propriedades mecânicas ao longo do 
tempo de utilização, para garantir o bom 
desempenho da rede. Além da solicitação 
mecânica, esses equipamentos também estão 
submetidos a estresse elétrico e químico (radiação 
solar, poluição e umidade). 

As propriedades dos materiais poliméricos são 
muito afetadas pela radiação UV [1] [2] [3] [4]. 
Estudos têm mostrado que materiais poliméricos 
sujeitos a estresse mecânico são mais afetados 
pela foto-oxidação por aumentar a taxa de difusão 
do oxigênio1. Sob intemperismo natural vários 
fatores como exposição à luz solar, gradiente de 
temperatura durante o dia, umidade e poluição 
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atmosférica com agentes corrosivos são 
importantes na degradação de polímeros [5] [6].  

Para fixação do cabo ao isolador ou espaçador 
são usados laços, anéis, fio isolado ou sistema 
acoplado de fixação. Os laços plásticos têm 
apresentado baixo desempenho devido ao grande 
número de quebras, levando a alteração na 
especificação da Empresa (Copel), no sentido de 
abolir o uso desse sistema. Devido a isso, os 
anéis de amarração passaram a ser maioria nessa 
utilização. Os anéis são normalmente 
confeccionados em borracha de etileno propileno 
(EPR) ou borracha de silicone.  

Alguns anéis de amarração têm apresentado em 
serviço problemas com degradação acelerada 
causada por radiação UV, como pode ser visto na 
Figura 1, obrigando a substituição prematura. Os 
anéis, quando submetidos ao ensaio de 
envelhecimento em câmara de intemperismo 
artificial normalizado, aparentemente não sofreram 
degradação como observada em serviço, 
provavelmente devido ao fato de que nesse ensaio 
eles não estavam submetidos à tensão mecânica 
tal como ocorre em campo. Outro problema 
observado foi que alguns anéis permitem a soltura 
do cabo do berço do espaçador ou isolador com 
maior facilidade do que outros. 

  

Figura 1: Imagens de anéis de fixação 
apresentando degradação. 

A substituição das amarrações tem um custo de 
R$ 22,26 de mão-de-obra por peça com equipe de 
linha viva, sem considerar o deslocamento das 
equipes. Em 2006, na Sede Regional de Maringá, 
foram substituídos 4.000 amarrações entre anéis e 
laços. Em 2007 foram 3.400. O custo dessa 
manutenção, para a concessionária, nesses dois 
anos, foi de R$ 165.000,00 sem considerar o valor 
do deslocamento e da eventual interrupção do 
fornecimento de energia. Deve-se notar que a 
Sede Regional de Maringá tem hoje 735 km de 
Rede Compacta Protegida instalada e que o total 
desse tipo de rede que a Copel possui é de 1.335 
km. O custo total para a concessionária 
provavelmente foi, portanto, muito maior. 

Na cidade de Maringá, devido à sua densa 
arborização e a um acordo com a prefeitura, foi 
adotado o sistema de rede protegida como padrão 
de distribuição de energia, o que não ocorre no 
restante do estado do Paraná. Dessa forma, essa 

Sede Regional tem atualmente a maior quantidade 
desse tipo de rede instalada.  

Devido aos problemas observados, a avaliação 
dos anéis de amarração encontrados no mercado 
se torna importante para garantir a confiabilidade 
das redes protegidas, sendo este o escopo deste 
trabalho.  

2 Materiais, métodos e ensaios 
 
Neste trabalho foram avaliados anéis produzidos 
comercialmente em EPR e em silicone. 

Três corpos-de-prova de anéis foram submetidos 
ao envelhecimento acelerado, sob a ação 
conjugada de intemperismo artificial e esforço 
mecânico. As amostras foram fixadas em um 
suporte, que as mantiveram tensionadas, 
conforme Figura 2, simulando a solicitação em 
campo. Esse suporte foi levado à câmara de 
intemperismo artificial conforme norma ASTM G 
155 ciclo 1 [7] por 2.000h. 

 

Figura 2: Imagem do sistema usado para o 
envelhecimento em câmara de intemperismo 

com esforço mecânico aplicado.  

No ensaio de tração à ruptura, no mínimo três anéis 
de amarração foram ensaiados, em equipamento 
Instron 4467, com célula de carga 100 kN, 
velocidade do travessão de 250 mm/min, à 
temperatura ambiente. 

As medidas de dureza Shore A foram realizadas 
com auxílio do Durômetro marca Bareiss modelo 
HPE–A, conforme a norma ASTM D 2240 [8], 
utilizando carga de 1 kgf. As leituras foram feitas 
cinco segundos após a aplicação da carga. 

A densidade foi obtida pelo método do empuxo, de 
acordo com a metodologia descrita na norma 
ASTM D 792 [9]. A densidade de cada amostra foi 
determinada pela média obtida dos três corpos-de-
prova constituídos por corpos-prova com 
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aproximadamente 10 mm, 20 mm e 30 mm de 
comprimento cortados dos anéis. 

Os ensaios de extração e de grau de inchamento 
foram efetuados nos mesmos corpos-de-prova 
utilizados para determinação de densidade. Os 
três corpos-de-prova de cada amostra foram 
previamente pesados e colocados em um mesmo 
béquer, ao qual foram adicionados 60 mL de n-
hexano. As diversas amostras foram 
condicionadas em béqueres diferentes. 

Após sete dias de imersão em n-hexano, os 
corpos-de-prova foram retirados do líquido e 
imediatamente pesados. O grau de inchamento foi 
obtido a partir do cálculo expresso na equação (1). 

(1)   100.
inicialmassa

inicialmassa-inchamentoapósmassa
inchamentodeGrau =

 

Os corpos-de-prova retirados do n-hexano foram 
deixados a secar em estufa a 45ºC, pelo período 
de um dia, e então deixados em repouso ao 
ambiente pelo período de três dias. Após esse 
período, os corpos-de-prova foram novamente 
pesados e, a partir do cálculo expresso na 
equação (2), foi determinada a quantidade de 
material extraído. 

(2)   100.
inicialmassa

secagemapósmassainicialmassa
extraídoMaterial

−=

 

3 Resultados e discussão   

Após o ensaio, os anéis em EPR submetidos ao 
envelhecimento acelerado permaneceram 
curvados no formato em que foram expostos 
indicando deformação permanente, como pode ser 
observado pela Figura 3. Essa deformação pode 
ser causada por escoamento e degradação do 
material e diminui a força aplicada na fixação do 
cabo facilitando sua saída.   

Pode ser observado que o anel do fabricante A 
apresentou zonas esbranquiçadas, provavelmente 
causadas pela saída de algum dos componentes 
da borracha para a superfície do material. O anel 
do fabricante B apresentou amarelecimento e 
fissuras na região mais exposta a radiação (Figura 
4).  

 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3: Imagem dos anéis após 
envelhecimento: (a) fabricante A; (b) fabricante 

B. 

 

Figura 4: Detalhe do anel do fabricante B na 
região mais exposta a radiação. 

Os anéis de silicone dos fabricantes C e D 
também apresentaram deformação permanente, 
como pode ser visto pela Figura 5, porém sem 
qualquer outra alteração visual.  

 

 (a) 

 

(b) 

Figura 5: Imagem dos anéis após envelhecimento: (a) 
fabricante C; (b) fabricante D. 

 

Os anéis de amarração do fabricante E, também 
em silicone, não apresentaram deformação 
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permanente. No entanto, ficaram mais claros na 
região mais exposta a radiação, como pode ser 
visto pela Figura 6. 

 

Figura 6: Imagem dos anéis do fabricante E após 
envelhecimento. 

Pelos resultados dos ensaios de dureza, tensão 
máxima e alongamento, antes e após 
envelhecimento, notam-se as maiores variações 
para os fabricados em EPR (A e B). Os anéis de 
silicone (C, D e E) apresentaram variações menos 
significativas (Tabelas 1 e 2).  

Tabela 1: Resultados dos ensaios de tração à ruptura 
dos anéis de amarração antes e após envelhecimento 
em câmara de intemperismo artificial. 

Tensão máxima (MPa) Alongamento à ruptura 
(%) Amostra 

Antes 
env. 

Após 
env. 

Var., 
% 

Antes 
env. 

Após 
env. 

Var., 
% 

A 9,9±0,2 6,6±1,5 -33 708±55 379±51 -46 
B 4,1±0,1 3,6±0,3 -11 368±37 275±38 -25 
C 4,8±1,4 4,3±1,1 -10 467±110 415±88 -11 
D 4,0±0,1 4,6±0,3 14 386±16 445±22 15 
E 2,5±0,4 2,7±0,5 7 238±32 254±49 7 

 

Tabela 2: Resultados dos ensaios dureza Shore A dos 
anéis de amarração antes e após envelhecimento em 
câmara de intemperismo artificial. 

Dureza Shore A Amostra 
Antes env. Após env. Var., % 

A 51,0 ±3,1 69,2 ± 2,7 36 
B 67,6 ± 0,6 60,0 ± 0,8 -11 
C 56,0 ± 2,0 55,5 ± 1,9 -1 
D 57,6 ±0,8 59,8 ± 1,8 4 
E 46,7 ±0,9 40,1 ± 1,1 -14 

 

Na Figura 7 é mostrado um gráfico de dureza 
Shore A versus força restauradora que é gerada 
em anéis de amarração submetidos a 50% de 
deformação (FR-50). Verifica-se que existe 
relação direta entre as duas propriedades, ou seja, 
quanto maior a dureza do material, maior a força 
restauradora e vice-versa. Ainda, é possível dividir 
as amostras em dois grupos distintos, sendo um 
dos grupos constituídos pelas amostras que 
apresentam maiores durezas e maiores forças 
restauradoras. Tomando por base esse grupo, é 
possível definir o valor de 9,0 Kgf como o limite 
inferior de força restauradora proporcionada pelo 

anel de amarração. No segundo grupo estariam as 
restantes das amostras, as quais apresentam 
baixos valores de dureza e força restauradora. 
Essas amostras, quando em serviço, poderiam se 
soltar dos seus pontos de ancoragem. 
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Figura 7: Comparação entre valores de dureza Shore A e 
forças restauradoras geradas em amostras submetidas a 

50% de deformação (FR-50). 

A Figura 8 mostra que a força restauradora, a 
dureza Shore A e a densidade diminuem com o 
aumento no grau de inchamento (o qual 
corresponde a uma diminuição no grau de 
reticulação). Esses resultados mostram 
claramente que as distintas amostras de 
elastômeros possuem diferenças significativas em 
termos de grau de reticulação, as quais seriam as 
responsáveis pelas variações observadas nas 
propriedades. 

4 Conclusão  

Os anéis de amarração em silicone apresentaram 
melhor desempenho perante a foto-oxidação 
quando comparados com os em EPR. Com base 
nesse resultado foi mudada a especificação da 
Copel, no sentido de serem utilizados somente 
anéis em silicone. 

A ocorrência de deformação permanente, quando 
os anéis são submetidos a envelhecimento sob 
tensão mecânica, indica uma suscetibilidade dos 
anéis à degradação foto-oxidativa acelerada pelo 
estresse mecânico. A degradação por sua vez 
leva a alterações nas propriedades mecânicas. 

Os anéis de amarração com dureza muito baixa 
podem permitir a fácil remoção do cabo por terem 
baixa força restauradora e baixo grau de 
reticulação. Nesse sentido, o grau de reticulação 
das cadeias é um parâmetro importante para 
garantir a qualidade deste acessório. 

Considerando o custo da substituição prematura 
das amarrações, o fato de que os anéis de silicone 
são aproximadamente 5% mais caros que os 
anéis em EPR, tomando-se como referência os 
preços praticados nas licitações e a maior 
confiabilidade que estes acessórios oferecem, as 
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mudanças nas especificações feitas com base 
neste trabalho são muito justificáveis.  
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Figura 8: Efeito do grau de reticulação (determinado 
indiretamente pelo grau de inchamento) nas 

propriedades dos elastômeros dos anéis de amarração: 
(a) força restauradora a 50% de deformação (FR-50) e 

dureza Shore A; (b) densidade. 
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Abstract: Spacer cable lines, when in operation, 
are subject to several distinct conditions such as 
humidity, pollution, temperature variation, solar 
radiation, electrical and mechanical stress. These 
stress agents, acting individually or combined, can 
induce ageing and degradation of the polymeric 
materials used in covered cables, spacers, 
insulators and ring ties. With the aim of evaluating 
the behaviour of these equipments under multi 
stress conditions, a new methodology has been 
developed. This methodology is based on the 
electrical compatibility test, with modified 
parametersand new techniques for evaluating their 
behaviour, including thermography and insulation 
resistance tests. It was observed that rough and 

sharp-edge surface accumulate more 
contamination and have their insulation resistance 
severely reduced. The results shown by 
thermography are important tools for visualizing 
the leakage current path in the spacer, and detect 
tracking over covered cables.  

 

Keywords: spacer cable systems, covered cables, 
insulation systems, multi stress, ageing. 

 

Resumo: As redes protegidas de distribuição de 
energia, quando em operação, ficam submetidas a 
diversos estresses tais como umidade, poluição, 
variação de temperatura, radiação solar, tensão 
elétrica e mecânica. Esses agentes de estresse, 
agindo de forma individual ou combinada, podem 
induzir o envelhecimento e a degradação dos 
materiais poliméricos utilizados nos cabos 
cobertos, espaçadores, isoladores e anéis de 
amarração usados na construção das redes. Com 
o intuito de avaliar o desempenho desses 
equipamentos sob condições de 
multiestressamento, uma nova metodologia de 
avaliação foi desenvolvida. Esta metodologia tem 
como base o ensaio de compatibilidade elétrica, 
com parâmetros de teste modificados e com novas 
técnicas para avaliação do desempenho de 
materiais, entre as quais a termografia e a medida 
de resistência de isolamento. Demonstrou-se que 
os materiais com maior rugosidade, aspereza e 
rebarbas apresentam acúmulo maior de 
contaminantes e têm a resistência de isolamento 
reduzida. Ainda, a termografia demonstrou ser 
uma técnica importante para visualizar os 
caminhos de fuga de corrente nos espaçadores e 
para a detecção de trilhamento em cabos 
cobertos. 

 

Palavras-Chave: redes protegidas, cabos 
cobertos, sistemas de isolação, multiestresse, 
envelhecimento, compatibilidade elétrica. 

1 Introdução 

O padrão convencional de rede aérea de 
distribuição urbana utilizada no Brasil emprega 
condutores nus apoiados sobre isoladores fixados 
em cruzetas de madeira. Esse tipo de rede 
apresenta atualmente uma saturação tecnológica, 
tanto quanto ao nível de confiabilidade exigido 
pela sociedade, quanto à necessidade de 
preservação de meio ambiente [1] [2]. Para 
atender às exigências dos consumidores, as 
concessionárias de energia elétrica vêm 
realizando grandes esforços no desenvolvimento e 
implantação de novas redes de distribuição a 
custos compatíveis com a realidade nacional. No 
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Brasil, uma das alternativas que vêm sendo 
implantada desde a década de 90 é a utilização de 
redes compactas protegidas. Os resultados 
obtidos nas primeiras experiências brasileiras 
foram promissores, revelando que as redes 
compactas protegidas constituem uma solução 
técnica e economicamente viável para aumentar a 
confiabilidade e segurança do sistema de 
distribuição [3]. Entre as vantagens da utilização 
da rede compacta protegida estão a compactação 
do circuito, a redução das áreas de poda de 
árvores, a minimização das interrupções no 
fornecimento de energia a boa resistência 
mecânica e custos mais atrativos [2] [3] [4]. 

Os equipamentos que compõem as redes 
protegidas são os cabos cobertos, os espaçadores 
poliméricos, os isoladores poliméricos e os 
acessórios de amarração. Os materiais 
poliméricos isolantes normalmente usados na 
confecção desses equipamentos e acessórios são 
o polietileno de alta densidade (HDPE), o 
polietileno reticulado (XLPE), a borracha de 
silicone (SIR) e a borracha de etileno-propileno 
(EPR) [5] [6]. 

Em condições reais de operação, as redes 
compactas protegidas ficam submetidas a 
diversos tipos de estresse, tais como o elétrico, o 
térmico, o mecânico e o ambiental. Cada um 
desses tipos de estresse possui um subconjunto 
de variáveis. Assim, para o estresse elétrico tem-
se como variáveis o campo elétrico aplicado e a 
freqüência de operação. Para o estresse térmico, 
as variáveis são a temperatura de operação e as 
variações de temperatura do ambiente. Com 
relação ao estresse mecânico tem-se a tração e a 
compressão, e para o estresse ambiental as 
variáveis são a composição dos gases que 
formam o ambiente, a presença de poluentes, a 
umidade e a radiação ultravioleta. Esses 
estresses, agindo de forma individual ou 
combinada, podem induzir o envelhecimento dos 
materiais poliméricos usados na composição dos 
sistemas de isolação dos equipamentos das redes 
protegidas. O envelhecimento deve ser entendido 
como uma mudança não-reversível das 
características isolantes do material [5][6] [7] [8] 
[9]. 

Os principais mecanismos de envelhecimento que 
atuam nos equipamentos e acessórios das redes 
protegidas são o trilhamento elétrico, a erosão, a 
oxidação e a fotodegradação [7][8] [9] [10] [11] [12] 
[13].  

Trilhamento elétrico é um mecanismo de 
envelhecimento superficial do dielétrico que 
produz trilhas como resultado da ação de 
descargas elétricas próximas ou na superfície do 
material isolante. Erosão é a perda localizada e 
gradual de massa que ocorre pela ação de 
descargas superficiais. O alto valor de 

resistividade superficial dos polímeros isolantes 
usualmente empregados em redes protegidas 
limita a circulação de correntes superficiais 
responsáveis pelo fenômeno de trilhamento. 
Entretanto, fatores ambientais tais como 
contaminação via poluentes industriais, sais e 
outros depósitos, na presença de umidade, podem 
reduzir drasticamente a resistência superficial da 
isolação, criando assim condições para fluir 
correntes entre pontos de diferentes potenciais. 
Correntes superficiais circulando continuamente 
através do filme condutor podem causar 
evaporação não-uniforme, formando as chamadas 
bandas secas. Conseqüentemente, o campo 
elétrico torna-se não-homogêneo, podendo 
provocar a ocorrência de descargas superficiais 
que carbonizam o material e iniciam a formação 
de trilhas elétricas. Com a carbonização, aumenta-
se a não-homogeneidade do potencial superficial, 
contribuindo assim para a aceleração do 
fenômeno de trilhamento elétrico. A ocorrência 
desse fenômeno sobre uma área limitada do 
polímero pode preceder a erosão [12]. 

A oxidação tem grande importância no 
envelhecimento de polímeros, afetando as 
propriedades mecânicas. As reações de oxidação 
podem ocorrer por uma variedade de fatores, tais 
como: radiação, calor, forças mecânicas ou 
ozônio, que pode ser gerado por descargas 
parciais em uma atmosfera contendo oxigênio 
[13]. Materiais poliméricos podem ainda ser 
afetados por variáveis climáticas, tais como: 
temperatura, intensidade de radiação solar, 
umidade, poluição atmosférica, ciclo térmico, 
índice pluviométrico e oxigênio contido no ar 
[14][15]. 

Com o intuito de avaliar o desempenho dos 
equipamentos e acessórios das redes compactas 
protegidas sob condições de multiestressamento, 
foi desenvolvida uma nova metodologia de 
avaliação. Essa metodologia tem como base o 
ensaio de compatibilidade elétrica da norma CODI 
3.2.18.24 – Especificação de Espaçadores e 
Amarrações para Rede Compacta de 15 kV [16]. 
Foram realizadas modificações nos parâmetros de 
teste e proposta uma nova forma de avaliação do 
desempenho dos equipamentos e acessórios 
testados, a qual utiliza a termografia para 
avaliação da fuga de corrente em espaçadores e 
as medidas de resistência de isolamento como um 
parâmetro quantitativo a ser considerado. 

2 Materiais e métodos  

Neste trabalho foram avaliados os equipamentos e 
acessórios abaixo citados, sendo todos produzidos 
comercialmente: 

• cabo protegido do fabricante A; 

• seis isoladores tipo pino do fabricante B; 
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• conjuntos espaçador - anéis de 
amarração do fabricante B; 

• um conjunto espaçador - anéis de 
amarração do fabricante C; 

• um conjunto espaçador do fabricante B 
com anéis de amarração do fabricante D. 

O ensaio de multiestressamento foi realizado 
tendo como base o arranjo experimental do ensaio 
de compatibilidade elétrica desenvolvido no 
Lactec, mostrado na Figura 1. Os parâmetros de 
teste foram modificados com o intuito de acelerar 
os mecanismos de envelhecimento dos materiais. 

O teste foi realizado sob as seguintes condições: 

• aplicação de corrente elétrica no cabo 
para a temperatura da superfície da 
cobertura de 60 oC; 

• ciclos de aspersão de chuva de 05 
minutos por 15 minutos sem aspersão; 

• aspersão de 1 mm/minuto de água com 
condutividade de 1700 µS/cm; 

• tensão aplicada de 22 kV fase-fase. 

Para avaliar o desempenho dos materiais 
testados, as seguintes técnicas foram usadas: 

• inspeção visual com documentação 
fotográfica antes, durante e após o 
ensaio; 

• inspeção com termografia durante o 
período de ensaio; 

• medição da resistência de isolamento dos 
espaçadores antes e após a realização 
do ensaio. 

 
Figura 1: Arranjo experimental do ensaio de 

compatibilidade elétrica. 

Deve ser destacado que o arranjo       
experimental utilizado consiste de um sistema 
trifásico que permite simular uma rede protegida 
em condições muito próximas das encontradas no 
campo. Os sistemas de aplicação de corrente e 
tensão são independentes, o que permite aquecer 
o cabo sem tensão aplicada, assim como aplicar 
tensão com o sistema de aquecimento desligado. 

A inspeção visual e a termografia foram realizadas 
decorridos 10, 15, 21, 28 e 40 dias de ensaio. 

A termografia foi realizada utilizando-se um 
termovisor NEC-Thermo Tracer, modelo TH5100. 
Após 40 dias de ensaio o arranjo experimental foi 
desligado e os materiais foram retirados para 
inspeção visual e medidas de resistência de 
isolamento. 

A resistência de isolamento foi realizada nos 
conjuntos espaçador-amarração, antes e após o 
ensaio de multiestressamento. O arranjo 
experimental usado nesse ensaio é apresentado 
na Figura 2. 

  
(a)                   (b) 

Figura 2: Arranjo experimental para medida de 
resistência de isolamento em espaçadores: (a) vista 

externa e (b) vista interna. 

O equipamento utilizado para as medidas de 
resistência de isolamento foi um medidor de altas 
resistências, marca Hewlett Packard, modelo 
4339A.  

As medidas foram realizadas em ambiente 
controlado (temperatura de 20 ± 2 oC e umidade 
relativa de 60 ± 2%) e com a amostra inserida em 
gaiola de Faraday. Foi aplicada tensão de 500 V 
DC, em cinco posições distintas do espaçador 
(denominadas 1-2, 2-3, 3-4, 4-1 e 2-4), isto é, 
entre fase e fase e entre fase e mensageiro, 
durante 60 segundos. Terminado o período de 
aplicação de tensão, a leitura é efetuada e 
registrada. Para cada posição testada foram 
realizadas cinco medidas de resistência de 
isolamento e calculada a média dos valores 
obtidos. 

3 Resultados e discussão 

Os resultados dos ensaios aqui apresentados 
estão subdivididos em inspeção visual, termografia 
e medida de resistência de isolamento. 

3.1 Inspeção visual  
 
Na inspeção visual, realizada após dez dias de 
ensaio, nenhuma alteração significativa 
(trilhamento, erosão e/ou fissuração) foi observada 
nos materiais. Após quinze dias de teste, foi 
observado início de trilhamento no cabo protegido, 
principalmente nas regiões próximas dos pontos 
de amarração. Na avaliação realizada após 21 
dias, foi observado aumento da região de 
trilhamento elétrico no cabo e, em alguns pontos, 
ocorrência de erosão da cobertura (Figura 3). 
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Figura 3: Trilhamento elétrico e erosão no cabo 

protegido. 
 

Conforme mostrado na Figura 4, os anéis de 
amarração do fabricante B, confeccionados em 
EPR, apresentaram trilhamento elétrico e 
deformação permanente, mantendo-se curvados 
depois da retirada do ensaio de 
multiestressamento. 

 

Figura 4: Anéis de amarração do fabricante B 
apresentando deformação permanente e 

trilhamento elétrico. 

 

Na Figura 5 estão mostrados os anéis de 
amarração do fabricante D, confeccionados com 
um composto de silicone, que apresentaram 
pequena deformação permanente, acrescida de 
um leve trilhamento elétrico.  

 
Figura 5: Anéis de amarração do fabricante D 

apresentando pequena deformação 
permanente e leve trilhamento elétrico. 

A Figura 6 mostra os anéis de amarração, em 
silicone, do fabricante C, os quais não 
apresentaram deformação permanente. Todavia, 
foi observada a ocorrência de um leve trilhamento 
elétrico em um dos anéis. 

 

 
Figura 6: Anéis de amarração do fabricante C: 

nenhuma alteração significativa. 

 
No berço do espaçador do fabricante B, e em 
regiões próximas a ele, foi observado acúmulo de 
sal, trilhamento elétrico e alterações superficiais 
devido à passagem de corrente de fuga (Figura 7). 
Vale observar que, durante inspeção visual desse 
espaçador, foram notados rugosidade, aspereza e 
rebarbas em sua superfície. Esses fatores 
constituem pontos de acúmulo de contaminantes, 
sendo, portanto, pontos de maior probabilidade de 
ocorrência de trilhamento elétrico. Por outro lado, 
o espaçador do fabricante C não apresentou 
alterações significativas após o 
multiestressamento. 

  
(a)                      (b) 

 
(c) 

Figura 7: Espaçador do fabricante B: imagem 
do berço apresentando (a) acúmulo de sal, (b) 
trilhamento elétrico e (c) alterações superficiais 

devido à corrente de fuga. 
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3.2 Termografia 

Nas Figuras 8 e 9 estão apresentados os 
resultados de termografia, com o sistema de 
aquecimento desligado, para os espaçadores dos 
fabricantes B e C, decorridos 15, 28 e 40 dias de 
ensaio. Pode ser notada, em todos os 
espaçadores, a ocorrência de fuga de corrente na 
região central dos espaçadores, sendo este 
fenômeno mais acentuado no espaçador do 
fabricante B. 

 
(a)  
 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 8: Fabricante B: termografia, com o 
sistema de aquecimento desligado, do conjunto 
espaçador-amarração, decorridos (a) 15 dias, 

(b) 28 dias e (c) 40 dias de ensaio. 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 9: Fabricante C: termografia, com o 
sistema de aquecimento desligado, do conjunto 
espaçador-amarração, decorridos (a) 15 dias, 

(b) 28 dias e (b) 40 dias de ensaio. 
 

Nas Figuras 10 a 11 são apresentados os 
resultados de termografia, com o sistema de 
aquecimento ligado, para os espaçadores dos 
fabricantes B e C, decorridos 15, 28 e 40 dias de 
ensaio. É observado, na região próxima do 
espaçador do fabricante B, elevação de 
temperatura (68 ºC) no cabo, decorridos 28 dias 
de ensaio. Foi verificado que neste ponto estava 
ocorrendo trilhamento elétrico do cabo. No 
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espaçador do fabricante C não foi verificada 
nenhuma alteração significativa na temperatura. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

Figura 10: Fabricante B: termografia, com o 
sistema de aquecimento ligado, do conjunto 

espaçador-amarração, decorridos (a) 15 dias, 
(b) 28 dias e (c) 40 dias de ensaio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) 

 

  
(b) 

 

 
(c) 

Figura 11: Fabricante C: termografia, com o 
sistema de aquecimento ligado, do conjunto 

espaçador-amarração, decorridos (a) 15 dias, 
(b) 28 dias e (c) 40 dias de ensaio. 

 
 

 
Os resultados do ensaio de multiestressamento 
estão resumidos na Tabela 1. 
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Tabela 1: Resultados do teste de multiestressamento. 
Inspeção Fuga de corrente Trilhamento  

10 dias Em todos os 
espaçadores, sendo 
em menor 
intensidade nos 
espaçadores do 
fabricante C. 

Não. 

15 dias Em todos os 
espaçadores, sendo 
em menor 
intensidade nos 
espaçadores do 
fabricante C.  

Sim. Nos 
cabos, em 
locais 
próximos dos 
pontos de 
amarração. 

Após 28 
dias e 40 
dias 

Em todos os 
espaçadores, sendo 
em menor 
intensidade nos 
espaçadores do 
fabricante C. 

Sim. Nos 
cabos, em 
locais 
próximos dos 
pontos de 
amarração. 
Início de 
erosão em 
alguns 
pontos. 

 

3.3 Medida de resistência de isolamento 

A Tabela 2 mostra os resultados das medidas de 
resistência de isolamento nos espaçadores novos. 
O valor médio da resistência de isolamento dos 
espaçadores novos, tanto do fabricante B quanto 
do fabricante C, está na faixa de 1014 Ω. 

Os resultados das medidas de resistência de 
isolamento realizadas em dois espaçadores, 
sendo um dos espaçadores do fabricante B e 
outro do fabricante C, após o ensaio de 
multiestressamento, estão apresentados na 
Tabela 3. O espaçador B apresentou redução 
acentuada da resistência de isolamento, chegando 
esta diminuição ser, em alguns casos, de até seis 
ordens de grandeza. Foi verificado que havia 
resíduos de trilhamento e contaminantes (sal) 
aderidos no berço do espaçador do fabricante B. 
O espaçador do fabricante C não apresentou 
alteração significativa no valor de resistência de 
isolamento. 
 
 
 
Tabela 2: Resistência de isolamento nos espaçadores 
novos. 

Espaçador Medida R (Ω) 
1-2 1,73x1014 
2-3 4,15x1014 
3-4 7,60x1014 
4-1 4,53x1014 

Fabricante B 

2-4 4,42x1014 
1-2 7,20x1015 
2-3 2,58x1014 
3-4 5,30x1014 
4-1 2,12x1014 

Fabricante C 

2-4 1,96x1014 
 

Tabela 3: Resistência de isolamento nos espaçadores 
após o multiestressamento. 

Espaçador Medida R (Ω) 
1-2 2,63x1011 
2-3 2,54x1011 
3-4 3,54x108 
4-1 4,32x109 

Fabricante B 

2-4 1,73x1011 
1-2 5,12x1014 
2-3 3,26x1014 
3-4 2,15x1015 
4-1 5,83x1015 

Fabricante C 

2-4 4,84x1015 
 
As medidas de resistência de isolamento vêm 
corroborar os resultados obtidos na inspeção 
visual e na termografia. Os espaçadores com 
maior rugosidade superficial, aspereza e rebarbas 
apresentaram maior acúmulo e aderência de 
contaminantes na superfície, maior ocorrência de 
trilhamento elétrico e redução da resistência de 
isolamento, isto é, tiveram pior desempenho. 
 

4 Conclusão  

Foi apresentada uma nova metodologia para 
qualificação e avaliação de equipamentos e 
acessórios da rede protegida. Esta nova 
metodologia tem como base o ensaio de 
compatibilidade elétrica e apresenta duas novas 
técnicas para avaliação do desempenho de 
materiais: a termografia e a medida de resistência 
de isolamento. Pelo fato destas técnicas de 
avaliação serem inovadoras, particularmente para 
o teste de compatibilidade elétrica, não existe 
nenhuma norma ou documento técnico que conste 
uma referência para fins de comparação dos 
valores obtidos. 

Os resultados obtidos indicam que o método é 
adequado para a qualificação e avaliação de 
desempenho de conjuntos espaçador-amarração, 
sendo que a mesma metodologia pode ser 
empregada para avaliação de conjunto isolador-
amarração. 

Os anéis de amarração que apresentaram melhor 
desempenho foram aqueles confeccionados em 
silicone. Os anéis fabricados em EPR 
apresentaram trilhamento elétrico e elevada 
deformação permanente. 

A termografia, com o sistema de aquecimento 
desligado, mostrou-se como uma ferramenta útil 
para verificação dos caminhos de fuga de corrente 
nos espaçadores. Além disso, com o sistema de 
aquecimento ligado, apresentou-se como uma 
ferramenta útil para verificação da ocorrência de 
trilhamento elétrico em cabos protegidos. 
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A resistência de isolamento mostrou-se um 
parâmetro a ser considerado nas avaliações de 
desempenho de materiais.  

As medidas de resistência de isolamento 
confirmaram os resultados obtidos na inspeção 
visual e na termografia. Os espaçadores do 
fabricante B, com maior rugosidade superficial, 
aspereza e rebarbas apresentaram maior acúmulo 
e aderência de contaminantes na superfície, maior 
ocorrência de trilhamento elétrico e redução da 
resistência de isolamento, isto é, tiveram pior 
desempenho em relação ao espaçador do 
fabricante C. 

Os mecanismos de envelhecimento observados 
foram o trilhamento elétrico e a erosão. O 
trilhamento elétrico ocorre preferencialmente na 
interface cabo-espaçador-amarração. 

Para validação completa da metodologia 
desenvolvida, o procedimento deve ser repetido e 
novo ensaio, envolvendo um número maior de 
fabricantes, deve ser realizado. 
 

5 Referências 

 
[1] H. Doi, H. Miyuachi, M. T. Matsumoto. “Cabos 

Cobertos com XLPE para Linhas Aéreas de 
Distribuição”. Mundo Elétrico, pp. 90-93, 1987. 

[2] F. Nishimura, L. D. Cicarelli, J. P. Martins. “Rede 
Aérea Isolada e Protegida de Média Tensão”. 
Eletricidade Moderna, n. 241, pp. 68-73, 1994. 

[3] M. R. Soares. “Novo Padrão da CEMIG Eleva 
Níveis de Confiabilidade”. Eletricidade Moderna, 
n. 291, p. 50-63, 1998. 

[4] C. A. Sotille, W. Pinheiro. “Aplicação de Cabos 
Protegidos”. Revista Electron, pp. 14-22, 1989. 

[5] G. C. Silva. “Comportamento elétrico e 
dielétrico de cabos de potência extrudados 
utilizados em redes de distribuição de energia 
elétrica”. Dissertação de mestrado. Programa 
de Pós-graduação em Engenharia, Setor de 
Tecnologia da UFPR, Curitiba, 2000. 

[6] M. Munaro. “Avaliação da degradação do 
polietileno empregado em equipamentos para 
distribuição de energia elétrica, através de 
temperatura de oxidação medida por 
calorimetria diferencial de varredura (DSC)”. 
Dissertação de mestrado. Programa de Pós-
graduação em Engenharia, Setor de Tecnologia 
da UFPR, Curitiba, 2000. 

[7] G. C. Montanari, L. Simoni. “Aging 
Phenomenology and Modeling”. IEEE Trans. 
Elect. Insul., vol. 28, n. 5, p. 775-776, Oct. 1993. 

[8] R. J. Densley, R. Bartnikas, B. Bernstein. 
“Multiple Stress Aging of Solid Dielectric 
Extruded Dry-Cured Insulation Systems for 
Power Transmission Cables”. IEEE Trans. 
Power Delivery, v. 9, n. 1, pp. 559-571, 1994. 

[9] A. C. Gjaerde. “Multiple Aging Models – Origin 
and Similarities”. IEEE El Ins. Magazine, v. 13, 
n. 1, p. 6-13, 1997. 

[10] J. F. Rabek. Photodegradation of polymers – 
Physical Characteristics and Applications. 
Springer-Verlag, Berlin 1996. 

[11] W. Pinheiro et al. “Cabos cobertos: Diagnóstico 
de Problemas e Estudo de Soluções”. 
Eletricidade Moderna, n. 299, p. 151-154, 1999. 

[12] N. Yoshimura, S. Kumagai, B. Du. “Research in 
Japan on the Tracking Phenomenon of Electrical 
Insulating Materials”. IEEE El. Ins. Magazine, v. 
13, n. 5, p. 8-19, 1997. 

[13] K. D. Wolter,  J.F Johnson, J. Tanaka,. “Polymer 
Degradation and its Measurements”. In: 
Engineering Dielectrics –Electrical Properties 
of Solid Insulating Materials: Measurement 
Techniques, vol. IIB. Baltimore: ASTM STP926, 
Bartnikas editor, pp. 313-439, 1987. 

[14] R. Satoto et al. “Weathering of high-density 
polyethylene in different latitudes”. Polymer 
Degradation and Stability. v. 56, pp. 275-279, 
1997. 

[15] J. Samper. “Importance of weathering factors 
other than UV radiation and temperature in 
outdoor exposure”. Polymer Degradation and 
Stability, v. 76, pp. 455-465, 2002. 

[16] COMITÊ DE DISTRIBUIÇÃO. Especificação de 
espaçadores e amarrações para rede compacta 
15 kV. CODI 3.2.18.24, 1996. 

 



Espaço Energia                                                                                      ISSN: 1807-8575 – Número 09 – Outubro 2008 
 

���

�����������	
�������
��������������
���
�������
�

����	
��������������������
�����������������������
�
�����

�
�

�����������������
���������������� �!������
���"������������#
$�#
������
�
�
%�&�#�'&��'(���
������	
����������
�������
����������
�
)����'(��*��
������
�����������

�

Abstract: This study aims at examining the con-
nection between the goals layed down for a fed-
eral programme entitled “Programa Nacional de 
Universalização do Acesso e Uso da Energia 
Elétrica” – “Programa Luz para Todos”, estab-
lished by the Law 10.438/02 and the actual situa-
tion on the field, considering statistics data from 
the State of São Paulo.  

It examines the factors that cause the gap be-
tween the projected numbers and rural reality as 
well as the effect of the “Luz para Todos” in in-
creasing the numbers of attendance.  

The work suggests the incorporation of more 
comprehensive criteria in the formulation of public 
policies for the access and use of electricity, which 
will take into consideration more subjective as-
pects, incorporating non-linear variables to the 
method of creation and implementation of public 
policies.  

Keywords: Rural electrification, social inclusion, 
development and citizenship. 

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo 
analisar a relação entre as metas de atendimento 
estabelecidas para o Programa de Universaliza-
ção de Acesso ao Serviço de Distribuição de 
energia Elétrica – Programa Luz para Todos, 
instituído a partir da Lei 10.438/02 e a realidade 
encontrada em campo, a partir dos números do 
Estado de São Paulo. 

São analisados os fatores que geraram a defasa-
gem entre os números projetados e a realidade 
rural, bem como o efeito do próprio Programa Luz 

para Todos no incremento dos números de 
atendimento. 

O trabalho ainda propõe a incorporação de 
critérios mais abrangentes na formulação de 
políticas públicas de acesso e uso da energia 
elétrica, que contemplem aspectos mais sub-
jetivos, incorporando variáveis não-lineares ao 
método de criação e implantação de políticas 
públicas. 

Palavras-chave: Eletrificação rural, inclusão 
social, desenvolvimento, cidadania. 

 

1   Introdução 

O serviço de distribuição de energia elétrica é 
considerado essencial pela Constituição Fede-
ral.  Embora não expressa na Lei Maior, da 
leitura do § 1º do artigo 9º, que trata do direito 
de greve, vê-se a remissão à legislação infra-
constitucional quanto à competência para 
definir os serviços ou atividades essenciais. 

A partir da promulgação da lei 7.783, de 28 de 
junho de 1.989, tal definição se tornou impera-
tivo legal. Em seu artigo 10º, inciso I, assim 
está definido: 

 “Artigo 10 - São considerados serviços 
ou atividades essenciais: 

I - tratamento e abastecimento de água; 
produção e distribuição de energia elétri-
ca, gás e combustíveis;” 

A Constituição Federal de 1988 [1] estabelece, 
ainda, em seu artigo 1º, incisos II e III, a cida-
dania e a dignidade da pessoa humana como 
fundamentos da República Federativa do 
Brasil. Os direitos de cidadania ali previstos 
são garantidos a todos, sem distinção, sendo 
pressupostos da atividade estatal na consecu-
ção de seus objetivos. 

Ao estabelecer o direito de todos os cidadãos 
brasileiros o acesso gratuito ao serviço público 
de eletricidade, a Lei 10.438, de 26 de abril de 
2.003, encontra abrigo perfeito no texto consti-
tucional. A Resolução 233 da ANEEL, de abril 
de 2003, estabeleceu metas de atendimento 
para a consecução da Universalização e es-
sas metas vão até o ano de 2015, em alguns 
casos. 

Em novembro de 2.003, por meio da Lei 
10.762 e do Decreto 4.873, foi instituído o 
Programa Luz para Todos. Nos termos do 
artigo 7º do Decreto foi atribuída ao Ministério 
de Minas e Energia a responsabilidade de 
editar o Manual de Operacionalização do 
Programa Luz para Todos e demais normas 
pertinentes à sua execução. 

O Programa Luz para Todos é concebido 
como instrumento de antecipação das metas 
de Universalização. No item 4.3 do referido 
Manual estão estabelecidas as metas anuais 
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do programa, sendo que a previsão total acumu-
lada de atendimento seria de 2.000.000 de liga-
ções até o ano de 2008 [2]. 

No Estado de São Paulo, a meta prevista era de 
60.000 mil ligações ao todo. Hoje, passados cinco 
anos do início do programa, já foram efetuadas 
mais de 58.000 ligações, dados de maio de 
20081, restando ainda uma demanda já confirma-
da de cerca de 12.000 ligações para o ano de 
2008/2009.  

Essa defasagem entre a meta e o efetivamente 
realizado se dá devido a diversos motivos. O 
primeiro deles está na própria diferença conceitual 
entre o levantamento da demanda e o critério de 
atendimento levado a efeito, conforme se verá. 

Estudar alguns desses fatores é essencial para 
contribuir para com a discussão acerca da formu-
lação de políticas públicas de universalização do 
acesso e uso da energia elétrica. 

 

2   Eletrificação rural – Uma história de exclu-
são dos cidadãos pobres 

A eletrificação rural no Brasil não possui uma 
história baseada na inclusão social. Houve algu-
mas experiências esparsas de atender aos cida-
dãos mais pobres e, nessas oportunidades, sem-
pre havia na condução de tais programas figuras 
humanas de sensibilidade social que conseguiram 
impor suas convicções pessoais à política tradi-
cional.  

Quem pretendesse ter atendimento de energia 
elétrica no meio rural era obrigado a fazer inves-
timentos, muitas vezes de grande monta, sendo 
garantido às concessionárias o retorno breve dos 
investimentos efetuados. 

Desde o Decreto 23.501/332 a prática do Estado 
sempre foi privilegiar o interesse das concessio-
nárias de energia elétrica – estatais ou privadas, 
e, de parte de seu corpo técnico, o procedimento 
sempre foi o de valorizar a excelência do atendi-
mento ao invés da extensão do serviço público ao 
maior número possível de brasileiros . 

Assim, buscava-se um alto padrão tecnológico de 
distribuição de energia, mesmo à custa de um 

                                                 
1 Dados do Sistema de Informações do Programa Luz 
para Todos, do MME, informam que até o dia 31/5/2008 
foram efetuadas no Estado de São Paulo 58.691 liga-
ções. 
2 O Decreto 23.501, de 27 de novembro de 1.933, entre 
outras medidas, incorporou ao patrimônio da União a 
propriedade das quedas d’água, separando-as das 
terras em que se encontravam; atribuiu à União a com-
petência de outorga ou concessão para aproveitamento 
de energia elétrica; resguardou os direitos daqueles que 
já exploravam potenciais hidráulicos para geração e 
exploração de energia elétrica; Instituiu os princípios de 
“serviço pelo custo” e “lucro limitado e assegurado”; 
adotou o regime de monopólio da exploração dos servi-
ços de eletricidade, mediante a instituição de concessão 
a ser outorgada por meio de decreto presidencial.  
 

proporcional grau de exclusão da maior parte 
da população rural. [3] 

“Havia que se pagar pelo acesso à eletri-
cidade. Assim era a legislação, os pro-
gramas de eletrificação eram caros e ge-
radores de exclusão.”   [4] 

Essa prática e essa visão da técnica feriam o 
direito ao acesso à energia elétrica às comu-
nidades pobres.  Por outro lado, não havia 
interesse de parte das concessionárias, con-
forme afirma Marques [4], em atender pessoas 
pobres que moravam em pontos distantes, 
sem retorno financeiro imediato:  

“Os engenheiros de distribuição tinham 
por paradigma a rentabilidade dos inves-
timentos. Gente que morava longe e não 
tinha renda para consumir energia, era da 
prática da engenharia de distribuição que 
não fosse atendida.”  

As concessionárias diziam que atendiam a 
todos os solicitantes na forma da lei. Todavia, 
a lei era instrumento de exclusão.  

Às concessionárias de energia elétrica era 
lícito cobrar do solicitante a diferença entre o 
custo da obra de eletrificação. Era a chamada 
tarifa fiscal3. A tarifa fiscal representava o valor 
limite de investimento da concessionária, após 
esse limite, os custos excedentes da obra 
seriam suportados pelo solicitante. O limite de 
responsabilidade da concessionária, estabele-
cido pela Portaria DNAEE 05/90, ficou com 
seu valor congelado em R$ 257,92 até abril de 
2003 [4], ou seja, pela regra legal vigente à 
época, a concessionária somente estava obri-
gada a arcar com o custo da obra de eletrifi-
cação até o limite de R$ 257,92. O que exce-
desse a esse valor seria de responsabilidade 
do solicitante. Essa regra tornava, em muitos 
casos, impossível o acesso ao serviço de 
energia elétrica. 

 

3   As metas previstas e seus critérios 

Estão estabelecidas, no item 4.3 do Manual de 
Operacionalização do Programa Luz para 
Todos, as metas anuais do programa, sendo 
que a previsão total acumulada de atendimen-
to seria de 2.000.000 de ligações até o ano de 
2008 [2], números obtidos a partir dos dados 
do Censo IBGE/2000. 

Para fins do Censo, era considerada sem 
energia elétrica somente aquela moradia em 
que não houvesse qualquer tipo de acesso à 
energia elétrica. 

                                                 
3 Tarifa Fiscal: Valor declarado periodicamente pelo 
poder concedente. A tarifa fiscal é utilizada, entre 
outras finalidades, para o cálculo do limite de inves-
timento do concessionário e para o cálculo da parti-
cipação financeira do consumidor. 
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Por esse critério, se a casa visitada possuísse luz 
emprestada do vizinho (popularmente chamados 
de “rabicho” ou “gato”), ou fosse servida por al-
guma espécie de gerador, ainda que individual, 
não seria considerada sem energia elétrica. Vê-se 
que o critério que indicava o grau de inclusão era 
o de ter ou não luz em casa. 

O critério utilizado para o atendimento no Progra-
ma Luz para Todos, por sua vez, leva em conta a 
inexistência de acesso à rede de energia elétrica 
convencional. Por este critério, pode-se afirmar 
que a regra é: para cada casa um medidor de 
consumo, para cada família uma ligação. 

Diante disso, aquela residência do filho que ali 
morava e, casando-se, construiu sua casa ao lado  
da dos pais e utilizava luz emprestada deles, 
passa a ter direito a uma nova ligação, tornando-
se uma demanda para fins de atendimento do 
Programa Luz para Todos. 

Um aspecto não levado em conta é o chamado 
“demanda decorrente”. Ao elaborar-se o Progra-
ma Luz para Todos, foi estabelecida a demanda 
existente, sendo considerado o crescimento pos-
terior ao atendimento como crescimento vegetati-
vo. 

Não se considerou um fenômeno que acabou por 
ser verificado quando da implantação do Progra-
ma, que foi o aumento de demanda em decorrên-
cia da notícia da chegada da energia elétrica à 
determinada região, ou seja, devido ao próprio 
avanço do Programa nas áreas rurais. Foi verifi-
cado o retorno de famílias, filhos, além da efetiva 
ocupação de lotes e sítios até então sem morado-
res. A possibilidade de atendimento para com o 
serviço de energia elétrica acelerou o parcela-
mento de propriedades entre familiares. 

Desse modo, foi verificada uma série de aspectos 
não quantificados quando da elaboração do Pro-
grama que surpreenderam seus executores, obri-
gando à revisão de metas e prazos. 

Segundo Betiol [5],  

“...como há uma forte correlação entre o a-
tendimento ao mercado rural e o surgimento 
de novas demandas, haverá, certamente, 
que se presumir a manutenção do déficit a 
ser atendido no decorrer dos próximos anos. 
Isto quer dizer que, se alguém imaginar que 
construir 60 mil novas ligações poderá levar 
São Paulo à universalização, pode estar mui-
to enganado.”  

Para dar uma noção do nível dos aspectos impre-
vistos, é de se notar um fato totalmente atípico, 
ocorrido no início do ano de 2008. 

No Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, existem 
inúmeras comunidades que vivem em áreas de-
claradas por meio de leis estaduais como de 
Proteção Permanente, inclusive Parques Estadu-
ais, como a Reserva da Juréia-Itatins, ou o Par-
que de Jacupiranga. Legalmente, esses cidadãos 
estavam impossibilitados de receber a ligação à 

rede de distribuição de energia elétrica, em 
virtude dessa condição. Por meio da Lei Esta-
dual nº 12.810/2008, promulgada em 20 de 
fevereiro de 2008, a configuração do Parque 
do Jacupiranga foi alterada, sendo criado o 
chamado Mosaico do Jacupiranga. 

O então Parque de Jacupiranga, que era con-
siderado o maior parque do Estado, e fora 
criado em 1.969, abrangendo parte dos muni-
cípios de Eldorado, Iporanga, Barra do Turvo, 
Cajati, Jacupiranga e Cananéia, teve sua 
configuração alterada, passando a ter área 
total 243.885,15 ha, divididos em três parques 
estaduais, cinco Reservas de Desenvolvimen-
to Sustentável (RDS), quatro áreas de prote-
ção ambiental (APA), duas reservas extrativis-
tas (Resex) e duas reservas particulares do 
patrimônio nacional (RPPN). O resultado ime-
diato desta alteração, no âmbito do Programa 
Luz para Todos, foi o surgimento de uma 
demanda até então legalmente inexistente de 
cerca de 1.200 ligações imprevistas. 

 

4  Energia elétrica é inclusão e desenvol-
vimento 

O acesso à energia gera elevação dos pa-
drões e da qualidade de vida, e se configura 
como conquista de cidadania. Pelo uso da 
energia elétrica o cidadão se apropria de seu 
direito à informação e se apercebe de um 
sentimento de integração à sociedade. A e-
nergia elétrica é um vetor de coesão social, 
além de ser, enquanto política social, estrutu-
rante, abrindo caminho para outras políticas 
de inclusão, tais como inclusão digital. 

 A energia possibilita a extensão do dia para 
atividades de estudo, lazer, integração social. 
A saúde é beneficiada, na medida em que 
fontes outras de iluminação (a querosene, 
vela, diesel etc.) podem ser eliminadas. A 
possibilidade de conservação de alimentos em 
geladeiras ao invés de antigas técnicas (como 
a de salgar as carnes, por exemplo) garante 
uma melhor qualidade da alimentação e uma 
vida mais sadia. 

“A energia elétrica pode ser encarada 
como fator de promoção da qualidade de 
vida, de produção, desenvolvimento eco-
nômico e de geração de emprego e ren-
da. A exclusão social também se dá por 
falta de acesso a energia. O desenvolvi-
mento tecnológico, ao passo que traz be-
nefícios à humanidade, aumenta a dis-
tância entre os sem e os com energia.” 
[6]  

A partir de 1990, algumas barreiras começa-
ram a ser superadas, por influência do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), com o apoio de setores da 
Universidade de São Paulo. Nos últimos anos, 
uma seqüência de quebra de paradigmas no 
que diz respeito à extensão do atendimento do 
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serviço público de energia elétrica às populações 
rurais pobres. 

O primeiro grande paradigma foi quebrado pelo 
Decreto Estadual 41.187 de 25 de setembro de 
1.996, assinado pelo governador do Estado de 
São Paulo. Por esse Decreto, ficou instituída uma 
política de eletrificação rural, com obrigatoriedade 
de incluir todos os moradores da área rural como 
seu público-alvo. Pela primeira vez as distribuido-
ras foram obrigadas a incluir todos os cidadãos 
em seu atendimento. 

A Lei 10.438, de 26 de abril de 2.003, que ficou 
conhecida como Lei da Universalização, instituiu o 
direito de todo solicitante a ser atendido sem 
custo. Uma engenharia regulatória, a partir da Lei 
10.438 permitiu chegar ao Programa Luz Para 
Todos, com o ambicioso projeto de levar energia 
elétrica a cerca de dez milhões de pessoas que 
viviam à sombra do sistema elétrico, sem neces-
sidade de contrapartida de sua parte. 

A boa nova se espalhou. Alguns que estavam fora 
da área rural, em condições sofríveis de vida, 
retornaram ao campo.  A chegada da energia 
ajudou a reter no campo, no meio rural, jovens 
casais, famílias inteiras que, em outras condições, 
teriam buscado outras oportunidades, fora de sua 
realidade, de sua cultura, no meio urbano. 

Assim, a energia elétrica, ao manter o homem em 
seu meio, respeitando sua cultura, ao mesmo 
tempo em que integra esse homem ao restante do 
mundo pelo acesso à informação global e imedia-
ta da televisão, realiza dupla função, tanto de 
inclusão quanto de tornar real o contato com a 
vida fora do campo, melhorando a vida de manei-
ra geral pela possibilidade de acesso aos itens de 
conforto tecnológico.   

O Programa Luz para Todos, ao encontrar a defa-
sagem entre projeto e execução, resultante de 
aspectos imprevistos e de cunho quase subjetivo, 
por serem inerentes ao ser humano, seus anseios 
e contradições, traz à tona a discussão sobre 
critérios a se empregar na elaboração de políticas 
de natureza social. 

 

5   Conclusão  

O Programa Luz Para Todos, ao estabelecer 
novos critérios técnicos de atendimento para os 
agentes executores, garantiu a inclusão de mi-
lhões de brasileiros, historicamente colocados à 
margem do sistema elétrico, e representou um 
avanço nas relações entre as concessionárias e 
os consumidores. 

Em sua elaboração, ao planejar e quantificar o 
universo a ser atendido, não foram levados em 
conta aspectos que se relacionam ao próprio 
estudo. Desse modo, pode-se fazer uma breve 
analogia com o estudo da entropia do sistema e a 
possibilidade do caos determinístico decorrente 
de sistemas não lineares. 

Partindo-se da premissa de que quando há 
aumento na entropia de um sistema a desor-
dem tende a aumentar e tornar irreversível 
seu estado atual, pode-se admitir que este 
novo estado se caracteriza por uma outra 
ordem a partir da qual, havendo tal aumento, 
ter-se-á mais imprecisão e desordem, deve-se 
admitir que a inserção de eventos não previs-
tos elevaram a entropia desse sistema, geran-
do um elemento de caos. 

Por outro lado, deve-se considerar que, com 
exceção da lei que alterou a configuração do 
Parque do Jacupiranga, todas as demais fo-
ram elementos internos ao próprio sistema 
que geraram as flutuações, tendentes ao caos 
- que impedem as previsões exatas de seu 
resultado, que atuaram neste caso. Não foram 
fatores externos e estranhos ao sistema, mas 
elementos do próprio sistema, não estabeleci-
dos anteriormente, por não conhecidos. 

Assim, é de se ter em conta que, ao se elabo-
rar programas de alcance social, que tragam 
benefícios a comunidades excluídas, é neces-
sário considerar dados de natureza diversa, a 
fim de reduzir o nível de imprevisão, enten-
dendo sempre que o resultado estará sujeito a 
flutuações internas do próprio sistema.   
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Abstract 
 
The supply of electrical energy for isolated 
systems in northern Brazil is precarious and based 
on thermal generation.  It has been this way in the 
last decades in the State of Rondônia. The 
purpose of this article is to make a brief 
presentation of the contribution of Small 
Hydroelectric Plants to the state energy system, 
since the first  power plant was installed in 1987. It 
shows the increase on the participation in the 
production of SHPs in supplying the local market, 
in parallel with the growth of electric power 
availability and the energy lines network. It also 
estimates the economical benefits from the 
reduction in the costs of energy, which results from 
the subsidies of the Fuel Consumption Account, 
and also the reduction of greenhouse effect gas 
emissions. This work also evidences the gains in 
terms of quality in the attendance of consumers, 
especially those who live in localities far from the 
centralized system grid. 

Keywords 

Small hydroelectric plants, isolated system, 
alternate energy 

Resumo 

O fornecimento de energia nos sistemas elétricos 
isolados do norte do país é precário e baseado em 
geração térmica. Assim tem sido nas últimas 

décadas no Estado de Rondônia. O propósito 
deste artigo é fazer uma exposição da 
contribuição das pequenas centrais hidrelétricas 
ao sistema elétrico estadual, desde que a primeira 
usina desse tipo foi implantada em 1987, e 
mostrar o aumento da participação da produção 
das PCHs no suprimento do mercado local, em 
paralelo à evolução do sistema elétrico estadual. 
São estimados benefícios econômicos resultantes 
da redução dos subsídios da Conta Consumo de 
Combustíveis, e ambientais, devidos à redução na 
emissão de gases do efeito estufa. São 
evidenciados ganhos no atendimento aos 
consumidores, especialmente aqueles que vivem 
em localidades distantes das redes elétricas do 
sistema centralizado local. 

Palavras-chave 

Pequenas centrais hidrelétricas, sistema isolado, 
energia alternativa 

1   Introdução 

A população de Rondônia, pouco mais de 69 mil 
habitantes em 1960, superou os 490 mil em 1980, 
resultado da forte migração entre 1975 e 1990. Os 
dois Municípios existentes em 1960, Porto Velho e 
Guajará Mirim, multiplicaram-se para 52, em 1995. 
Durante o período da migração intensa, o 
atendimento às demandas de energia elétrica era 
realizado por sistemas termelétricos isolados, 
implantados sem planejamento e para atender as 
precárias comunidades urbanas [1]. 
Considerando-se que a migração ocorrida foi, em 
grande parte, incentivada, o fato denuncia falha no 
planejamento dos projetos de colonização e 
assentamentos realizados.  

Ao final da década de 1980, o parque gerador do 
Estado encontrava-se “sucateado”, incapaz de 
suprir a demanda, e as concessionárias incapazes 
de realizar investimentos em geração, transmissão 
e distribuição [2]. Os grupos geradores (Figura 1), 
cuja vida útil já superava os quinze anos, eram, 
em geral, unidades transferidas de outras 
empresas que abandonavam a geração a diesel, e 
operados sem a manutenção adequada [3] face às 
limitações econômico-financeiras das 
empresas.Somente ao final da década de 1990 os 
problemas mais graves (investimentos, 
manutenção, etc) foram superados [2]. 

Na atualidade, a produção termelétrica responde 
por mais de 60% da geração estadual. A produção 
hídrica vem da Usina Hidrelétrica (UHE) Samuel 
(implantação iniciada em 1989) e de dezesseis 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) (entre 
1987 e 2007) [5]. Essas PCHs foram instaladas em 
regiões onde supriam localidades isoladas e aos 
poucos foram se incorporando aos subsistemas 
regionalmente interligados que se formaram no 
estado.  
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Figura 1: UTE de Ouro Preto do Oeste (RO) – 

1992 [4]. 
 

Como em todos os sistemas isolados, a modicidade 
tarifária só é obtida através da Conta Consumo de 
Combustíveis (CCC). Criada pela Lei 5.899 de 
5/7/1973 e regulamentada pelo Decreto 73.102 de 
7/11/1973, para atender aos sistemas interligados 
então existentes, a CCC somente foi estendida 
aos sistemas isolados através das Portarias nº 
179 e 328 do Ministério da Infra-Estrutura, em 
1991. Essa conta subsidia os elevados custos de 
geração termelétrica baseada em combustíveis 
fósseis que é a base da geração nos sistemas 
isolados da região norte. 

O objetivo deste texto é demonstrar através de 
indicadores de performance, a diminuição dos 
custos de geração e de emissão dos gases de 
efeito estufa, especialmente o gás carbônico, em 
decorrência da implantação das PCHs e 
conseqüente redução do uso de óleo diesel. Além 
disso, a minoração da demanda reprimida e dos 
racionamentos que penalizavam os consumidores 
do interior de Rondônia, e a crescente importância 
das PCHs na oferta interna de energia elétrica.  

2   Procedimentos 

Este trabalho baseia-se em dados secundários 
obtidos em diversos relatórios das empresas 
públicas que atuam no Estado: Centrais Elétricas 
de Rondônia (CERON) e Centrais Elétricas do 
Norte do Brasil (Eletronorte). Os dados são 
relativos: a geração de energia, o consumo de 
óleo diesel, a potência das usinas, a energia 
requerida na distribuição, o número de 
consumidores, e a evolução do sistema de 
geração, transmissão e distribuição em Rondônia. 
O espaço temporal analisado estende-se de 1987, 
ano em que foi construída pela CERON a primeira 
PCH do Estado, a 2007. Documentos relevantes: 
CERON - Boletim Estatístico 2000 e Relatório 
Anual e Demonstrações Contábeis de 1998 a 
2007; Eletronorte - Relatório Integrado do 
Desempenho Empresarial 1998 a 2007. 

Os dados referentes a preços de combustíveis, 
valores financeiros dos subsídios da CCC e de sub-
rogação destes para financiar empreendimentos 
contemplados pela Resolução Normativa ANEEL nº 
146, de 14/2/2005; estes foram obtidos nas bases 
de dados da Centrais Elétricas Brasileiras 
(Eletrobrás), e Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), mantidas em seus sítios na Internet. 

A taxa de geração de CO2 por queima de óleo 
diesel (OD) usada - 2,6 t/m³ - foi apresentada em 
comunicação do Centro de Estudos Integrados 
sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas [6].  

A contribuição das PCHs foi quantificada para os 
períodos indicados nos cálculos dos seguintes 
indicadores: volumes anuais e volume total de óleo 
diesel não queimado (evitado) em função da 
substituição da geração térmica pelas pequenas 
hidrelétricas, massas anuais e massa total de gás 
carbônico não emitido (evitado) como resultado do 
não consumo de óleo diesel na geração térmica. 
Os indicadores foram calculados através das 
equações a seguir. 

Óleo diesel evitado. Calculado com base no 
produto do consumo específico anual realizado nas 
Pequenas Centrais Térmicas (PCTs) dos sistemas 
isolados pela geração efetiva das PCHs no ano, 
substituindo a térmica.  O cálculo do volume anual 
(Υ) pode ser expresso pela equação 1.                

i
i

i
iii θ

ω
κθϕ ** ==Υ                       (1) 

onde: 

Υi = diesel evitado no ano ... (m³); 
ϕi = consumo específico anual de óleo ... (m³/MWh); 
κi = diesel consumido, no tempo i ... (m³) [5][7]; 
ωi = geração nas PCTs, no tempo i .... (MWh) [5][7]; 
θi = geração das PCHs, no tempo i ... (MWh) [5][7]. 
 
O volume total (Λ), expresso pela equação 2, pode 
ser calculado pelosomatório dos volumes evitados 
anualmente dados pela equação 1, durante o 
período 1987 (1ª PCH) até 2007. 

                               i
i
�=Λ γ                           (2) 

onde: 

Λ = total de diesel evitado, no período ... (m³); 
γi = volume de diesel evitado, no tempo i  ... (m³). 

Emissão de CO2 evitada: Calculada com base no 
volume de diesel evitado anualmente (equação1) e, 
na taxa de produção de CO2 por queima de óleo 
diesel, admitindo-a invariável. Assim,a massa anual 
(Π) pode ser expresso pela equação 3. 

                             iii δγ *=Π                          (3) 
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onde: 

Πi = massa de CO2 evitada, no tempo i ... (t); 
γi = diesel evitado, no tempo i... (m³) [5]/[7]; 
δ  = taxa de produção de CO2 ... (2,6 t/m³) [6]. 

Massa total (Ω): Somatório das massas de CO2 
anualmente evitadas (equação 3) no período 1987 
(ano da 1ª PCH) até 2007, expresso pela equação 
4. 

                                �Π=Ω
i

i                                (4) 

onde: 

Ω = massa total de CO2 evitado, no período ... (t); 
Πi = massa de CO2 evitado, no tempo i ... (t). 

Redução nos subsídios da CCC: Corresponde ao 
valor, em reais, do volume total de diesel evitado 
desde o início da cobertura dos sistemas isolados 
pela CCC, em 1/1/1992, até 2007, ao preço médio 
do óleo nesse ano (equação 5). 

                         Λ==Ψ � ** ϖγϖ
i

i                      (5) 

onde: 

Ψ = redução dispêndio CCC - 1992/2007 ... (R$); 
ϖ = preço do combustível 2007... (2.100 R$/m³) [8]; 
Λ = diesel evitado no período (Eq.2) ... (m³). 

Índice de redução de diesel: Calculado de modo 
empírico para as condições locais de operação, 
indicando a redução no consumo de óleo diesel 
para cada unidade de energia elétrica produzida 
nas PCHs, através da relação expressa na 
equação 6: 

        
(MWh) PCH gerada Energia
(L)  evitado  Diesel=

Χ
Λ=η           (6) 

onde: 

η = índice de redução de diesel (L/MWh); 
Λ = diesel total evitado, da Eq. 2 ... (L); 
Χ = geração PCH-1987/2007...(2.452 GWh) [5][7]. 

Índice de redução de gás carbônico: Similarmente, 
a redução na emissão de gás carbônico, para cada 
unidade de energia elétrica gerada nas PCHs, 
calculada por meio da equação 7. 

        
(MWh) geradaPCH Energia

(t) evitado  CO2=
Χ
Ω=µ           (7) 

onde: 

µ = índice de redução de gás carbônico (t/MWh); 
Ω = massa de CO2 evitada, da Eq. 4 ... (t); 

Χ = geração PCH-1987/2007...(2.452 GWh) [5][7]. 

3 As PCHs e o sistema elétrico do Estado 

A Resolução ANEEL nº 652, de 9/12/2003, em 
seu Art. 3º, considera que terá características de 
PCH “o aproveitamento hidrelétrico com potência 
superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 
kW, destinado à produção independente, 
autoprodução ou produção independente 
autônoma, com área do reservatório inferior a 3,0 
km2.” Também por resolução da ANEEL, as PCHs 
estão dispensadas de pagar compensação 
financeira aos Municípios e Estados pelo uso dos 
recursos hídricos. Em Rondônia, os primeiros 
estudos para pequenos aproveitamentos 
hidrelétricos foram realizados pela Eletrobrás, no 
ano de 1978. Até 1987, quando foi inaugurada a 
1ª pequena central hidrelétrica do Estado – PCH 
Rio Vermelho, 2.600 kW, no município de Vilhena 
– o suprimento de Rondônia era exclusivamente 
térmico, realizado através de dezenas de PCTs 
isoladas dispersas por todos os municípios. A 
UHE Samuel, propriedade da estatal Eletronorte, 
somente foi inaugurada em 1989. Projetada para 
cinco unidades de 43,2 MW, até 1994 operou 
apenas duas, suprindo a capital Porto Velho.  

No final dos anos 80, o extinto DNAEE realizou 
licitações para concessões nos mercados 
isolados, que deveriam ser supridos por PCHs. 
Foram eles: Vilhena (PCH 12 de Outubro), 
Colorado do Oeste (PCH Ávila – atual Cachoeira) 
e Rolim de Moura (PCH Alta Floresta; 
Comemoração - atual Rondon II, e, Cachimbo) [9]. 
A PCH 12 de Outubro, por interferência em terras 
indígenas e, Cachimbo, por alterações na 
concessão, não foram executadas. Cachoeira e 
Alta Floresta já operam e Rondon II, incluída no 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)-
Energia, está em fase final de execução.  

No início da década de 1990 o setor elétrico 
estadual experimentou séria crise de suprimento 
nas cidades do interior do estado. A crise 
estimulou o empresariado local e, em 1992, foi 
inaugurada a primeira PCH construída pela 
iniciativa privada – Castamann I, 1.844 kW – no 
município de Colorado do Oeste. Desde então, 
quatorze PCHs foram incorporadas ao parque 
gerador estadual. As atuais dezesseis PCHs 
instaladas têm potência instalada de 67.638 kW 
(Tabela 2) e todas estão conectadas a um dos 
subsistemas interligados regionais: AC-RO ou Cone 
Sul [5]. Deve-se observar que a usina Martinuv é, 
normativamente, uma Central de Geração Hídrica – 
CGH, não uma PCH. 

Nove outorgas já concedidas, totalizando 107,4 
MW, ainda não foram implementadas. Doze 
processos em andamento na ANEEL poderão 
resultar em novas outorgas, acrescentando cerca 
de 90 MW ao parque [10]. Cinco empreendimentos 
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locais foram contemplados com sub-rogação da 
CCC: Monte Belo, Altoé II, Cabixi II, Saldanha e 
Primavera, perfazendo 31.700 kW, num total de R$ 
69.101.499,89 [11]. Os critérios para a sub-rogação 
de recursos da CCC para empreendimentos nos 
sistemas isolados estão fixados na RN-ANEEL nº 
146, de 14/2/2005: “que permitam a substituição, 
total ou parcial, de geração termelétrica que utilize 
derivados de petróleo ou o atendimento a novas 
cargas, devido à expansão do mercado, reduzindo 
o dispêndio atual ou futuro da CCC”.  

Tabela 1: PCH e sistema elétrico de Rondônia – 2007. 

PCH 
Data 
Oper. 

Potência 
(kW) Sistema 

Rio Vermelho jan/87 2.600 Cone Sul 
Castaman I jun/92 1.844 Cone Sul 
Cassol jan/93 3.000 AC-RO 
Cabixi I jan/95 2.700 Cone Sul 
Castaman II abr/96     750 Cone Sul 
Castaman III mar/97 1.480 Cone Sul 
Cachoeira mar/97 10.000 AC-RO 
Altoé I jul/99     744 AC-RO 
Alta Floresta nov/98 5.000 AC-RO 
Monte Belo fev/01 4.800 AC-RO 
Altoé II nov/01 1.100 AC-RO 
Cabixi II ago/02 2.800 Cone Sul 
Rio Branco dez/04 6.900 AC-RO 
Saldanha mar/06 4.800 AC-RO 
Primavera fev/07 18.200 AC-RO 
Martinuv fev/07     920 Cone Sul 

Fonte: CERON, 2007 e ANEEL, 2007.  

Em meados dos anos 1990, foi construído o ramal 
sul da LT 230 kV, o “linhão”, até Ji-Paraná (1995) 
e concluída a UHE Samuel (1996). 
Adicionalmente, várias linhas de subtransmissão e 
distribuição - 13,8 kV, 34,5 kV e 69 kV – foram 
construídas interligando cidades, concentrando-se 
a geração térmica em algumas delas (cidades-
pólos). A partir daí formaram-se os vários 
subsistemas regionalmente interligados, sendo o 
mais importante aquele baseado no parque 
gerador térmico de Porto Velho, na UHE Samuel e 
na LT 230 kV associada, denominado então 
Sistema Hidrotérmico da Eletronorte. Já em 1995 
eram supridas, por esse sistema, as cidades de 
Porto Velho, Candeias, Ariquemes, Jaru, Ouro 
Preto, Ji Paraná, Presidente Médici, Cacoal, 
Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste, além de outras 
duas dezenas, na região de maior concentração 
populacional, atividade econômica e demanda de 
energia elétrica no Estado [7].  

O desenvolvimento de cidades-pólos de geração 
levou à formação de outros subsistemas 
interligados. Em geral, com base nas cidades-pólos 
onde as PCTs eram autorizadas a operar 24 

horas/dia (a regra nas menores localidades era de 
autorização parcial, 6h e 12h apenas) e que tinham 
suas capacidades de geração ampliadas e/ou, 
eram interligadas às PCHs que vinham se 
implantando, como Castamann I (1992), Cabixi I 
(1995), Ruttmann (1996), etc. A Resolução nº 
315/98 da ANEEL estendeu a 24h/dia o horário de 
operação para todos os sistemas isolados com 
cobertura da CCC e eliminou os racionamentos 
institucionais. 

À medida que os pólos de geração se 
estruturavam, novas PCHs eram incorporadas ao 
parque gerador e os subsistemas formados foram 
sendo conectados ao sistema da Eletronorte. A 
exemplo do sistema centrado em Rolim de Moura, 
que contava com a PCH Cassol, agregou a PCH 
Alta Floresta em 1998 e chegou a congregar doze 
localidades, entre as quais: Alta Floresta, Alto 
Alegre, Castanheiras, Novo Horizonte e Santa 
Luzia, incorporado ao sistema da Eletronorte em 
11/mar/2000. A Figura 2 mostra, sem distinção 
das tensões utilizadas nas diversas linhas ou 
planos de futuro, a configuração da rede estadual.  

Em 1999, o Sistema Hidrotérmico da Eletronorte já 
havia incorporado a PCH Altoé I, acrescidas 
sequencialmente a UTE Termonorte I (2000), UTE 
Termonorte II (2001), PCH Monte Belo (2001), 
PCH Altoé II (2001), o ramal norte do “linhão” que 
alcançou Guajará Mirim em 2002, e o sistema 
térmico isolado de Rio Branco (AC) em 2003, 
compondo o que passou a ser denominado 
Sistema Acre-Rondônia - designação já prevista 
na construção da UHE Samuel. Posteriormente 
incorporaram-se as PCHs Rio Branco (2004), 
Saldanha (2006) e Primavera (2007. Apenas em 
Rondônia, ao final de 2007, eram 78 as 
localidades atendidas pelo Sistema AC-RO, que 
alimenta região com 80% da população estadual e 
85% da demanda de energia elétrica. A 
interligação deste ao Sistema Interligado Nacional 
(SIN), planejada para 2008, deverá estar 
concluída em 2009, embora razões não técnicas 
possam ainda postergá-la. 

Paralelamente, na região sul, desenvolveram-se 
dois subsistemas: um, baseado na geração 
térmica da Usina de Vilhena complementada pela 
produção das PCHs Rio Vermelho (1987) e 
Cachoeira (1997); outro, nas térmicas de Colorado 
e Cerejeiras, acrescidas da geração das PCHs 
Castamann I, II e III (1993, 1996, 1997), e Cabixi I 
(1995). Esses dois foram interligados em 1998, 
passando a compor o subsistema Cone-Sul, que 
recebeu posteriormente as PCHs Cabixi II (2002) 
e Martinuv (2007). O subsistema Cone-Sul 
alimenta as localidades de Vilhena, Nova 
Conquista, Alto Guarajus, Cabixi, Cerejeiras, 
Colorado, Corumbiara, Estrela do Oeste, 
Pimenteiras, Planalto São Luiz e Vitória da União. 
Atende a 10% da população e fornece 7% da 
energia elétrica demandada em Rondônia. 



Espaço Energia                                                                                              ISSN: 1807-8575 – Número 09 – Outubro 2008 
 ���

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 2: Mapa Eletrogeográfico Simplificado do Estado de Rondônia – 2007. 
 

Dessa maneira, o atendimento ao mercado de 
energia elétrica do Estado pode ser visto como 
realizado através de três subsistemas: Acre-
Rondônia, Cone-Sul e Isolados. O subsistema 
Isolados é formado por 32 PCTs dispersas por 
regiões de difícil acesso e até numa localidade no 
Amazonas (Maicí). A desativação da PCH 
Ruttmann (2006) tornou todos os sistemas 
isolados puramente térmicos. Atendem, em 
conjunto, 10% da população e 8% da demanda de 
energia elétrica. 

4 A contribuição das PCHs –  Discussão 

As PCHs, construídas via de regra em locais 
distantes da rede elétrica principal, mas 
relativamente próximas a pequenas localidades 
alimentadas com deficiência por pequenas 
termelétricas, produziram significativas melhoras 
no fornecimento de energia elétrica, como se 
demonstra a seguir. 

Chupinguaia, no sul (Município a partir de 1995), 
era suprida desde 1988 através de PCT (264 kW) 
autorizada a operar 12 horas por dia. Em janeiro 
de 1995 passou a ser suprida pela PCH Ruttmann 
(630 kW). A energia total requerida pelo mercado 
local passou de 395 MWh (1994) para 2.831 MWh 
(2000), taxa média anual de crescimento 

geométrico de 38,8%. A taxa de crescimento do 
número de consumidores, basicamente 
residencial, foi de 20,8% (de 166 para 517 
consumidores) [7]. Ao longo do período, a 
participação média da geração hídrica no 
suprimento da sede municipal foi de 97,2%, tendo 
atingido 100% no ano de 1996.  

Parecis (município a partir de 1994) era suprida 
desde 1989 por PCT (264 kW), passou a ser 
alimentada pela PCH Altoé-I (744 kW) a partir de 
julho de 1999. Em 1998 o consumo local foi de 
689 MWh, atingindo 821 MWh no ano 2000 com 
crescimento de 19%, enquanto o número de 
consumidores passou de 167 para 237 (45% 
maior) [7]. 

Para suprir a demanda atual, a CERON adquire 
energia de fornecedores diversos. Da Eletronorte, 
75% da energia requerida, adquirida ao preço 
médio de 98,06 R$/MWh (2007). A Eletronorte 
adquire 55% da energia que fornece do Produtor 
Independente de Energia (PIE) Termonorte, cuja 
geração é 100% térmica. O restante 45% é de sua 
produção, sendo mais de 95% de origem hídrica 
(UHE Samuel). Dois outros PIEs que operam 
sistemas térmicos fornecem 10% da energia 
requerida à CRON. O PIE Rovema atende ao 
mercado do subsistema Cone Sul, com preço de 
venda de 140,00 R$/MWh, enquanto o PIE 
Guascor opera 32 pequenos sistemas isolados, 

 
Subsistema Cone Sul 

Subsistema AC-RO 
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vendendo a 264,76 R$/MWh [13]. Nestes dois 
casos, ao custo da energia deve ser acrescido o 
de aquisição do óleo diesel, da ordem de 650 
R$/MWh, do que resulta um custo de geração 
termelétrica entre 790 e 915 R$/MWh. Os 
produtores independentes que operam pequenas 
centrais hidrelétricas (PCHs) fornecem 15% da 
energia requerida, ao preço médio de 102,16 
R$/MWh. 

4.1 A participação das PCH na geração 

Em termos estaduais, a participação das PCHs na 
energia requerida pelo sistema é crescente. As 
curvas da Figura 3 mostram a evolução da 
participação percentual da produção das PCH 
(função cúbica) no total de energia elétrica de 
fonte hídrica gerada e, no mercado do local 
(próximo de uma função linear); foram 
descartados os valores dos anos de 1987/1988 
quando a única usina hidrelétrica no estado era a 
PCH Rio Vermelho. Explicitam-se a seguir esses 
crescimentos: 2,4% em 1989/88 passando a 15% 
em 2007 – taxa de crescimento médio anual 
geométrico, no percentual de energia gerada, de 
10,3%. Deixa evidente não apenas aumento no 
valor absoluto da produção das PCHs, como 
também taxa de crescimento mais rápido que a do 
próprio mercado, deslocando efetivamente outras 
formas de geração de eletricidade. 

Na parcela hidrelétrica da produção estadual, a 
participação das PCHs é também crescente, e 
mostra forte inflexão positiva entre 1997 e 2000, 
logo após a conclusão da UHE Samuel. Reflexo 
tanto dos 18 MW de potência em PCHs 

acrescidos no período, como de um período de 
baixa hidraulicidade no reservatório de Samuel. 
Nos anos seguintes, as variações observadas 
decorrem de fatores, tais como: maior despacho 
térmico para recuperação do nível do reservatório, 
ingresso de novas PCHs (39,5 MW), acidente com 
a maior unidade da Termonorte II em 2005. Os 
7,9% de participação em 1989 subiram para 
33,3% em 2007, taxa de crescimento médio anual 
de 8,3%. Em 2007, a UHE Samuel gerou 775.273 
MWh e o conjunto das PCH 387.551 MWh; esse 
valor é suficiente para  atender pouco mais de 200 
mil domicílios, ou dois terços dos consumidores 
residenciais de Rondônia [5], considerando nível 
médio de 160 kWh/mês.  

4.2 Indicadores de desempenho 
 
As contribuições das PCHs nas áreas econômica 
e ambiental são avaliadas através dos indicadores 
calculados da forma descrita na seção 
procedimentos. Os dados utilizados, quando 
relacionados ao consumo anual de óleo diesel e 
geração nas diversas usinas do parque térmico e 
hídrico do sistema estadual, têm origem nos 
relatórios e boletins da CERON [5]/[7] e da 
Eletronorte [14]. O preço médio dos derivados de 
petróleo usados na geração no ano 2007 foi obtido 
na base de dados da Eletrobrás [15].  

Os totais calculados para o período 1987/2007 
são mostrados a seguir.  
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   Figura 3: Participação das PCH na Geração Hídrica e no Mercado de Energia em RO – 1989/2007. 
  Fonte: CERON, 1989-2007. Dados trabalhados pelos Autores. 
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I. Queima de óleo diesel (OD) evitada (Λ) 

A partir de dados da distribuidora [5]/[7], usando a 
equação 2, novamente reproduzida abaixo: 

                                    i
i
�� �=                              (2) 

Λ = 738.057 m³ de óleo diesel. 

II. Emissões de CO2 evitadas (Ω) 

Dos dados dos relatórios da CERON [5]/[7], 
usando a equação 4, novamente reproduzida 
abaixo: 

                                    �=
i
�i�                             (4) 

Ω = 1.918.948 toneladas de CO2. 

A redução nos dispêndios da CCC foi calculada 
aplicando-se a equação 5, após determinar o 
diesel evitado usando a equação 2 para o período 
de vigência dos benefícios da CCC, e no preço 
médio dos combustíveis no último ano [15]. 

 

III. Redução dos subsídios da CCC (Ψ) 

A partir da equação 5, novamente reproduzida 
abaixo: 

                      Λ==Ψ � ** ϖγϖ
i

i                         (5) 

Ψ = 723.036 * 2.100 = R$ 1.518.875.600 
 

A média é de 96 mil t CO2 evitados por ano. 

Indicadores de intensidade na redução do uso de 
combustível e produção de gás de efeito estufa: 
 
IV. Índice de redução de diesel (η).  

Nas condições de operação locais, para cada 
MWh gerado nas PCH, obtém-se redução de 
consumo, a partir da equação 6, novamente 
reproduzida abaixo, de: 
 
         

(MWh) PCH gerada Energia
(L)  evitado  Diesel=

Χ
Λ=η          (6) 

η  = L/MWh 301
2.452.000

0738.057.00 =  

  
301 litros de óleo diesel por MWh gerado. 

 
V. Índice de redução de gás carbônico (µ), a partir 
da equação 7, novamente reproduzida abaixo: 

         
(MWh) geradaPCH Energia

(t) evitado  CO2=
Χ
Ω=µ          (7)  

µ = =
000.452.2

000.948.918.1
782 kg CO2 / MWh em PCH. 

 
A evolução dos indicadores anuais de intensidade 
de uso de diesel e produção de gás carbônico, 
calculados com o uso das  Equações 1 e 3, além 
da produção das PCHs para o período 1988 a 
2007, estão apresentados na Figura 4, onde a 
geração de PCH tem aumento significativo. 
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   Figura 4: CO2 (t/ano) e Diesel evitado (m³/ano) e, geração das PCH (MWh) em RO – 1988/2007. 
     Fonte: CERON. Dados trabalhados pelos autores. 
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A redução no consumo de diesel e nas emissões 
de gás carbônico deverá continuar crescente, 
caso os projetos em andamento se mostrem 
efetivos e novas PCHs sejam implantadas. Nos 
últimos cinco anos, a média de emissão de CO2 é 
superior a 216 mil t/ano, em torno de 70% maior 
que a média do período total. Ademais, nos 
últimos quatro anos, o dispêndio médio anual na 
CCC-Isolados foi superior a R$3,5 bilhões (em 
2006 foi extinta a CCC-Interligados), dos quais 
pouco mais de um quarto aplicado nos sistemas 
isolados de Rondônia e Acre [15]. Computando a 
energia das cinco PCHs que foram contempladas 
com os benefícios da sub-rogação da CCC, a 
redução no consumo de óleo diesel foi de 140.745 
m³, reduzindo o subsídio da CCC em mais de 
R$295 milhões ao preço do óleo em 2007. A 
Tabela 2 sintetiza os ganhos decorrentes da 
redução de custos na CCC e das emissões de gás 
carbônico, obtidos com as PCHs de 1992 a 2007.  
 
 

 Tabela 2: Efeitos das PCHs. Redução nos subsídios da 
CCC e na emissão de CO2 em RO – 1992/2007. 

Item Valor Unidade 
Energia gerada 2.405 GWh 
Diesel não queimado 723.036 m³ 
Economia na CCC 1.518.375 *1000 R$ 
CO2 evitado 1.879.893 *1000 t CO2 
Média - CO2 evitado 125.326 t CO2 /ano 
Fonte: Autores, 2008.  
 

As PCHs em Rondônia têm elevados índices de 
aproveitamento das capacidades instaladas e dos 
potenciais hídricos. O fator de capacidade anual 
do conjunto de PCHs do subsistema Cone Sul 
variou de 0,65 a 0,77, com média em 0,71 no 
período 2001-2007. No subsistema Acre-
Rondônia, entre 0,67 e 0,71, com média em 0,68 
no período 2003-2007. A média geral situa-se em 
torno de 0,7 e superior aos fatores de capacidade 
da UHE Samuel, que variou de 0,34 a 0,47, com 
média em 0,41 no período 2001/2007.  

 

5 Conclusão 

Rondônia, como os demais Estados da Região 
Norte, convive há décadas com sistemas de 
geração de energia elétrica ineficientes e de alto 
custo, com expressivos prejuízos para os projetos 
regionais de desenvolvimento e, por 
conseqüência, enorme parcela da população fica 
à margem desse serviço básico.  

Ao longo dos últimos vinte anos, a operação das 
PCHs em Rondônia:  

1. contribuíram de modo significativo para a 
melhoria no atendimento à população, 
particularmente aos residentes das 
pequenas localidades do interior, 
distantes da rede dos dois subsistemas 
principais, resultando em melhoria 
qualitativa e quantitativa do suprimento 
de energia elétrica; não apenas por 
fornecerem energia com maior 
confiabilidade que as envelhecidas PCTs, 
mas também por aumentarem o 
suprimento para 24h por dia. 

2. representaram uma opção eficaz para a 
estabilização e crescimento do mercado 
de energia elétrica estadual, com base 
em um recurso natural de uso limpo, 
renovável e obtenção endógena. 

3. geraram empregos e renda, direta e 
indiretamente, além da qualificação de 
profissionais em áreas técnicas, numa 
região de pequena tradição industrial. 

4. reduziram o elevado custo de geração 
dos sistemas térmicos isolados em mais 
de oito vezes, substituindo a geração 
baseada em combustíveis fósseis, 
subsidiados pela CCC, de cerca de R$ 
850,00 para R$ 102,00. A economia 
resultante da operação das PCHs, 
somente em custo de combustível, desde 
quando os benefícios da CCC foram 
estendidos aos sistemas isolados, em 
1992, é superior a R$1,5 bilhão, a preços 
de 2007.  

5. evitaram a queima de 738 mil metros 
cúbicos de derivados de petróleo, 
resultando na redução de 1,9 milhões de 
toneladas na emissão de gás carbônico, 
contribuindo com as necessárias 
medidas de combate ao aquecimento 
global da atmosfera.  

Dessa forma, cada MWh gerado nas PCHs  em 
Rondônia e no sistema isolado representa: 1)  a 
economia de 301 litros de óleo diesel; 2) a não 
emissão de 782 kg de gás carbônico; 3) ao preço 
médio do óleo diesel em 2007, redução de custo de 
geração superior a R$ 240 milhões de reais ao ano, 
apenas com a substituição da fonte primária de 
energia; 4) a produção de 387.551 MWh em 2007 
representou economia superior a R$ 236 milhões. 

A participação da produção das PCHs na energia 
fornecida aos consumidores locais vem crescendo 
de modo significativo, respondendo atualmente 
por mais de 15% da demanda estadual. A geração 
do conjunto das PCHs supre mais de 200 mil 
consumidores residenciais, dois terços do total do 
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estado e equivale à demanda domiciliar das oito 
maiores cidades de Rondônia.  

Entretanto, a fragilidade das políticas públicas de 
incentivo à construção de PCHs, em particular a 
pequena atratividade dos mecanismos de 
financiamento para as condições do mercado, bem 
como as dificuldades na liberação de recursos da 
CCC, tem reduzido o ímpeto inicial dos 
empreendedores privados na implantação de novas 
usinas. 

Também, é necessário produzir mudanças nas 
políticas públicas para o setor elétrico estadual, de 
modo que o financiamento e implantação de 
novas PCHs deixem de ser analisadas sob a 
simples ótica do custo de oportunidade. É  
recomendável também priorizar os fatores 
endógenos na promoção do desenvolvimento 
local. 
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