
UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE CONSUMO

DE ENERGIA ELÉTRICA DIRECIONADA A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Alan Emanuel Duailibe Ribeiro

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DA COORDENAÇÃO DOS

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIAS EM PLANEJAMENTO

ENERGÉTICO.

Aprovada por:

                                                         Prof. Luiz Fernando Loureiro Legey, Ph.D.

Prof. Maurício Cardoso Arouca, D.Sc.

 Prof. Marcos Pereira Estellita Lins, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL

ABRIL DE 2002



ii

RIBEIRIO, ALAN EMANUEL DUAILIBE

      Uma Metodologia Alternativa de Avaliação

Preliminar de Consumo de Energia Elétrica

Direcionada a Instituições de Ensino Superior,

[Rio de Janeiro] 2002

     IX, 97 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc.,

Planejamento Energético, 2002)

      Tese - Universidade Federal do Rio de

Janeiro, COPPE

1. Conservação de Energia Elétrica

2. Metodologias de Avaliação de Consumo

3. Instituições de Ensino Superior

    I. COPPE/UFRJ    II. Título ( série )



iii

“Ao Todo Tudo.”

“Ser e Sempre Ser, Eis a Solução.”

A meus pais, Walter Ribeiro e Maria Luiza Duailibe Ribeiro, pela graça da vida,

a meus filhos Alan Emanuel Loyola Ribeiro e Uila Loyola Ribeiro, pelo amor, neste

trabalho, traduzido na força de vontade de prosseguir até o fim, a Nathashe Loyola

Ribeiro, pela inspiração. À extensão de minha família, aos bisavós de meus filhos,

sogra, cunhado, cunhada e sobrinhos que tanto me ajudam.



iv

AGRADECIMENTOS

Ao Prof. Luiz Fernando Loureiro Legey um agradecimento especial pelo tempo
dedicado, incentivo e interesse demonstrado como orientador deste trabalho.

Aos professores Maurício Cardoso Arouca e Marcos Pereira Estellita Lins, pelas
participações como membros da banca examinadora.

Ao professor Marcos Pereira Estellita Lins, pelo incentivo ao longo do tempo e
sugestões dadas.

Ao professor Maurício Cardoso Arouca, pela oportunidade, idéias e incentivo no
desenvolvimento deste trabalho.

Aos professores e funcionários da COPPE – Planejamento Energético - P.P.E. .

Aos colegas do Programa de Planejamento Energético da COPPE, por suas
inestimáveis colaborações. De tantos, impossível nomeá-los todos sem cometer
alguma injustiça.

A Adan Gustavo Sanchez Benegas, André Cristiano Silva Melo, Carlos Esteban
Gamarra Grance, Carlos Moreira da Costa, Flavio Ferreira Fernandes, Jaime
Fernandez Lezcano e Marcelo da Silva Gonçalves do Setor de Planejamento
SR3/UFRJ, pela grande ajuda ao longo de todo o trabalho.

A André Cristiano Silva Melo, Mestre em Ciências em Engenharia de Produção -
COPPE/UFRJ, pelo companheirismo, orientação, auxílio imprescindível na redação e
revisão do trabalho e que mesmo em momentos difíceis não deixou de contribuir para
o sucesso deste trabalho.

Ao Eng.º André Luis Barbosa de Oliveira, Eng.º Sérgio Rodrigues Siqueira e a Victor
José Peçanha Esteves, Prefeitura da UFRJ e Escola de Engenharia da UFRJ, pela
grande ajuda nas entrevistas e levantamento de campo.

A Eduardo Rodrigues Maia, Francisco Rezende Ragoni Júnior, John Charles
Woodrow, Maurício Cardoso Arouca e a Walter Duailibe Ribeiro Júnior, amigos e
companheiros de muitas jornadas em diferentes fases de nossas vidas.

A todos os demais amigos.



v

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários

para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M. Sc.).

UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE CONSUMO

DE ENERGIA ELÉTRICA DIRECIONADA A INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

Alan Emanuel Duailibe Ribeiro

Abril/2002

Orientador: Luiz Fernando Loureiro Legey.

Programa: Planejamento Energético.

Este trabalho apresenta uma metodologia alternativa de avaliação energética

preliminar de consumo de unidades acadêmicas direcionada a Instituições de Ensino

Superior (IES), além de uma revisão de metodologias voltadas a avaliação do

potencial de conservação de energia elétrica. Primeiramente, é dado um

embasamento sobre algumas questões relacionadas a conservação de energia:

Auditoria, Análise e Indicadores Energéticos. A seguir, algumas metodologias de

avaliação de potencial de conservação são colocadas em destaque, onde é dada uma

visão geral, apresentando suas principais características, acompanhadas de análise

apontando limitações à aplicação em IES. A partir disso, é desenvolvida uma

metodologia alternativa, que possibilita uma avaliação energética preliminar

individualizada de consumo das unidades acadêmicas, quando essas são atendidas

por circuitos elétricos comuns, tornando possível gerar indicadores energéticos por

unidade acadêmica, uma vez que no modelo matemático proposto em tal metodologia

os valores de consumo são expressos de forma desagregada em relação a tais

unidades. Finalmente é apresentada uma aplicação do modelo em um dado centro

acadêmico, pertencente a uma IES, onde é desenvolvida a validação e o ajuste dos

coeficientes modelo proposto.
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This work presents an alternative methodology for a preliminary quantification

of the energy consumption in academic units, within the so-called high level

Educational Institutions (IES) It also reviews  the existing methodologies directed to

evaluating potential electric energy savings.

Initially, definitions regarding energy savings are made, namely: Auditing,

Analysis & Energy Indicators. Subsequently, some potential energy saving methods

are revised, in order to establish a global view of the subject, describing their main

characteristics, as well as their limitations in relation to applications to IESs. Thereafter,

an alternative methodology for a preliminary estimation of individual energy

consumption of academic unit, which share the same electricity grid is developed. This

allows for the generation of electricity consumption indicators, which later on are used

to evaluate the proposed mathematical model. Finally, the methodology is applied to an

academic centre, showing details of how the validation and adjustment of the proposed

model coefficients is made.
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO

I.1. Considerações Iniciais
Desde os meados dos anos 80, com as reduções de investimentos no setor

elétrico, a recente crise energética nacional já vinha sendo anunciada nos meios

acadêmicos.

Nos últimos anos, os raros investimentos em geração de energia não têm

acompanhado o crescimento da demanda. Além disso, devido à falta de investimentos

em expansão, o sistema de linhas de transmissão do Brasil tem-se apresentado cada

vez mais insuficiente em termos de capacidade de transporte da energia necessária a

cada região do país.

Por ser um país dito em pleno desenvolvimento, o Brasil precisa e gasta cada

vez mais energia. No entanto, como a produção de energia não cresce no mesmo

ritmo dos outros setores, o risco de falta de energia vem aumentando cada vez mais

nos últimos anos.

Sendo assim, a busca por soluções que visem a minimização de gastos com

produção, aliados a um maior controle e gerenciamento da distribuição têm-se tornado

cada vez mais uma questão imperativa no setor elétrico nacional.

I.2. Objetivos
O objetivo desta dissertação é apresentar e fundamentar uma metodologia

alternativa de avaliação preliminar de simples implementação, exigindo pouco

investimento financeiro e de pessoal, e tendo como principal característica combinar

uma base de dados inicial (desagregada), contendo variáveis diretamente

relacionadas ao consumo de energia elétrica, a informações qualitativas e subjetivas

de consumo (agregado) de energia elétrica dos centros acadêmicos que formam uma

Instituição de Ensino Superior (IES).

I.3 Motivação
A motivação ao desenvolvimento desse trabalho, surgiu tanto em função da

grande necessidade de controle e avaliação, em termos de eficiência energética, de

unidades de consumo, provocada pela recente crise energética que atingiu o Brasil,

como pela constatação da grande dificuldade ou, algumas vezes, impossibilidade de

se obter dados de consumo individualizado (desagregado) de tais  unidades, quando

essas são atendidas por circuitos elétricos comuns.

De posse de modelos matemáticos capazes de gerar, de forma simples e rápida,

valores desagregados, seria possível divulgar novos indicadores energéticos por
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unidade de consumo, respondendo de forma eficiente a variações externas, tornado

ainda mais justo o processo de avaliação de unidades e possibilitando uma  melhor

distribuição/ alocação dos recursos disponíveis.

I.4. Metodologia de desenvolvimento
Em sua primeira etapa, este trabalho foi desenvolvido por meio de um processo

de captação de informações iniciais, obtidas a partir de pesquisas em periódicos

(acadêmicos e técnicos) e livros especializados no setor elétrico. Nessa fase do

trabalho pretendeu-se obter uma visão geral (base de conhecimento) do ambiente a

ser estudado.

Numa segunda etapa foram feitas entrevistas com pessoal especializado na

prática de distribuição, controle e gestão de energia elétrica. Essa etapa se propôs a

captar dados qualitativos e quantitativos, usados tanto na concepção do modelo, como

num possível  processo de validação/ajustes de seus parâmetros, baseado numa

aplicação em um dado centro de consumo da UFRJ.

Finalmente, numa terceira etapa, de posse de resultados produzidos

inicialmente  e ajustados ao centro de consumo em questão, foram feitas análises dos

resultados, seguidas de conclusões sobre o estudo e sugestões para pesquisas

futuras.

I.5. Organização do trabalho
De forma a atender todos os objetivos propostos anteriormente, este trabalho

foi estruturado da seguinte forma:

No capítulo II, dado ao surgimento de uma série de questões relacionadas

tanto ao planejamento quanto ao desenvolvimento de projetos voltados à conservação

de energia durante a etapa inicial da pesquisa, é feita uma revisão abordando

questões relacionadas a conservação e melhor uso da energia disponível,

solucionando dúvidas relativas aos conceitos de Auditoria, Análise e Diagnóstico

Energético, bem como ao estabelecimento de políticas de conservação e uso eficiente

da energia elétrica.

No capítulo III, é dada uma visão geral das principais metodologias de

avaliação de potencial energético encontradas na literatura especializada,

apresentando suas principais características, destacando um estudo de identificação

dos indicadores energéticos mais voltados a IES, acompanhado de análise apontando

as limitações de aplicação em tais ambientes.
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O capítulo IV, apresenta detalhadamente o desenvolvimento da metodologia

alternativa de avaliação energética preliminar de consumo de Unidades Acadêmicas

(UA). Nesse capítulo também é feita uma aplicação da metodologia proposta utilizando

dados do Centro de Tecnologia da UFRJ (CT/UFRJ), bem como uma análise dos

resultados alcançados.

No capítulo V, são apresentadas as conclusões e algumas sugestões para

estudos futuros.
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CAPÍTULO II – AUDITORIA, ANÁLISE E INDICADORES ENERGÉTICOS:
                          FUNDAMENTOS TEÓRICOS

II.1. Introdução
O desenvolvimento inicial desta pesquisa, foi marcado pelo surgimento de uma

série de questões e dúvidas relacionadas tanto ao planejamento quanto ao

desenvolvimento de projetos voltados à conservação de energia. Assim, nesta etapa

inicial, torna-se de extrema importância apresentar algumas definições mais

relacionadas ao assunto em questão, buscadas diretamente da literatura

especializada.

II.2. Conservação e uso eficiente de energia
Segundo POOLE et al. (1995), a palavra conservação de energia tem sido

usada para denotar uso eficiente de energia, originada a partir de uma tradução direta

do inglês “conservation”. Naquela língua, a palavra tem um sentido econômico preciso

de “esticar o uso”, característico de países com estações bem marcadas, em que os

excedentes de produção nas épocas propícias são “conservados” para atender às

necessidades do inverno. Em português, a palavra derivada “conserva” mantém esse

espírito. No entanto, a etimologia da palavra  “conservação” tem o sentido de

manutenção de status-quo  e, por essa razão, recomenda-se usar a expressão uso

eficiente de energia como a mais apropriada para definir estas ações, uma vez que a

palavra conservação de energia pode ser indutora de ações erradas.

O conceito de uso eficiente de energia está preso à busca de estratégias ou

políticas que minimizem o uso da energia sem sacrificar os principais objetivos, bem

como a própria evolução da organização, ou seja, sem “reprimir” a produção de bens e

serviços, a evolução tecnológica e da informação, o conforto e o bem estar da

sociedade, podendo ainda englobar questões relacionadas à preservação ambiental.

Do ponto de vista mundial, o uso racional de energia tem sido buscado como

um meio de incrementar, através de custos reduzidos, a eficiência e produtividade

energética sob o conceito de “uso final”, sempre considerando a aplicação de

auditorias energéticas como ferramenta preliminar de planejamento. Já considerando

o cenário nacional, tal atividade teve a sua orientação principal modificada ao longo do

tempo, passando da preocupação em reduzir o consumo de combustíveis em

caldeiras e fornos, e otimização da distribuição e uso do vapor, para a preocupação

com o consumo de energia elétrica (FUPAI, 2000).
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II.3. Auditoria, análise e diagnóstico energético
Antes de dissertar qualquer idéia mais aprofundada sobre auditoria energética,

vale esclarecer algumas dúvidas relacionadas às três atividades citadas no subtítulo

acima.

O termo “Auditoria Energética” foi concebido no início dos anos 80 com o

objetivo de, através de uma análise sistemática dos fluxos em um dado sistema,

discriminar todas as perdas bem como embasar um possível programa de uso racional

da energia. No entanto, uma vez que o estudo de perdas ao longo da cadeia de

transformações energéticas pode ser desenvolvido com um variado grau de

desagregação, termos como “Análise Energética” e “Diagnóstico Energético” têm sido

comumente empregados com o mesmo fim, causando assim equívocos

desnecessários.

Segundo a definição internacional proposta em ENERGY TERMINOLOGY

(1985), Auditoria Energética refere-se à contabilidade energética, em um sistema,

associada à produção de bens e serviços, sendo originada dos termos Energy Audit,

em inglês; Analyse Énergétique, em francês; Energieanalyse, em alemão; e Análisis

Energético, em espanhol, que corresponde certamente à Análise Energética que, em

nossa literatura técnica, apenas tem sido pouco usual, causando assim uma certa

confusão.

Já o termo Diagnóstico Energético refere-se a um estudo menos detalhado,

baseado na análise de macro dados e sem os rigores de uma auditoria energética.

Assim, de uma forma bem sucinta, o diagnóstico energético refere-se a um estudo

mais superficial enquanto que a auditoria ou análise energética caracteriza-se por um

estudo mais detalhado e minucioso do sistema.

Segundo FUPAI1 (2000), a operacionalização da conservação de energia

passa necessariamente por uma estrutura gerencial, de porte e abrangência

compatíveis à empresa e que visa promover, em relação aos fluxos energéticos, a

identificação, quantificação, modificação e acompanhamento, de forma a estabelecer

prioridades, implantar os projetos de melhoria e de redução, e acompanhar

continuamente seus resultados.

Das atividades mencionadas acima, as duas primeiras compõem o que hoje é

mais comumente a auditoria ou análise energética, onde são identificados e

quantificados todos os fluxos energéticos ao longo do processo produtivo de bens e

serviços, permitindo assim um início ordenado e, consequentemente, a continuidade

de um programa de conservação de energia.

                                                          
1 Fundação de Pesquisa e Assessoramento à Indústria.
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As auditorias ou análises energéticas constituem um importante instrumento de

diagnóstico, através da qual pode-se obter todas as informações necessárias à

formulação de políticas de uso racional de energia. Além disso, recomenda-se que tal

atividade, ao contrário do que é realizado em muitos países da América Latina, seja

contínua e permanente, devendo ser realizada dentro de políticas de uso racional de

energia articulada e coerente pois, segundo LEONELLI (1989),  por si só não conduz à

racionalização do uso da energia. A seguir, serão apresentados alguns procedimentos

e requisições necessárias à implantação de uma auditoria ou análise energética

eficiente, em pequenas e médias empresas.

Considerando-se apenas o cenário nacional, após a criação do PROCEL2 em

1985, foram desenvolvidas algumas metodologias já razoavelmente padronizadas e

atualmente apoiadas por esse órgão governamental, a saber:

•  Auto-avaliação de pontos de desperdício, que faz um simples roteiro de

identificação de pontos de desperdício e avaliação de possíveis economias

obtidas com a sua eliminação. Essa metodologia é muito utilizada em

industrias e não considera o uso de combustíveis;

•  Diagnóstico energético, no qual todos os dados são tratados

computacionalmente, tornando possível identificar qualitativamente, pontos

críticos, bem como indicar intervenção direta em equipamentos específicos

através de relatórios padronizados. Essa metodologia visa tanto unidades

industriais quanto comerciais e se baseia no levantamento de perfis de

consumo para o uso final e, posterior, composição de amostras dos

principais setores produtivos;

•  Estudo de otimização energética, que é a única metodologia que, a rigor,

corresponde à definição de auditoria, sendo por isso mais demorada e de

maior custo que as anteriores. É uma metodologia bastante desagregada,

uma vez que inclui análises econômicas, considerando tanto o uso de

combustíveis quanto de energia elétrica, bem como propõe alternativas e

ações voltadas à conservação de energia.

 Segundo LEONELLI (1989), as duas primeiras metodologias permitem

resultados imediatos, enquanto que a terceira alternativa, embora mais lenta e

custosa, é mais recomendada em abordagens integrais de conservação de energia.

No entanto, como já visto anteriormente, independentemente de se adotar, ou

não, metodologias padronizadas, qualquer estudo relacionado a fluxos energéticos em

                                                          
2 Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.
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instalações prediais ou industriais, com o propósito de racionalizar o uso de

eletricidade e/ou combustíveis pode ser considerada uma auditoria energética.

Assim, considerando uma abordagem mais genérica, NOGUEIRA (1990)

propôs a seguinte seqüência a ser adotada ao desenvolvimento de auditorias ou

análises energéticas:

•  Levantamento de dados gerais da instalação;

•  Estudo de fluxos de materiais e produtos;

•  Caracterização do consumo energético;

•  Avaliação das perdas de energia;

•  Estudos técnico-econômicos das alternativas de redução de perdas;

•  Elaboração de recomendações e conclusões.

Já em relação aos pré-requisitos necessários a auditorias, KENNEY (1984),

listou uma série de dados necessários ao desenvolvimento de auditorias energéticas

na indústria, a saber:

•  Registros de consumos mensais de energia elétrica, água e

combustíveis, ao longo de um determinado período (em geral 1 ano);

•  Plantas, desenhos e esquemas detalhados das instalações analisadas;

•  Balanços energéticos e de material, atualizados, de cada unidade a ser

analisada;

•  Valores de projeto e valores medidos de temperatura e pressão, em

pontos considerados relevantes;

•  Especificações elétricas de equipamentos, associados aos seus

respectivos valores medidos;

•  Considerações e especificações de caráter energético de produtos;

•  Considerações ambientais e de locação da empresa;

•  Perspectivas de alterações no processo.

Vale lembrar que para tais dados é razoável considerar fatores sazonais, uma

vez que, tanto em instalações industriais como em prédios públicos, existe uma

grande influência da época do ano sobre o consumo de energia elétrica, sobretudo

para condicionamento ambiental e iluminação, acarretando em grande diferença entre

os  valores de demanda medida de energia  para épocas do ano como inverno e verão

e, com isso, exigindo do auditor e/ou equipe experiência e muita sensibilidade de

modo a promover a mais adequada interpretação das medidas efetuadas.

Além disso, qualquer auditoria energética deve contar com uma infra-estrutura

dotada de instrumentos básicos de medição (termômetro digital, analisadores de



8

gases, medidores de velocidade ar/líquidos, psicrômetros, tacômetros, luxímetros,

amperímetros etc.), necessários à coleta de dados físicos, bem como pessoal

(engenheiros e técnicos) treinado e capacitado a observar e avaliar de forma crítica

todas as instalações em análise. Quanto a este último quesito, vale destacar uma

questão ainda controversa, relacionada ao uso de funcionários da própria empresa ou

a contratação de terceiros. Segundo FUPAI (2000), deve-se considerar não apenas

aspectos econômicos e estratégicos, mas também as características da própria

organização, de modo a ter respostas claras a questões como:

•  Seria o pessoal próprio capaz de atuar com independência e

criatividade, criticando procedimentos e hábitos arraigados?;

•  Uma auditoria energética realizada por pessoal interno não provocaria

mal estar, principalmente em áreas operacionais?

II.4. Bases ao estabelecimento de políticas de conservação de energia
Em 1991 e 1995, GELLER e POOLE et al., respectivamente, desenvolveram

importantes trabalhos, em que foram destacadas as principais dificuldades, bem como

algumas estratégias, no que refere ao desenvolvimento e estabelecimento de políticas

de conservação de energia.

Assim, de maneira sucinta, pode-se citar como algumas barreiras ao

desenvolvimento e ampliação de políticas de eficientização:

•  Defasagem da base tecnológica, uma vez que vários produtos

comercializados ou são ineficientes segundo padrões internacionais ou,

embora eficientes, não estão acessíveis ao mercado nacional;

•  Política de preços incoerente, pois faltam critérios mais estáveis para

uma política de preços, já que os valores subsidiados chegam a assumir,

em alguns casos,  cifras inferiores até mesmo ao custo real de

fornecimento;

•  Instabilidade econômica, que promove a retração de investimentos em

eficiência, uma vez que não se consegue determinar o retorno de um

projeto, em eficiência, quando questões como inflação, taxas de juros e

preços encontram-se sujeitos a altas flutuações;

•  Falta de informação tanto sobre o consumidor, obtida através de um

processo de segmentação de mercado, como para o consumidor que, em

geral, não se interessa em conhecer os programas de conservação de

energia disponíveis;
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•  Responsabilidades divididas, pois muitas vezes acontece dos

responsáveis pela escolha de um dado equipamento, não serem as

mesmos a ser responsabilizados pelas atividades, custos de instalação e

manutenção da infra-estrutura necessária ao fornecimento de energia;

•  Sensibilidade ao custo inicial onde, ao invés de adotar-se políticas de

compra de equipamentos direcionadas ao menor custo inicial (aquisição),

deve-se promover estratégias que visem à redução de custos totais

(aquisição, instalação, manutenção etc.);

•  Descontinuidade, em termos de estratégias de implantação de programas

de desenvolvimento, provocada sobretudo pela intensa rotatividade de seus

dirigentes, alterando, consequentemente, a visão inicial proposta pelo

programa;

•  Precariedade de monitoramento, em relação ao uso de ferramentas de

análise menos limitadas e que acompanhem a evolução do comportamento

energético e fiscalização que além de continuamente deteriorada, em

alguns casos, não se apresenta capaz de recuperar-se de forma racional;

Além disso, foram listadas algumas questões que também impedem a

operação automática do mercado, perante as medidas de conservação de energia.

São elas:

•  Falta de informação organizada sobre oportunidades de conservação,

uma vez que há poucos textos didáticos e cursos de formação que

difundam os conceitos de conservação e economia de energia;

•  Difícil avaliação de resultados econômicos derivados do uso eficiente,

pois de uma forma geral, falta pessoal com formação específica necessária

à execução de cálculos comparativos entre um investimento inicial maior e

a redução das despesas com energia;

•  Falta de interface entre a tecnologia de utilização e o usuário final,
tornando muito difícil, por parte do usuário final, promover reversão no

processo de utilização de certa tecnologia.

•  Disponibilidade de equipamentos eficientes, pois em muitos casos tal

tecnologia ou não é oferecida ou apresenta preços substancialmente

maiores que nos países mais industrializados;

•  Inexistência de custos ambientais explícitos, uma vez que o uso de

energia primária implica necessariamente, em custo ambiental quer a nível
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local ou global. Além disso, a conversão deste custo em parâmetros

financeiros está longe de ser resolvida;

•  Restrição financeira, pois mesmo havendo consciência das vantagens

econômicas de investir em equipamentos mais eficientes, a aquisição de

tais equipamentos subentende um elevado custo inicial, tornando tal

aquisição lenta e incerta. Um dos problemas básicos dos programas

voluntários é induzir investimentos futuros visando ganhos com redução de

custos;

•  Falta de identificação das necessidades e de promoção de linhas de
ação, que se apresentam em dois níveis: o primeiro (necessidades

estratégicas) mais amplo e geral; e um segundo mais específico e

apresentado em relação a uma ou mais necessidades estratégicas a qual

ele se destina.

Pelo exposto acima, no Brasil, além das já  utilizadas, há várias estratégias a

serem adotadas, visando o uso mais racional e a diminuição de desperdícios de

energia. A seguir serão listadas as principais políticas adotadas para energia elétrica,

segundo GELLER (1991):

II.5. Políticas de uso racional de energia elétrica
De uma forma geral as políticas de uso racional de energia elétrica podem ser

reunidas em 5 grandes grupos:

II.5.1. Desenvolvimento tecnológico e modificações técnicas
A expansão da base tecnológica, ou seja, a introdução de tecnologia mais

eficiente no uso de energia além de propor medidas de conservação de eletricidade

mais comuns, tem possibilitado saltos tecnológicos que tanto aumentam a eficiência

do seu uso como proporcionam outros benefícios. Além disso, a adoção de níveis

padronizados de tensão também tem permitido produzir equipamentos de uso final de

forma mais eficiente.

II.5.2. Programas de informação
Testes de padronização e classificação de eficiência de produtos em

equipamentos podem proporcionar benefícios como:

•  Maior capacidade de escolha de produtos mais eficientes, por parte dos

consumidores interessados na eficiência energética.
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•  Facilidade em acompanhar o desenvolvimento do progresso que os fabricantes

estão alcançando no aperfeiçoamento da eficiência.

•  Auxiliar a ação dos órgãos competentes na fiscalização de e normalização de

equipamentos.

•  Capacitar concessionárias e outras agências públicas a promover e

proporcionar incentivos para compra de produtos eficientes.

Paralelamente a todos esses testes, auditorias de energia têm sido realizadas

com fins de identificar em indústrias e edifícios comerciais as chamadas medidas de

eficiência energética de baixo custo ou custo zero.

Também uma grande variedade de manuais sobre conservação e outros

materiais educacionais foram produzidas por autoridades em energia no Brasil e estão

sendo distribuídas a todas as classes de consumidores.

II.5.3. Financiamento e incentivos financeiros
Mesmo de forma bastante limitada, o financiamento das medidas de

conservação, bem como a oferta de outros incentivos financeiros para encorajar sua

adoção têm sido promovidos no Brasil.

Certamente um forte determinante para formação de política de uso eficiente

da energia seria uma sinalização adequada dos preços dos energéticos, uma vez que

tal estratégia levaria ao uso da energia de modo mais adequado.

Uma política de empréstimos a juros baixos seria também estimulante, porém,

na prática, devido a razões burocráticas, o tempo para liberação dos recursos não tem

incentivado os consumidores de energia.

Criar políticas de redução ou isenção de impostos a equipamentos que

reduzem o uso da eletricidade, como controladores de velocidade em motores, seria

também  justificável, uma vez que os investimentos evitados na oferta de energia

excedem a perda de impostos sobre a renda para o governo. Contudo, o impacto

líquido no orçamento do governo precisará ser avaliado caso a caso. Segundo o autor,

política semelhante poderia ser adotada para equipamentos ou componentes

importados, reduzindo ou eliminando a taxa de importação referente a tecnologia de

ponta ainda não produzidas no Brasil  e relacionadas à conservação de eletricidade.

Estimular, através de descontos, a compra de equipamentos mais eficientes é

uma estratégia já utilizada nos Estados Unidos e oferecida por algumas

concessionárias no Brasil.

A cobrança de taxas de ligação (p. ex.: em função da quantidade de Watts por

metro quadrado (W/m2) gasto) para novos edifícios comercias também seria uma
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política de incentivo a conservação. No Brasil as concessionárias podem cobrar 5% do

custo da construção da edificação, como forma de ressarcimento dos custos de

ligação da nova carga à rede.

A estratégia de aproveitar um estado de racionamento (restrição), como

alavanca de política para um uso mais racional e eficiente de energia, beneficiado-se

da mobilização produzida, da mudança de consciência e, até de hábitos da população,

deve ser considerada. No momento, o Brasil se encontra num período de

racionamento. A sociedade, desde de sua parcela mais humilde, atendeu as metas

estabelecidas pelo governo, de forma positiva, há um momento propício para

lançamento de novas medidas, não só voltadas ao controle do desperdício, mas

também ao uso mais eficiente da energia.

Um exemplo de política bem sucedida foi a de aplicação de tarifas

diferenciadas no tempo ou tarifas horo-sazonais, implantadas em meados de 1982

para usuários que recebiam eletricidade em alta ou em média tensões, causando um

impacto relevante na curva de carga global no Brasil, uma vez que, com a sua adoção,

foram transferidos vários MW do horário de ponta para o horário fora de ponta. Tais

tarifas serão melhor caracterizadas em tópicos a seguir.

II.5.4. Marketing e desenvolvimento de mercado
Através da execução direta das medidas de eficiência de energia, as

concessionárias podem conservar a eletricidade e ajudar a estabelecer mercados para

novas tecnologias. Na teoria as concessionárias poderiam vender tecnologia de

conservação de energia, ajudando a estabelecer um mercado próprio, reduzindo

assim o consumo de eletricidade. O usuário pagaria tal investimento através da conta

energia cobrada mensalmente. Programas tipo Procel são alavancas para essa

política.

Além disso, o incentivo à criação das chamadas Empresas de Serviço de

Energia (ESE), a partir de financiamentos, mesmo que em forma parcial, das próprias

concessionárias fornecedoras e distribuidoras de energia, possibilitaria a realização de

auditorias, bem como o planejamento e instalação de equipamentos energeticamente

mais eficientes.

II.5.5. Regulamentos sobre eficiência
A regulamentação sobre eficiência energética tem sido muito útil em situações

onde o mercado não está apresentando desejáveis resultados em termos de

investimento econômico e social em eficiência energética. Esses regulamentos podem
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ser aplicados a rendimento, características construtivas e materiais de equipamentos

até a formulação de padrões construtivos e a utilização de sistemas em edifícios.

Por ser de aplicação generalizada a toda a sociedade, tal estratégia produziria

grande impacto na política de eficientização. Há estudos que mostram que a adoção

de padrões, para uma gama variada de equipamentos (luminárias, lâmpadas, reatores,

refrigeradores, freezers, motores, boilers etc.),  visando o uso mais eficiente de

energia reduziria a chamada tendência de aquisição pelo custo inicial, que impede a

difusão da compra de produtos mais eficientes. Existe ainda a resistência dos

fabricantes dos produtos em assumir metas de eficiência. A regulamentação  visando

a padronização de edificações também tem sido uma forma de controlar os níveis de

consumo em novas construções. Assim, padrões baseados não só no desempenho

como também exigindo certas características específicas (transferência térmica total

da fachada do edifício, eficiência dos equipamentos de aquecimento e

condicionamento de ar, a intensidade da carga instalada para iluminação etc.) têm

sido cada vez mais propostos em estudos sobre eficientização energética. Além disso,

uma outra forma de incentivo a conservação seria a criação de certificação por órgão

do governo, de industrias, que teriam como atrativo o fato de que receberiam

tratamento especial em caso de racionamento. No entanto, na prática, o que se

observa é que, em estado de racionamento, o estabelecimento que promoveu ações

voltadas à eficientização não recebe diferenciação por parte do governo.

II.6. Etapas da análise energética

II.6.1. Visão sistêmica da instalação
Segundo ALVAREZ (1998), de maneira geral os elementos mais significativos

em um sistema elétrico, em termos de consumo propriamente dito, são: Sistemas de

iluminação; Sistemas de ar condicionado; Microcomputadores; e Outros

equipamentos. Tais elementos são também as maiores fontes de desperdício de

energia elétrica, presente na maioria das edificações existentes. A seguir será

apresentado um resumo informativo de cada um desses elementos que compõem a

instalação elétrica geral de uma edificação.

a) Sistemas de iluminação
Os sistemas de iluminação são formados por todos os elementos (lâmpadas,

luminárias e dispositivos de controle) capazes de transformar energia elétrica em

energia luminosa, proporcionando o melhor rendimento possível, não só em atividades
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do dia a dia como também em tarefas que exijam um iluminamento adequado, ou seja,

onde se faz necessária uma percepção visual mais apurada.

Considerando-se a instalação elétrica como um todo, o sistema de iluminação

deve ser destacado como um dos consumidores mais importantes, uma vez que

responde, segundo ABILUX (1992), por cerca de 20% da energia elétrica consumida

no país, sendo destes 24%, 44% e 2% destinados aos setores residencial, comércio e

serviços, e industrial respectivamente (PROCEL, 1998).

Segundo MAMEDE FILHO (1997), do ponto de vista de projeto um bom sistema

de iluminação requer os seguintes pontos fundamentais:

•  Nível de iluminamento suficiente para cada atividade específica;

•  Distribuição espacial da luz sobre o ambiente;

•  Escolha da cor da luz e seu respectivo rendimento

•  Escolha apropriada dos aparelhos de iluminação

•  Tipo de execução das paredes e pisos;

•  Iluminação de acesso;

•  Iluminação de emergência

Além disso, como mencionado anteriormente, um sistema de iluminação compõe-

se basicamente dos seguintes elementos:

•  Lâmpadas elétricas, que podem ser classificadas quanto ao processo de

emissão de luz (incandescente e de descarga) e quanto ao desempenho (vida

útil, rendimento luminoso e índice de reprodução de cores)

•  Luminárias, que são aparelhos destinados à fixação das lâmpadas elétricas;

•  Dispositivos de controle, utilizados para estabilização de correntes e ignição

(lâmpada de descarga) e na redução de consumo através do uso racional e

minimização de desperdícios

Os Quadros 2.1, 2.2 e 2.3, apresentadas logo a seguir, fazem resumo da

tipologia, apresentando características gerais, de cada um dos elementos do sistema

de iluminação.
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Quadro 2.1 - Principais tipos de lâmpadas
Tipo Características gerais

Incandescente
comum

- Excelente reprodução de cores
- Baixa eficiência luminosa
- Vida média: 1 000 horas
- Não exige equipamentos auxiliares
- Grande variedade de formas

Incandescente
halógena

- Excelente reprodução de cores
- Vida média: 2000 horas
- Eficiência luminosa maior que a incandescente comum
- Exige equipamentos auxiliares, dependendo da tensão
- Vários tamanhos, inclusive com refletores

Fluorescentes

- Excelente a moderada reprodução de cores, dependendo do tipo
- Boa eficiência luminosa
- Vida média: 7500 horas
- Exige equipamentos auxiliares: reator e ignitor (partida convencional) ou só reator

(partida rápida)
- Forma tubular em vários tamanhos

Fluorescentes
compactas

- Boa reprodução de cores
- Boa eficiência luminosa
- Vida média: aproximadamente 8000 horas
- Exige equipamentos auxiliares (reator)
- Pequenas dimensões

Mista
- Moderada reprodução de cores
- Vida média: 6000 horas
- Eficiência luminosa moderada
- Não exige o uso de equipamentos auxiliares

Vapor de
mercúrio

- Moderada reprodução de cores
- Vida útil: 12000 horas
- Boa eficiência luminosa
- Exige o uso de equipamentos auxiliares (reator)

Vapor de sódio - Pobre reprodução de cores
- Alta eficiência luminosa

Alta pressão - Vida média: 15000 horas
- Exige o uso de equipamentos auxiliares (reator e starter)

FONTE: FUPAI (2000).

Quadro 2.2 - Classificação de luminárias
Tipo Características Gerais

Embutidas
- Normalmente usadas com lâmpadas incandescentes comuns
- Apresentam baixo rendimento
- Normalmente apresentam problemas de superaquecimento
- Difícil manutenção

Fechadas
(lâmpadas

fluorescentes)

- São encontradas com vários tipos de elementos de controle de luz (refletores
espelhados com proteção visual, difusor prismático, etc.)

- Rendimento moderado, dependendo do tipo de elemento de controle
       Da luz
- Difícil manutenção
- Podem ser fixadas sobre a superfície do teto e, em alguns casos, podem ser embutidas
- Os que dispõem de refletores sem elementos de controle de luz apresentam melhor

rendimento.

Abertas
- Podem ser encontradas com ou sem elementos de controle de luz
- Apresentam rendimentos superiores aos das luminárias fechadas
- Fácil manutenção
- Podem ser fixadas sobre a superfície do teto ou suspensas

Spots

- Podem ser utilizados com vários tipos de lâmpadas (incandescentes, refletoras e
coloridas)

- Utilizados para iluminação direcional do fluxo luminoso
-     Fácil manutenção
- Podem ser fixados sobre as superfícies ou embutidos
-     Encontrados em vários tamanhos
-     Apresentam bom rendimento luminoso
-     São fixados sobre as superfícies ou suspensos
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Projetores - São usados com lâmpadas incandescentes comuns, até as lâmpadas a vapor de sódio
- Fácil manutenção, dependendo das condições do local.

FONTE: FUPAI (2000).
Quadro 2.3 – Dispositivos de controle

Características Gerais
Reatores - São responsáveis pela estabilização da corrente  elétrica em níveis adequados de projeto

- Dependendo da fabricação podem consumir elevada corrente reativa, sobrecarregando os
sistemas de distribuição

- Devem ser dimensionados de acordo com as características específicas da lâmpada a ser
utilizada

Starters - São constituídos por um pequeno tubo de vidro dentro do qual são colocados dois eletrodos
imersos em gás inerte responsável pela formação inicial do arco que permitirá estabelecer
um contato direto entre os eletrodos

Ignitores - Utilizados em lâmpadas a vapor metálico e vapor de sódio
- Atuam de modo a gerar pulsações de elevada tensão e, com isso iniciar o processo de

descarga desses tipos de lâmpadas ,
Detectores
de
presença

- Dispositivo eletrônico que, a partir da movimentação de usuários em ambientes
monitorados,  aciona equipamentos de iluminação

- De acordo com o mecanismo de detecção podem ser de dois tipos básicos: Sensíveis à
Radiação Infravermelha e Sensíveis ao Ultra-som

FONTE: MAMEDE FILHO (1997) e ALVAREZ (1998).

b) Sistemas de ar condicionado
Segundo AAE (1997), os sistemas de ar condicionado são responsáveis pelo

controle simultâneo das condições climáticas (pureza, umidade, temperatura e

movimentação do ar) de certos ambientes, proporcionando assim maior conforto e

segurança aos usuários da instalação. Além disso, segundo FUPAI (2000), o

condicionamento de ar é indispensável em processos de manufatura de produtos

farmacêuticos, alimentos, salas de desenho de precisão e de impressão em cores etc.;

ambientes de trabalho, visando o aumento de produtividade; ambientes onde se

trabalha com produtos tóxicos ou inflamáveis; ambientes onde se processam materiais

higroscópicos; etapas de produção onde exige-se controle de reações químicas;

laboratórios de controle e teste de materiais, habitações em geral etc. .

Basicamente, os sistemas de ar condicionado são compostos por

compressores, ventiladores, condensadores, evaporadores, filtros e gás refrigerante,

podendo ser encontrados sob os mais diversos modelos e topologias de sistema (ARI,

1997). Assim, segundo NTT (2000), tem-se como mais utilizados, segundo a forma de

controle ambiental, os sistemas de temperatura variável, nos quais o ajuste da

quantidade de calor retirado ou cedido ao ambiente é decorrente da variação da

temperatura do ar injetado no mesmo, sempre sob vazão constante; e os sistemas de

volume de ar variável, cujo ajuste da quantidade de calor retirado ou cedido ao

ambiente é decorrente da variação do volume ou da massa de ar injetado no

ambiente, mantendo-se a temperatura constante. Esse último constitui um sistema de

concepção mais elaborada que o anterior.

Além disso, segundo o critério de configuração dos equipamentos, os sistemas

de ar condicionado podem ser de expansão direta, onde a expansão do fluido
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frigorífico  ocorre em um evaporador do tipo serpentina, que absorve o calor

diretamente do ar que passa através da mesma; ou de expansão indireta, nos quais a

expansão do fluido frigorífico ocorre através da troca de calor com um agente

secundário de refrigeração, enquanto este mesmo agente é que, passando através

das serpentinas, absorve do ambiente o calor do ar presente no mesmo. Os sistemas

de expansão indireta são mais utilizados, via de regra, em sistemas com mais de 100

TR, sendo compostos basicamente por uma Unidade resfriadora, Bomba de água

gelada, Unidades climatizadoras (Fan & Coils), Bomba de água de condensação,

Torre de resfriamento, Rede de dutos, Controles automáticos e Quadros elétricos.

O Quadro 2.4, a seguir, apresenta os tipos de equipamentos de ar

condicionado e suas principais características:

QUADRO 2.4 - Aparelhos de ar condicionado e características gerais
Sistema Equipamento Características Gerais

Aparelhos de
janela

- Unidades compactas e auto suficientes
- Capacidade de resfriamento variável: de 0,6 a 3 TR
- São utilizadas em residências e salas individuais
- Consumo médio de 1,66kW/TR e vida útil média de 5 anos
- Vantagens: Baixo custo inicial; Simples instalação; Controle de

temperatura individual
- Desvantagens: Não apresentam controle de vazão; Alto custo operacional;

Baixa vida útil; Necessidade de fixação em paredes externas; Fatores
estéticos; Alto nível de ruído; e Baixa capacidade de resfriamento por
unidade

Unidades
centrais
unitárias (Self-
contained)

- Unidades compactas e auto suficientes
- Capacidade de resfriamento variável: de 3 a 20 TR
- Podem ser de 2 tipos : Condensação a ar  e Condensação a água
- Consumo médio de 1,71kW/TR (condens. Ar) e 1,43 kW/TR (condens.

Água), e  vida útil média de 10 anos
- Vantagens: Facilidade de transporte e instalação (montadas em

gabinetes); Maior capacidade de resfriamento; menor custo de operação e
manutenção, Manutenção centralizada; e Melhor estética de ambiente

- Desvantagens: Maior custo inicial; Alto custo com redes de dutos (quando
usada); Capacidade de instalação limitada.

Expansão
Direta

Expansão
Direta

Unidades
centrais
divididas (Split-
System)

- Apresenta unidade de externa (compressor e condensador) instalada em
local remoto e distante da unidade interna (evaporador e ventilador)

- Consumo médio de 1,68kW/TR e vida útil média de 7 anos
- Vantagens: Maior versatilidade na composição dos componentes do

sistema
- Desvantagens: Limitações (trajeto, retorno de isolamento etc.),

relacionadas à união das 2 unidades (interna e externa)

Expansão
Indireta

Centrais de
água gelada

- Trabalha com uma bateria de compressores alternativos (chiller) ou com
um compressor centrífugo de capacidade variável (centrífuga)

- Consumo médio de 1,31kW/TR (chiller e Baby fan & coil), 1,36kW/TR
(chiller e fan & coil central), 1,17kW/TR (centrífuga e fan & coil central),  e
vida útil média de 20 anos

- Vantagens: Controle mais preciso das condições operacionais; Menor
potência instalada; Manutenção centralizada; Menor custo operacional; e
Dimensionamento pela carga máxima simultânea

- Desvantagens: Maior custo inicial e Necessidade de pessoal mais
qualificado para operação e manutenção

FONTE: NTT (2000)

Antes de dar continuidade à divulgação de informações gerais sobre os

elementos que compõem um sistema elétrico (microcomputadores e outros
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equipamentos), serão feitos comentários sobre o Energy Star3, um programa de

incentivo ao desenvolvimento de equipamentos dotados de gerenciadores de energia.

Criado em junho de 1992 pela EPA4 (Agência Norte Americana de Proteção

Ambiental) em parceria com os fabricantes de equipamentos de informática, esse

programa foi motivado pelo crescente e elevado consumo de energia elétrica dos

equipamentos de escritório. Segundo as diretrizes desse programa existem,

basicamente, dois níveis de operação: modo normal e modo de baixo consumo de

energia (low-power mode ou sleep mode), sendo para cada tipo de equipamento,

especificadas a máxima potência demandada no modo sleep e o tempo de ociosidade

recomendado para a entrada nesse modo. O Quadro 2.5 abaixo mostra tais valores

para alguns equipamentos de escritório.

Além disso, dependendo do hábito de uso, o consumo de energia elétrica pode

ser reduzido drasticamente através da substituição de equipamentos convencionais

por equipamentos que obedecem tais diretrizes, possibilitando atingir valores de

potenciais de redução do consumo semelhantes aos valores do Quadro 2.6.

                                                          
3 Na Europa, padrões semelhantes de conservação de energia foram definidos pelo NUTEK,

Departamento de Eficiência Energética da Suécia.
4 U.S. Environmental Protection Agency.

FONTE: EPA (1997). (1) Páginas por minuto; (2)  Cópias por minuto.

QUADRO 2.5 - Diretrizes do programa Energy Star

QUADRO 2.6 - Potenciais de conservação de equipamentos energy saving

FONTE: EPA (1997).
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Segundo ALVAREZ (1998), além de consumirem menos energia, tais

equipamentos também apresentam vida útil maior, devido a baixa dissipação de

energia quando no modo sleep, proporcionando ainda uma sensível redução do

consumo relacionado ao sistema de ar condicionado. Atualmente, praticamente todos

os equipamentos de escritório obedecem às diretrizes do Energy Star e do NUTEK.

Foi baseado exatamente nessas diretrizes que a Phoenix Technologies e a Intel

desenvolveram o conceito de green PC aplicado aos computadores energy saving.

c) Microcomputadores
Basicamente um microcomputador é constituído vários componentes

responsáveis por uma fração da potência demandada pela máquina. Dentre eles os

principais são: o microprocessador, disco rígido (HD), a memória de acesso aleatório

(RAM), o monitor de vídeo e impressoras. Além do monitor e da impressora, outros

dispositivos periféricos, como teclado e "mouse" complementam o PC.

Entre todos os componentes internos, o microprocessador é o maior

consumidor de energia. Dependendo da família, do clock (freqüência de operação) e

do programa que está sendo executado, um microprocessador pode demandar uma

potência de 5 a 15 W.

Segundo ALVAREZ (1998), os microprocessadores modernos, a partir da

família 80486, possuem uma função que reduz a freqüência do clock quando ociosos,

permitindo uma redução de mais de 90% da energia consumida pelo componente,

uma vez que a potência demandada é diretamente proporcional à freqüência do clock

(BYERS, 1995).

Já entre os periféricos, os maiores consumidores de energia são os monitores

de vídeo e as impressoras laser. Para se ter uma idéia, um monitor de vídeo de 14"

Super VGA colorido demanda cerca de 60 W, enquanto um de 17", demanda 100 W,

correspondendo, respectivamente, a 60% e 70% da potência de um PC, uma vez que

a torre de processamento demanda cerca de 40 W (SAIDEL & ALVAREZ, 1997).

Atualmente, a grande maioria dos monitores de vídeo que obedecem as

diretrizes do Energy Star e do NUTEK seguem o padrão VESA5, que consiste em

quatro estados progressivos de conservação de energia gerenciados por um programa

chamado de DPMS (display-power management signaling), que envia um código

binário para o monitor através de seus sinais de sincronismo vertical e horizontal

especificando em qual estado o monitor deve operar (BYERS, 1995).  O Quadro 2.7

apresenta os modos de operação segundo o padrão VESA
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No modo standby, o sinal de sincronismo horizontal é desativado, não

disparando o feixe de elétrons que excita a tela, deixando-a apagada. No modo

suspend, a alta tensão do flyback e os circuitos de vídeo são geralmente desativados,

deixando o filamento do TRC (tubo de raios católicos) alimentado. Por isso, a

recuperação total do brilho do monitor demora cerca de 5 segundos. No estado off,

que corresponde ao estado de maior conservação de energia (geralmente, demanda

inferior à 5 W), quase todos os circuitos do monitor, inclusive o filamento do TRC,

estão desativados. O único circuito ativo é o watchdog (circuito de vigia), que monitora

a atividade dos sinais de sincronismo vertical e horizontal.

O Quadro 2.8 mostra mais alguns valores de consumo de monitores de vídeo,

relativo a cada tipo operação, segundo um determinado fabricante.

QUADRO 2.8 - Consumo médio de alguns monitores de vídeo
Tipo Comum (CDT) Cristal líquido Todos
Tela/Operação Modo normal (w/h) Modo normal (w/h) Modo Sleep (w/h)

14" 75 - 3
15" 65 30 3
17" 80 40 3
18" - 40 3
19" 110 - 3
21" 120 - 3

21,3" - 64 3
22" 150 - 3
24" - 80 3

FONTE: SAMSUNG (2001).

Em relação às impressoras, dentre os vários tipos, a laser é a responsável pelo

maior consumo de energia elétrica. Segundo valores coletados a partir de alguns

fabricantes, atualmente uma impressora laser a plena carga pode demandar uma

potência de até 720 W e, mesmo ociosas, algumas delas ainda podem demandar

cerca de 100 W para se manterem aquecidas, elevando, também, o consumo de

energia elétrica em ambientes climatizados. As impressoras energy saving, conforme

                                                                                                                                                                         
5 Video Electronics Standards Association.

  FONTE: ALVAREZ (1998)

QUADRO 2.7 - Modos de operação de monitores segundo padrão VESA
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as diretrizes da Energy Star e do NUTEK, demandam uma potência reduzida no modo

sleep. O único inconveniente é que algumas delas podem levar mais de 10 minutos

para voltar ao modo normal devido à necessidade de pré-aquecimento. O Quadro 2.9

a seguir apresenta alguns exemplos de impressoras com seus respectivos consumos

em modo de funcionamento (máximo), repouso e energy saving.

QUADRO 2.9 - Consumo médio de algumas impressoras
Modelo Tipo Máximo (w) Repouso/Energy saving (w)

EPSON
EPL-N1600 L 700 30
EPL-N2050 L 800 30
EPL-N2700 L 700 30
ACULASER C 2000 L 700/550 250
ACULASER C 8500 L 500 230
STYLUS COLOR 480 JT 21 -
STYLUS COLOR 740 JT 18 -
STYLUS COLOR 1520 JT 21 -
STYLUS COLOR 3000 JT 21 -
STYLUS PRO 5000 JT 32 -
STYLUS PRO 9000 JT 100 -
LX-300+ M 120 30
LQ-670 M 30 -
LQ-2080 M 34 -
LQ-2180 M 52 -

HEWLETT PACKARD
LASERJET 4050 L 330 22/20
LASERJET 2100 L 225 12/12
LASERJET 4 L 660 90
LASERJET 8100 L 710 155/(38/22)
DESKJET 350C JT 14,3 2,5
DESKJET 610C JT 12 4,5
DESKJET 710C JT 30 5
DESKJET 930C JT 25 4
DESKJET 1220C JT 47,7 11,3
DESKJET 2000C JT 60 8

CANON
IMAGECLASS C 2100 L 763-431 226/45

ELGIN
LBP 800 L 220 5,5
LBP 2460/ LBP 3260 L 465 42
HL 1250 L 340 40
HL 1660 L 340 75
HL 2060 L 500 90
BJC 1000 JT 20 -
BJC 2100 JT 30 -
BJC 3000 JT 35 -
BJC 5500 JT 58 14
BJC 8200 JT 23 -

FONTE: EPSON (2001); HP (2001);CANON (2001) e ELGIN (2001)
L – Laser; JT – Jato de tinta; M – Matricial.

d) Outros equipamentos
Nesse item, dependendo do ambiente considerado (escritórios, salas de

reunião, auditórios, copa-cozinha etc.) podem ser considerados equipamentos como
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copiadoras, máquinas de escrever elétricas, calculadoras elétricas, aparelhos de fax,

bebedouros, geladeiras de escritório, projetores multimídia, retroprojetores,

televisores, vídeo cassetes, ventiladores, cafeteiras, microondas  etc. .

O Quadro 2.10 apresenta alguns equipamentos mais comumente encontrados

nesses ambientes, relacionados a valores médios de consumo nominal, obtidos a

partir de valores divulgados por seus próprios fornecedores.

QUADRO 2.10 – Consumo nominal de alguns equipamentos
Equipamento Consumo nominal6 (W)
Máquinas de escrever -
Copiadoras 1.210
Calculadoras 13
Telefone sem fio 1
Aparelhos de fax 54
Secretária eletrônica 20
Carregador de celular 1,5
Rádio relógio 5
Bebedouros -
Cafeteiras elétricas 450
Forno elétrico 1.500
Microondas (grande) 1.700
Geladeiras de pequeno porte 70
Geladeiras (uma porta) 200
Freezers 200
Retroprojetores (transparências) -
Projetores de Slides -
Projetores multimídia (Datashow) 240
Vídeo cassete 100
Televisores 175
Ventiladores 150
FONTE: Setor de Planejamento SR3/UFRJ7 (2001); Folha de São Paulo (3/6/2001)

II.6.2. Levantamento e criação da base de dados
Nessa etapa são coletados os dados físicos e financeiros que completam o

conjunto de insumos necessários à composição dos chamados indicadores

energéticos. Vale lembrar que, como este trabalho é voltado a instituições de ensino, a

maior parte dos dados abaixo relacionados, apesar de bem genéricos, já foi aqui

destacada considerando o foco principal do estudo.

a) Áreas físicas
Segundo MEC (1994), áreas físicas constituem todo e qualquer espaço físico

imóvel que integre o patrimônio de uma instituição ou que esteja sob sua

administração. O modelo adotado nesse documento estabelece critérios para alocação

de recursos do Tesouro, de outros Custeios e Capital, destinados à manutenção das

chamadas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). Assim, seu princípio
                                                          
6 Valores médios máximos obtidos a partir de alguns fabricantes e considerando vários modelos.
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básico é o do custo de manutenção das áreas físicas comuns a todas ou a muitas

instituições, ensejando ainda tratamento comparativo. Com isso, todas as áreas físicas

de IFES podem ser classificadas, quanto ao tipo, em:

•  Áreas construídas, que constituem as áreas totais de edificações cobertas

que integrem o patrimônio da instituição ou que estejam sob a sua

administração. Dentro dessa classificação devem ser consideradas as

Áreas de laboratório que são áreas dotadas de equipamentos e

instalações específicas para atividades de experimentação; e as Áreas de
não laboratório que constituem as outras áreas não consideradas de

laboratório.

•  Áreas não construídas, que constitui qualquer área não considerada como

área construída. Aqui deve-se considerar as Áreas urbanizadas, que são

áreas dotadas de infra-estrutura para ocupação (energia elétrica, água,

esgoto, vias de acesso e tráfego), exigindo com isso manutenção

sistemática; e Áreas não urbanizadas, que por serem desprovidas de

qualquer infra-estrutura, podem exigir (Áreas cultivadas) ou não (Áreas
não cultivadas) manutenção sistemática.

O quadro a seguir, (Quadro 2.11) faz um resumo dessa classificação,

mostrando alguns exemplos de cada categoria.

QUADRO 2.11 - Tipologia e exemplos de áreas físicas
Áreas Físicas Exemplos

Laboratório
Laboratórios experimentais (gerais e especiais), Áreas
adjacentes às de plantio experimental ou às de
experimentação animal etc.

Área
construída Não laboratório

Salas de aula e salas especiais, bibliotecas, museus,
teatros, auditórios, oficinas, instalações
administrativas e sanitárias, áreas internas de recepção
e circulação, restaurantes, alojamentos, áreas
hospitalares, áreas de criação confinada, estufas,
currais, áreas cobertas de esporte e lazer, parques
aquáticos etc.

Urbanizada Vias de circulação, áreas descobertas destinadas ao
esporte e lazer etc.

Cultivada Jardins, hortas, plantações, áreas de plantio
experimental etc.

Área não
construída

Não urbanizada
Não cultivada

Áreas servidas por caminhos rústicos em espaços
rurais, áreas convencionais de criação animal, currais
ao ar livre etc.

FONTE: MEC (1994)

                                                                                                                                                                         
7 Sub-reitoria de Patrimônio e Finanças.
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b) Pessoal
Em relação ao pessoal que efetivamente faz uso das dependências das IFES,

existem basicamente três categorias, a saber :

•  Professores, que devem estar dispostos segundo níveis acadêmicos/

salariais (Titular, adjunto, assistente, auxiliar, visitante, substituto) ;

•  Alunos especificados segundo níveis acadêmicos (Graduação, Mestrado

integral/parcial, Doutorado integral/parcial, Pós-graduação

integral/parcial) e de auxílio (bolsistas ou não);

•  Funcionários técnico/administrativos, dispostos em níveis acadêmicos

(Doutorado, Mestrado, Pós-graduado, Nível superior, Nível médio, Nível

de apoio, Sem cargo)8, salariais e categorias de entrada  (Concursados,

contratados/ terceirizados)

Além disso, é de extrema importância coletar informações relativas à carga
horária de trabalho ou tempo médio de permanência, para cada uma das três

categorias anteriormente citadas. Tal informação será utilizada para ajustar valores,

possibilitando a equivalência e posterior comparação de alguns indicadores

energéticos vistos logo a seguir.

c) Consumo, Demanda, Fator de carga e Fator de potência
ROMÉRO (1994), define Consumo como a quantidade de energia elétrica

utilizada em um determinado intervalo de tempo, sendo sua unidade padrão

internacional o Quilowatt-hora (kWh)9. Dependendo da tarifa aplicada, pode

representar diferentes valores de custo, considerando tanto períodos do ano

considerando as cheias de reservatórios (Úmido e Seco) como horários diários de

utilização (Ponta e Fora da ponta). Segundo SHOEPS (1994), o processo de

acompanhamento e análise do consumo é fundamental na identificação de alternativas

de ações visando à minimização de desperdícios.

Já a Demanda de uma instalação, segundo COENE (2000), é definida como a

potência elétrica média solicitada pelo consumidor durante um certo intervalo de

tempo, sendo geralmente expressa em Quilowatt (kW)10, e podendo ser calculada pela

razão entre a quantidade de energia elétrica absorvida pela carga, num certo intervalo

de tempo, e esse mesmo intervalo de tempo. Em relação a tarifas, essa grandeza

                                                          
8 Segundo a classificação proposta pela UFRJ.
9 Também são muito utilizados os múltiplos: Megawatt-hora (MWh), Gigawatt-hora (GWh) e Terawatt-hora
(TWh).
10 Também são muito utilizados os múltiplos: Megawatt (MW), Gigawatt (GW) e Terawatt (TW).
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pode apresentar valores de custo diferentes, definidos em função apenas do horário

diário de utilização considerado (Ponta e Fora da ponta).

O Fator de carga, segundo LOMARDO (1988), constitui um indicador

admensional que exprime a relação entre a potência máxima medida  e a potência

média, sendo essa última definida como aquela que, se mantida constante ao longo do

período, igualaria o consumo mensal medido. Outros autores também definem essa

grandeza como função apenas das demandas média e máxima verificadas nesse

mesmo intervalo de tempo. Ainda em relação ao fator de carga, segundo GESTAL

(2000) tal grandeza mede a nível (eficácia) assim como o custo (eficiência) de

aproveitamento da energia elétrica para uma instalação, num determinado período,

por posto tarifário.

Além das grandezas acima, qualquer avaliação energética deve considerar o

Fator de potência (FP), uma vez que a maioria das instalações apresenta cargas de

origem indutiva, que exigem energia para gerar tanto Potência ativa (Pat)11, que realiza

o trabalho propriamente dito (iluminação, calor, movimento etc.) como Potência reativa

(Pre)12, necessária à manutenção do campo eletromagnético fundamental à existência

dessa modalidade de carga. Assim, o fator de potência é sempre um número entre 0

(zero) e 1 (um), podendo ser tanto de origem indutiva (positivo) como de origem

capacitiva (negativo).

d) Tarifas
Segundo ANEEL (2000), o Sistema Brasileiro de Tarifação de Energia Elétrica

é aplicado partir de certos níveis de tensão que o dividem em duas categorias básicas:

Baixa tensão que caracteriza uma tensão de 127 V (220V), cuja cobrança é sujeita

apenas a variações do consumo mensal (em kWh) das instalações; e Alta tensão que

caracteriza uma tensão a partir de 2.500 V13, cujo processo tarifário considera na

formação de preços grandezas como demanda ativa, demanda reativa, consumo ativo,

consumo reativo e fator de potência. Assim, em função do tratamento diferenciado, as

unidades consumidoras podem ser agrupadas conforme o Quadro 2.12 abaixo.

                                                          
11 Expressa em quilowatt (kW) ou múltiplos.
12 Expressa em quiloVolt-Ampère-reativo (kVAr) ou múltiplos
13 Tensão de fornecimento da concessionária (Light)
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QUADRO 2.12 – Classificação dos grupos de consumidores

Grupo A (Alta tensão) Tensão de Fornecimento
Subgrupo A1 ≥ 230 kV
Subgrupo A2 De 88 kV a 138 kV
Subgrupo A3 69 kV
Subgrupo A3a de 30 kV a 44 kV
Subgrupo A4 de 2,3 kV a 25 kV
Subgrupo AS < 2,3 kV (sistema subterrâneo)

Grupo B (Baixa tensão) Classe
Subgrupo B1 Residencial
Subgrupo B1 Residencial baixa renda
Subgrupo B2 Rural
Subgrupo B2 Cooperativa de eletrificação rural
Subgrupo B2 Serviço público de irrigação
Subgrupo B3 Demais classes
Subgrupo B4 Iluminação pública

FONTE: ANEEL (2000)

Para o Grupo B (baixa tensão), onde estão localizados os consumidores

ligados em tensão inferior a 2,3 kV, o faturamento é realizado com base no consumo

de energia elétrica ativa e, quando aplicável, no consumo de energia elétrica reativa

excedente, devendo, em ambos os casos, ser observadas as disposições específicas

estabelecidas na resolução 456 da ANEEL, onde os valores mínimos faturáveis,

referentes ao custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicáveis ao faturamento

mensal de unidades consumidoras  enquadradas nesse grupo são os seguintes:

I – monofásico e bifásico a 2 (dois) condutores: valor em moeda corrente

equivalente a 30 kWh;

II –  bifásico a 3 (três) condutores: valor em moeda corrente equivalente a 50 kWh;

III – trifásico: valor em moeda corrente equivalente a 100 kWh.

Os valores mínimos serão aplicados sempre que o consumo medido ou

estimado for inferior aos referidos nos itens supracitados de I a III.

Já para o Grupo A (alta tensão), a estrutura tarifária, quando aplicada às

componentes de consumo de energia e/ou demanda de potências ativas, admite duas

modalidades de contratação:

•  Tarifa convencional que apresenta preços únicos para demanda e consumo,

independentemente das horas de utilização do dia e dos períodos do ano,

podendo ser aplicada tanto a consumidores dos subgrupos A3, A4 e A5 (tensão de

fornecimento inferior a 69 kV), sempre que a demanda for inferior a 300 kW, como

para todas as classes de consumidores do grupo B, no qual apenas o consumo é

faturado. Além disso, para o consumo, tal tarifa é aplicada diretamente sobre a
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quantidade de energia elétrica utilizada em um certo período (normalmente de 30

dias), estabelecido pela concessionária. Já na demanda, para efeito de

faturamento, considera-se o maior valor dentre os seguintes:

- Maior demanda registrada, verificada por medição, durante o ciclo de faturamento.

- 85% da maior demanda registrada nos últimos 11 meses.

- A demanda fixada em contrato de fornecimento.

•  Tarifa horo-sazonal que de acordo com o período diário de utilização (horários de

ponta e fora de ponta)14 e dos períodos do ano (seco e úmido) 15, define duas

modalidades de tarifa:

•  Tarifa horo-sazonal azul, composta por dois preços para demanda

(considerando os horários de ponta e fora de ponta), e quatro preços para

consumo (considerando horários de ponta e fora de ponta, e períodos seco

e úmido). Essa tarifa é obrigatória para consumidores dos grupos A1, A2, A3

(tensão de fornecimento igual ou superior a 69 kV) e demais consumidores

do grupo A que contratem ou assegurem demanda igual ou superior a 300

kW em qualquer segmento horo-sazonal ou se a unidade consumidora

faturada na estrutura tarifária convencional apresentar, nos últimos 11

(onze) ciclos de faturamento, 3 registros consecutivos ou 6 (seis) alternados

de demandas medidas iguais ou superiores a 300 kW; ou opcionalmente

para unidades atendidas pelo sistema elétrico interligado e com tensão de

fornecimento inferior a 69 kV, sempre que a demanda contratada for inferior

a 300 kW. Já a demanda de potência ativa utilizada nos cálculos de

faturamento será um único valor, correspondente ao maior dentre a

demanda contratada, exclusive no caso de unidade consumidora rural ou

sazonal faturada na estrutura tarifária convencional; demanda medida; e

10% (dez por cento) da maior demanda medida, em qualquer dos 11 (onze)

ciclos completos de faturamento anteriores, quando se tratar de unidade

consumidora rural ou sazonal faturada na estrutura tarifária convencional.

Além disso, uma multa por ultrapassagem de demanda contratada será

aplicada quando forem ultrapassados os seguintes limites:

                                                          
14 O horário de ponta corresponde ao período de três horas consecutivas determinado pela

concessionária local, compreendido entre as 17:00 e 22:00 horas dos dias úteis. O horário fora de ponta

corresponde ao período complementar dos dias úteis mais os dias de fim de semana.
15 O período seco compreende os meses de maio a novembro de um mesmo ano. O período úmido

compreende os meses de dezembro de um ano a abril do ano seguinte.
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- 5% (cinco por cento) para as unidades consumidoras atendidas em

tensão de fornecimento igual ou superior a 69 kV;

- 10% (dez por cento) para as unidades consumidoras atendidas em

tensão de fornecimento inferior a 69 kV.

•  Tarifa horo-sazonal verde, composta por um preço único para demanda e

de quatro preços para consumo, variáveis em função do segmento horo-

sazonal (considerando horários de ponta e fora de ponta, e períodos seco e

úmido), Essa modalidade é obrigatória para unidades consumidoras com

tensão de fornecimento inferior a 69 kV, quando:

- A demanda contratada for igual ou superior a 300 kW em qualquer

segmento horo-sazonal ou;

- A unidade faturada na estrutura tarifária convencional houver

apresentado, nos últimos 11 (onze) ciclos de faturamento, 3 (três)

registros consecutivos ou 6 (seis) alternados de demandas medidas

iguais ou superiores a 300 kW

Sendo ainda opcional para unidades consumidoras com tensão de

fornecimento inferior a 69 kV, sempre que a demanda contratada for inferior

a 300 kW. Além disso, a demanda utilizada nos cálculos de faturamento é

determinada da mesma maneira que na tarifa horo-sazonal azul, e a multa

por ultrapassagem da demanda contratada é aplicada quando forem

ultrapassados os seguintes limites:

- 5% (cinco por cento) para as unidades consumidoras atendidas em tensão

de fornecimento igual ou superior a 69 kV;

- 10% (dez por cento) para as unidades consumidoras atendidas em tensão

de fornecimento inferior a 69 kV.

Ainda em relação às tarifas horo-sazonais é cabível mencionar que a demanda

contratada para o segmento Fora de Ponta, do período Seco e Úmido, não poderá ser

inferior a demanda contratada para o segmento de ponta do período correspondente.

Particularmente para a Tarifa Azul, as demandas contratadas para o segmento de

Ponta e Fora de Ponta do período Úmido não poderão ser inferiores às contratadas

para os respectivos segmentos do período Seco.

O Quadro 2.13, a seguir, faz um resumo das principais diferenças existentes

entre as modalidades de tarifa de alta tensão (Grupo A)
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QUADRO 2.13 – Principais características de cada modalidade – Grupo A

AZUL VERDE CONVENCIONAL

 Um preço para PontaDemanda (kW)
 Um preço para Fora de  ponta

Preço único Preço único

 Um preço - Ponta - período Úmido
 Um preço - Fora de ponta - período Úmido
 Um preço - Ponta - período Seco

Consumo (kWh)

 Um preço - Fora de ponta - período Seco

Preço único

FONTE: ANEEL (2000)

II.6.3. Análise e tratamento dos dados coletados
Nessa etapa, todos os dados coletados são analisados e tratados de forma a

obter conhecimento necessário a tomada de decisão referente ao setor. Nesse

sentido, todas as informações obtidas na etapa anterior são combinadas entre si,

dando origem aos chamados Indicadores Energéticos.

DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO (2000), sugere a realização de análises

destacando como principais indicadores energéticos genéricos, as seguintes variáveis:

a) Fator de carga, que revela de forma geral a maneira a qual a energia está

sendo de utilizada, pois quanto mais próximo esse indicador estiver de 1 (um),

maior será a regularidade na utilização da energia. Dependendo das

características de consumo e da modalidade de tarifa contratada, um baixo

valor desse indicador poderá indicar um possível potencial de redução de

custos.

b) Consumo mensal por área útil, que é bastante utilizado na comparação de

ambientes onde se desenvolvem atividades semelhantes, sendo expresso, em

geral, em kWh/m2.mês

c) Consumo mensal em iluminação por área iluminada, que compara

valores obtidos nos diversos tipos de instalações e atividades desenvolvidas,

reunindo, num só indicador, características elétricas de tecnologia (Potência) e

aspectos relacionados ao uso do sistema (Tempo de operação). Esse indicador

também é expresso em kWh/m2.mês.

d) Consumo mensal em ar condicionado por área climatizada, também

expresso em kWh/m2.mês, esse indicador considera o consumo final

relacionado ao sistema de climatização do ambiente. Nesse caso, aplicam-se

análises comparativas com valores típicos de instalações semelhantes.

e) Potência instalada em iluminação por área iluminada, que é muito

semelhante ao consumo em iluminação por área iluminada, sendo apenas um
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pouco mais específico, uma vez que considera apenas a tecnologia empregada

no sistema de iluminação, sem considerar questões relativas ao uso. Sua

análise pode estimar o potencial de conservação de energia no uso final da

iluminação. Valores altos desse indicador podem apontar

superdimensionamento do sistema de iluminação em análise, com níveis de

iluminamento acima dos valores recomendados. Sua unidade de medição mais

usual é W/m2.

f) Potência instalada em iluminação por número de interruptores, que foi

definido para analisar os acionamentos de sistemas de iluminação presentes

em alguns prédios onde o acionamento é geral, isto é, feito através de um

único interruptor que aciona um grande número de luminárias.

g) Potência instalada em ar condicionado por área climatizada, baseado no

mesmo princípio obtido da potência instalada em iluminação por área iluminada

(item e), considerando-se apenas a utilização final do sistema de climatização

do ambiente (aparelhos ou centrais de ar condicionados).

h) Porcentagem de luminárias defeituosas, que avalia o estado de

conservação do sistema de iluminação como um todo. Valores acima de 5%,

em geral, apontam falhas (ou mesmo a falta de um) no programa de

manutenção, ou ainda, superdimensionamentos no sistema.

i) Consumo mensal por população equivalente, que fornece a energia gasta

mensalmente por população ou usuário equivalente (UE)16 presente na área da

instalação elétrica considerada. Esse indicador é expresso em kWh/UE.mês.

A partir da análise minuciosa e de um intenso processo de investigação dos

principais indicadores genéricos citados acima, alguns pesquisadores desenvolveram

importantes trabalhos acadêmicos que introduzem indicadores mais voltados ao

diagnóstico energético de instituições de ensino.

ROMÉRO (1994) percebeu que a etapa referente ao levantamento

demográfico ou populacional* não deveria considerar simplesmente o somatório dos

valores totais de cada grupo de usuários, uma vez que, dos grupos de usuários

considerados (docentes, alunos e funcionários), apenas os funcionários assumiam um

comportamento padrão de funcionário ativo do setor terciário, perfazendo uma média

de 40 horas semanais. Docentes e alunos, por não permanecerem durante todo o

período diário no interior dos edifícios, não poderiam assumir tal comportamento.

                                                          
16 Esse conceito foi concebido com o objetivo uniformizar, para um dado número de horas semanais,
todos os regimes de trabalho das várias categorias de usuários que utilizam a instalação, considerando-se
como período padrão 40h/semana.
* Todas as etapas do modelo proposto por ROMÉRO serão vistas no capítulo seguinte.



31

Segundo esse autor, para que tais dados pudessem ser tabulados uniformemente,

comparados entre si, multiplicados por indicadores energéticos e finalmente

comparados com outros resultados, seria necessário equalizá-los, estabelecendo-se

assim uma equivalência entre estes. Dessa forma introduziu-se o conceito de

População Equivalente como o somatório de um universo populacional desagregado,

constituído pelos seguintes grupos de usuários: Professores ou Docentes Equivalentes

(DE), Alunos Equivalentes (AE) e Usuários Equivalentes (UE), sendo esse último

formado pela soma dos dois primeiros ao total de funcionários existentes na instituição

(administrativos, de manutenção, etc.). Em linguagem matemática, foram obtidas as

seguintes equações:

•  Docente Equivalente

∑
=

=
n

i

ii h.NDE
1 40

onde:

Ni : número de docentes do regime de trabalho i.

hi : número de horas do regime de trabalho i.

n : número de regimes de trabalho diferentes.

•  Aluno Equivalente

∑
=

=
n

i

ii h.NAE
1 40

onde:

Ni : número de alunos do regime de estudo i;

hi : número de horas do regime de estudo i;

n : número de regimes de estudo diferentes.

•  Usuário Equivalente

∑∑∑
===

++=
q

k

F
k

F
k

p

j

A
j

A
j

n

i

D
i

D
i h.Nh.Nh.NUE

111 404040

onde:
D
iN : número de docentes do regime de trabalho i;
A
jN  : número de alunos do regime de estudo j;
F
kN  : número de funcionários do regime de trabalho k;

D
ih  : número de horas do regime de trabalho i;

A
jh  : número de horas do regime de estudo j;
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F
kh : número de horas do regime de trabalho k;

n : número de regimes de trabalho existentes para docentes;

p : número de regimes de estudo existentes para alunos;

q : número de regimes de trabalho existentes para funcionários.

Vale ressaltar que caso haja qualquer grupo populacional não contemplado nas

equações anteriores, o princípio que determina a quantidade de usuários equivalentes

de tal grupo é o mesmo dos anteriores, bastando acrescentar à última equação um

outro somatório com os elementos pertinentes.

Baseando-se no conceito de População Equivalente proposto por ROMÉRO

(1994), ALVAREZ (1998) destacou como principais indicadores energéticos

relacionados à avaliação de instituições de ensino, as seguintes variáveis:

•  Consumo mensal por docente equivalente (DE)
Segundo o autor acima citado, tal indicador é de grande importância em

diagnósticos energéticos de instalações de ensino, pois o docente corresponde a um

elemento aglutinador e catalisador das atividades desenvolvidas dentro da instituição,

sendo geralmente expresso em kWh/DE.mês.

DE
CCDE m=

Onde:

CDE - Consumo mensal por docente equivalente;

Cm - Consumo mensal obtido diretamente da conta de energia elétrica;

DE - Docente equivalente

•  Consumo mensal por aluno equivalente (AE)
O mesmo raciocínio utilizado na definição do indicador consumo mensal por

docente equivalente pode ser aplicado ao indicador consumo mensal por aluno

equivalente, expresso em kWh/AE.mês .

AE
CCAE m=

Onde:

CAE - Consumo mensal por aluno equivalente;

Cm - Consumo mensal obtido diretamente da conta de energia elétrica;

AE - Aluno equivalente



33

•  Consumo mensal por usuário equivalente (UE)
O indicador consumo mensal por usuário equivalente fornece a quantidade de

energia gasta mensalmente para cada usuário equivalente da instalação, expresso em

kWh/UE.mês.

UE
CCUE m=

Onde:

CUE - Consumo mensal por usuário equivalente;

Cm - Consumo mensal obtido diretamente da conta de energia elétrica;

UE - Usuário equivalente
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CAPÍTULO III - METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE
                          CONSERVAÇÃO: UMA VISÃO DIRECIONADA A INSTITUIÇÕES
                          DE ENSINO SUPERIOR

III.1. Introdução
A partir da apresentação de algumas definições relacionadas ao assunto tema

do trabalho, nesse capitulo são apresentadas e analisadas, algumas metodologias

empregadas na determinação de potenciais de conservação de energia elétrica tanto

em edificações gerais como em instalações de instituições de ensino superior.

III.2. Metodologias gerais de avaliação de potencial de conservação
ROMERO (1994) fez uma análise das principais metodologias de avaliação de

potenciais de conservação de energia, agrupando-as em duas grandes categorias, a

saber: Metodologias de avaliação de edifícios existentes e Metodologias de avaliação

de projetos ou Metodologias de simulação. Por estar direcionado a edificações já

construídas, esse trabalho deu maior ênfase a primeira metodologia. Segundo a ABNT

(1991), em geral, tais prédios apresentam potenciais de conservação inferiores aos

dos edifícios que ainda se encontram em fase de projeto. Esses, além de serem

responsáveis por uma significativa parcela do consumo nacional de energia,

correspondendo a cerca de 20% do consumo de energia elétrica, são ainda

considerados desperdiçadores de energia durante toda a sua vida útil, uma vez que

forçam a elevação da oferta e, com isso, sobrecarregam todo o sistema elétrico.

Em seu trabalho ROMERO (1994) considerou uma série de critérios para a

escolha das metodologias a serem analisadas (Aplicabilidade em edificações

existentes; Inclusão da análise do uso e da gestão da eletricidade; Representatividade

no seu país de origem; Aplicabilidade no setor de Comércio e Serviços), organizando

um quadro que contemplou 8 (oito) etapas da análise do potencial de conservação de

energia elétrica em edifícios existentes, a saber:

•  Análise das contas energéticas

•  Levantamento dos consumos desagregados por usos finais

•  Análise térmica do verão

•  Análise térmica do inverno

•  Análise de consumos por usos finais específicos

•  Estratégias para conservação de energia (ECO)

•  Análises econômicas

•  Projeções e cenários



35

Levando-se em conta as etapas acima apresentadas, optou-se aqui pela

análise das metodologias apresentadas a seguir:

III.2.1. Metodologia de Auto-Avaliação dos Pontos de Desperdício de
           Energia Elétrica nos Setores Comercial e de Serviços (1)

Essa metodologia, desenvolvida pela Agência para a Aplicação de Energia do

Governo do Estado de São Paulo, atua em segmentos cada vez mais diferenciados e

abrangentes, tanto em relação às fontes energéticas como ao próprio uso e gestão da

energia, com programas específicos para os setores industriais, comerciais, e de

serviços, residencial e público, no que se refere ao uso da eletricidade, do gás natural,

do G.L.P., e da co-geração. A seguir, será feito um resumo da avaliação da

metodologia, feita pela Agência para Aplicação de Energia (AAE), juntamente com

CESP17, CPFL18, ELETROPAULO19 e COMGÁS20.

Nessa primeira metodologia aqui destacada por Roméro, a avaliação foi

dividida em etapas onde primeira delas faz a análises de contas (análise do sistema

tarifário; análise das tarifas de ultrapassagem; análise do fator de carga e do fator de

potência), de modo a levantar eventuais problemas relacionados ao consumo e à

demanda total, bem como analisar os eventuais potenciais de conservação em termos

de carga, consumo e retorno financeiro.  Já numa segunda etapa, é feita uma análise

do desempenho de cinco usos finais predeterminados: iluminação artificial,

condicionamento ambiental; elevadores; bombeamento e aquecimento de água,

assumindo que estes sejam os usos finais mais predominantes no setor em análise

(iluminação com 40 % e o ar condicionado com 35 %).

Segundo o autor, tal metodologia tem como maior ponto positivo a análise das

contas de energia elétrica e suas variantes que é abordada com muito critério,

permitindo ao avaliador obter um máximo aproveitamento de energia por meio de uma

gestão controlada. No entanto, essa metodologia não menciona procedimentos de

levantamento e determinação do consumo desagregado por usos finais, estimando

apenas um dado potencial conservado, subtraído da última conta energética, para

posteriormente calcular o montante financeiro economizado.

Quanto à análise térmica, no verão calcula-se aproximadamente a capacidade

do equipamento de condicionamento ambiental, tendo em vista a radiação solar

incidente em diversas opções de orientações. Essa metodologia não propõe análise

                                                          
17 Companhia Energética de São Paulo
18 Companhia Paulista de Força e Luz
19 Eletricidade de São Paulo S.A.
20 Companhia de Gás de São Paulo.
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térmica durante o inverno e por isso não propõe cálculos de cargas de aquecimento.

Segundo a AAE, essa lacuna no método não acarreta um grande problema devido ao

curto período do ano, na região sudeste, em que os edifícios necessitam de

aquecimento artificial.

As ECO, embora apareçam e sejam contabilizadas, não são colocadas

explicitamente nessa metodologia. Um outro aspecto importante não contemplado pela

metodologia é a extrapolação dos potenciais de conservação obtidos, em possíveis

cenários que considerem a evolução do consumo e da demanda de energia elétrica.

Essa metodologia também não propõe a determinação de índices reais (nem índices

projetados) de forma a comparar o desempenho do edifício em análise com outros

similares.

Segundo ROMÉRO (1994) apesar das lacunas, essa metodologia constitui

uma ferramenta muito útil, pois contempla aspectos importantes do setor e da região

que ele se propõem a avaliar. Algumas reformulações e acréscimos seriam

aconselháveis, principalmente no que diz respeito ao levantamento do consumo

desagregado por usos finais e às projeções econômico-energéticas, que

complementariam e preencheriam as lacunas mais relevantes.

III.2.2. Metodologias e Regras para a Elaboração de Auditorias
Energéticas – Planos de Racionalização – Relatórios de Progresso Anual
no Setor Terciário (2)

Desenvolvida pelo Centro à Conservação de Energia do Ministério da Indústria

e Energia do Governo Português (CCE), em 1991, essa metodologia é voltada

exclusivamente para auditorias energéticas e projetos de racionalização do uso da

energia no setor terciário.

Assim como a metodologia anteriormente mencionada, são considerados em

suas análises apenas os percentuais médios e percentuais pré-determinados da

participação dos usos finais nos consumos totais, não mencionando metodologias que

determinem esses consumos desagregados por usos finais ou por técnicas de

estimativa ou mesmo por medições em circuitos independentes.

Em relação às análises térmicas, são feitas considerações sobre as cargas

térmicas incidentes e os tipos de equipamentos utilizados nestes casos (FERNADES e

MALDONADO, 1992).  Segundo ROMÉRO (1994), a análise do consumo

desagregado por usos finais procura avaliar os potenciais de conservação em cada

um deles, considerando as cargas já existentes (equipamentos de condicionamento e
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aquecimento). Ainda segundo esse autor, as ECO não são listadas, especificadas ou

explicitadas.

Nessa metodologia a análise econômica é feita a partir de períodos de retorno

simples do capital investido, não sendo feita qualquer menção a projeções e/ou

cenários de conservação de energia.

Apesar de ser regularmente aplicado e utilizado em Portugal, essa metodologia

apresenta lacunas significativas, necessitando um aprimoramento urgente tendo em

vista a importância dos itens não considerados.

III.2.3. Architects and Engineers Guide to Energy Conservation in
Existing Buildings (3)

Concebida para auxiliar arquitetos e engenheiros em programas de

conservação de energia de edifícios já existentes, essa metodologia foi desenvolvida

pelo Gabinete de Programas Federais em Conservação e Energia Solar do

Departamento de Energia do governo norte-americano (DOE) 21, para atuar no

combate ao desperdício energético por meio de convênios com universidades e

laboratórios, sendo ainda responsável, pela criação de programas de referência na

área de simulação de desempenho energético de prédios existentes e não existentes

(DOE - 2).

Segundo ROMÉRO (1994), das três metodologias analisadas, essa é a mais

abrangente, pois além de contemplar todos os itens avaliados também propõe a

aferição de itens importantes (análise térmica de verão e inverno; análise dos

consumos desagregados), bem como a definição de ECO's. Além disso, esse é a

única que menciona a necessidade de se criar uma equipe permanente ao

gerenciamento do uso da energia e propõe tanto o estabelecimento de alvos como a

implementação de programas de monitoramento, de modo a obter dados atuais dos

resultados das intervenções implementadas.  Essa metodologia dividiu-se em sete

etapas:

•  Definição de uma equipe de gerenciamento energético;

•  Levantamento de dados energéticos sobre o estudo de caso;

•  Tabulação dos dados;

•  Identificação das ECO;

•  Relação custos e benefícios;

•  Relação de alvos a serem alcançados;

•  Implementação de programas de monitoramento.

                                                          
21 Department Of Energy.
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Segundo ROMÉRO (1994), os aspectos que a metodologia aborda de forma

mais clara e profunda, mencionando inclusive os aspectos teóricos, são: as análises

térmicas para os períodos de inverno e de verão; as análises dos potenciais de

conservação em cada uso final previsto e a definição e a importância das ECO. No

entanto, um aspecto pouco detalhado na metodologia é o levantamento dos consumos

desagregados, onde não é bem esclarecida a forma como ele deve ser feito, ou seja,

ou pelo método da estimativa ou por medições elétricas em circuitos terminais. Em

relação às análises econômicas, bem como indicações para a elaboração de cenários

futuros de conservação de energia, essas questões são muito bem fundamentadas

nessa metodologia. O quadro (Quadro 3.1), a seguir, faz um resumo da análise das

metodologias acima citadas.

Quadro 3.1: Resumo da análise de metodologias de avaliação de potenciais
de conservação de energia.

Item em análise/ Metodologia Metodologia
1

Metodologia
2

Metodologia
3

Análise das contas XXX XXX
Levantamento dos consumos desagregados por

usos finais XX

Análise térmica de verão XX XX XXX

Análise térmica de inverno XXX

Análise de consumos por usos finais específicos XX XXX XXX

Definição de ECO’s XX XXX

Análises econômicas XX XX XXX

Projeções e cenários XX
         Fonte: ROMÉRO (1994)*

III.3. Metodologias voltadas a Instituições de Ensino Superior (IES)
Aqui serão apresentadas duas metodologias de avaliação de potenciais de

conservação de energia voltados para IES. Ambas foram propostas em trabalhos

acadêmicos, direcionadas exclusivamente a essas instituições de ensino e testadas

em edifícios localizados nas próprias instituições onde foram concebidas. Na verdade

a segunda metodologia constitui uma evolução da primeira, abrangendo algumas

questões não bem esclarecidas ou não consideradas nesse primeiro estudo.

                                                          
* Legenda: [Em branco] – Não considera o item;  [XX] – Considera o item superficialmente;  [XXX] –
Considera o item profundamente.



39

III.3.1. Metodologia proposta por ROMÉRO
ROMÉRO (1994) devido à sua própria formação acadêmica (Arquitetura),

propôs uma metodologia que, além de incorporar aspectos importantes considerados

nas metodologias gerais vistas anteriormente, também foi direcionada para uma

análise em termos de conforto ambiental, apresentando assim as seguintes

características gerais:

•  Apresenta um módulo inicial de análise das contas agregadas (Levantamento

de macro dados), possibilitando assim comparações entre consumos e

demandas versus indicadores de áreas construídas, densidade e incremento

populacional.

•  Voltado para avaliações energéticas de edifícios de ensino e campi

universitários.

•  Introduz o conceito de População Equivalente, de grande importância em

análises demográficas e energéticas.

•  Indica como efetuar um levantamento de consumo desagregado por usos finais

em uma amostra definida, fazendo correlação entre os consumos levantado e

real.

Basicamente essa metodologia foi dividida em 8 (oito) etapas, sendo ainda

algumas delas divididas em sub-etapas, a seguir descritas de forma resumida.

III.3.1.1. Levantamento de macro dados
Nessa etapa, todos os dados são levantados e analisados de forma macro, ou

seja, considerando-se para cada grupo o somatório dos dados de todo o campus

(dados agregados) que, no caso da energia elétrica, corresponde o somatório de

consumos e demandas registradas de todos os edifícios. Para dados demográficos, tal

valor corresponde o somatório por extrato ou grupo equivalente da população. Já para

dados construtivos constitui o somatório das áreas construídas, totais ou úteis, no final

de cada período anual. É importante ressaltar que, para tais dados, os resultados

podem ou não considerar os valores energéticos referentes às áreas comuns (praças

ou iluminação pública). Essa etapa foi dividida nas seguintes sub-etapas:

•  Inserção dos valores de tensão e de tarifas, que é considerada

importante, uma vez que um simples erro durante esse processo pode

acarretar variações significativas tanto nas análises energéticas como no

cálculo do fator de carga da instalação considerada, constituindo o

primeiro passo dentro de uma análise desse nível. Aqui deve-se
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primeiramente considerar questões relativas ao grupo de faturamento,

bem como a tensão de fornecimento relativa a esse grupo no qual a

edificação em estudo está alocada.

•  Levantamentos de consumos e demandas, de modo a obter resultados

significativos, possibilitando a análise de comportamento dessas variáveis,

tanto nos períodos de inverno, verão e meia estação como durante o período

escolar, considerando análises individuais por semestre e períodos de férias

escolares. Para isso, são necessários dados históricos (consumo e

demanda) de pelo menos 12 meses (1 ano). Além disso, a análise de séries

históricas mais prolongadas (5, 10 ou 20 anos), se viável, seria importante

pois possibilitaria a comparação dos dados energéticos com a evolução da

população equivalente ou da área construída ou de qualquer outra grandeza,

viabilizando assim a execução de análises sazonais para todo o campus e,

com isso, a divisão do período anual em grupos sazonais. Em seu trabalho,

ROMÉRO (1994) selecionou seus grupos sazonais segundo o quadro abaixo

(Quadro 3.2):

Quadro 3.2 - Seleção dos grupos de análise
Grupo Período Características Gerais

G-I Dezembro – fevereiro Período médio de férias escolares (verão)
G-2 Março – junho 1º semestre letivo, clima de meia estação
G-3 Julho Período intermediário de férias escolares (inverno)
G-4 Agosto – novembro 2º semestre letivo, clima de meia estação

Fonte: ROMÉRO (1994).

Segundo o autor, após a definição desses grupos  é necessário calcular as

médias por período, em cada ano da série histórica em análise, obtendo uma

tabela de consumos e demandas parciais, médias e totais. Vale ressaltar que

durante o levantamento da demanda (kW) devem ser comparados 3 (três)

valores de demanda: Registrada; Contratada; 85 % da maior demanda

verificada em qualquer dos últimos 11 meses22. Dentre esses, o maior valor

medido num intervalo médio de 30 dias, será o valor da demanda faturada. As

demandas registradas, que em última análise são os valores verificados nas

medições, serão então utilizadas em análises comparativas entre as variáveis,

enquanto que a comparação entre as demandas contratadas e faturadas será

                                                          
22 Utilizada somente para tarifa Convencional.
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útil durante a etapa de análise individual dos edifícios para o cálculo do

potencial de redução da demanda.

•  Levantamento de dados demográficos, que possibilita uma comparação

entre a evolução da população e a evolução de outros indicadores (consumo,

demanda e área construída entre outros); viabilizando a obtenção de índices

energéticos e construtivos versus a quantidade de usuários agregados ou

desagregados por extrato; e possibilitando que tais índices sejam comparados

a outros dados levantados em estudos de caso do mesmo ou de outros

setores23. Nessa fase, utilizou-se o conceito de População Equivalente,

promovendo a tabulação dos dados de maneira uniforme, possibilitando que os

mesmos fossem comparados entre si, multiplicados por indicadores

energéticos, e finalmente comparados com outros resultados. O Quadro 3.3,

logo a seguir, mostra como devem ser plotados tais dados:

Quadro 3.3 - População Equivalente
População Equivalente

Ano Docentes Alunos Funcionários Outros Total
1 A +.....+ D
2
3
n na nb nc Nd Na +.....+ nd

Fonte: ROMÉRO (1994)

O autor ainda afirma que, como na maioria dos estabelecimentos de ensino as

estatísticas são executadas semestralmente, estas devem ser calculadas e

assumidas anuais a partir das médias entre os dois semestres, promovendo

assim uma melhor adequação às análises (anuais) da metodologia.

•  Levantamento de áreas, que se refere ao levantamento das áreas totais

construídas no campus em análise. No entanto, levando-se em conta a

variabilidade do conceito de área construída, torna-se fundamental padronizar

tal conceito de modo a usá-lo sem riscos em todas as fases do estudo. No seu

trabalho, ROMÉRO (1994) adotou como área construída qualquer área coberta

ou não que possuísse alguma forma de energia dissipada ou potência

instalada. Segundo esse autor, utilizar somente áreas úteis é muito favorável

pois permite a comparação direta dos indicadores energéticos construtivos de

todo o campus com os indicadores energéticos construtivos da amostra
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representativa. Na análise setorial, caso haja muita dificuldade de obtenção

desses dados, pode-se considerar as áreas construídas totais (úteis e não

úteis). Quanto maior e mais abrangente for a série histórica em análise,

melhores serão as condições de diagnóstico e, neste sentido, recomendasse

que sejam obtidos os acréscimos anuais das áreas computáveis desde o início

do uso e operação do estudo de caso até a data limite fixada pela pesquisa. Os

dados devem ser agrupados de forma a apresentar as áreas acrescidas

anualmente e as áreas acumuladas ano a ano, conforme o Quadro 3.4, logo a

baixo:

Quadro 3.4 - Evolução da área útil construída
Ano S Construída Anual S Acumulada Total

1 A A
2 B A + B
3 C A + B + C
4 N A + ...+ N

Total A + ...+ n A + ...+ n
       Fonte: ROMÉRO (1994).

III.3.1.2. Tabulação dos macro dados
Nessa sub-etapa obtém-se, a partir dos dados de entrada, um parecer inicial

sobre o comportamento energético do estudo de caso em análise. Segundo o autor os

dados de entrada são: Consumos sazonais parciais e totais; Demandas registradas

parciais e totais; Usuários equivalentes; Área construída anualmente; e Áreas

acumuladas totais. Já os dados de saída são: Consumos anuais totais [kWh/ano];

Consumo anual [kWh/m2 *ano]; Consumos médios mensais [kWh/m2 *mês].

Em termos nacionais, os dados mais utilizados e freqüentemente citados nos

trabalhos de pesquisa e de consultoria energética são: Consumo médio mensal por

usuário [kWh/usu*mês]; Demandas anuais [kW/ano]; Demanda média mensal [W/m2

*mês]. O autor recomenda ainda, logo após a tabulação dos dados, a elaboração de

alguns gráficos significativos e elucidativos, demonstrando o comportamento total das

variáveis envolvidas. Além disso, pode-se analisar variações percentuais da evolução

de determinados índices específicos, possibilitando a  realização de diversas análises

e cruzamentos entre variáveis em função do estudo considerado ou da necessidade

específica apontada pela pesquisa.

                                                                                                                                                                         
23 No Brasil, o setor comercial abrange os setores de comércio e serviços.
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III.3.1.3. Levantamento de dados amostrais
Esse item tem por objetivo detalhar da forma mais precisa possível, o

comportamento e a origem dos consumos e das potências do estudo de caso em

análise. Sua abordagem é diversa do levantamento e das análises de dados macros,

uma vez que o simples somatório de todo o estudo de caso, não é suficiente para

gerar uma proposta de intervenção consistente e fundamentada. Essa sub-etapa é de

suma importância, devido o desconhecimento tanto do próprio consumo desagregado

por usos finais como das suas proporções de ocorrência. A sequência básica de

atividades é descrita a seguir:

•  Definição de uma amostra representativa, de modo a contemplar as formas

diferenciadas de uso do espaço físico, e, com isso, as diferentes

probabilidades de ocorrência de potências instaladas, diferentes regimes de

utilização de equipamentos e, consequentemente, consumos desagregados

por usos finais completamente distintos.

•  Atualização de projetos, provocada por constantes modificações na

disposição de espaços interiores, provocando modificações no projeto de

instalações elétricas (posicionamento de luminárias e interruptores, acréscimo

de equipamentos24 etc.), elevando a potência instalada e, consequentemente,

o consumo de energia.

•  Levantamento de áreas totais e parciais dos edifícios que compõe a

amostra, considerando que, em cada unidade, devem ser feitas análises de

consumo e potência instalada por usos finais e totais, para em seguida serem

comparadas entre si, fornecendo um diagnóstico preciso do comportamento

energético tanto de cada unidade como do estudo de forma global.

•  Levantamentos de consumos e demandas sazonais por edifícios, através

de uma série histórica não inferior a 1 ano, correspondente ao período mínimo

possível para execução de análises sazonais. Tal série pode ser superior a

este período mínimo, sendo, no entanto, necessário que todos os edifícios que

compõe a amostra também o sejam, possibilitando comparações entre os

mesmos.

•  Levantamento das condições de utilização de energia elétrica, onde deve

ser feito o levantamento dos indicadores, fornecidos ou não pela

concessionária, que possam ser úteis em análises de cada edifício do estudo

ou, no mínimo, de cada edifício que compreende a amostra. Essa etapa foi

                                                          
24 Aparelhos de ar condicionado, equipamentos de informática etc.
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dividida em duas sub-etapas, abrangendo todas as particularidades da política

do sistema tarifário, ou seja, considerando tarifas convencionais e horo-

sazonais.

•  Cálculo de consumos desagregados por usos finais, que deve ser

executado considerando todos os edifícios que compõem a amostra e onde

devem ser levantados e analisados os espaços (cobertos ou descobertos) que

possuam potência instalada, mesmo aqueles ambientes cuja utilização é

esporádica. Esse levantamento foi subdividido em 7 (sete) etapas:

Agrupamento dos usos finais por tipologias de equipamentos; Levantamento

por uso final de potências instaladas, de perdas de potência dissipada, de

regime de utilização, rendimentos, e consumo final mensal; Levantamento e

classificação do consumo, do consumo por unidade de área, da potência total

instalada e da potência total instalada por unidade de área relativos a cada

ambiente; Cálculo dos consumos desagregados por usos finais por unidade de

área, e Participação de cada uso em percentuais. Além disso, para efeito de

classificação, os usos finais típicos em edifícios escolares foram divididos em 6

(seis) grupos, a saber: Iluminação; Ar Condicionado; Equipamentos de

computação; Equipamentos diversos; Equipamentos de laboratórios; e

Equipamentos de oficina.

Em alguns casos, de forma a melhor enquadrar a uma dada situação

específica, é possível alterar o modo de agrupamento dos usos finais. No entanto,

segundo o autor, é conveniente que pelo menos três grupos estejam sempre

desagregados: iluminação;  condicionamento/ ventilação/aquecimento e equipamentos

gerais.

III.3.1.4. Análise e comparação dos dados
De posse da extensa base de dados deve-se partir para a análise e

comparação dos dados, onde é possível obter classificações de grande importância ao

estudo: Classificação dos consumos desagregados por tipo de ambiente; Classificação

dos consumos totais por tipo de ambiente; Classificação das potências instaladas por

tipo de ambiente. Além disso, a partir do cálculo, seguido da soma dos consumos

totais mensais de cada uso final individual, torna-se possível obter a participação de

cada uso final no consumo total do estudo de caso em análise.
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III.3.1.5. Comparação dos dados com valores medidos pela
              concessionária
Tem como principal propósito avaliar as discrepâncias, tanto em consumo

quanto em demanda, existentes entre os valores estimados pela metodologia proposta

e os valores medidos pela concessionária. Segundo ROMÉRO (1994), tais

discrepâncias podem ocorrer por vários fatores, entre eles a Elevação dos regimes de

utilização, obtidos durante as entrevistas com os usuários; Cálculo de uma

determinada potência nominal acima da potência nominal de trabalho; Excessivo

número de lâmpadas fluorescentes que, embora queimadas, foram consideradas no

levantamento de potências; Período de levantamento dos dados não coincidente com

o período de medição da concessionária de energia elétrica, entre outros.

Assim, dependendo dos desvios (estimado/medido) obtidos, faz-se necessário

refazer alguma etapa do levantamento de dados, reintroduzindo-os nas tabelas para

nova aferição e obtenção de resultados. Para o autor, a persistência do desvio pode

indicar possíveis erros de aferição ou leitura cometidos pela concessionária de energia

e, nesse caso, deve-se não só encontrar como identificar tal erro, não somente para

validar estudo, mas também para ajustar um registro de erro da própria

concessionária.

III.3.1.6. Quantificação de índices
Após os processos de tabulação dos dados macro e dados amostrais, é

possível extrair uma série de índices energéticos que têm basicamente as seguintes

funções:

•  Comparar os dados macros de consumo e de demanda do estudo de caso em

análise com outros dados de edifícios semelhantes nacionais e internacionais;

•  Comparar o comportamento energético de edifícios que exercem funções

distintas dentro do próprio campus;

•  Fornecer subsídios para futuros projetos de: arquitetura, iluminação natural e

instalações elétricas de edifícios semelhantes.

Assim, ROMÉRO (1994) propõe a obtenção dos seguintes índices: Potência

instalada total por unidade de área (W/m2) por tipo de edifício; Potência instalada (W)

por uso final por tipo de uso do edifício; Potência demandada total (kW) por tipo de uso

do edifício; Consumo em (kWh/m2 * mês) por tipo de uso do edifício; Consumo por uso

final em (kWh/m2 * ano) por tipo de uso do edifício.
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III.3.1.7. Estratégias de conservação de energia (ECO)
Nessa fase do trabalho foram inicialmente analisados alguns elementos

econométricos, utilizados em avaliações, auditorias e programas de conservação de

energia elétrica, diretamente ligados às ECO que, segundo ROMÉRO (1994),

constituem toda e qualquer medida que traga como benefício uma conservação

nominal de energia, tanto sob a forma de potência/demanda como sob a forma do

consumo, ou seja, uma redução do consumo/demanda sem prejudicar o desempenho

de um dado sistema individual. As ECO foram aqui analisadas tanto em relação ao

gerenciamento energético como aos potenciais embutidos nos usos finais existentes.

Segundo o autor, entre as possíveis ECO encontradas, todas podem se traduzir em

economias financeiras, proporcionadas por menores dispêndios nas contas de energia

elétrica de consumo e/ou de demanda. Entretanto, algumas medidas são traduzidas

apenas por uma melhor distribuição de energia, ocasionando uma redução na conta

de energia elétrica sem redução de unidade de consumo ou unidade de potência.

Nessa categoria destaca-se o fator de potência para tarifas convencionais; horo-

sazonais e tarifas de ultrapassagem25. Além disso, foram apresentadas rotinas de

cálculo, utilizadas na avaliação do desempenho de um sistema individual, baseadas

nos estudos de potenciais de conservação de energia dos grupos Tarifários e de Usos

finais. Para os potenciais de conservação de energia relacionados ao grupo tarifário,

foram analisadas as seguintes ECO:

•  Potencial de conservação de demanda contratada em tarifa convencional
e horo- sazonal (ECO. 1), definido a partir de uma análise entre a demanda

mensal faturada e a demanda registrada, e onde um resultado positivo indicaria

o pagamento por uma demanda não utilizada indicando a necessidade de rever

o contrato com a concessionária. Segundo o autor esse potencial de

conservação deve ser calculado para cada edifício que possua contrato de

demanda e/ou, no caso de um contrato global, para todo o campus;

•  Potencial de redução de demanda com a melhoria do fator de carga na
tarifa convencional (ECO.2), onde se deve avaliar o fator de carga e analisar

o seu comportamento em uma série histórica anual, procurando identificar tanto

o mês no qual o seu valor foi mais elevado, ou seja, o mês de consumo mais

racional, como as razões que possibilitaram tal comportamento. Aqui, deve-se

considerar ainda o fato do comportamento dos edifícios escolares não ser

constante ao longo de todo o ano, sendo mais intenso nos meses de fevereiro

a julho e de agosto a novembro, sendo desnecessário considerar dezembro e

janeiro nessa análise.
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•  Redução da tarifa de ultrapassagem no segmento horo-sazonal (ECO.3),
pois quando ocorre uma redução da demanda contratada, além do acréscimo

pago por quilowatt (kW) demandado em excesso, é cobrada uma tarifa

excedente.

•  Potencial de redução de demanda com a melhoria do fator de carga na
tarifa horo- sazonal (ECO.4), cujo cálculo é o mesmo utilizado na tarifa

convencional, porém deve ser aplicado individualmente tanto na tarifa azul,

para os horários de ponta e fora de ponta, como na tarifa verde.

•  Ajuste do fator de potência (ECO.5), de modo a evitar que os fatores de

potência sejam inferiores a 0,92, o que, segundo a legislação em vigor, prevê

penalização com uma taxa adicional. Segundo o autor, o potencial de

economia anual em valores nominais pode ser obtido pela soma aritmética dos

valores de ajuste devido ao baixo fator de potência que ocorreram nos meses

em que estes foram inferiores a 0,92.

Já nos estudos de potenciais de conservação de energia dos grupos de usos

finais (iluminação artificial), as metodologias de avaliação das ECO foram

consideradas inicialmente dois grupos:

•  Os que avaliavam somente as variáveis ligadas diretamente à iluminação

artificial26; direção e posição do fluxo de luz, intensidade de manutenção e

quaisquer outras variáveis que atuam sobre o sistema (Método das Cavidades

Zonais e o Método dos Fluxos, proposto em ROMÉRO, 1991).

•  Os que além das variáveis anteriores, consideravam também a iluminação

natural incidente, consoante uma dada localização geográfica. Assim, a

iluminação artificial seria considerada somente quando a natural não era

suficiente para suprir um determinado fluxo luminoso exigido.

ROMÉRO (1994) optou por inserir na sua metodologia o último grupo aqui

proposto, adotando como software de referência (DOE-2) que, para um dado ambiente

e determinadas características de iluminação natural e artificial, calcula o período no

qual a iluminação artificial poderia permanecer desligada, resultando em reduções de

consumos. Segundo o autor, com o DOE-2 só foi possível introduzir situações reais e

simular  situações hipotéticas, alternando uma ou mais variáveis do problema, uma

vez que esse sistema solicita como dados de entrada as seguintes variáveis: Dia típico

ou intervalo de simulação; Período do ano para a simulação (claridade, quantidade de
                                                                                                                                                                         
25 ocorre somente na opção horo-sazonal.
26 Tipo de luminária, tipo de lâmpada, altura da luminária, cor de pisos, paredes, e forro.
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nuvens, velocidade do vento, bulbo seco, ponto de orvalho); Características de tipos

de vidros existentes (transmitância na faixa visível, reflectância, coef. de transmissão

térmica do conjunto, tipo de vidro, código do tipo de vidro, condutância); Horários de

utilização dos ambientes (funcionamento de iluminação artificial, de equipamentos, de

protetores solares externos); Condições ambientais (Potência média de equipamentos

por m2, tipo de luminária, número de ocupantes, quantidade calor sensível e latente

etc.).

Considerando tais dados o sistema então fornecerá uma série de relatórios de

saída em forma de matriz, podendo o usuário escolher a quantidade de relatórios

desejada consoante o tipo de análise pretendida. De posse desses relatórios é

possível obter um diagnóstico bastante preciso do comportamento lumínico-elétrico

dos ambientes ou do edifício em análise. Além disso, alternando uma ou mais

variáveis, é possível simular a condição ideal de consumo de eletricidade em função

do projeto arquitetônico e das condições de uso dos ambientes.

III.3.1.8. Análises de custo-benefício
Segundo o autor, o principal objetivo dessa etapa é fornecer parâmetros

econométricos que auxiliem na decisão de implantação de uma dada medida de

conservação de energia. Em outras palavras, é uma forma de responder a questões

como: Qual a quantidade de energia e qual o montante financeiro economizados com

a implantação de ECO?; Quais os custos de implantação de uma ECO, para o

usuário?; Em quantos anos ou frações, os usuários terão de volta o capital investido

traduzido em reduções nas suas faturas energéticas?; Qual a vantagem para o setor

público, na implantação de uma dada tecnologia?; Qual o custo de conservar energia

para uma dada tecnologia?; Qual o custo de se evitar picos ?.

Assim, nessa metodologia foram apresentados alguns indicadores aplicados de

acordo com a necessidade e a pertinência do estudo em análise. São eles:

•  Custo de conservar energia elétrica (CCE), que constitui o custo

anual de investimento (aquisição, operação e manutenção) em

tecnologias eficientes dividido pela economia anual de energia

(KRAUSE, 1988);

•  Custo de evitar a demanda de pico (CEP), que representa a razão

entre o valor presente líquido de investimento, operação e manutenção

em uma usina produtora de energia, pela economia da capacidade

instalada.
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•  Benefício anual líquido do consumidor (BALc), que avalia e compara

a viabilidade de utilização, para o consumidor final, de determinadas

tecnologias com níveis diferenciados de eficiência, sendo tais análises

comparadas em termos de unidades monetárias economizadas em

relação ao subsídio fornecido (JANNUZZI, 1992);

•  Potencial de energia economizada anualmente, que nada mais é do

que a diferença entre o consumo em kWh total das tecnologias atuais e

o consumo total das tecnologias implantadas.

•  Período de retorno do investimento, que é a forma mais simples de

avaliar a viabilidade de um investimento em tecnologias mais eficientes.

Em geral tal indicador é calculado em anos (ou frações equivalentes)

traduzidos por uma redução nas faturas energéticas.

III.3.1.9. Considerações finais
Segundo o autor, o resultado alcançado foi bastante positivo pois a

metodologia proposta procurou abranger todos os itens que relacionam suas principais

etapas e suas ênfases de abordagem, estando apta a ser aplicada em um estudo de

caso real.

III.3.2. Metodologia proposta por ALVAREZ
Adotando como principal base teórica o trabalho desenvolvido por Roméro em

1994, ALVAREZ (1998) também desenvolveu um trabalho acadêmico voltado à

determinação de potenciais de conservação de energia elétrica em instalações de

ensino. No entanto, devido a sua formação acadêmica (engenharia elétrica), seu

trabalho foi direcionado às variáveis consideradas mais significativas em termos de

potenciais de conservação de energia elétrica. Além disso, tal metodologia foi bem

mais objetiva em termos de especificação e modelagem dessas variáveis.

De uma forma geral, apesar da extrema importância, as etapas iniciais da

metodologia desenvolvida por Alvarez são muito semelhantes as atividades

inicialmente propostas por Roméro. Assim, de modo a não tornar esse trabalho

repetitivo, tais atividades iniciais são apenas citadas, de forma sucinta, logo a seguir:

•  Levantamento de dados, que sem dúvida alguma constitui uma das

etapas mais importantes do processo, uma vez que a qualidade das

informações  coletadas poderá influenciar de forma decisiva na precisão

dos resultados obtidos. Por isso, esse autor recomenda que essa fase seja

realizada da forma mais crítica e criteriosa possível. Aqui, foram
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consideradas as variáveis coletadas de três formas diferentes: Diretamente

das contas de energia27; por Medição direta28;por Inspeção29;

•  Determinação de consumos de energia elétrica, onde foram

considerados tanto os Consumos Globais, obtidos diretamente das contas

expedidas pela concessionária via medição direta ou, ainda, estimados a

partir de dados levantados por inspeção de ambientes, como os Consumos

Desagregados em Usos Finais, obtidos geralmente através dos fatores de

carga e de demanda dos usos finais (para o caso de circuitos de

alimentação dependentes) ou através de medição direta (em caso de

circuitos de alimentação independentes);

•  Utilização de indicadores energéticos que podem ser utilizados tanto na

determinação de potenciais de conservação de energia elétrica como para

o rastreamento dos resultados de medidas de uso racional e eficiente de

energia elétrica, permitindo assim, através de análises estatísticas, estudar

a evolução da eficiência da instalação e, consequentemente, um melhor

planejamento corretivo e preventivo, minimizando custos e maximizando

resultados. Como já citado no capítulo anterior, esses indicadores também

foram divididos aqui em duas categorias: Genéricos, indicados a qualquer

instalação, e de Análise de Instituições de Ensino, baseado em variáveis

especificamente utilizadas em instituições de ensino;

Como já mencionado, todas essas atividades, bem como seus procedimentos,

basicamente, foram as mesmas desenvolvidas na metodologia de Roméro. Sendo

assim, a seguir serão destacadas apenas as etapas consideradas mais particulares

dentre as relacionadas a metodologia desenvolvida por esse autor:

III.3.2.1. Análise e potencial de conservação do sistema de iluminação
Segundo esse autor, a análise do sistema de iluminação é essencial para a

realização de diagnósticos energéticos. Além de ser um dos usos finais mais fáceis de

se aplicar ações de uso racional e eficiente de energia elétrica, a iluminação também

corresponde ao segmento com maior participação do consumo global de instalações

comerciais e de ensino. Nos EUA, a iluminação é responsável por, respectivamente,

69% e 53% do consumo em escolas e faculdades (LAMBERTS et al., 1996). No Brasil,

estudos realizados em dez instalações da Universidade de São Paulo apontaram para
                                                          
27 Consumo de energia ativa, Consumo de energia reativa, Demanda registrada, Demanda faturada, Fator
de carga etc. .
28 Tempo, Tensões de fase, Correntes de fase, Potências ativas e reativas etc. .
29 Características físicas e de ocupação, Sistemas de Iluminação, ar condicionado e outros equipamentos.
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uma participação do uso final iluminação de 66% no consumo global (ROMÉRO,

1994).

Segundo ALVARES (1998), existe uma grande quantidade de ações que

promovem o aumento da eficiência e da eficácia de um sistema de iluminação, sendo

principais as seguintes atividades aqui relacionadas:

•  Emprego da tecnologia de iluminação mais adequada, pois sistemas mal

projetados podem reduzir a performance e prejudicar a saúde dos usuários, além

de desperdiçar energia elétrica. No caso de sistemas muito antigos, o mais

recomendado é a substituição da tecnologia de iluminação mediante um novo

projeto de iluminação, considerando as características físicas e de ocupação atuais

da instalação. Existem equações onde o potencial de conservação pode ser

determinado a partir da potência atual instalada em luminárias operantes e das

potências instaladas previstas para as diversas alternativas sob análise.

•  Promoção de iniciativas de máximo aproveitamento possível da iluminação
natural, onde, dependendo do local (áreas próximas a janelas, clarabóias, paredes

e tetos envidraçados, etc.), esse tipo de iluminação pode ser intenso o suficiente,

sendo desnecessário o uso de iluminação artificial. Em geral, recomenda-se a

segmentação dos interruptores das luminárias e o uso de luminárias de fluxo

luminoso controlável (luminárias "dimerizáveis") onde, dependendo do

equipamento utilizado, a potência entregue às lâmpadas poderá ser controlada de

maneira manual ou automática. Segundo o autor, um cálculo preciso do potencial

de conservação de energia elétrica, proporcionado por essas medidas é bastante

difícil de ser efetuado devido a uma série de fatores que interferem na eficácia das

medidas (p.ex.: a disposição e preocupação dos usuários em desligar as

luminárias próximas a janelas e os níveis de iluminamento proporcionados

diariamente pela luz natural). Dessa forma, deve-se considerar os valores de

potencial de conservação obtidos a partir de diagnósticos energéticos de

instalações semelhantes ou consolidados pela prática, sempre com a preocupação

de se estimar valores conservativos;

•  Uso de detectores de presença, onde devem ser feitas considerações

semelhantes às anteriormente mencionadas, pois a eficácia dessa medida está

diretamente relacionada à freqüência na qual os usuários abandonam os

ambientes controlados. Assim, cálculos precisos do potencial de conservação de

energia elétrica só podem ser realizados em ambientes conhecendo-se os horários

de ociosidade a priori. Para situações onde o comportamento dos usuários não é

previsível, o autor sugere adotar, também, valores conservativos obtidos em
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estudos similares. Nesse caso, em conhecendo-se a ociosidade, o potencial de

conservação pode ser calculado, também, de forma direta.

•  Uso de equipamentos gerenciadores de energia (controladores de carga),

tornando possível programar períodos típicos de utilização apropriados do sistema

de iluminação (p.ex.: controle do consumo de energia elétrica durante o horário de

ponta e durante períodos de pouca atividade). Segundo o autor, nos casos onde o

controle é do tipo liga/desliga, o potencial de conservação de energia elétrica pode

ser calculado de forma idêntica ao calculado para o uso de detectores de

presença. No caso de Para cargas que permitem um controle progressivo

(discretizado em várias demandas intermediárias), também existem fórmulas onde

o potencial de conservação pode ser calculado.

•  Implementação de um programa de manutenção efetivo, onde equipes de

manutenção devidamente treinadas devem verificar sistematicamente as

condições de operação do sistema, seguindo uma agenda preestabelecida de

forma a vistoriar todos os ambientes da instalação dentro de um ciclo de

manutenção apropriado, visando assegurar a qualidade da iluminação e satisfação

dos usuários. Segundo o autor, uma boa interação entre usuários e funcionários de

manutenção possibilita o repasse de informações sobre a eficácia do sistema,

evitando ainda a interferência, por parte dos usuários, na atuação dos dispositivos

de controle do sistema e, consequentemente, evitando que tais dispositivos

apresentassem resultados de economia de energia fora do previsto (MILLS, 1994).

•  Conscientização e educação dos usuários, onde devem ser realizados

programas de conservação dentro da instalação, através de cartazes publicitários,

palestras e programas educativos que conscientizem e engajem os usuários no

combate ao desperdício de energia elétrica, podendo e devendo ser estendidos à

conservação de água e à reciclagem do lixo, buscando o desenvolvimento

sustentável. Além disso, a educação dos usuários também pode proporcionar

reduções do consumo de energia elétrica através da adoção de hábitos racionais

de uso da energia elétrica.

III.3.2.2. Análise e potencial de conservação do sistema de ar
              condicionado
Segundo LAMBERTS et al. (1996), o uso final ar condicionado possui, em

média, uma participação expressiva no consumo de energia elétrica de instituições de

ensino. Nos EUA, por exemplo, 14% do consumo total de energia elétrica das escolas

são destinados à climatização de ambientes, alcançando os 39% em faculdades. Já
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no Brasil, estimativas apontam que o uso final ar condicionado seja responsável por

cerca de 20% do consumo de energia elétrica no setor terciário.

Os sistemas de ar condicionado geralmente apresentam potenciais de

conservação de energia elétrica consideráveis, também em conseqüência de projetos

mal dimensionados, aquisições de equipamentos inadequados e falta de programas

regulares de manutenção.

Segundo ALVAREZ (1998), o potencial de conservação de energia elétrica do

uso final para ar condicionado pode ser calculado a partir da comparação entre o

consumo atual com o consumo esperado para sistemas mais eficientes. O consumo

atual é obtido a partir da desagregação do consumo global da instalação, dado em

kWh/mês. Já o consumo estimado para um sistema eficiente pode ser calculado pela

equação:

∑
= ×

×
=

n

i i

ii

EER
tC

Consumo
1 1000

; expresso em kWh

onde:

Consumo : consumo mensal do uso final ar condicionado;

C i : capacidade do aparelho de ar condicionado i [Btu/h];

t i : tempo de operação, em horas, do aparelho de ar condicionado i;

EER i : eficiência do aparelho de ar condicionado i [Btu/h/W];

n : número de aparelhos de ar condicionado da instalação.

Vale ressaltar que o cálculo exato da carga térmica de um ambiente (Btu/h)

depende de muitos fatores (área útil do ambiente, pé direito, quantidade de portas e

janelas, orientação solar, quantidade de pessoas, condições climáticas, quantidade e

potência média de aparelhos elétricos, material do piso, teto e paredes, condições de

isolamento térmico etc.), o que torna o processo bastante complexo e, dependendo do

tamanho da instalação, inviável dentro do escopo de um diagnóstico energético.

Segundo AAE (1989), uma estimativa aproximada da carga térmica de ambientes

pode ser realizada com a ajuda do Quadro 3.5 abaixo:

Nesse quadro, os valores de carga térmica são determinados em função da

área útil do ambiente, da sua orientação solar e do tipo de cobertura. Além disso, os

valores exibidos devem sofrer um acréscimo de 600 Btu/h para cada ocupante do

ambiente que exceder o número de dois. Segundo o autor, tal metodologia apresenta

somente uma estimativa de redução do consumo de energia elétrica conseguida

através de intervenções no sistema de ar condicionado atual, não considerando a

diminuição da carga térmica proporcionada pelo uso mais racional e eficiente de

equipamentos consumidores de energia elétrica dentro dos ambientes climatizados.
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Segundo ALVAREZ (1998), o cálculo da energia elétrica conservada, devida à

redução da carga térmica irradiada pelos equipamentos elétricos de um ambiente,

pode ser calculado a partir da eficiência do aparelho de ar condicionado (EER),

expresso em Btu/h/W. Esse autor ainda destaca os chamados Sistemas de

Termoacumulação como uma importante alternativa de racionalização do consumo de

energia elétrica em relação ao uso final de ar condicionado.

Baseados no acúmulo de calor, tais sistemas permitem o deslocamento do

consumo do horário de ponta para horários fora de ponta, proporcionando reduções no

custo médio da energia elétrica e permitindo o cálculo do potencial de redução de

custos através de simulações tarifárias, considerando tanto a redução da demanda

contratada na ponta como os deslocamentos de demanda e consumo para horários

fora de ponta.

III.3.2.3. Análise e potencial de conservação da rede de
              microcomputadores pessoais
Atualmente os microcomputadores pessoais e periféricos mais modernos já

incorporam funções de gerenciamento que possibilitam consideráveis reduções no

consumo de energia elétrica. Tal economia é obtida através de um gerenciador de

energia incorporado, chamado green PC, que possibilita operar em modo baixo

consumo após um determinado tempo de ociosidade programável pelo usuário. A

figura abaixo (Figura 3.1), onde são mostradas duas curvas de carga diárias obtidas

em ensaios, considerando as situações com e sem a atuação do gerenciador, dá uma

idéia da redução no consumo de energia possibilitada pela atuação dos green PC.

Nesses ensaios foi utilizado um microprocessador Pentium e monitor SVGA de 14’’.

FONTE: CREDER (1996).
* Também válido para ambientes que recebem radiação solar o dia

Quadro 3.5 - Carga térmica aproximada de ambientes
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Na a figura acima, a área obtida pela superposição das duas curvas de carga

representa a economia de energia diária, referente à atuação do Green PC. Segundo

o autor, em diversos intervalos de tempo, a demanda de energia foi reduzida

drasticamente, atingindo valores inferiores a 30% da demanda normal.

Em seu trabalho, ALVAREZ (1998) define algumas equações para obtenção de

potenciais de conservação de energia elétrica de um Green PC, a partir das quais foi

possível definir também fatores de ociosidade e de redução de demanda, chegando-se

ainda a expressão final do potencial de conservação de energia em Green PC,

considerando tanto ambientes climatizados como não climatizados. Vale destacar que,

nessas duas últimas expressões a atuação de um gerenciador de energia depende

basicamente de dois fatores: Características intrínsecas do PC (fator de redução de

demanda); Hábitos de uso (fator de ociosidade). Segundo o autor, além da economia

de energia elétrica, a atuação do Green PC também proporciona ao equipamento um

considerável aumento de vida útil (em especial ao monitor de vídeo30). Para se ter uma

idéia, considerando que no modo de baixo consumo não ocorra envelhecimento do

equipamento, o aumento de sua vida útil pode ser estimado, através de seu fator de

ociosidade, pela seguinte expressão:

  Aumento da vida útil OCIOSIDADEF×=100 ; expresso em %        

III.3.2.4. Análise e potencial de conservação de outros equipamentos
Segundo o autor, o potencial de conservação de energia elétrica para

equipamentos específicos deve ser determinado a partir de um estudo detalhado de

seu ciclo de operação, tornando possível avaliar a viabilidade de aplicação de algumas

                                                          
30 No modo “off”, um monitor padrão VESA está praticamente desligado, não comprometendo o resto de
sua vida útil.

Figura 3.1 - Curvas de carga diárias de atuação, ou não, dos Green PC  (ALVAREZ, 1998)
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medidas de uso racional e eficiente de energia elétrica. Em geral tal estudo é realizado

através da utilização de temporizadores eletrônicos e de sistemas de controle de

carga; implementação de programas efetivos de manutenção; e substituição de

equipamentos antigos por equipamentos novos e mais eficientes.

Em relação à utilização de temporizadores eletrônicos e de sistemas de

controle de carga, os equipamentos que operam por períodos mais longos31,

permanecendo normalmente ligados 24 horas por dia, apresentam consideráveis

potenciais de conservação de energia elétrica (Figura 3.2.a), proporcionando sensíveis

reduções, caso operassem apenas nos períodos de tempo necessários ao seu

funcionamento (Figura 3.2.b). Tal potencial de conservação é ainda maior em

equipamentos que permitem o seu desligamento por pequenos intervalos de tempo32

sem prejuízo de performances (Figura 3.2.c), principalmente se tal intervalo de tempo

constituir o horário de ponta do sistema elétrico (Figura 3.2.d), onde a tarifa é mais

cara. Além disso, torna-se importante destacar que existem equipamentos que

permitem um controle discreto sobre o seu consumo de energia elétrica, operando

com potências intermediárias entre zero e sua demanda máxima.

Independentemente do tipo de equipamento, o potencial de conservação de

energia elétrica com o uso de temporizadores e de sistemas de controle de carga pode

ser calculado a partir de equações diretas33.

Já a implementação de programas efetivos de manutenção é uma ação

também de grande importância, uma vez que a falta de limpeza e manutenção, em

geral, provoca consideráveis reduções na performance e no rendimento de boa parte

                                                          
31 Em geral, causados por despreocupação dos usuários em economizar energia ou mesmo por falta de
um controle mais adequado do próprio aparelho.
32 1 a 3 horas.
33 Ver ALVAREZ (1998) equações 31 e 32.

           Figura 3.2: Ciclo de operação de equipamentos genéricos
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dos equipamentos de uma instalação. Segundo o autor, o potencial de conservação

relacionado à adoção de  programas de manutenção pode ser estimado comparando-

se o consumo atual do equipamento em análise (através de medições com um

analisador de energia) com o consumo nominal (dados de placa do equipamento) ou

com valores típicos, obtidos em outros ensaios. Em caso de serem comprovados

consumos excessivos de energia elétrica em relação a valores típicos, torna-se

conveniente realizar análises de alternativas de reforma, ou mesmo, de substituição

dos equipamentos atuais por equipamentos novos mais eficientes.

III.3.2.5. Análise econômica
A análise de viabilidade econômica é também uma etapa de suma importância

pois, mesmo proporcionando grandes economias de energia elétrica, algumas

medidas de uso racional e eficiente podem não ser economicamente viáveis. Assim,

embora sejam consideradas questões ambientais e de preservação de recursos

naturais, muitas vezes deve-se garantir, sobretudo, o retorno de capital ou, mesmo,

justificar o investimento ao implementar medidas de uso racional e eficiente de energia

elétrica.

Logo qualquer ação de racionalização e eficiência do uso de energia elétrica

deve ser considerada também do ponto de vista econômico a partir de uma análise

econômica detalhada das alternativas consideradas.

Segundo o autor, existem diversas formas de analisar a atratividade econômica

de investimentos relacionados ao uso racional e eficiente de energia elétrica, sendo

principais aquelas relacionadas à indicadores tempo de retorno, equivalentes

uniformes anuais e custo da energia conservada, entre outros, disponíveis em

EHRLICH, 1989; SATHAYE, 1992; LEVINE et al., 1995; LIMA, 2000.

III.3.2.6. Análise tarifária
O principal objetivo dessa etapa é a determinação da modalidade tarifária, bem

como os valores de contrato mais adequados de modo a minimizar as despesas com o

consumo de energia elétrica. Mesmo não proporcionando uma redução direta no

consumo, essa análise pode proporcionar uma economia de recursos financeiros (R$),

caso sejam adotadas políticas de uso racional e eficiente da energia.

Em geral, tal estratégia é recomendada em casos onde a estrutura tarifária

utilizada onera o custo da energia em horários do dia e períodos do ano onde as

condições de fornecimento são mais críticas. Segundo o autor, a análise tarifária deve

ser realizada sempre que as características de consumo da instalação sofrerem
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modificações, quer devido a mudanças de hábitos de uso quer por alterações na

potência instalada de algum de seus usos finais.

Já para a execução de diagnósticos energéticos, a análise tarifária deve ser

realizada considerando dois cenários diferentes:

•  O sistema atual, visando descobrir se a modalidade tarifária e os valores de

contrato são adequados às características de consumo da instalação. Aqui

podem ocorrer penalizações (multas) por baixo fator de potência ou por

ultrapassagem de demanda contratada34, bem como situações onde a

demanda contratada encontra-se bem acima do valor registrado, gerando

gastos com energia não utilizada.

•  Os valores de demanda esperados, caso na instalação sejam

implementadas as ações recomendadas para o uso racional e eficiente de

energia elétrica. Nesse caso, a economia de recursos financeiros, prevista

pela análise tarifária deve ser contabilizada no potencial de redução de

custos total da instalação.

De maneira geral, a etapa de análise tarifária pode considerar duas importantes

sub-etapas:

•  Simulação tarifária na qual, considerando o custo médio da energia

elétrica  dependente da modalidade tarifária; dos valores contratados e das

próprias características de consumo, a partir de certas equações35, é

possível elaborar uma planilha de cálculo que considere restrições relativas

tanto ao valor da demanda faturável como ao limite de ultrapassagem da

demanda contratada, de modo a obter os possíveis valores de importes e

multas de cada modalidade tarifária possível a uma instalação, permitindo

assim identificar a modalidade e os valores de contrato que minimizem o

custo médio da energia elétrica;

•  Análise estatística que tem por objetivo a previsão de demanda da

instalação baseada na análise das contas de energia elétrica. Segundo o

autor, a partir dessa análise é possível também minimizar o custo médio da

energia elétrica através da elaboração de um cronograma de reajustes dos

valores do contrato de fornecimento. Tal análise considera uma

aproximação inicial dos valores da demanda registrada, a partir de uma

curva adequada (regressão linear) e conforme o perfil de crescimento do

consumo da instalação. A partir desses resultados, pode-se obter os

                                                          
34 Esse tipo de penalização depende da modalidade tarifária contratada.
35 Ver ALVAREZ (1998) - Apêndice equações 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
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valores aproximados de demanda registrada, fornecendo os valores de uma

variável x. Além disso, através da média e do desvio padrão da amostra de

x, pode-se obter a sua distribuição normal, segundo uma equação

paramétrica pré-definida (COSTA NETO, 1977). Uma vez conhecida tal

distribuição de x, é possível determinar a probabilidade de ocorrência de

demandas registradas dentro dos limites de ultrapassagem definidos pela

legislação vigente. Caso essa probabilidade não seja confiável, pode-se

percorrer o caminho inverso através do cálculo da variável x a partir de uma

probabilidade preestabelecida.
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CAPÍTULO IV – UMA METODOLOGIA ALTERNATIVA DE AVALIAÇÃO
PRELIMINAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

IV.1. Introdução
Após a revisão detalhada de algumas metodologias encontradas na literatura

especializada e relacionadas ao desenvolvimento de diagnósticos, bem como a

identificação dos principais indicadores energéticos, constatou-se em todas elas

consideráveis limitações em termos de mobilização de tempo, capital e recursos

humanos acima do contingente economicamente disponível a tal atividade.

Assim, neste capítulo será apresentado um procedimento para obtenção de

uma variável bj (expressa em kWh/mês.m2) 36 que, a partir de mínima mobilização de

tempo, capital e recursos humanos, produzirá valores de consumo expressos de forma

desagregada (por unidade acadêmica), possibilitando com isso uma avaliação

energética preliminar do consumo das unidades acadêmicas (cursos) distribuídas ao

longo dos centros que formam uma IES.

IV.2. A metodologia alternativa propriamente dita
O modelo matemático aqui proposto baseia-se na busca de uma ferramenta de

relacionamento entre duas grandezas julgadas de vital importância ao processo de

avaliação energética de ambientes inseridos em IES.

A primeira dessas grandezas constitui o valor de consumo mensal por unidade

acadêmica (Ci), obtido37 a partir de uma combinação do consumo total mensal de

energia elétrica do centro acadêmico (valor agregado fornecido pela concessionária)

CTOTAL , com o percentual estimado de consumo mensal de energia elétrica de cada

uma das unidades acadêmicas que compõem tal centro (PI), obtido a partir de

entrevista. A grandeza gerada (CI), por sua vez, pode ser considerada de teor

qualitativo, uma vez que foi obtida a partir de entrevistas com pessoal especializado,

sendo baseada pura e simplesmente na experiência e sensibilidade adquiridas em

muitos anos de trabalho por tal profissional, em relação ao local em análise ou seja:

TOTALII C.PC =

O Quadro 4.1, abaixo mostra a planilha base, destinada a plotagem dos valores

percentuais de consumo e consumo médio mensal por unidade acadêmica, obtidos

em entrevista.

                                                          
36 "j " representa o grupo de consumo em função dos equipamentos presentes em uma dada área.
37 " i " representa a unidade acadêmica i considerada na análise.



61

Quadro 4.1 - Distribuição percentual do consumo de energia elétrica e consumos
médios mensais por unidade acadêmica

Unidades acadêmicas % de Consumo (Entrevista) Consumo/Unidade* (Ci)
Unidade A Percentual A (%) Consumo de A (kWh)
Unidade B Percentual B (%) Consumo de B (kWh)
Unidade C Percentual C (%) Consumo de C (kWh)
Unidade D Percentual D (%) Consumo de D (kWh)
Unidade E Percentual E (%) Consumo de E (kWh)
Unidade F Percentual F (%) Consumo de F (kWh)
Unidade G Percentual G (%) Consumo de G (kWh)
Total do Centro 100% Consumo Total (kWh)
* Baseado nos percentuais obtidos em entrevista, combinados ao valor médio mensal total do
centro de consumo em  análise, em um dado período.

A segunda grandeza considerada constitui a área, em m2, dos ambientes que

compõem cada uma das unidades acadêmicas envolvidas no estudo. Como em geral

existem ambientes que apresentam grande diversificação em termos de consumo de

energia elétrica, ou seja, pequenas áreas com elevado consumo de energia elétrica

(ex.: laboratórios experimentais), constatou-se que o processo de coleta e posterior

avaliação dessa grandeza deveria ser baseado numa nova entrevista com os

especialistas do local, que, a partir de uma análise geral do ambiente, efetuariam um

agrupamento de áreas, levando-se em consideração questões como utilização do

ambiente (circulação, aulas, administração etc.) e equipamentos (quantidade,

consumo específico e freqüência de uso) contidos em cada um dos mesmos. Assim,

toda a área em análise foi dividida e classificada em 5 grandes grupos, em função do

consumo, a saber:

Grupo 1 - No qual são consideradas áreas que apresentam consumo de energia

elétrica relativamente baixo, ou seja, áreas onde considera-se apenas a iluminação

como causa responsável pelo consumo de energia elétrica.

Assim, foram consideradas aqui áreas de estacionamentos, áreas livres

pavimentadas, quadras desportivas descobertas, vias de circulação pavimentadas,

áreas de carga e descarga descobertas, quadras desportivas cobertas, parques

aquáticos cobertos, estações de tratamento de água e esgoto, subestações de energia

elétrica, manutenção (oficinas para manutenção predial e outras), áreas com caldeiras,

transporte (controle de veículos), áreas de lixeiras, áreas de expurgo, áreas de

geradores, casas de máquinas, cisternas, shafts e pavimentos técnicos, centrais de

gás, centrais de telefonia, lavanderias (desativadas), áreas com equipamentos

referente a relógio de ponto, almoxarifados, banheiros, depósitos, áreas de carga e
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descarga (cobertas), vestiários, estacionamento sob pilotis, garagem, rouparia,

corredores, escadas, hall, elevadores, rampas, pilotis, varanda;

Grupo 2 - Nesse grupo são consideradas áreas que apresentam consumo de energia

elétrica também relativamente baixo, porém foram considerados nesse grupo

ambientes onde a causa responsável pelo consumo de energia elétrica é referente

tanto a iluminação como a utilização de tomadas de serviço.

Assim, nesse grupo foram considerados os seguintes ambientes: salas de aula,

bibliotecas, salas de aula prática, oficinas didáticas, anfiteatros, salas de estudo,

centros acadêmicos, brinquedotecas, salas de grêmios estudantis, seções de

atividades gerais, salas de serviços de segurança, vigilância ou afins, assessorais,

dormitórios (desvinculados de áreas hospitalares), capela, serviço de correio interno,

copas e refeitórios, áreas de livrarias, bancas de jornal, chaveiros, papelarias, correios,

cursos de idiomas (particulares), sindicatos, sociedades, perfumaria, torre telefonia

celular, lojas, salas de curativos, salas de coleta de roupa suja, salas de

esterilização/higienização, salas de coleta de material para exames, doação e

vacinação;

Grupo 3 -  São consideradas nesse grupo as áreas que apresentam considerável

consumo médio de energia, sendo aqui utilizados como causas de consumo de

energia elétrica elementos como iluminação, tomadas de serviço, equipamentos de ar

condicionado e equipamentos de informática destinados ao suporte administrativo.

Aqui foram consideradas as seguintes áreas: salas de aula, bibliotecas, salas de aula

prática, oficinas didáticas, anfiteatros, auditórios, salas de estudo, cinemas, museus,

coordenações de cursos de graduação, coordenações de cursos pós-graduação,

secretarias, gabinetes (ex. de professores), departamentos, salas de exposições, salas

com recursos audiovisuais, estúdios, projetos especiais, coordenadoria cursos de

extensão, áreas c/ frigoríficos, centrais de ar-condicionado, gabinetes (não vinculados

diretamente a atividades acadêmicas), escritórios  (projetos de arquitetura,

engenharia, desenho industrial, paisagismo, etc.), secretarias (não vinculadas

diretamente a atividades acadêmicas), salas de reunião, protocolos, administrações de

sedes, recepções, reprografias, telefonistas, arquivos, ouvidorias, seções de pessoal,

seções de diplomas, seções financeiras, tesourarias, etc., seções de compras, de

material, etc., seções de ensino, assessorias jurídicas, salas ocupadas por empresas

júnior, administração, registro de direitos autorais, salões nobres, cozinhas industriais,

cozinhas, cozinha de leito, restaurantes, lanchonetes ou afins, reprografias, agências

bancárias, cartório, laboratórios hospitalares (análises clínicas, farmacêuticos, de
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autopsia, de odontologia), consultórios (médicos, odontológicos, de assistência social),

salas de exames, enfermarias, necrotérios, salas administrativas hospitalares, salas de

espera, sala de matrícula, sala de triagem, repouso (de funcionários, residentes,

enfermeiros, médicos, etc.), farmácia (expedição);

Grupo 4 - Nesse grupo são consideradas áreas que apresentam potencial para alto

consumo de energia, ou seja, áreas contendo iluminação, tomadas de força e serviço

e condicionamento de ambientes. O médio ou baixo consumo de energia de algumas

aqui consideradas pode ser atribuído à reduzida freqüência de utilização dos

equipamentos contidos nas mesmas. Sendo assim, foram nesse grupo consideradas

as áreas de laboratórios - acadêmicas (Laboratórios de Ciências Exatas e da Terra,

Laboratórios de Ciências Biológicas, Laboratórios de Engenharias, Laboratórios de

Ciências da Saúde, Laboratórios de Ciências Agrárias, Laboratórios de Ciências

Aplicadas, Laboratórios de Ciências Humanas, Laboratórios de Lingüística e de Letras,

Laboratórios Especiais) e salas especiais de informática;

Grupo 5 - Nesse grupo foram consideradas áreas que apresentam alto consumo de

energia, ou seja, áreas contendo iluminação, tomadas de força e serviço e/ou

condicionamento de ambientes, porém considerados ambientes dotados de

equipamentos que apresentam alta freqüência de utilização e por isso responsáveis

por um consumo de energia consideravelmente maior que o grupo anterior. Assim,

foram consideradas aqui as algumas áreas de laboratórios - acadêmicas, bem como

áreas hospitalares específicas (salas de cirurgias, salas de tratamentos de fisioterapia

e CTI/UTI.

O Quadro 4.2 , a seguir mostra a planilha base, destinada a plotagem dos

valores de áreas referentes a cada grupo de consumo.

Quadro 4.2 - Distribuição de áreas por grupos de consumo
Unidades Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Total p/ unidades

Unidade 1 A11 (m2) A12 (m2) A13 (m2) A14 (m2) A15 (m2) A1T (m2)
Unidade 2 A21 (m2) A22 (m2) A23 (m2) A24 (m2) A25 (m2) A2T (m2)
Unidade “i” Ai1 (m2) Ai2 (m2) Ai3 (m2) Ai4 (m2) Ai5 (m2) AiT (m2)
Total p/ grupos AT1 (m2) AT2 (m2) AT3 (m2) AT4 (m2) AT5 (m2)

Nessa etapa devem ser obtidas, também em entrevistas com pessoal

especializado, as relações iniciais entre os valores de bj, referentes a cada grupo de

consumo (1, 2, 3, 4 e 5). Tais relações serão usadas como referência para a
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elaboração de faixas (+ - 10% desse valor) relativas à cada um desses grupos de

consumo, em função da incerteza inerente ao processo de obtenção dos dados

(entrevista).

Assim,  a partir dessa fase, definiu-se uma função que, relacionando todas as

grandezas mencionadas anteriormente, chegasse aos valores ajustados de consumo

mensal (Yi) em cada unidade acadêmica que compõe um dado centro consumidor.

∑
=

+=
5

1
0

j
ijji A.bbY ;                 (5.1)

onde:

Yi - Consumo mensal referente à unidade acadêmica i (kWh/mês);

b0  - Consumo mensal/unidade consumidora, devido perdas físicas (kWh);

bj - Consumo específico relativo aos grupos de consumo (kWh/mês.m2);

Aij - Quantidade de área (m2), referente ao grupo de consumo j, na unidade

acadêmica i;

n - Número de unidades acadêmicas contidas no centro em análise.

A partir da coleta e análise de todos os valores referentes às grandezas acima,

e da definição de relacionamento entre as mesmas, buscou-se desenvolver então um

modelo matemático que melhor ajustasse o consumo mensal de energia elétrica, de

cada unidade consumidora (unidades acadêmicas), tendo como base fundamental os

valores obtidos nas entrevistas, mas sem considerá-los verdade absoluta, uma vez

que foram obtidos a partir de uma avaliação qualitativa do entrevistado, refletindo

valores subjetivos, possivelmente influenciados por fatores de ordem emocional

momentânea ou ligada problemas cotidianos e, consequentemente, passíveis de

ajustes. Assim, foram sugeridos dois modelos matemáticos:

IV.2.1. O modelo matemático inicialmente proposto: Regressão linear múltipla
Devido à própria característica dos dados disponíveis, dentre as possíveis

ferramentas matemáticas utilizáveis no modelo proposto, procurou-se inicialmente

utilizar, como técnica de identificação dos parâmetros, um modelo de regressão linear

múltipla que, por ter associado um modelo probabilístico, além de propiciar a obtenção

dos valores de b0; b1; b2; b3; b4 e b5, apresenta como principal vantagem a

possibilidade de se fazer estimativas, fornecendo graus (ou níveis) de confiabilidade

com relação a esses valores.  Além disso, através da análise do P-valor, tal modelo

poderia ainda fornecer estimativas quanto à credibilidade da hipótese de determinados

coeficientes (bj) serem diferentes de 0 (zero), ou seja, estimativas de determinados
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grupos de consumo (áreas) estarem efetivamente contribuindo à formação do

consumo de uma dada unidade acadêmica.

Dessa forma, a partir dos valores de consumos por unidades acadêmicas

obtidos em entrevista e os valores de áreas de cada grupo de consumo, para cada

unidade acadêmica, tentou-se desenvolver um modelo de regressão linear múltipla

que, utilizando um pacote computacional de fácil aquisição e operação (MS EXCEL

97), estimasse valores de bj e, consequentemente, de consumos por unidade

acadêmica (Yi), mais próximos da realidade utilizando como parâmetros iniciais os

valores obtidos na entrevista. No caso, a ferramenta do MS EXCEL 97 utilizada foi a

de análise de dados via regressão (FERRAMENTAS-ANÁLISE DE DADOS-

REGRESSÃO). O Quadro 4.3 a seguir mostra um modelo de tabela usada nas

simulações inicias, onde utilizou-se o modelo de regressão linear múltipla do MS

EXCEL 97.

No entanto, por utilizar como técnica de estimativas o tradicional método de

mínimos quadrados, esse modelo apresentou alguns problemas em termos de valores

de intervalos de confiança e P-valores, devido principalmente a quantidade de dados

extremamente pequena, uma vez que foram obtidos, para cada unidade acadêmica,

apenas os valores de consumo (estimados em entrevista) e os valores de áreas

relativos aos grupos de áreas de consumo definidos anteriormente. Com isso, os

valores estimados dos bj não foram os teoricamente esperados, em função dos grupos

de áreas de consumo, uma vez que levaram a valores de consumo por unidade pouco

consistentes quando comparados aos valores obtidos na etapa de entrevistas. Além

disso, o fato de o modelo de regressão linear múltipla impossibilitar a imposição de

certas restrições, relativas a determinadas variáveis envolvidas no problema, tornou o

modelo ainda menos confiável e menos representativo em termos de resultados. Por

todos esses motivos tal modelo foi considerado inadequado logo após as primeiras

simulações.
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Quadro 4.3 - Tabelas de simulação do modelo de regressão linear múltipla usando as FERRAMENTAS DE ANÁLISE do MS EXCEL 97

Unidades Consumo (entrevis ta) G1 G2 G3 G4 G5

Estatística de regressão
R múltiplo

R-Quadrado
R-quadrado ajustado
Erro padrão
Observações

Resumo dos resultados

gl SQ MQ F F de significação
Regressão
Resíduo
Total

CoeficientesErro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%
b0
b1
b2

b3
b4
b5
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IV.2.2. O modelo de programação matemática
Devido às questões mencionadas anteriormente, foi proposto um modelo de

programação matemática que minimizasse o erro (E), definido como o somatório dos

módulos das diferenças entre valores estimados por esse modelo e valores obtidos

através de entrevista com especialista, referentes a cada unidade acadêmica

envolvida na análise, sujeito ainda a uma série de restrições referentes a certas

variáveis, a fim de buscar uma melhor representação do problema.

Tal modelo foi formulado com a seguinte estrutura:
F.O.:         Min. ∑
=

−−=
n

i
iii /ZCY/E

1

Sendo: ∑
=

+=
5

1
0

j
ijji A.bbY

s.a.:

To C.b δ≤

122 b.LIb ≥

122 b.LSb ≤

133 b.LIb ≥

133 b.LSb ≤

144 b.LIb ≥

144 b.LSb ≤

155 b.LIb ≥

155 b.LSb ≤

∑ =
i

iZ 0

ii CZ .// ∆≤

0≥jo b;b

IrrestritoZi =

1,...,5  j =
Onde:
E - Erro referente ao consumo mensal das unidades acadêmicas consideradas;

Yi - Consumo mensal referente à unidade acadêmica i;

CT - Consumo mensal total referente ao centro de consumo em análise;

Ci - Consumo mensal referente à unidade acadêmica i, obtido a partir de entrevistas;
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Zi - Variável de ajuste dos valores da entrevista referente à unidade acadêmica i (margem de

erro)

b0  - Consumo mensal/unidade consumidora devido à perdas físicas;

bj - Consumo específico relativo aos grupos de consumo 1,2,3,4,5 ;

Ai j - Áreas da unidade acadêmica i referentes à cada grupo de consumo j;

LI2; LI3; LI4; LI5 - Limites inferiores referentes aos grupos de consumo 2,3,4,5;

LS2; LS3; LS4; LS5 - Limites superiores referentes aos grupos de consumo 2,3,4,5;

δ - Percentual referente ao valor máximo de b0 relativo à perdas;

∆ - margem percentual referente aos valores de Zi

Mais uma vez, fez-se uso do MS EXCEL 97 como ferramenta de obtenção e

análise dos resultados. Aqui foi utilizado o SOLVER, um aplicativo que, baseado em

técnicas de programação não linear (PNL), fornece todas as condições de modelagem

em termos de operação (inserção e tratamento dos dados; análise de resultados;

interface amigável com o usuário etc.), proporcionando rapidez, eficiência e acuidade

na obtenção dos resultados.

O Quadro 4.4 mostra como os valores considerados nesse modelo foram

organizados no MS EXCEL 97 de modo a facilitar a inserção dos dados e organização

dos resultados.
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Quadro 4.4 - Tabelas de simulação do modelo de programação matemática utilizando o SOLVER do MS EXCEL 97

Entrevista Grupos de Área Estimado E /E/
Unidades Ci A1 A2 A3 A4 A5 Yi Zi /Zi/ Yi-Ci-Zi /Yi-Ci-Zi/
Unidade 1
Unidade 2
Unidade 3

   Unidade ....
Unidade i

PPL (Solver) - FO - Retrições do PPL

Coeficientes
Fórmulas e  Restrições Consumo Total (Real) b1

FO: Máx./Min. Consumo Total (estimado) b2

VD Valores Erro total (estimado – entrevista) b3

b0 0 % Erro total ( E total/entrevista) b4

b1 0 b5

b2 0 LI2 LS2

b3 0 LI3 LS3 Unidades % Estimado % Entrevista Consumo estimado
b4 0 LI4 LS4 Unidade 1
b5 0 LI5 LS5 Unidade 2
Z1 Unidade 3
Z2 Unidade 4
Z3 Unidade ...
.... Unidade i
Zi

Soma de Z
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IV.3. Uma aplicação do modelo selecionado: Centro de Tecnologia

IV.3.1. Breve histórico da ocupação das unidades e do sistema elétrico do CT
Segundo o professor Amaranto, atualmente professor do Programa de

Engenharia de Transportes da COPPE/UFRJ, com o objetivo de agregar unidades

acadêmicas que tivessem atividades correlatas, o Centro de Tecnologia iniciou suas

atividades na Cidade Universitária com a chegada da Escola de Engenharia,

transferida do centro da cidade do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, a

concepção de Centro começou a ser atingida com a criação, em 1963, da

Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia-COPPE38, depois da

Escola de Química, do Instituto Macro-moléculas e do Instituto de Eletrotécnica, hoje

já completamente desativado.

Vale ainda registrar que Institutos básicos como Física, Matemática e Química,

que fazem parte do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, atualmente

também ocupam áreas dentro do espaço físico do CT.

De uma forma geral, hoje, o conjunto arquitetônico do CT pode ser identificado

por blocos que vão de “A” a “J”. Desses, o bloco I, de grandes dimensões e idealizado

para abrigar laboratórios, não teve uma política de ocupação de espaços definida de

forma sistemática e racional, seja pela Escola de Engenharia, pela COPPE ou pela

Escola de Química. Nesse sentido ocorreram algumas incongruências provocadas

pela ausência de uma sistemática de alocação de atividades compatível com a

estrutura do bloco. Essa ausência de sistemática levou, por exemplo, a instalação de

um laboratório de Química junto a uma marcenaria, além de um projeto de uma ponte

rolante, capaz de deslocar grandes massas de materiais de uma extremidade a outra

do bloco, o qual concluiu-se, após estudos e até construção parcial, que a estrutura

não suportaria o desempenho em condições inicialmente previstas, sendo assim,

abandonado mesmo com capital parcialmente empregado devido uma estrutura física

já construída.

Desde a sua concepção, o fornecimento de energia elétrica das unidades do

CT deixava bastante a desejar do ponto de vista de manutenção, uma vez que havia

alta freqüência de quedas de tensão e interrupções de fornecimento. Tal fato, aliado

ao  crescimento desordenado do bloco I, com o passar dos anos se tornou quase

insustentável a continuidade das atividades. Assim, em 1982, face ao quadro caótico,

foi executado um levantamento englobando as 17 subestações existentes naquela

época, bem como as atividades que estavam sendo desenvolvidas em locais onde

poderiam estar sendo gerados a maior parte dos problemas, concluiu-se que o tipo de
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sistema elétrico de média tensão empregado, era passível de muitas das falhas e que

as subestações encontravam-se desaparelhadas e sem confiabilidade.

A partir de tal conclusão, foi executada uma obra visando alterar o

fornecimento em média tensão do CT, sendo basicamente tomadas duas

providências:

•  Instalação de dispositivos de desarmamento em carga à entrada das

subestações, assegurando a continuidade do serviço, apesar de eventual

pane ou falha em qualquer das 17 subestações que além de desprovidas

desses equipamentos eram alimentadas em série;

•  Implantação de um sistema em anel para atender as subestações, que se

caracterizasse por promover o fornecimento da energia a uma carga ou

subestação por dois circuitos independentes, obtendo-se uma certa

regularidade no fornecimento de energia necessária às atividades do

centro.

Entretanto, exatamente por falta de manutenção preventiva, ainda hoje,

continuam a haver alguns problemas. Além disso, a deficiência de recursos, aliada a

ausência de cultura de planejamento do uso da energia, faz com que não haja ainda

um sistema de distribuição compatível com as necessidades da manutenção e

confiabilidade no CT.

Em resumo, a manutenção extremamente precária ao longo do tempo e a não

existência de uma política de ocupação dos espaços, constituem as principais causas

ao desenvolvimento desordenado das unidades acadêmicas que compõem o CT.

IV.3.2. Rede de distribuição de energia elétrica atual
A partir de uma edificação denominada Secionadora Principal, localizada atrás

do bloco “A”, o Centro de Tecnologia recebe energia em média tensão (13,2kV) da

concessionária. Essa alimentação é feita através de dois circuitos subterrâneos,

estando atualmente sempre um ativo e o outro inativo. Logo após os circuitos de

alimentação encontram-se os equipamentos de proteção, composto por disjuntores,

chaves e relés. Após os equipamentos de proteção é procedida a medição única para

o Centro, a partir de equipamentos (medidor da concessionária), que medem as

principais grandezas físicas necessárias ao monitoramento e faturamento de contas.

Logo em seguida vêm os equipamentos secionadores onde, através de três saídas em

sistema radial, e mais seis cabines secionadoras, em sistema em anel, é feita a

                                                                                                                                                                         
38 Atual Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Engenharia.
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separação dos circuitos para os blocos, ainda em média tensão. A seguir é

apresentado um diagrama simplificado de blocos do sistema (Figura 4.1):

LIGHT 1 e 2 - Circuitos de entrada de energia
MED - Medição da concessionária
AUD - Subestação do Auditório do CT (Bloco A)
Letras maiúsculas entre aspas (ex.:”C”) - Cabines de transferência dos blocos
SEC BL + Letra Maiúscula (ex.:SEC BL C) - Seccionadoras dos blocos
Letra Maiúscula e Número (ex.: C1) - Subestações dos blocos

FIGURA 4.1 -  Seccionadora Principal do CT-UFRJ (Setor de Planejamento SR-3/UFRJ, 2001)

Os circuitos, atendem às 22 subestações abaixadoras, sendo a maioria,

13.200-220/127V, distribuídas ao longo dos blocos de “A” a “J”, que alimentam

basicamente as cargas dos blocos onde  estão ligadas.

IV.3.3. A influência do tipo de ocupação das unidades e da medição da energia
elétrica no sistema de distribuição do CT
Como já mencionado, a ocupação do CT não se processou de forma

planejada, fazendo com que as unidades, devido  necessidade de expansão,

ocupassem áreas em mais de um bloco. Esse fato fez com que algumas unidades

acadêmicas, em função da configuração do sistema elétrico, de um modo geral

recebessem energia elétrica proveniente de mais de uma subestação, dificultando a

administração e a manutenção do sistema de distribuição em baixa tensão e,

consequentemente, o controle quantitativo dos gastos de energia em cada uma delas.

Além disso, devido ao processo de medição da energia elétrica, nesse centro,

ser feito pela concessionária a partir de um único medidor localizado na Secionadora
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Principal, os valores de consumo lá extraídos são obtidos somente de forma agregada,

referindo-se ao conjunto de todas unidades que compõem o CT.

Essa leitura de forma agregada dos valores de consumo, aliada ao fato de as

unidades acadêmicas receberem energia elétrica proveniente de mais de uma

subestação, torna ainda mais complexa a questão do rateio do consumo total de

energia, dificultando assim a divisão de gastos, bem como uma posterior alocação de

recursos financeiros entre as unidades que compõem o centro.

IV.3.4. Desenvolvimento da metodologia proposta
De modo a evidenciar o melhor sequenciamento das atividades desenvolvidas,

a metodologia proposta foi dividida em 8 etapas, descritas logo a  seguir:

Etapa 1: Entrevistas
 Como já mencionado anteriormente, a etapa inicial de entrevistas teve como

principal objetivo obter valores iniciais de consumo mensal por unidade acadêmica i

(Ci), a partir de um determinado valor de consumo total do centro acadêmico (CT), em

um dado mês, combinado a valores percentuais de consumo de cada unidade

acadêmica (Pi). Esses valores foram obtidos a partir de uma distribuição percentual

fornecida durante a entrevista realizada com o pessoal responsável pela manutenção

da rede elétrica do centro acadêmico em análise (Centro de Tecnologia),  o

engenheiro Sérgio Rodrigues Siqueira, Diretor da Divisão de Redes da Prefeitura

Universitária – UFRJ e com o técnico Victor José Peçanha Esteves, do Laboratório de

Máquinas Elétricas  da Escola de Engenharia - UFRJ. O consumo mensal total do

centro  acadêmico (CT) utilizado nesse estudo como base à obtenção dos consumos

mensais das unidades acadêmicas foi CT = 940,13 MWh e refere-se ao mês de

novembro de 2001.

O Quadro 4.5 mostra a distribuição percentual do consumo total de energia

elétrica, obtida na etapa de entrevistas, bem como os valores iniciais de consumo das

unidades acadêmicas que compõem o Centro de Tecnologia da UFRJ.
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Quadro 4.5 - Distribuição percentual do consumo de energia elétrica e consumos
mensais por unidade acadêmica

Unidades acadêmicas % de Consumo (Entrevista) Consumo/Unidade* (Ci)
Instituto Química 10,00% 94.013,30 kWh
Instituto Matemática 7,00% 65.809,31 kWh

Instituto Física 13,00% 122.217,29 kWh
Escola de Engenharia 25,00% 235.033,25 kWh

Escola de Química 7,00% 65.809,31 kWh

COPPE 31,50% 296.141,90 kWh
IMA 1,50% 14.102,00 kWh
Decania do CT 5,00% 47.006,65 kWh
Total do CT 100% 940.133,00 kWh
* Baseado nos percentuais obtidos em entrevista, combinados ao valor mensal total do CT,
referente a novembro de 2001, buscado junto a concessionária distribuidora de energia.

Etapa 2: Coleta de dados de áreas
As informações referentes às áreas do Centro de Tecnologia foram obtidas a

partir um projeto desenvolvido, ao longo do ano de 2000, pela Prefeitura da

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (PU/UFRJ), coordenado pela

desenhista industrial Vera do Carmo Rodrigues e executado por alunos da Faculdade

de Arquitetura e Urbanismo - FAU.

Tal projeto, foi desenvolvido tanto com o objetivo de atender às exigências do

Ministério da Educação e do Desporto (MEC), relacionadas à classificação e

padronização de áreas (internas e externas) presentes nas Instituições Federais de

Ensino Superior (IFES) como de promover a identificação e o desenvolvimento de um

banco de dados de áreas da universidade como um todo, visando assim a obtenção

de insumos para avaliação e melhor gestão de cada uma das unidades que compõem

essa instituição.   O Quadro 4.6, abaixo mostra os valores de áreas, distribuídos por

unidades acadêmicas do CT.

Quadro 4.6 - Distribuição de áreas do CT por unidades acadêmicas
Unidades acadêmicas Total/unidade

Instituto de Química 12.108,32 m2
Instituto de Matemática 3.039,69 m2
Instituto de Física 8.793,86 m2
Escola de Engenharia 32.629,95 m2
Escola de Química 10.214,50 m2
COPPE 16.566,63 m2
Instituto de Macromoléculas 3..072,37 m2
Decania do CT 56.824,58 m2
FONTE: PU/UFRJ (2000)
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Etapa 3: Distribuição das áreas do CT por grupos de consumo
Essa etapa também já foi bem definida em capítulos anteriores. No caso do

Centro de Tecnologia foram consideradas salas de aula especiais todas as salas de

aula referentes à unidade acadêmica COPPE. Além disso, foram consideradas áreas

de laboratórios especiais todas aquelas referentes aos laboratórios dessa unidade. O

Quadro 4.7 resume a distribuição de áreas por grupos de consumo ao longo da

unidades acadêmicas, fornecendo além dos valores totais por unidade os valores

totais por grupos de consumo referentes ao Centro de Tecnologia

Quadro 4.7 - Distribuição de áreas do CT por grupos de consumo
Unid. Acadêmicas Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Grupo A5 Total/unidade

Inst. Química 4.036,20 m2 1.325,73 m2 1.255,23 m2 5.491,16 m2 12.108,32 m2
Inst. Matemática 1.288,75 m2 570,48 m2 852,18 m2 328,28 m2 3.039,69 m2
Inst. Física 2.639,38 m2 2.178,75 m2 1.723,25 m2 2.252,48 m2 8.793,86 m2
Escola de Engenharia 8.172,61 m2 8.248,47 m2 6.438,04 m2 9.770,83 m2 32.629,95 m2
Escola de Química 3.432,6 m2 671,22 m2 3.219,06 m2 2.891,62 m2 10.214,50 m2
COPPE 5.910,78 m2 734,94 m2 6.553,07 m2 437,84 m2 2.930 m2 16.566,63 m2
Inst. Macromoléculas 1.378,64 m2 531,62 m2 427,2 m2 734,91 m2 3.072,37 m2
Decania do CT 51.526,31 m2 1.984,44 m2 3.137,01 m2 176,82 m2 56.824,58 m2
Total p/ grupos 78.385,27 m2 16.245,65 m2 23.605,04 m2 22.083,94 m2 2.930 m2 143.249,90 m2

Etapa 4: Definição de parâmetros da simulação
Antes da etapa de simulações, foi necessário definir, também a partir de

entrevistas com pessoal especializado, uma série de parâmetros ainda não

estabelecidos no modelo de programação matemática inicial. Assim foram definidos os

valores dos seguintes parâmetros:

•  valor de b0 foi estabelecido como não superior a 5% do total do consumo referente

ao centro de consumo em análise (CT). Tal valor visa considerar as perdas;

•  Também foram definidos, a partir de entrevistas, os valores inicias das relações

entre os coeficientes bj . O Quadro 4.8, abaixo exibe as relações iniciais dos

coeficientes do modelo de programação matemática (PM).

Quadro 4.8 - Relações inicialmente propostas ao modelo de PM
Coeficientes Relações
b2 2.b1
b3 25.b1
b4 20.b1
b5 80.b1
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A partir desses valores foi possível definir os limites inferiores (LI) e superiores

(LS) para os coeficientes b2, b3, b4 e b5, todos em função de b1, que inicialmente foram

admitidos em torno de 10% dos valores das relações, obtidos em entrevista.

Dessa forma, variando-se os valores de LI e LS seria possível tanto obter os

valores ótimos dos coeficientes como definir relações entre os mesmos. Os valores

iniciais de LI e LS são apresentados no Quadro 4.9, a seguir.

Quadro 4.9 – Valores iniciais de LI e LS para os coeficientes b2, b3, b4 e b5

Limites Valores Iniciais
LI2 1,8.b1
LS2 2,2.b1
LI3 22,5.b1
LS3 27,5.b1
LI4 18.b1
LS4 22.b1
LI5 72.b1
LS5 88.b1

Etapa 5: Simulações
Após a definição dos parâmetros necessários ao processo, seguiu-se a etapa

de simulação propriamente dita na qual, a partir dos valores ótimos de b0, b1, b2, b3, b4

e b5 e dos valores de Erro Total (E) e Percentagem de Erro Total (%E)39, obtidos pelo

modelo de programação matemática proposto, variaram-se os valores das faixas

relativas aos coeficientes que tenham atingido algum de seus limites (LI ou LS).

O quadro abaixo (Quadro 4.10), mostra alguns valores obtidos durante a

simulação para o CT, considerando os limites (LI ou LS) estabelecidos em entrevistas,

e onde se utilizou o SOLVER do MS EXCEL 97.

                                                          
39 Em relação ao consumo médio total mensal medido em novembro de 2001.
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Quadro 4.10 – Resultados obtidos durante a simulaçâo
Unidades Ci (kWh/mês) A1 (m2) A2 (m2) A3 (m2) A4 (m2) A5 (m2) Yi (kWh/mês) Zi /Zi/ Yi-Ci-Zi /Yi-Ci-Zi/

Instituto Química 94.013,30 4.036,20 1.325,73 1.255,23 5.491,16 0,00 91.254,96 -0,0180256 0,0180256 -2.758,32 2.758,32
Instituto Matemática 65.809,31 1.288,75 570,48 852,18 328,28 0,00 18.674,13 0,0014440 0,0014440 -47.135,18 47.135,18

Instituto Física 122.217,29 2.639,38 2.178,75 1.723,25 2.252,48 0,00 58.641,47 0,0014440 0,0014440 -63.575,82 63.575,82
Escola de Engenharia 235.033,25 8.172,61 8.248,47 6.438,04 9.770,83 0,00 235.033,30 0,0034234 0,0034234 0,05 0,05

Escola de Química 65.809,31 3.432,60 671,22 3.219,06 2.891,62 0,00 88.431,33 0,0034234 0,0034234 22.622,02 22.622,02
COPPE 296.141,90 5.910,78 734,94 6.553,07 437,84 2.930,00 256.953,06 0,0014440 0,0014440 -39.188,84 39.188,84

IMA 14.102,00 1.378,64 531,62 427,20 734,91 0,00 17.121,26 0,0034234 0,0034234 3.019,26 3.019,26
Decania do CT 47.006,65 51.526,31 1.984,44 3.137,01 176,82 0,00 82.277,69 0,0034234 0,0034234 35.271,04 35.271,04

PPL (Solver) - Min. /E/ (CT) ; Sujeito a: bi>=0; b0<=0,05Ct; b2>=1,8b1; b2<=2,2b1; b3>=22,5b1; b3<=27,5b1; b4>=18b1; b4<=22b1;  b5>=72b1 e b5<=88b1; /Zi/<=0,1Ci;
                                                                  Somatório Zi=0

Fórmulas e  Restrições Consumo Total (Real) 940.133,00 kWh/mês b1 1
FO: Min. 213.570,54 Consumo Total (estimado) 848.387,20 kWh/mês b2 2,071426074

VD Valores Erro total (estimado - entrevista) -91.745,80 kWh/mês b3 27,4413983
b0 0,001847655 0 47006,65 % Erro total ( E total/entrevista) -9,759% b4 21,89901806
b1 0,565120958 0 b5 88,00000000
b2 1,170606288 0 1,8 2,2
b3 15,50770931 0 22,5 27,5 Unidades % Estimado % Entrevista Consumo estimado
b4 12,37559408 0 18 22 Instituto Química 10,76% 10,00% 91.254,96 kWh/mês
b5 49,73064434 0 72 88 Instituto Matemática 2,20% 7,00% 18.674,13 kWh/mês
Z1 -0,018025646 9401,33 0,0180256 Instituto Física 6,91% 13,00% 58.641,47 kWh/mês
Z2 0,001444008 6580,93 0,0014440 Escola de Engenharia 27,70% 25,00% 235.033,30 kWh/mês
Z3 0,001444008 12221,73 0,0014440 Escola de Química 10,42% 7,00% 88.431,33 kWh/mês
Z4 0,003423406 23503,33 0,0034234 COPPE 30,29% 31,50% 256.953,06 kWh/mês
Z5 0,003423406 6580,93 0,0034234 IMA 2,02% 1,50% 17.121,26 kWh/mês
Z6 0,001444008 29614,19 0,0014440 Decania do CT 9,70% 5,00% 82.277,69 kWh/mês
Z7 0,003423406 1410,20 0,0034234 Total CT 848.387,20 kWh/mês
Z8 0,003423406 4700,67 0,0034234

Somatório de Z 0,00000000001 0 0,0000
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Etapa 6: Resultados alcançados
A partir de simulações e ajustes nos limites dos bj  foram alcançados os

seguintes valores apresentados no Quadro 4.11, onde tais valores também são

comparados aos valores obtidos a partir de entrevista.

Quadro 4.11 – Comparação entre valores de entrevista e estimados no modelo
Unidades Consumo entrevista Consumo estimado
Instituto de Química 94.013,30 kWh/mês 91.254,96 kWh/mês
Instituto de Matemática 65.809,31 kWh/mês 18.674,13 kWh/mês
Instituto de Física 122.217,29 kWh/mês 58.641,47 kWh/mês
Escola de Engenharia 235.033,25 kWh/mês 235.033,30 kWh/mês
Escola de Química 65.809,31 kWh/mês 88.431,33 kWh/mês
COPPE 296.141,90 kWh/mês 256.953,06 kWh/mês
IMA 14.102,00 kWh/mês 17.121,26 kWh/mês
Decania do CT 47.006,65 kWh/mês 82.277,69 kWh/mês
Total CT 940.133,00 kWh/mês 848.387,20 kWh/mês

As diferenças entre os valores de consumo obtidos em entrevista e os valores

obtidos pelo modelo de programação matemática podem ser melhor avaliadas no

quadro logo a seguir (Quadro 4.12).

Quadro 4.12 -  Gráfico comparativo entre valores de consumo obtidos em
entrevista e estimados no modelo
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Além disso, no Quadro 4.13 é feita uma comparação entre a distribuição

percentual do consumo de energia previsto em entrevista e a gerada pelo modelo, em
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como apresentados os erros percentuais entre os valores previstos (entrevista) e

estimado (gerados pelo modelo) para cada unidade acadêmica do CT.

Quadro 4.13 - Distribuições e erros percentuais (previsto x estimado)
Unidades Distribuição % Prevista  Distribuição % Estimada Erro %*
Instituto de Química 10,00% 10,76% -2,93%
Instituto de Matemática 7,00% 2,20% -71,62%
Instituto de Física 13,00% 6,91% -52,02%
Escola de Engenharia 25,00% 27,70% 0,00%
Escola de Química 7,00% 10,42% 34,38%
COPPE 31,50% 30,29% -13,23%
IMA 1,50% 2,02% 21,41%
Decania do CT 5,00% 9,70% 75,03%
* E% = (Cons. Estimado - Cons. Previsto) x 100/ Cons. Previsto

Analisando os resultados dos 3 últimos quadros (4.11, 4.12 e 4.13) fica

evidente que as unidades acadêmicas as quais o modelo obteve resultados de

consumo mais díspares, em relação aos previstos, foram o Instituto de Matemática

(E% = -71,62%) e a Decania CT (E% = 75,03%). Tais resultados podem ter sido

provocados por duas hipóteses:

•  Os valores estimados (modelo), mesmo considerando de forma implícita

questões como utilização do ambiente (circulação, aulas, administração

etc.) e equipamentos (quantidade, consumo específico e freqüência de uso)

contidos em cada um dos mesmos, foram concebidos levando-se em conta,

basicamente, a influência do tipo e da quantidade área que compõe cada

unidade acadêmica. No caso, as unidades acima citadas representam

respectivamente a menor (2,12%) e a maior (39,67%) quantidade de área

do CT.

•  A possibilidade de os valores estimados (entrevista) terem sido fortemente

influenciados por outros fatores não previstos no modelo. Assim, uma

variável a ser considerada pelo entrevistado, devido também à sua  grande

influência nos valores de consumo, seria o número total de pessoas

pertencentes a cada unidade. No caso do CT, ao ser questionado sobre

uma provável distribuição percentual de consumo, o especialista

entrevistado pode ter levado em conta a grande influência que essa variável

pode exercer no consumo, principalmente em unidades acadêmicas onde a

influência da variável “equipamentos” (consumo específico e frequência de

uso) pode ser considerada pouco expressiva. Para dar uma idéia, enquanto

o Instituto de Matemática responde por 11,19% do pessoal, a Decania CT

representa apenas 0,53% do total de pessoas do CT.
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Assim, antes de passar a etapa seguinte foi realizada uma nova rodada de

simulações, com os mesmos ajustes finais da última sem, no entanto, considerar as 2

(duas) unidades acadêmicas mencionadas acima (Instituto de Matemática e Decania

CT). O Quadro 4.14 compara os resultados de consumo estimado e E% das duas

últimas rodadas de simulação (Simul.1 - CT x Simul.2 - CT menos Instituto de

Matemática e Decania CT).

Quadro 4.14 - Comparação de Consumo estimado e E% (Simul.1 x Simul.2)
Unidades Consumo estimado (1) Consumo estimado (2) Erro %* (1) Erro %* (2)
Instituto de Química 91.254,96 kWh/mês 94.013,38 kWh/mês -2,93% 0,00%
Instituto de Matemática 18.674,13 kWh/mês ---- -71,62% ----
Instituto de Física 58.641,47 kWh/mês 60.469,35 kWh/mês -52,02% -50,52%
Escola de Engenharia 235.033,30 kWh/mês 242.350,91 kWh/mês 0,00% 3,11%
Escola de Química 88.431,33 kWh/mês 90.984,55 kWh/mês 34,38% 38,25%
COPPE 256.953,06 kWh/mês 263.720,35 kWh/mês -13,23% -10,95%
IMA 17.121,26 kWh/mês 17.649,09 kWh/mês 21,41% 25,15%
Decania do CT 82.277,69 kWh/mês ---- 75,03% ----
* E% = (Cons. Estimado - Cons. Previsto) x 100/ Cons. Previsto

Comparando e analisando os valores entre as duas simulações, notou-se que,

além de uma pequena variação de consumo em todas as unidades, houve uma

variação de E% no sentido de redução da dispersão desses valores. Isso fica claro

quando a dispersão do erro em (1) = 146,65% e aquela em (2) = 88,77%. Além disso,

verificou-se que, para todas as áreas (A2, A3, A4, e A5), as relações de seus bj com b1

foram estabelecidas em seus limites superiores (já ajustados), fato esse não verificado

até então. Tal fato motivou novas simulações, onde ainda constatou-se um

comportamento de b1 no sentido inverso à variação dos valores dos limites superiores

(em conjunto) referentes aos demais grupos de áreas. Ainda nessa etapa verificou-se

que, mesmo com tal variação, todas as relações dos bj mantiveram-se em seus limites

superiores (LS), ou seja, bj = LSj.

Essa constatação foi de suma importância ao processo de ajustes e validação

dos resultados, mostrado a diante, uma vez que a partir de uma "transladação"

(variação) dos limites superiores (LS) buscou-se atingir um valor de b1 próximo ao

calculado segundo dados coletados no local em análise. Vale ressaltar que, dado o

comportamento dos LS dos demais bj em relação a b1, para o modelo aqui proposto

adotou-se um valor de variação de limites igual para todos os grupos de áreas

(variação percentual em conjunto). O Quadro 4.15 mostra o comportamento de b1 em

relação à variação  percentual (em conjunto) dos limites superiores dos demais bj (LS2,

LS3, LS4 e LS5)
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Quadro 4.15 - Comportamento de b1 em relação a variação de LS

Etapa 7: Avaliação dos resultados
Dada a ausência de parâmetros de consumo individual realmente confiáveis, o

processo de avaliação dos valores de consumos individuais propostos pelo modelo

(Yi) foi efetuado através de uma comparação entre valores de b1, sendo um gerado

pelo modelo proposto (b1 estimado) e outro obtido a partir de estimativas de potência

instalada e frequência de uso de equipamentos, combinadas às áreas do centro

acadêmico em análise (b1 aproximado).

Desta forma, foram buscadas novas informações (local, andar, quantidade de

lâmpadas, potência unitária, n.º de lâmpadas acesas e apagadas, regime de

funcionamento, consumo mensal atual e total e áreas), formando assim uma base de

dados referente à iluminação do Centro de tecnologia. O Quadro 4.16 resume todas

estas informações, considerando apenas corredores e estacionamentos (Grupo de
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Quadro 4.16 - Potência Instalada do Sistema de Iluminação do Centro de Tecnologia (Corredores e Estacionamentos)
Local Andar Quant. Potência* Acesas Apagadas Reg. Func. Cons. Mensal atual Comp. (m) Larg. (m) Área (m2)

Corredor de ligação A-B-C 1º Andar 16 160,00W 8 8 720,00    h 921,60 kWh/mês 85 3,5 298
Corredor de ligação A-B-C 2º Andar 16 160,00W 8 8 360,00    h 460,80 kWh/mês 85 3,5 298
Corredor externo A-H 1º/2º Andar 120 250,00W 30 90 360,00    h 2.700,00 kWh/mês 335 8,5 2848
Bloco A 1º Andar 10 160,00W 10 360,00    h 576,00 kWh/mês 70 3,5 245
Bloco A 2º Andar 15 250,00W 15 360,00    h 1.350,00 kWh/mês 70 3,5 245
Pilotis Bloco A 6 250,00W 6 360,00    h 540,00 kWh/mês
Pilotis Bloco H 12 160,00W 12 360,00    h 691,20 kWh/mês
Bloco A 3º Andar 40 35,20   W 20 20 450,00    h 316,80 kWh/mês 200 3,5 700
Bloco A 4º Andar 40 35,20   W 20 20 450,00    h 316,80 kWh/mês 200 3,5 700
Bloco A 5º Andar 160 22,00   W 80 80 720,00    h 1.267,20 kWh/mês 200 3,5 700
Bloco A 6º Andar 160 22,00   W 80 80 720,00    h 1.267,20 kWh/mês 200 3,5 700
Bloco B 13 160,00W 10 3 720,00    h 1.152,00 kWh/mês 70 3,5 245
Bloco B 9 22,00   W 9 720,00    h 142,56 kWh/mês
Bloco C 38 160,00W 23 15 720,00    h 2.649,60 kWh/mês 220 3,5 770
Bloco C 1 88,00   W 1 720,00    h 63,36 kWh/mês
Bloco D 8 44,00   W 8 720,00    h 253,44 kWh/mês 220 3,5 770
Bloco D 39 160,00W 20 19 720,00    h 2.304,00 kWh/mês
Bloco E 2 44,00   W 2 720,00    h 63,36 kWh/mês 220 3,5 770
Bloco E 49 160,00W 30 19 720,00    h 3.456,00 kWh/mês
Bloco F 4 44,00   W 4 720,00    h 126,72 kWh/mês 220 3,5 770
Bloco F 76 22,00   W 36 40 720,00    h 570,24 kWh/mês
Bloco F 22 160,00W 11 11 720,00    h 1.267,20 kWh/mês
Bloco G 4 22,00   W 4 720,00    h 0,00 kWh/mês 220 3,5 770
Bloco G 36 160,00W 19 17 720,00    h 2.188,80 kWh/mês
Bloco H 101 160,00W 53 48 720,00    h 6.105,60 kWh/mês 450 3,5 1575
Bloco H 22 44,00   W 12 10 720,00    h 380,16 kWh/mês
Bloco H 4 100,00W 4 0 720,00    h 288,00 kWh/mês
Bloco I 1º/2º Andar 212 19,80   W 92 110 720,00    h 1.311,55 kWh/mês 290 4 1160
Bloco I 1º/2º Andar 83 160,00W 35 48 720,00    h 4.032,00 kWh/mês 290 4 1160
Estacionamentos 99 440,00W 99 360,00    h 15.681,60 kWh/mês 38.921,43
Consumo médio mensal atual (Corredores + Estacionamentos) 52.443,79 kWh/mês Área Total 55.387,17
FONTE: Setor de Planejamento da SR-3/UFRJ (2001)
*Potência (Lâmpada + Reator)
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De posse de tais informações foi possível estimar os consumos médios

mensais relativos a esse tipo de área (A1) que, quando combinados aos valores de

áreas referentes a esses locais, dão origem a um valor de b1 considerado aproximado,

uma vez que foi obtido somente a partir de uma parcela representativa das áreas do

CT (corredores e estacionamentos). Vale salientar que, mesmo não sendo as únicas

áreas responsáveis pela formação de b1, tais parcelas são consideradas bastante

significativas pois juntas contribuem com cerca de 71% das áreas do Grupo A1. Ou

seja, nessa simulação admitiu-se que o valor de b1, calculado para áreas referentes ao

sistema de iluminação do CT, foi obtido a partir apenas de áreas de corredores e

estacionamento desse centro. O Quadro 4.17 mostra um resumo do cálculo do valor

aproximado de b1 para o Centro de Tecnologia e compara com o valor gerado pelo

modelo proposto neste trabalho.

É importante lembrar também que algumas áreas (banheiros, hall e escadas),

mesmo sendo consideradas significativas em termos de consumo, foram

desconsideradas devido basicamente à grande variabilidade de equipamentos e

dificuldade de obtenção de dados realmente precisos, razões estas que vão de

encontro à simplicidade proposta pelo modelo.

Quadro 4.17 – Resumo do cálculo de b1 para o Centro de Tecnologia
Local Área (m2) Consumo (kWh/mês) b1 (kWh/mês.m2)

Corredores CT 16.465,74 36.762,19 Aproximado Estimado
Estacionamentos CT 38.921,43 15.681,60
Total 55.387,17 47.199,41*

0,852 0,565

*Consumo mensal considerando 10% de perdas, relativo a lâmpadas danificadas

Analisando o quadro 4.17 é possível constatar que, em relação aos valores de

b1, o valor de b1 estimado foi 33,6 % inferior ao b1 aproximado.

Verificadas as distorções existentes entre os valores estimados e os obtidos a

partir de coletas de dados e estimativas, partiu-se para uma nova etapa (Etapa 8) a

qual tentou-se ajustar o modelo levando-se em conta todas as suas limitações, bem

como as incertezas tanto dos dados utilizados como resultados obtidos.

Etapa 8: Ajustes e validação dos parâmetros do modelo
Nessa etapa foi realizada uma nova rodada de simulações cujo objetivo era

tentar chegar o mais próximo possível do valor aproximado de b1 (0,852 kWh/mês.m2)

e, com isso, obter valores mais ajustados das relações de b1 estimado com os valores

de bj referentes aos demais grupos de consumo (b2, b3, b4 e b5). Ou seja, a partir de

um valor de b1 estimado  mais próximo ao valor “medido” do centro (valor ajustado),
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seria possível promover uma melhor calibração desses limites. Vale lembrar que

nessa simulação foram desconsideradas as unidades acadêmicas causadoras de

dispersões, a saber: Instituto de Matemática e Decania CT. O Quadro 4.18, a seguir,

destaca (sombreado) os valores dos demais bj estimados,  ajustados em simulação

cujo objetivo era aproximar b1 estimado do valor 0,852 kWh/mês.m2 (b1 aproximado),

verificando os valores dos demais bj . Nesse quadro é importante destacar, também,

que as relações entre os bj estimados, foram relativamente inferiores (cerca 32,8%)

aos valores propostos em entrevista.
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Quadro 4.18 – Resultados obtidos durante a simulaçâo
Unidades Ci (kWh/mês) A1 (m2) A2 (m2) A3 (m2) A4 (m2) A5 (m2) Yi (kWh/mês) Zi /Zi/ Yi-Ci-Zi /Yi-Ci-Zi/

Instituto de Química 94.013,30 4.036,20 1.325,73 1.255,23 5.491,16 0,00 94.012,09 -1,0299152 1,0299152 -0,18 0,18
Instituto de Física 122.217,29 2.639,38 2.178,75 1.723,25 2.252,48 0,00 60.480,58 -0,2966505 0,2966505 -61.736,42 61.736,42

Escola de Engenharia 235.033,25 8.172,61 8.248,47 6.438,04 9.770,83 0,00 241.726,04 0,5410741 0,5410741 6.692,25 6.692,25
Escola de Química 65.809,31 3.432,60 671,22 3.219,06 2.891,62 0,00 90.851,43 0,5410713 0,5410713 25.041,58 25.041,58

COPPE 296.141,90 5.910,78 734,94 6.553,07 437,84 2.930,00 262.209,87 -0,2966505 0,2966505 -33.931,73 33.931,73
IMA 14.102,00 1.378,64 531,62 427,20 734,91 0,00 17.821,76 0,5410709 0,5410709 3.719,22 3.719,22

PPL (Solver) - Min. /E/ (CT) ; Sujeito a: bi>=0; b0<=0,05Ct; b2>=1,3b1; b2<=1,47b1; b3>=16b1; b3<=18,49b1; b4>=13b1; b4<=14,79b1;  b5>=55b1 e
                                                                  b5<=59,19b1; /Zi/<=0,1Ci; Somatório Zi=0

Fórmulas e  Restrições Consumo Total (Real) 827.317,04kWh/mês B1 1
FO: Min. 113.831,56 Consumo Total (estimado) 767.101,76 kWh/mês B2 1,479999403

VD Valores Erro total (estimado - entrevista) -60.215,28 kWh/mês B3 18,49999249
b0 0,000000000 0 47006,65 % Erro total ( E total/entrevista) -7,278% B4 14,79999405
b1 0,850871612 0 B5 59,19997592
b2 1,259289477 0 1,3 1,479999
b3 15,74111843 0 16 18,49999
b4 12,5928948 0 13 14,79999
b5 50,37157894 0 55 59,19997 Unidades % Estimado % Entrevista Consumo estimado
Z1 -1,029915156 14102,00 4409,3945 Instituto de Química 10,68% 10,00% 94.012,09 kWh/mês
Z2 -0,296650545 7521,06 0,0051 Instituto de Física 6,87% 13,00% 60.480,58 kWh/mês
Z3 0,541074079 23503,33 1410,2049 Escola de Engenharia 27,48% 25,00% 241.726,04 kWh/mês
Z4 0,541071285 6580,93 1410,2049 Escola de Química 10,32% 7,00% 90.851,43 kWh/mês
Z5 -0,296650545 29614,19 178,7903 COPPE 29,84% 31,50% 262.209,87 kWh/mês
Z6 0,541070882 1410,20 1410,1995 IMA 2,02% 1,50% 17.821,76 kWh/mês

Somatório de Z -0,0000000003 0 0,0000000 Total CT 767.101,76 kWh/mês
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O quadro acima ainda mostra os valores de consumo (Yi') referentes às

unidades acadêmicas envolvidas na simulação. Tais valores são comparados aos

valores de entrevista (Ci) e estimados no modelo inicial (Yi) no quadro que segue

(Quadro 4.19). Nesse quadro também são comparados os valores de distribuição

percentual  (Pi, %Yi e %Yi’), obtidos para cada situação.

Quadro 4.19 – Valores de Entrevista, Estimados e Ajustados
Unidades Ci (kWh/mês) Yi (kWh/mês) Yi’ (kWh/mês) Pi % Yi * % Yi’ **

Instituto Química 94.013,30 91.254,96 94.012,09 10,00% 10,32% 10,68%
Instituto Física 122.217,29 58.641,47 60.480,58 13,00% 6,63% 6,87%
Escola de Engenharia 235.033,25 235.033,30 241.726,04 25,00% 26,54% 27,48%
Escola de Química 65.809,31 88.431,33 90.851,43 7,00% 9,98% 10,32%
COPPE 296.141,90 256.953,06 262.209,87 31,50% 32,51% 29,84%
IMA 14.102,00 17.121,26 17.821,76 1,50% 1,94% 2,02%
Total 827.317,04 747.435,38 767.101,76 88,00% 87,93% 87,20%
* % Yi = (Yi - Ci).100/ Ci ; ** % Yi’ = (Yi’ - Ci).100/ Ci

O Quadro 4.20 ilustra um gráfico comparativo do consumo mensal total do CT,

distribuído ao longo das unidades acadêmicas que o compõem, obtidos em cada

situação (Entrevista, Estimados e Ajustados).

Quadro 4.20 – Gráfico comparativo de consumos mensais (Ci, Yi e Yi’)

Pelos quadros acima (4.19 e 4.20) ficou claro que um ajuste  de - 32,8%, nos

limites superiores das relações dos bj (j = 2,...,5), de modo a atingir-se o valor do b1
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obtido, de forma aproximada, durante a análise do Bloco A (0,852 kWh/mês.m2),

produziu uma variação de consumo muito pequena (em relação aos valores iniciais do

modelo), tanto no total "teoricamente" consumido pelo centro acadêmico quanto nos

valores de consumo referentes a cada uma das unidades acadêmicas que compõem o

CT (ver Quadro 4.21).

Quadro 4.21 – Variação de consumo em relação ao modelo inicial

Unidades Variação Percentual de Consumo*
Instituto de Química 3,02%
Instituto de Física 3,14%
Escola de Engenharia 2,85%
Escola de Química 2,74%
COPPE 2,05%
IMA 4,09%
Total** 2,63%
* Variação = (Yi' - Yi)/Yi ; ** Total = (YTotal' - YTotal)/YTotal

Mesmo em relação ao valor real de consumo (CTOTAL), obtido a partir da leitura

da concessionária, o valor de consumo total(Y’TOTAL), obtido pelo modelo já ajustado,

não ultrapassou a marca de 8% (7,28%).

Assim, dados os resultados mostrados acima, o Quadro 4.22 apresenta os

valores de bj, referentes ao modelo já ajustado, a serem adotados para o CT.

Quadro 4.22 – Valores de bi para o Centro de Tecnologia/UFRJ   
b0 b1 b2 b3 b4 b5

0,000000 0,850872 1,259289 15,741118 12,592895 50,371579

Com os valores de bj acima destacados, foi possível então calcular, a partir da

relação proposta no início desse capítulo (equação 5.1), os valores de consumo

mensal, relativos a cada unidade acadêmica que compõe o CT (Yi"). Os quadros a

seguir (Quadros 4.23 e 4.24) comparam tais valores aos obtidos em entrevista (Ci) e

estimados no modelo inicial (Yi). O Quadro 4.23 ainda compara os valores de

distribuição percentual  (Pi, %Yi e %Yi’’), obtidos para cada situação.
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Quadro 4.23 – Valores de Entrevista, Estimados e Calculados
Unidades Ci (kWh/mês) Yi (kWh/mês) Yi" (kWh/mês) Pi % Yi % Yi"

Instituto Química 94.013,30 91.254,96 94.012,09 10,00% 10,32% 10,68%
Instituto Matemática 65.809,31 18.674,13 19.363,22 7,00% 2,12% 2,19%
Instituto Física 122.217,29 58.641,47 60.480,58 13,00% 6,63% 6,87%
Escola de Engenharia 235.033,25 235.033,30 241.726,04 25,00% 26,54% 27,48%
Escola de Química 65.809,31 88.431,33 90.851,43 7,00% 9,98% 10,32%
COPPE 296.141,90 256.953,06 262.209,87 31,50% 32,51% 29,84%
IMA 14.102,00 17.121,26 17.821,76 1,50% 1,94% 2,02%
Decania do CT 47.006,65 82.277,69 97.947,98 5,00% 9,96% 10,60%
Total 940.133,00 848.387,20 884.412,97

Quadro 4.24 – Gráfico comparativo de consumos mensais (Ci, Yi e Yi")

A análise da última linha do Quadro 4.23 (Total), deixa claro que um ajuste de

-32,8% nos limites superiores das relações dos bj (j = 2,...,5), de modo a obter o valor

de b1 desejado (0,852 kWh/mês.m2), produziu uma variação de consumo, em relação

aos valores inicialmente propostos pelo modelo, de 4,25% (YTOTAL e Y’TOTAL), fazendo

com que a diferença entre os valores mensais totais de consumo medido (CTOTAL) e

modelo, passasse de -91.745,80 kWh/mês (-9,76%), quando comparado a YTOTAL, para

-55.720,03 kWh/mês       (-5,93%), quando comparado a Y’TOTAL.
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

V.1. Conclusões
Ao longo de todo o desenvolvimento deste trabalho que, como já mencionado,

foi  concebido a partir de pesquisa bibliográfica, aliada a importantes informações e

observações obtidas em entrevistas com profissionais especializados que atuam há

muitos anos na área de energia elétrica na UFRJ, foi possível observar uma série de

pontos assim como levantar muitas questões. Dentre esses pode-se destacar:

V.1.1. Bases para o desenvolvimento de Análise Energética
A partir da pesquisa realizada, foram selecionados alguns requisitos básicos

que podem garantir o desenvolvimento de análises energéticas de sucesso.

A disponibilidade de recursos como tempo, pessoal especializado e capital,

por razões óbvias, constitui um dos pontos fundamentais ao desenvolvimento

progressivo de análises energéticas.

Qualquer projeto de análise energética deve ser acompanhado de projetos de

conscientização sobre eficiência energética, não só garantindo uma melhor

utilização e manutenção dos equipamentos, por parte do pessoal das IES

(professores, alunos e funcionários), como também incentivando a troca de

equipamentos antigos por equipamentos mais eficientes. Tal conscientização é de

extrema importância durante a etapa de coleta e tratamento dos dados, uma vez que a

maior colaboração ajuda a evitar imprecisões.

Além disso, a criação e manutenção de uma base de Informações
relacionadas ao setor elétrico constitui a base do processo de parametrização e

definição de modelos matemáticos já consagrados ou mesmo modelos alternativos,

propostos exatamente a partir das variáveis disponibilizadas por tal base de

informações.

A partir do estudo aqui desenvolvido constatou-se que uma boa estratégia de

análise energética seria conceber uma metodologia inicial alternativa como forma

de mobilizar menos recursos, definindo assim áreas mais críticas, ou seja, unidades

acadêmicas menos eficientes do ponto de vista do consumo de energia. A maior

restrição a essa estratégia talvez seja a menor precisão de resultados, uma vez que

boa parte das informações ou é de teor qualitativo (entrevistas) ou, mesmo quando de

origem quantitativa, é obtida a partir de estimativas. Após esta análise inicial seria

necessário então propor modelos matemáticos de refinamento, disponibilizando aqui

mais recursos, de modo a obter mais precisão nos resultados e a partir daí promover

uma melhor utilização dos recursos disponíveis.
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Finalmente, de modo dar continuidade ao projeto, de obter resultados cada vez

mais precisos, a equipe de planejamento deve preocupar-se em manter tanto

equipamentos destinados à leitura e monitoramento das unidades analisadas, como o

pessoal especializado destinado a todas as etapas que compõem o difícil processo

de análise de eficiência energética em IES, desde a coleta inicial, passando pelo

tratamento de dados, até a etapa de modelagem e análise de resultados obtidos.

V.1.2. Limitações ao processo de  modelagem
Segundo Barroso-Krause (1995), em meio a discussões sobre a utilização de

certos sistemas computacionais contendo modelos pré-definidos, em projetos de

arquitetura, uma vez que a definição de cada parâmetro do projeto refere-se a uma

etapa específica, com necessidades conhecidas e delimitadas, existe um alto risco de

erro ao se definir os mesmos parâmetros em outros momentos, afim de adequá-los ao

modelo contido no sistema que se está utilizando.

Baseada na afirmação anterior, a autora recomenda somente utilizar

operacionalmente sistemas complexos de simulação em fases iniciais do projeto, onde

alguns dados de entrada podem ser atribuídos ao acaso. Segundo ela, este

procedimento, impede e pode transformar a importância das avaliações e decisões

realmente tomadas. Em contrapartida a boa utilização de um sistema adaptado às

necessidades e disponibilidades de inicio de concepção, certamente impedirá

modificações capitais e tardias do projeto, cuja importância sobre o custo global da

obra são fáceis de imaginar.

Barroso-Krause (1995) destaca ainda algumas observações aos usuários de

sistemas computacionais destinados a projetos:

•  A eficiência dos métodos construtivos sugeridos depende tanto da sua

concepção quanto da execução da construção;

•  Todos os modelos embutidos nos sistemas “escondem” hipóteses sobre o

meio estudado, sendo necessário sempre consultar a bibliografia

específica, de modo a verificar a pertinência da simulação de um

determinado projeto;

•  Os resultados obtidos se tratarão sempre de “previsão”, ou seja, os

sistemas fornecem apenas indicações qualitativas, estatísticas sobre um

provável resultado final e não uma avaliação precisa do caso particular;

•  A maior parte dos sistemas só responde a uma preocupação temática, ao

contrário da situação do projetista que se defronta com situações reais e

complexas, que devem ser confrontadas e harmonizadas em os todos os

aspectos ao mesmo tempo;
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•  Tanto modelos de apoio à decisão como de apoio ao diagnóstico exigem

dos utilizadores uma base de conhecimentos específica, além do

conhecimento de inúmeros dados técnicos, como premissa ao seu perfeito

funcionamento e desempenho.

Para finalizar essa autora ainda destaca três observações importantes quanto à

manipulação de instrumentos informatizados:

•  Sistemas computacionais não devem ser considerados “criadores”, assim

nem o mais desenvolvido dos sistemas inteligentes (Sistemas

Especialistas) fará mais que executar uma série preconcebida de

instruções e hipóteses;

•  É importante conhecer claramente o objetivo e a ótica na qual se inseriu a

concepção do sistema, o que determinou em grande parte suas

características e o método de trabalho correspondente;

•  A grande maioria dos sistemas disponíveis lamentavelmente não expõe

seus limites de utilização e suas hipóteses simplificadoras, levando por

vezes a resultados alterados, significando a pseudo validação de medidas

inadequadas ou mesmo um julgamento errado das relações entre as

variáveis que definem o problema.

O texto acima chama a atenção ao perigo do uso de sistemas e modelos nos

quais se desconhecem suas capacidades, no que tange a objetivo, potencial e

limitações, reforçando a idéia da importância de uma apresentação cuidadosa das

particularidades (arquitetônicas, físicas, operacionais etc.) que envolvem o problema

real que se deseja representar no modelo. A maior restrição ao processo de

modelagem talvez seja que nem sempre toda informação coletada possa ser tratada

de forma geral, refletindo muitas vezes apenas uma avaliação de uma situação

particular, ou seja, qualquer modelo proposto, independentemente de poder ser

generalizado ou não, deve ter como maior contribuição orientar o gestor, a partir de

indicações qualitativas e estatísticas, sobre as possíveis decisões relacionadas à

melhor utilização/alocação dos recursos disponíveis.
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V.1.3. A importância de um centro de informações
A partir do que já foi abordado nesse capítulo, fica claro que uma das principais

restrições ao desenvolvimento de projetos de conservação e eficientização energética,

além da aquisição de recursos, constitui a enorme quantidade e/ou a falta de precisão

dos dados a serem coletados que formam a base de qualquer análise energética.

Tanto um problema quanto o outro, podem tornar o processo de aquisição de

informações e, posterior, tomada de decisão extremamente lento e caro. Associado a

tudo isso, ainda existe todo o processo de manutenção dessas bases de dados, que

devem frequentemente sofrer atualizações devido principalmente ao crescimento

muitas vezes desordenado das IES.

Assim, tanto em indústrias como em IES, torna-se imperativo ao processo criar

um centro de informações composto por profissionais especializados (pesquisadores,

engenheiros, especialistas em gestão de informações etc.) que além de auxiliar na

concepção e manutenção da base de dados, promoverão, a partir da adoção de

modelos matemáticos já consagrados ou, mesmo, abordagens alternativas, um

tratamento constante e cada vez mais refinado de todas as informações geradas,

garantindo com isso a melhoria progressiva da qualidade dos resultados obtidos e,

consequentemente, o sucesso de qualquer projeto. Tal centro funcionaria tanto como

provedor de informações primárias ao desenvolvimento de projetos voltados à outras

áreas de gestão e tecnologia, como receptor de informações já tratadas por essas

áreas. Além disso, a partir de outras abordagens, tais informações poderiam ser

retratadas e retransmitidas às suas respectivas unidades ou, mesmo, divulgadas à

comunidade acadêmica como um todo.

V.1.4. Resultados obtidos para o Centro de Tecnologia (CT/UFRJ)
No caso do CT, em particular, o resultado pode ser considerado satisfatório,

pois chegou-se a um valor estimado de b1= 0,56 kWh/mês.m2 (gerado pelo modelo) e

b1= 0,85 kWh/mês.m2 ("medido" no Bloco A), obtido também a partir de algumas

estimativas. Tal resultado representa uma variação (33,60%), de certa forma até

aceitável, quando se está trabalhando com um razoável nível de incerteza, ou seja,

quando se emprega estimativas de medição, tais variações são perfeitamente

aceitáveis, por que validam o modelo a menos de 30% de erro, justificado pela

existência de várias fontes de imprecisão (entrevistas, medições etc.).

De maneira geral, essa forma bastante expedita pela qual a metodologia

proposta desenvolve a identificação de consumos de energia elétrica, desagregados

por unidades acadêmicas e a partir de uma relação de variáveis (bj e Aij) definidas em
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função de grupos de consumo, parece bastante válida, mesmo que não possa ser

aplicada a todos os casos.

Evidentemente, a partir de uma maior disponibilidade de recursos, deve-se

partir para alternativas mais precisas, eventualmente considerando numa primeira

abordagem a metodologia proposta neste trabalho, de modo a fornecer uma indicação

de onde buscar uma maior precisão (p.ex.: áreas ou grupos de consumo mais

problemáticos e, portanto, sujeitos a intervenção para medições mais precisas), a

partir de um certo nível de disparidade entre os bj estimado pelo modelo e bj medido

(em média) no campo. Além disso, tais resultados podem ainda indicar caminhos

(estratégias) a serem utilizados no processo de aprofundamento da análise. Assim,

essa metodologia pode ser bastante útil num processo de tomada de decisão

("prototipagem") para análises subsequentes.

V.1.5. Instabilidade dos resultados
No decorrer da etapa de simulações, verificou-se a existência de zonas ou regiões de

instabilidade relacionadas aos resultados do modelo, ou seja, a simples variação nos

limites (LI e LS) de um dos bj (j = 2,3,4 e 5) provocava sensíveis variações nos outros

limites, alterando de forma significativa os resultados. A instabilidade da solução à

mudança de parâmetros pode ser atribuída em parte ao modelo semi-linear utilizado.

Em situações onde o modelo é não linear, e a solução ótima se encontre no interior do

conjunto de soluções viáveis, a sensibilidade da solução a pequenas variações de

parâmetros (por exemplo, limites das restrições) pode ser menos intensa. No caso do

modelo aqui utilizado, a instabilidade da solução com relação à variação dos limites

das restrições, pode ter sido originada por questões como: simplicidade do modelo;

aspectos de ordem qualitativa; bem como imprecisões em termos de leitura e

tratamento dos dados reais.

V.1.6. Instabilidade de resultados x Importância da modelagem
De modo algum as instabilidades observadas durante as simulações devem

fazer com que o processo de modelagem deixe de ser validado pois, mesmo com os

resultados apresentados, só a experiência de aprendizado vivida por quem executa a

modelagem, passando por possíveis caminhos de perguntas, sugestões e alternativas

de solução a serem feitas com relação à realidade do processo em análise, já justifica

a importância do estudo aqui executado.  Talvez mais importante que os próprios

resultados gerados pelo modelo seja a "massa crítica", o conhecimento adquirido não

só durante o processo de modelagem  mas também durante as etapas de entrevistas,
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medições, simulações etc. por intermédio de um modelo simples, cujos dados de

entrada são de fácil acesso, exigindo o mínimo de recursos.

Além disso, a própria proposta de uma metodologia de avaliação preliminar

(desagregada) de unidades em centros acadêmicos, bem como a apresentação de

alguns valores desagregados referentes às unidades acadêmicas (consumos de

energia elétrica), mesmo apresentando alguma instabilidade, constitui um grande

passo ao desenvolvimento de modelos matemáticos mais estáveis e precisos que,

combinando variáveis  (dados estruturais, ambientais e operacionais; estimativas de

pessoas etc.) e relacionando de forma consistente questões até então não discutidas,

contribuirão à geração de novas metodologias de análise energética.

V.2. Recomendações para estudos futuros

V.2.1. Outras alternativas de análise do comportamento de Yi e YTotal;

•  Utilização de outras funções objetivo diferenciáveis na origem;

•  Diferentes e  independentes variações dos limites de bj (j = 2,...,5).

V.2.2. Abordagens alternativas de análise da eficiência energética

•  Definição de unidades acadêmicas mais (ou menos) eficientes a partir de

modelos de Análise Envoltória de Dados (DEA);

•  Definição de bj a partir de modelos de Decisão Multiobjetivo.
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