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RESUMO 

O trabalho visa desenvolver uma metodologia para avaliar o impacto do emprego 

das tecnologias de percepção de uso no ambiente residencial quanto às reduções 

da demanda por energia elétrica e emissões de CO2. Tais tecnologias são: 

eliminador de stand-by, gerenciador de energia em computadores e sensor de 

presença. Inicialmente são selecionadas cargas residenciais e coletados seus dados 

para compor um banco de dados que será utilizado nas análises. Cada carga e 

conjunto destas recebe a tecnologia adequada, sendo então calculado o consumo 

evitado e o investimento relacionado. Foram criados perfis de funcionamento das 

cargas (6, 8 e 10h) para reproduzir diferentes comportamentos dos usuários e 

cenários de utilização das cargas (A, B e C) para a análise de sensibilidade. Foram 

feitos estudos de caso com diferentes modelos residenciais, sendo calculados: 

consumo e demanda de energia evitados e redução de emissões (considerando um 

conjunto de residências similares). Também foi realizada a análise de viabilidade 

econômica da implantação, considerando o Custo Marginal de Expansão do setor 

elétrico (visão do investidor em infraestrutura) e as tarifas de energia elétrica (visão 

do consumidor). Os resultados apontam para uma contribuição relevante, em termos 

de eficiência energética, do emprego de tais tecnologias, representando 35 a 85 MW 

evitados e redução de emissões de 59 a 145 mil tCO2/ano, dependendo do tipo de 

modelo residencial adotado, considerando a cidade de São Paulo. A análise de 

viabilidade econômica por payback simples apontou os seguintes retornos de 

investimento: 7,2 a 15,5 anos e 2,3 a 7,4 anos para o investidor em infraestrutura e 

consumidor, respectivamente, dependendo do modelo residencial. Já a análise por 

Custo da Energia Economizada (CEE) apontou a viabilidade para o consumidor em 

todos os modelos residenciais, exceto o de tarifa social. Desta forma, o emprego de 

tais tecnologias pode contribuir de forma importante com a postergação da 

expansão da matriz energética, resultando em redução de investimentos em 

expansão e das emissões de CO2 relacionados à geração de energia elétrica, além 

de poder representar economia na conta de energia dos moradores. 

Palavras-chave: Tecnologia de percepção de uso. Eficiência Energética. Sensores. 

Eliminadores de Stand-by. Gerenciador de Energia. Residências.   



 

 

ABSTRACT 

This study aims to develop a methodology to evaluate the utilization impact of the 

use perception technologies in residential environment in reducing the demand for 

electricity and CO2 emissions. These technologies are: standby killer, power 

manager for computers and presence sensor. Initially, residential loads are selected 

and their data is collected to compose a database that will be used in the analyzes. 

Each load and load group receives the appropriate technology and then are 

calculated the avoided consumption and the acquisition investment of the 

technology. Load’s operational profiles (6, 8 and 10h) were created to represent user 

behaviors and load’s usage scenarios (A, B and C) were created to conduct a 

sensitivity analysis. Case studies were carried out with different residential models, 

where were calculated: avoided electricity consumption and electric energy demand 

and CO2 emission reduction (considering a set of similar residences). Also, it was 

conducted the analysis of economic implantation viability, considering the Expansion 

Marginal Cost of the electric sector (infrastructure investor view) and the electric 

energy rates (customer view). The results point out to a relevant contribution, in 

terms of energy efficiency, of the utilization of such technologies, representing 35 to 

85 MW of avoided demand and emission reductions of 59 to 145 thousand tCO2, per 

year, depending on the residential model type adopted, considering Sao Paulo city 

region. The analysis of economic implantation viability by payback point out the 

following investments returns: from 7.2 to 15.5 years and from 2.3 to 7.4 years to 

infrastructure investor and customer, respectively, depending on the residence 

model. The analysis by Cost of Saved Energy point out the implementation viability 

for the costumer in all residential models, except the social tariff.Thus, the use of 

such technologies can significantly contribute to the postponement of the energetic 

matrix expansion, resulting in reduction of expansion investments and of CO2 related 

to electric energy generation, besides can represent savings in the resident’s energy 

bill. 

Keywords: Use perception technology. Energy Efficiency. Sensors. Stand-by Killers. 

Power Management. Residences. 
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concessionária de energia Z. 

ResGerencEneg

Cen X Perf Y Conc ZCustoE , ,  
Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de Gerenciador de 
Energia, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo 
de funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z. 

ResSensor

Cen X Perf Y Conc ZCustoE , ,
 Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de Sensores de 
Presença, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo 
de funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z. 

Cen X Perf Y Conc ZCustoETotalRes

  ,    ,  Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de todas as 
tecnologias de percepção de uso, no cenário de tempo de 
utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da 
concessionária de energia Z. 

d Distância 

Conj Res

Cen X Perf Y Conc ZDE   ,    ,  
Demanda evitada no conjunto de residências similares devido à 

utilização de todas as tecnologias de percepção de uso, no 
cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de 
funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z. 

DP Demanda de Potência 

DPAct Demanda de potência em Modo Stand-by Ativo 

DPC Func Demanda de Potência da carga em funcionamento 

DPC Std Demanda de Potência da carga em stand-by 

DPFunc Demanda de Potência da carga em funcionamento 

DPMax Demanda Máxima de Potência de Iluminação suportada pelo 
sensor de presença. 

DPNet Demanda de potência em Modo Stand-by em rede 

DPOff Demanda de potência em Modo Off 

DPPass Demanda de potência em Modo Stand-by Passivo 



 

 

DPPred    Demanda de Potência da carga no modo Stand-by 
predominante 

SINFE
 

Fator de emissão de CO2 pela geração de energia elétrica do 

Sistema Interligado Nacional. 

FC Lâmpada Fluorescente Compacta 

FRC(i,n) Fator de recuperação do capital, sendo que i é a taxa de 

desconto e n é o tempo de vida útil dos equipamentos. 

mesh
 

Número de horas no mês. 

Mod. Modelo da tecnologia de percepção de uso 

Res Sim
N

 
Número de residências similares ao modelo residencial de 

análise. 

CompFunc
P

 
Demanda de potência da carga em funcionamento 

CompStd
P

 
Demanda de potência da carga em stand-by. 

ElimFunc
P

 
Demanda de potência do Eliminador de Stand-by (carga em 

funcionamento). 

ElimStbP
 

Demanda de potência do Eliminador de Stand-by (carga em 

stand-by). 

IlumP
 

Demanda de potência da carga de iluminação. 

Sensor
P

 
Demanda de potência do sensor de presença. 

StbP
 

Demanda de potência da carga em stand-by predominante. 

Tutil Tempo de utilização da carga 

To Tempo de ociosidade da carga 

pdr

Conc ZT
 

Tempo padrão de utilização diária da carga, fornecido pela 

concessionária de energia elétrica Z. 



 

 

  ,    ,

Inv

Cen X Perf Y Conc ZR  Tempo de retorno do investimento da implantação das 

tecnologias de percepção de uso, no cenário de tempo de 
utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da 
concessionária de energia Z. 

Conj Res

Cen X Perf Y Conc ZRE   ,    ,  
Redução de emissões de GEE (tCO2 equivalentes) no conjunto 

de  residências similares devido à utilização de todas as 
tecnologias de percepção de uso, no cenário de tempo de 
utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da 
concessionária de energia Z. 

,

O

Cen X Conc ZT
 

Tempo de ociosidade da carga, diferenciado por cenário de 

tempo de utilização das cargas X e concessionária de energia 
elétrica Z. 

, ,

O

Cen X Perf Y Conc ZT
 

Tempo de ociosidade da carga, diferenciado por cenário de 

tempo de utilização das cargas X, perfil de tempo de 
funcionamento da carga Y e concessionária de energia elétrica 
Z. 

,

Util

Cen X Conc ZT
 

Tempo de utilização da carga, diferenciado por cenário de 

tempo de utilização das cargas X e concessionária de energia 
elétrica Z. 

, ,

Util

Cen X Perf Y Conc ZT
 

Tempo de utilização da carga, diferenciado por cenário de 

tempo de utilização das cargas X, perfil de tempo de 
funcionamento da carga Y e concessionária de energia elétrica 
Z. 

PerfT
 

Perfil de tempo de funcionamento da carga. 

Energ
V  Valor da energia elétrica, que conforme o caso é o CME ou a 

tarifa de energia elétrica com impostos.
 

x Variação percentual para análise de sensibilidade do trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia para avaliar a 

contribuição, em termos de eficiência energética, do emprego das tecnologias de 

percepção de uso em ambientes residenciais.  

As tecnologias de percepção de uso correspondem a ferramentas que visam reduzir 

o consumo de energia elétrica de vários tipos de cargas em seus momentos de 

ociosidade, ou seja, quando não estão sendo utilizadas por seus usuários. Para 

identificar os momentos de ociosidade das cargas, estas tecnologias procuram 

perceber quando o usuário se encontra efetivamente fazendo uso da respectiva 

carga. Por este motivo, neste trabalho foi utilizado o termo “tecnologia de percepção 

de uso” para designar as seguintes ferramentas: eliminador de stand-by, gerenciador 

de energia em computadores e sensor de presença. 

No trabalho pretende-se quantificar o impacto do emprego dessas tecnologias em 

termos de consumo evitado de energia elétrica, demanda média de potência evitada 

e redução das emissões de CO2. Também se pretende realizar uma análise de 

viabilidade econômica da implantação de tais tecnologias, considerando o custo 

marginal de expansão do setor elétrico e as tarifas de energia elétrica de algumas 

concessionárias. 

Desta forma, o trabalho visa incentivar o emprego das tecnologias de percepção de 

uso no setor residencial, contribuindo com a postergação de investimentos em 

expansão do setor elétrico brasileiro e com a redução das emissões de gases de 

efeito estufa referentes às atividades de geração de energia elétrica. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

A motivação para a realização deste trabalho se deve à oportunidade de racionalizar 

energia elétrica com a utilização das tecnologias de percepção de uso. 
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Devido à crescente demanda por energia elétrica e também crescente preocupação 

com a questão das mudanças climáticas, causadas pelas emissões de GEEs 

(Gases de Efeito Estufa), a eficiência energética ganha mais importância a cada dia 

no mundo, além de representar um dos vetores na busca pela sustentabilidade. 

Estudos apontam a preocupação com o consumo em stand-by nas residências, que 

segundo (VALENTOVA e KNAPEK, 2009), representam aproximadamente 11% do 

consumo de energia elétrica das residências europeias, desconsiderando 

equipamentos de aquecimento de ar e água. Segundo (EUROPA, 2011), é estimado 

que em 2020 o consumo em stand-by representará 50 TWh/ano na Europa. Além 

disso, segundo (SELINA, 2011), existe uma forte tendência de entrada de 

eletrodomésticos, inclusive da linha branca, controlados por equipamentos 

eletrônicos e com capacidade de comunicar-se com outros, aumentado ainda mais o 

consumo em stand-by das residências. Porém, existem estudos, tais como realizado 

por GRAM-HANSSEN e GUDBJERG (2006), que apontam a possibilidade de 

redução de 2/3 do consumo de energia em stand-by nas residências com 

campanhas de conscientização para moradores e utilização de tecnologias 

eliminadoras de stand-by. 

Outros estudos apontam oportunidades de redução do consumo de energia elétrica 

com a utilização de gerenciador de energia em computadores pessoais. Um estudo, 

realizado por SAIDEL et al (2001), obteve potenciais de economia de energia de 27 

a 36% com a utilização de ferramentas de gerenciamento de energia nesses 

computadores. 

Os sensores de presença estão presentes em diversos estudos, como por exemplo 

no estudo realizado por PANDHARIPANDE e CAICEDO (2011). Ele contou com 

utilização de uma solução de sensores que considerava a presença de pessoas num 

escritório e a contribuição da iluminação natural, obtendo um potencial de economia 

de energia de 45 a 65% na iluminação. 

Na literatura constam diversos estudos que apontam preocupações com o aumento 

da demanda por energia elétrica e apresentam oportunidades para redução do 

consumo energia, porém, analisando de forma separada questões como consumo 
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em stand-by, sensores de presença e gerenciador de energia em computadores. 

Desta forma, a motivação deste trabalho concentra-se em reunir as tecnologias de 

percepção de uso existentes no mercado e estudar os impactos decorrentes da 

utilização em conjunto no ambiente residencial, apresentando não somente o 

consumo de energia elétrica evitado, mas também realizando uma análise de 

viabilidade econômica da implantação de tais tecnologias. 

Desta forma, este estudo pretende contribuir com a disseminação de informação a 

respeito das tecnologias de percepção de uso, diminuir as necessidades de 

investimentos em expansão do setor elétrico e contribuir com a questão das 

mudanças climáticas e com a eficiência energética, vetor que leva à construção de 

uma sociedade sustentável. 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 Capítulo 1: Apresenta a introdução do trabalho, contendo o objetivo, a motivação 

e a estrutura. 

 Capítulo 2: Traz uma contextualização e a revisão bibliográfica do trabalho. 

 Capítulo 3: Apresenta informações a respeito das tecnologias de percepção de 

uso, sendo elas: sensores de presença, eliminadores de consumo em stand-by e 

gerenciador de energia em computadores. 

 Capítulo 4: Traz a metodologia desenvolvida no trabalho para avaliar o impacto 

da implantação das tecnologias de percepção de uso e sua viabilidade 

econômica no ambiente residencial. 

 Capítulo 5: Apresenta alguns estudos de caso, considerando alguns modelos 

residenciais com o objetivo de demonstrar a metodologia criada e obter seus 

resultados. 

 Capítulo 6: Traz as conclusões e propostas para trabalhos futuros. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As mudanças climáticas estão diretamente relacionadas com o crescente aumento 

da emissão de gases de efeito estufa, ou GEEs, por atividades antrópicas. Desta 

forma, para controlar o aquecimento global devem ser adotados esforços no sentido 

da redução de emissões. 

Os GEEs também são emitidos de forma natural, sendo responsáveis pelo 

fenômeno do efeito estufa. Este fenômeno consiste na absorção, através dos GEE, 

da radiação de calor emitida pela Terra, impedindo que esta radiação seja refletida 

para o espaço. Desta forma, é garantida uma temperatura média de 15°C no 

planeta, permitindo a vida das espécies que conhecemos atualmente, ao passo que 

na ausência destes gases, a temperatura média da Terra seria de apenas -6°C 

(ERM et al, 2010). 

Porém, atividades antrópicas relacionadas ao desenvolvimento dos países 

encontram-se elevando gradativamente as emissões de GEE a níveis não toleráveis 

pelo planeta. Tais atividades são relacionadas principalmente à queima de 

combustíveis fósseis, estando presentes na geração de energia elétrica, indústria, 

transportes e agricultura.  

Por outro lado, o desenvolvimento econômico dos países está diretamente ligado ao 

crescimento do consumo de energia elétrica. A Figura 2.1 apresenta o consumo de 

energia por fonte no mundo nos anos de 1973 e 2010. Segundo dados de (IEA, 

2012), o consumo de energia elétrica no mundo teve um aumento significativo ao 

longo dos anos, passando de aproximadamente 5.106 TWh em 1973 para 17.864 

TWh em 2010.  

Através da Figura 2.1 também pode ser observada a crescente importância da 

eletricidade como fonte de energia em relação às outras, aumentando sua 

participação em 2010 para 17,7% do total de energia consumida no mundo, sendo 

que em 1973 era de 9,4%. Para 2010, este acréscimo representa um aumento de 

3,5 vezes do consumo de eletricidade de 1973, levando em consideração o 

acréscimo da base de consumo total de energia. Outras fontes de energia, tais como 
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petróleo e carvão mineral, reduziram sua participação no consumo total de energia, 

porém isso não representou redução do volume utilizado, uma vez que houve um 

acréscimo considerável no consumo total de energia.    

 

Figura 2.1: Consumo de energia mundial por fonte. Fonte: (IEA, 2012). 

 

A produção mundial de energia elétrica por fonte é mostrada pela Figura 2.2. 

Observa-se que a principal fonte de geração de eletricidade no mundo é o carvão 

mineral, e sua participação na matriz energética mundial tem crescido ao longo dos 

anos de 1973 a 2010, aumentando de 38,3% para 40,6%, respectivamente, o que 

significa aumentar em 3,7 vezes o volume de utilização, apesar dos esforços 

mundiais para redução das emissões de GEEs. As fontes de energia nuclear e gás 

tiveram um aumento significativo na participação na matriz energética mundial, ao 

contrário do que aconteceu com as fontes hidráulica e petróleo, porém, em termos 

de diminuição do volume de energia utilizado, somente a utilização do petróleo 

reduziu para 65% do volume utilizado em 1973.  
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Figura 2.2: Produção de energia elétrica por fonte. Fonte: (IEA, 2012). 

 

No caso do Brasil, segundo (PDE 2020, 2011), a demanda por energia elétrica tende 

a aumentar 4,6% ao ano, de 2011 a 2020, já considerando as ações de eficiência 

energética projetadas no período. Para atender a esta demanda são necessários 

investimentos na ordem de R$ 190 bilhões, sendo que destes, R$ 100 bilhões 

referem-se à construção de novas usinas, ainda não concedidas ou autorizadas. 

Referente às novas usinas, cerca de 55% do investimento será para hidrelétricas e 

45% para fontes renováveis (PCH, biomassa e eólica).  

Desta forma, a previsão é de que a capacidade instalada no SIN (Sistema 

Interligado Nacional) passe de 103.598 MW (em 31/12/2009) para 171.138 MW em 

dezembro de 2020 (PDE 2020, 2011).  

Diante deste cenário de aumento da demanda por energia, o grande desafio dos 

países em geral é suprir suas demandas energéticas, de forma sustentável, ou seja, 

alcançar o desenvolvimento sustentável. 

Neste sentido, a eficiência energética é uma ferramenta importante neste processo. 

Segundo (GOLDEMBERG; LUCON, 2006), a eficiência energética é a maneira mais 

efetiva de reduzir custos e impactos ambientais, de forma que, ao reduzir o consumo 

de energia elétrica e diminuem-se as necessidades de subsídios governamentais e 

investimentos em expansão da capacidade instalada.  
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A Eficiência Energética está associada à redução do consumo de energia, porém 

provendo-se o mesmo nível de conforto, conveniência e desempenho (MY ENERGY 

SOLUTION, 2011). 

Segundo (SAIDEL, 2008), existem diferentes linhas de ação em eficiência 

energética, sendo elas: 

 Tecnológica: implantação de recursos técnicos para promover a conservação 

de energia, mantendo os mesmos níveis de produção e qualidade do produto 

ou serviço. Para isto, deve-se investir em pesquisas de eficiência energética 

nas cadeias de produção de bens e serviços. 

 Institucional: adoção de medidas de avaliação, regulamentação e incentivos 

que visam promover ações de eficiência energética. Desta forma, deve-se 

ampliar a adoção de certificações e regulamentações de mercado, incentivar 

o uso de indicadores com o objetivo de medir, avaliar e comparar cenários de 

utilização de energia e incentivar o mercado de eficiência energética. 

 Comportamental: disseminação de conhecimentos na área da gestão 

sustentável de recursos. Deve-se incentivar a mudança de hábitos pessoais 

visando à conservação de energia, treinar pessoal envolvido na produção e 

utilização de energia, e priorizar soluções energicamente eficientes.  

Os ganhos com eficiência energética são provenientes de dois processos: autônomo 

e induzido. O processo autônomo corresponde à reposição natural de equipamentos 

antigos por eficientes. Já o processo induzido, necessita de estímulos fornecidos por 

políticas públicas (PNEf, 2011). 

Nos últimos anos, o tema “eficiência energética” no Brasil evoluiu bastante nos 

âmbitos da legislação, capacitação, conhecimento e consciência de sua importância 

(PNEf, 2011). O texto a seguir traz um breve relato sobre alguns acontecimentos e 

iniciativas relacionadas ao tema. 

Na década de 70, com os choques do petróleo, o mundo percebeu que as reservas 

fósseis não seriam economicamente viáveis para sempre, nem sua utilização seria 

benéfica ao meio ambiente e, além disso, notou-se a possibilidade da utilização dos 
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serviços energéticos (condicionamento ambiental, iluminação, força motriz etc) com 

menos gasto de energia (PNE 2030, 2007). 

Desta forma, no Brasil em 1975 o GEFAE (Grupo de Estudos sobre Fontes 

Alternativas de Energia), em conjunto com MME (Ministério de Minas e Energia), 

organizou um Seminário sobre Conservação de Energia. No mesmo ano, a FINEP 

(Financiadora de Estudos e Projetos) alocou recursos financeiros para o Programa 

de Estudos de Conservação de Energia, que atuou na busca da eficiência na 

captação, transformação e consumo de energia (PNE 2030, 2007). 

Em 1984, o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) 

iniciou a disseminação de informações à sociedade sobre a eficiência energética de 

vários produtos, incentivando a compra de equipamentos mais eficientes. Neste 

mesmo ano, o Ministério da Indústria e do Comércio e a ABINEE (Associação 

Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica), com a participação do MME, firmaram o 

protocolo que deu origem ao PBE (Programa Brasileiro de Etiquetagem). Este 

programa de conservação de energia baseia-se em apresentar a eficiência 

energética dos principais eletrodomésticos nacionais através da Etiqueta Nacional 

de Conservação de Energia, ou ENCE (INMETRO, 2011a) (INMETRO, 2011b).  

Em 1985, os Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e Comércio criaram o 

PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), cuja Eletrobras 

ficou encarregada de sua gestão (PROCEL, 2011). Inicialmente, através do 

programa, eram publicados manuais sobre conservação de energia elétrica. Em 

seguida foi implementado um trabalho pedagógico junto às escolas de ensino 

fundamental, utilizando material didático e treinando professores. Em 1990, foram 

inseridos projetos e cursos técnicos com o objetivo de formar profissionais 

especializados na área de eficiência energética (PNE 2030, 2007). Atualmente, o 

PROCEL conta com diversos subprogramas, atuando em várias áreas como: 

edificações, comércio, educação, industrias etc. Possui o Selo PROCEL de 

Economia de Energia, cujo objetivo é orientar o consumidor na hora da compra 

sobre qual produto possui o melhor nível de eficiência energética dentro de sua 

categoria. Atuando em parceria com o Inmetro, somente os produtos que 

apresentam classificação “A” na ENCE podem receber o selo (PROCEL, 2011). 
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O CONPET (Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do 

Petróleo e do Gás Natural) foi criado em 1991 com o intuito de obter um ganho de 

eficiência em torno de 25% nas instituições de ensino, setores de transporte, 

industrial, residencial e comercial, agropecuário e geração de energia. É coordenado 

por um grupo composto de órgãos estatais e privado (PNE 2030, 2007). 

Em 2000, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) lançou seu PEE 

(Programa de Eficiência Energética) através da Lei nº 9.991 de 24/07/2000. Desta 

forma, as concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia 

elétrica devem destinar 1% da sua receita operacional líquida para investimentos em 

pesquisa, desenvolvimento e eficiência energética (SIMÕES, 2010). 

Em 2001 ocorreu o racionamento de energia elétrica, uma crise no setor elétrico 

causada pela impossibilidade da matriz energética brasileira atender à demanda de 

energia na época. Ocorrido de junho de 2001 a fevereiro de 2002, foi considerado 

um divisor de águas no setor elétrico e provocou uma redução de aproximadamente 

24% no consumo de energia no Brasil (BARDELIN, 2004). 

Este cenário trouxe profundas mudanças nos hábitos de consumo de energia na 

sociedade, e também, segundo (INMETRO, 2011a), impulsionou a publicação da Lei 

da Eficiência Energética. 

Segundo (PIRES, 2010), a Lei nº 10.295 de 17/10/2001, ou Lei da Eficiência 

Energética, dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 

Energia. De acordo com ela, atribuem-se níveis máximos de consumo específico de 

energia ou mínimos de eficiência energética de aparelhos e máquinas produzidas ou 

comercializadas no Brasil. O decreto que regulamenta esta Lei, nº 4.059 de 

19/12/2001, instituiu o CGIEE (Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência 

Energética), níveis mínimos de eficiência energética e o Grupo Técnico responsável 

por avaliar a eficiência energética de edificações e criar indicadores técnicos que 

referenciam o consumo de energia. 

Como efeito dos programas e incentivos governamentais, atualmente são ofertadas 

muitas tecnologias eficientes a preços atrativos. Além disso, os reajustes nas tarifas 
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de energia e combustíveis, bem como o controle da inflação contribuíram para tornar 

atrativas as modernizações tecnológicas (PNEf, 2011).  

As projeções do (PDE 2020, 2011) apontam para o aumento do emprego de ações 

de eficiência energética no Brasil, sendo que em 2015 será responsável pela 

redução de 2,5% do consumo de energia elétrica, e em 2020, de 4,5% ou 34 TWh 

evitado, o que corresponde a postergação da construção de uma usina hidrelétrica 

de 7.000 MW (metade da capacidade da usina de Itaipú). 

A Tabela 2.1 apresenta as estimativas de conservação de energia elétrica por setor. 

Tabela 2.1: Conservação de energia elétrica por setor (GWh) – Brasil. Fonte: (PDE 2020, 2011). 

Setor 2015 2020 
2020  (% do 

consumo de energia) 

Industrial 7.360 16.720 4,5% 

Transporte 124 335 9,5% 

Comercial 2.975 6.665 5,1% 

Residencial 2.895 6.790 3,9% 

Outros (público e agropecuário) 1.688 3.610 5% 

Total 15.042 34.120 4,5% 

 

O Plano Nacional de Eficiência Energética, ou PNEf, tem como referência o (PNE 

2030, 2007) e (PDE 2019, 2010). Este plano tem como meta a redução de 10% na 

demanda de energia elétrica para 2030. Desta redução, 5% já se encontram 

contemplados no PNE 2030 por processos autônomos de eficiência energética, e 

pretende-se introduzir mais 5% de redução na demanda com processos induzidos. 

Com o objetivo de alcançar esta meta, o PNEf identifica instrumentos de ação e 

captação de recursos e aperfeiçoamento do marco legal e regulatório do país (PNEf, 

2011). 

Porém, segundo (PEREIRA, 2013), a ausência de uma política pública robusta que 

ofereça facilidade de financiamento e incentivos às empresas representa um dos 

principais gargalos nas ações públicas de eficiência energética no Brasil. Segundo 

(JANNUZZI, 2012 apud PEREIRA, 2013), o PNEf reuniu boas ideias e intenções, 

mas é necessário amarrar as metas de eficiência energética com financiamento e 

ações, enfatizando a necessidade de uma coordenação efetiva do tema no governo 
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federal, além de conectar com mais vigor as políticas voltadas ao clima e a eficiência 

energética. 

Além disso, segundo (PEREIRA, 2013), a principal fonte de recursos para projetos 

de eficiência energética, o PEE, é mal utilizada, uma vez que 60% da verba do PEE 

de cada distribuidora é destinada aos consumidores que pagam tarifa social, que 

segundo (DAMASCENO, 2012 apud PEREIRA, 2013), tornou-se impraticável em 

algumas distribuidoras por estas não possuírem participação expressiva de 

consumidores de baixa renda em sua carteira de clientes. Além disso, no que se 

refere ao restante dos recursos do PEE (40%), o fato de a verba ser gerenciada pela 

distribuidora é questionada por (JANNUZZI, 2012 apud PEREIRA, 2013), uma vez 

que o principal interesse das distribuidoras é aumentar seu faturamento com a 

venda de energia. 

Segundo (PNEf, 2011), os programas governamentais auxiliaram o Brasil a evoluir 

em termos de eficiência energética. Porém, para seguir adiante na evolução, é 

necessário ampliar a abrangência dos programas e criar novas estratégias para 

atrair interessados em medidas de eficiência energética, tornando-as opções 

relevantes à ampliação da oferta de energia no país.   

Neste sentido, este trabalho visa oferecer alternativas, a partir da utilização das 

tecnologias de percepção de uso, que contribuam diretamente com a conservação 

de energia no país, disseminando medidas de eficiência energética.  

2.1 REVISÃO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE PERCEPÇÃO 

DE USO 

A seguir encontram-se citados diversos trabalhos realizados mundialmente que 

utilizam tecnologias de percepção de uso para racionalizar o consumo de energia 

elétrica. 

 

 



2 – Contextualização e Revisão Bibliográfica  31 

 

 

A. Sistema de controle de iluminação a LED baseado na percepção de 

presença e contribuição da luz natural 

O trabalho, realizado por PANDHARIPANDE e CAICEDO (2011), tem o objetivo de 

fazer o controle da iluminação a LED de escritórios, levando em consideração a 

presença e a localização de pessoas na sala monitorada e também a contribuição 

da iluminação natural no ambiente, para obter o máximo de eficiência energética no 

sistema de iluminação. 

Para realizar a detecção de presença num ambiente monitorado foi construída uma 

solução de sensor com tecnologia ultrassônica, utilizando 1 transmissor e 8 

receptores que trabalham com ultrassom. Utilizando técnicas de tratamento de 

sinais, essa solução foi capaz de detectar a presença de pessoas, localizar suas 

posições e traçar suas trajetórias. O número de pessoas detectadas limita-se ao 

número de receptores do conjunto. 

A contribuição da iluminação natural no ambiente é captada por fotocélulas que 

podem ser posicionadas nas luminárias a LED.  

Desta forma, as informações de ocupação e nível da iluminação natural em vários 

locais do ambiente monitorado serviram de entrada para o algoritmo que otimiza o 

nível de dimerização das luminárias LEDs, realizado por PWM (sigla em inglês: 

Modulação por Largura de Pulso). 

Na realização dos testes foi utilizada uma sala de escritório de 4,5m x 3m, e plano 

de trabalho localizado a 2m do teto. Foram consideradas 8 luminárias a LED, cada 

uma com 25 LEDs (5 x 5). Foi assumido o nível de iluminação de 600 lux para locais 

ocupados da sala e 300 lux para locais desocupados. Também foram considerados 

dois cenários: 1 e 2 ocupantes.   

Para o cenário de 1 ocupante no centro da sala, percebeu-se que o nível de 

iluminação foi intensificado no centro da sala e nas áreas próximas às janelas não 

necessitaram de iluminação artificial, devido à contribuição da iluminação natural. 

Variando a localização do ocupante no ambiente foram obtidos diferentes valores de 

economia de energia, variando de aproximadamente 45 a 65%. 



2 – Contextualização e Revisão Bibliográfica  32 

 

 

Considerando o cenário com 2 ocupantes na sala, as economias de energia foram 

estimadas de acordo com fração de tempo que os ocupantes encontram-se no 

ambiente, variando de aproximadamente 55 a 57%.  

B. Sistema de controle de ventilação através da detecção de presença em 

escolas de ensino fundamental 

Este trabalho, realizado por MYSEN et al (2005), teve como objetivo reduzir o 

consumo de energia elétrica no sistema de ventilação de escolas de ensino 

fundamental na Noruega utilizando 3 estratégias: manter constante o volume de 

ventilação do ar (CAV); utilizar um sensor de CO2 para controlar a demanda por 

ventilação (DCV-CO2); utilizar um sensor de presença com tecnologia infravermelha 

para controlar a demanda por ventilação (DCV-IR). 

Nesse trabalho foram inspecionadas 157 salas de aula em 81 escolas na Noruega, 

de 5/3/2002 a 17/6/2002, com o objetivo de determinar o fator de ocupação das 

salas e o horário de utilização das mesmas. Observou-se que a ocupação média nas 

salas é de 22 pessoas e que elas são utilizadas, em média, 4 horas por dia. 

Em seguida, foi realizada uma comparação entre as estratégias que utilizam 

detecção de presença (DCV-CO2 e DCV-IR) e volume de ar constante (CAV), já que 

esta última é utilizada nas escolas norueguesas modernas. 

Segundo o estudo, as economias de energia geradas com a utilização das 

estratégias DCV-CO2 e DCV-IR, em comparação à CAV, variam de acordo com a 

quantidade de horas diárias de utilização. Observa-se que ao aumentar o tempo de 

utilização da sala de aula, aumenta-se o potencial de economia de energia.  

Através de simulação computacional, considerando a utilização da sala de aula de 6, 

10 e 24 horas por dia foram obtidos, respectivamente, os seguintes valores de 

economia de energia para a estratégia DCV-CO2: 50%, 62% e 74%; e para a 

estratégia DCV-IR: 27%, 49% e 68%. 

Observa-se que, no caso estudado, a estratégia DCV-CO2 apresentou melhor 

desempenho devido ao fato de aumentar a ventilação do ambiente quando a taxa de 
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CO2 chegar num limite pré-estabelecido, ao contrário do que acontece com a 

estratégia DCV-IR, pois o sensor de presença PIR aciona a ventilação com apenas 1 

ocupante dentro do ambiente monitorado. 

C. Estudo de redução do consumo de energia no modo stand-by de 

equipamentos domésticos utilizando meios de comunicação e tecnologia 

na Dinamarca 

Este estudo, realizado por GRAM-HANSSEN e GUDBJERG (2006), teve como 

objetivo identificar o impacto da utilização de meios de comunicação e tecnologia 

para diminuir o consumo no modo stand-by de aparelhos eletrônicos utilizados em 

residências. Foi realizado no período de 1 ano em 30 residências da Dinamarca.  

Na primeira fase foram levantados os valores de consumo em stand-by dos 

aparelhos eletrônicos de acordo com a rotina atual dos ocupantes da residência.  

Na segunda fase foram introduzidos elementos de conscientização aos moradores: 

materiais informativos, etiquetas, visitas de um consultor e a possibilidade de 

visualização em tempo real do consumo em stand-by dos aparelhos via website. 

Na última fase foram disponibilizados aos moradores alguns tipos de eliminadores 

de stand-by. 

Foi observado que o consumo em stand-by dos aparelhos eletrônicos domésticos 

corresponde de 2 a 18% do consumo de energia total da residência (carga média de 

67W). Também foi observado que da energia total consumida nos aparelhos 

monitorados, em média, 42% é devido ao modo stand-by e 58% devido ao uso. 

O estudo concluiu que a fase de conscientização foi responsável pela redução de 

um terço do consumo em stand-by em relação à fase de referência, e com a adoção 

dos eliminadores de stand-by mais um terço no consumo de energia foi reduzido em 

relação à fase de referência. Segundo os autores, o consumo em stand-by não foi 

totalmente eliminado com as ações realizadas por questões de falta de interesse dos 

moradores.  
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D. Estudo sobre o potencial de economia de energia de aparelhos em stand-by 

na República Tcheca considerando medidas regulatórias e tecnologia 

Este estudo, realizado por VALENTOVA e KNAPEK (2009), teve como objetivo 

levantar o potencial de economia de energia em aparelhos eletrônicos domésticos 

operando em modo stand-by na República Tcheca, considerando medidas 

regulatórias e emprego de tecnologias. 

Devido à principal contribuição em termos de consumo no modo stand-by, foram 

considerados no estudo aparelhos domésticos relacionados a entretenimento e 

escritório. 

As medidas regulatórias no país apresentam o objetivo de redução de 75% do 

consumo em stand-by até 2020 através da determinação da produção de 

equipamentos domésticos que consomem no máximo 1W no modo fora de operação 

e 2W no modo stand-by. Porém, ao observarem os produtos vendidos nas lojas, os 

autores consideram esta meta difícil de ser atingida somente com a medida 

regulatória. 

Desta forma, foi realizado um levantamento de dados de consumo em stand-by dos 

aparelhos domésticos a partir de estudos realizados anteriormente no país. Também 

foram coletadas informações sobre a vida útil dos dispositivos tecnológicos a serem 

introduzidos e o perfil comportamental das pessoas. Em seguida, foram calculados 

os potenciais de economia de energia para os equipamentos e realizada uma 

análise de viabilidade econômica da implantação dos dispositivos tecnológicos. 

De acordo com o estudo realizado, a utilização de dispositivos tecnológicos 

apresenta um potencial de economia de energia de 31 e 28 kWh/ano para 

equipamentos de entretenimento e escritório, respectivamente. Foi realizado um 

levantamento do custo dos dispositivos tecnológicos, e o resultado foi: 6 EUR (filtro 

de linha), 12 EUR (eliminador de stand-by para equipamentos de entretenimento) e 

10 (eliminador de stand-by para equipamentos de escritório). Desta forma, o custo 

da energia conservada para a utilização dos dispositivos tecnológicos variou de 0,04 
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a 0,08 €/kWh, valores inferiores ao preço médio da energia no país, de 0,17 €/kWh, 

comprovando a vantagem em utilizar tais tecnologias.  

E. Inserção de Eco TVs no mercado mundial 

Segundo (TARR, 2011), fabricantes de equipamentos eletrônicos são pressionados 

pelo mercado a desenvolver produtos cada vez mais eficientes. Desta forma, 

surgiram no mercado as “Eco TVs”, incorporando sensores de presença e botões de 

economia de energia. 

Segundo (VIDEOSOM, 2010), os sensores de presença, através de uma câmera 

acoplada à TV, são capazes de fazer o reconhecimento facial dos usuários. 

Detectando ausência de pessoas no ambiente, a tela da TV é desligada, deixando 

somente o som ligado. Se não houver detecção de presença num tempo pré-

configurado, a TV entra modo stand-by. De acordo com (SONYSTYLE, 2011), estes 

sensores de presença são capazes de reduzir o consumo de energia em até 50%. 

Algumas “Eco TVs” possuem um botão de economia de energia que, ao ser 

acionado pelo usuário, impede o consumo no modo stand-by (SONY, 2011).  

F. Utilização de gerenciador de energia em computadores da FedEx 

Em 2008, segundo (ENERGY STAR, 2011), a empresa FedEx possuía  

aproximadamente 20.000 desktops 24 horas por dia, 7 dias por semana.  

Interessada em cortar custos com consumo de energia elétrica nos escritórios, a 

empresa implantou gerenciador de energia nos seus computadores. Não utilizaram 

nenhum software ou hardware adicional, somente suas ferramentas administrativas 

de tecnologia da informação, por onde criaram o perfil “FedEx Green Power”, e 

configuraram seus computadores de forma remota. 

A configuração deste perfil de gerenciamento de energia criado consistiu em colocar 

o monitor no modo sleep em 20 minutos de inatividade, e o computador, em 45 mim 

de inatividade.  
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Na configuração “FedEx Green Power” percebeu-se que os computadores da 

empresa ficavam no modo sleep durante aproximadamente 16 horas por dia. Desta 

forma, estimou-se que a redução anual de consumo de energia iria gerar uma 

economia de aproximadamente US$ 1 milhão por ano, e reduzir as emissões de CO2 

em 9.500 tCO2/ano.  

G. Estudo sobre a utilização de gerenciador de energia nos computadores da 

Universidade de São Paulo 

Este estudo, realizado por SAIDEL et al (2001), teve o objetivo de levantar o 

potencial de economia de energia elétrica de microcomputadores dotados de 

gerenciador de energia na Universidade de São Paulo, considerando a interferência 

dos usuários. 

Para isso, inicialmente foram monitorados os tempos de ociosidade de 30 

microcomputadores via internet. Em seguida, foram realizadas estimativas de 

potencial de conservação de energia deste conjunto, além da determinação da 

configuração adequada para o tempo de espera do gerenciador de energia dos 

microcomputadores. 

Os potenciais de economia de energia foram estimados para diferentes 

configurações de tempo de espera do gerenciador de energia (1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 

45 e 60 minutos). Obtiveram-se potenciais de economia de energia de 27 a 36%, 

sendo que ao diminuir o tempo de espera do gerenciador, maior é o potencial de 

economia de energia elétrica. 

O tempo de espera adequado para o gerenciador de energia foi analisado ao se 

considerar o número de vezes em que o ocorreu o desacionamento manual do modo 

de economia de energia em menos de um minuto após ter sido acionado. Notou-se 

que este número de desacionamentos é sempre muito pequeno para tempos de 

espera maiores ou iguais a 15 minutos. 
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3 TECNOLOGIAS DE PERCEPÇÃO DE USO 

As tecnologias de percepção de uso são ferramentas capazes de comandar diversos 

equipamentos indispensáveis em nosso dia-a-dia, como computadores, lâmpadas e 

equipamentos elétricos em geral.  

Estas tecnologias têm o objetivo de auxiliar na redução do consumo de energia 

elétrica de vários tipos de cargas nos momentos em que não estão sendo utilizadas, 

ou seja, nos momentos de ociosidade das cargas.  

Basicamente, para identificar os momentos de ociosidade das cargas, estas 

tecnologias procuram perceber quando o usuário se encontra efetivamente fazendo 

uso da respectiva carga. Por este motivo, neste trabalho foi utilizado o termo 

“tecnologia de percepção de uso” para designar as seguintes ferramentas: 

eliminadores de stand-by, gerenciador de energia em computadores e sensores de 

presença. 

Atualmente estas tecnologias estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, 

com perspectivas de promoção de economia de energia e de maior conforto aos 

usuários, garantindo também segurança na utilização. 

A seguir encontram-se apresentados algumas ferramentas com tecnologias de 

percepção de uso, as quais são utilizadas nas análises deste trabalho. 

3.1 SENSORES DE PRESENÇA 

Os sensores de presença são utilizados com o objetivo de racionalizar o consumo 

de energia e promover conforto aos usuários de diversos sistemas.  

O funcionamento é baseado na detecção de um corpo na área controlada e posterior 

comando de um circuito, que por sua vez, aciona uma determinada carga (GUNDIM, 

2007). Para exemplificar, o sensor de presença pode ser utilizado para acionar 

cargas como: sistemas de iluminação, climatização, escadas rolantes, acionamento 

de portas e janelas etc. 
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Os sensores de presença podem ser considerados tecnologias de percepção de 

uso, pois uma carga é acionada quando o sensor detecta a presença de um corpo 

na área controlada por ele e, desta forma, a percepção de uso desta carga é 

intrínseca.  

Os itens a seguir apresentam as tecnologias empregadas nos sensores de presença 

e algumas possibilidades de implantação dos mesmos, itens 3.1.1 e 3.1.2, 

respectivamente. 

3.1.1 Tecnologias 

Os sensores de presença são fabricados com tecnologias diferentes, de forma a 

garantir sua eficácia em diferentes tipos de aplicações. 

Os itens a seguir apresentam as principais tecnologias dos sensores de presença: 

raios infravermelhos passivos (item 3.1.1.1), ultrassônica (item 3.1.1.2) e dual (item 

3.1.1.3). 

3.1.1.1 Raios infravermelhos passivos (PIR) 

Os sensores de presença com tecnologia de raios infravermelhos passivos ou PIR 

(sigla em inglês) detectam a presença de um corpo em movimento através da 

diferença entre o calor emitido pelo corpo e o ambiente. Ele detecta somente 

algumas fontes de energia, tais como o corpo humano. 

Sua área de cobertura é delimitada e o sensor trabalha com linha de visão 

(LEGRAND, 2011a). 

Eles utilizam uma lente Fresnel que permite a distribuição dos raios infravermelhos 

em diferentes zonas, com diferentes longitudes e inclinações, a fim de obter maior 

área e precisão para realizar o controle. Esta tecnologia permite definir com precisão 

a área de cobertura desejada. Possuem também um filtro de luz para aumentar a 

confiabilidade do sistema, evitando falsas detecções causadas por raios solares, e 

também circuitos especiais para evitar interferências com ondas de rádio frequência 

(BTICINO, 2008). 
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Segundo (LEGRAND, 2011a), este tipo de sensor é adequado para aplicações 

como: 

 Salas de computadores, laboratórios, câmaras frigoríficas etc, ou seja, áreas 

com ar-condicionado e grande fluxo de ar; 

 Escritórios fechados, onde o sensor possa ter uma visão clara e direta de 

todo o ambiente; 

 Depósitos, corredores e ambientes com tetos altos; 

 Como substituto de interruptores de parede. 

Existem diversos tipos de sensores com esta tecnologia, possuindo diferentes zonas 

de detecção, áreas de cobertura e projetados para ambientes internos e externos, 

para que possam se adequar a diferentes aplicações. Para ilustrar, a figura 3.1 

apresenta um exemplo deste tipo de sensor. 

 

Figura 3.1: Sensor de presença PIR – Legrand ref. 488 07. Fonte: (LEGRAND, 2011a). 

 

3.1.1.2 Ultrassônica 

Os sensores de presença com tecnologia ultrassônica detectam a presença de um 

corpo através da transmissão de onda sonora, que ao encontrar corpos, retorna ao 

receptor com frequências diferentes. 

Segundo (GUNDIM, 2007), são sensores de movimento volumétricos. Este tipo de 

sensor transmite ondas sonoras no ambiente controlado, e detecta presença quando 

recebe frequências, de corpos em movimento, diferentes da frequência emitida. Este 

tipo de sensor funciona com um transmissor e dois receptores, e transmite ondas de 
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alta frequência, geradas por um oscilador de cristal de quartzo, imperceptível aos 

seres humanos. 

Sensores ultrassônicos não necessitam de visão direta, podendo estar sensíveis 

através de divisórias e portas, porém deve ser instalado em local adequado e 

regulado para evitar detecções fora da área desejada. Segundo (LEGRAND, 2011a), 

sua área de cobertura não tem delimitação clara. 

A eficiência deste tipo de sensor pode ser alterada por fluxo de ar excessivo, além 

de presença de carpetes e materiais anti-acústicos. 

Segundo (LEGRAND, 2011a), este tipo de sensor é adequado para aplicações 

como: 

 Banheiros, pois as ondas ultrassônicas atravessam as divisórias; 

 Salas de reuniões amplas; 

 Áreas fechadas de até 150m2; 

 Áreas de armazenagem; 

 Escritórios abertos com divisórias. 

Existem alguns tipos de sensores com esta tecnologia, normalmente com zonas de 

detecção de 360º e áreas de cobertura de tamanho considerável, ou seja, 150m2. 

Para ilustrar, a figura 3.2 apresenta um exemplo deste tipo de sensor. 

 

Figura 3.2: Sensor de presença ultrassônico – Legrand ref. 488 05. Fonte: (LEGRAND, 2011a). 
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3.1.1.3 Dual 

Os sensores de presença com tecnologia dual combinam as tecnologias PIR e 

ultrassônica, de forma que detectam a presença de pessoas por emissão de calor do 

corpo humano em movimento e diferença de frequência sonora. 

Este tipo de sensor é mais confiável uma vez que aproveita as melhores 

características de cada tecnologia, proporcionando melhor controle de acionamentos 

de cargas nos locais onde sensores de apenas uma tecnologia poderiam causar 

alguma falsa detecção. 

Segundo (GUNDIM, 2007), este tipo de sensor apresenta diversas configurações de 

operação. Operando na configuração padrão, o acionamento da carga é realizado 

quando ambas as tecnologias detectam, simultaneamente, a presença de pessoas, 

mantém a carga acionada enquanto pelo menos uma das tecnologias está 

detectando presença, e somente desconecta a carga quando a área controla é 

desocupada. Dependendo das características da área controlada, é possível alterar 

a configuração padrão.  

Segundo (LEGRAND, 2011a), este tipo de sensor é adequado para aplicações 

como: 

 Salas de aula; 

 Salas de reuniões amplas: 

 Salas de informática; 

 Áreas de que necessitam de precisão de cobertura ou sensibilidade a 

pequenos movimentos. 

Existem diversos tipos de sensores com esta tecnologia, possuindo algumas zonas 

de detecção e áreas de cobertura. Para ilustrar, a figura 3.3 apresenta um exemplo 

deste tipo de sensor. 
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Figura 3.3: Sensor de presença dual – Legrand ref. 488 06. Fonte: (LEGRAND, 2011a). 

 

3.1.2 Implantação 

De acordo com as características do ambiente onde será realizada a implantação de 

sensores de presença, existem diferentes soluções disponíveis para realizar o 

gerenciamento de cargas, como por exemplo, a iluminação. Os itens a seguir 

apresentam as etapas de implantação de aplicações com sensores interruptores, 

segundo a (LEGRAND, 2011b). 

3.1.2.1 Etapa 1: Avaliação das características do ambiente 

O ambiente onde será realizada a implantação do sensor de presença deve ser 

estudado, e as seguintes características devem ser observadas: 

 Área, altura e formato do ambiente; 

 Localização de janelas, portas e paredes; 

 Localização de equipamentos grandes, tais como: armários, prateleiras ou 

outros obstáculos que bloqueiam a visão direta do sensor; 

 Ventiladores e dutos de ar-condicionado; 

 Disponibilidade de iluminação natural. 

3.1.2.2 Etapa 2: Adequação da tecnologia à aplicação 

De posse das características do ambiente estudado, deve-se selecionar a tecnologia 

adequada ao sensor de presença (PIR, ultrassônica ou dual), de acordo com o 

diagrama presente na figura 3.4. 
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Figura 3.4: Fluxograma utilizado na determinação de tecnologia de sensor de presença adequada. 
Fonte: (LEGRAND, 2011a). 
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3.1.2.3 Etapa 3: Projeto e especificação 

Após a seleção da tecnologia correta, deve-se analisar as características do sensor 

de presença, tais como: zona de detecção, área de cobertura e potência máxima 

indutiva e/ou resistiva suportada, adequando o sensor às características do 

ambiente a ser implantado. 

Exemplos de padrões de cobertura de sensores são mostrados pela tabela 3.1. De 

acordo com o tamanho e a forma do ambiente, diversas configurações podem ser 

utilizadas. Para ambientes pequenos, por exemplo, somente um sensor pode ser 

suficiente para controlar a área, mas para ambientes maiores, pode ser necessária a 

utilização de mais de um sensor. Neste caso, a área grande é dividida em zonas, 

cada uma controlada por um sensor, sendo que as diferentes zonas podem 

implantar diferentes tecnologias de sensor, de acordo com suas características. 

Tabela 3.1: Padrões de cobertura dos sensores de presença. Fonte: (LEGRAND, 2011a). 

Tecnologia Montagem/formato 
Zona de 
detecção 

Área de 
cobertura 

PIR Montagem no teto 
(tamanho pequeno) 

360º 25 m
2
 

Montagem no teto 360º 45 m
2
 

Montagem na parede 180º 45 m
2
 

Áreas externas 360º 45 m
2
 

Áreas externas 270º 180 m
2
 

Ultrassônica Montagem no teto 360º 150 m
2
 

Dual Montagem no teto 360º 90 m
2
 

Montagem na parede 180º 90 m
2
 

 

Para exemplificar o emprego da cobertura com duas tecnologias, a figura 3.5 mostra 

um ambiente comercial dividido em três zonas: sala de recepção (1), sala de espera 

(2) e corredor com escada (3). Nas zonas (1) e (2), devido à característica de 

movimentação discreta, foram utilizados sensores de presença dual com cobertura 

de 360º, e na zona (3) foi utilizado sensor de presença PIR, devido à grande 

movimentação de pessoas no local. 
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Figura 3.5: Exemplo de aplicação com sensores de diferentes tecnologias). Fonte: (LEGRAND, 
2011a). 

 

Nesta etapa, deve-se atentar também para características específicas dos sensores, 

tais como: 

 Modo de ocupação: acende ou apaga a iluminação em função da ocupação 

do ambiente; 

 Modo de ausência: apaga a iluminação automaticamente com a ausência de 

ocupação no ambiente, porém a iluminação somente é acionada de forma 

manual; 

 Modo de passagem: este modo apaga a iluminação em 3 minutos caso a 

pessoa que entre no ambiente permaneça nele até no máximo 20 segundos. 

Se ultrapassar este tempo, é respeitado o tempo pré-estabelecido no sensor; 

 Alertas: emite alertas sonoros quando o desligamento da iluminação está 

próximo; 

 Modo de testes: permite verificar e modificar os padrões de cobertura do 

sensor; 
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 Função de luz natural: permite manter a iluminação apagada quando os 

níveis de iluminação natural encontram-se adequados para o ambiente, 

mesmo com a presença de pessoas. 

Estas características estão presentes em alguns sensores de presença, com 

exceção ao modo de ocupação, presente em todos. 

3.1.2.4 Etapa 4: Instalação e comissionamento 

A instalação dos sensores de presença depende do modelo escolhido, podendo ser 

realizada no teto ou na parede. 

A localização do sensor no ambiente controlado deve ser escolhida de forma que o 

mesmo tenha a melhor visão possível da área. 

Os sensores vêm de fábrica com configuração padrão, mas que podem ser 

modificadas através de ferramentas de comissionamento, sendo elas por controle 

remoto, potenciômetro, chave seletora etc. Existe a possibilidade de alteração na 

configuração de tempos de desligamento da iluminação, sensibilidade de sensores 

PIR e ultrassônicos, nível de luminosidade e modos dos sensores. 

3.2 ELIMINADORES DE CONSUMO EM STAND-BY 

Com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica em stand-by de vários 

equipamentos são disponibilizados vários recursos atualmente.  

O consumo em stand-by é caracterizado quando o aparelho não está realizando sua 

principal função, mas encontra-se consumindo energia por não estar desconectado 

da rede elétrica (TANIDES, 2008). 

Segundo (SELINA, 2010), o consumo em stand-by é caracterizado por modos de 

baixo consumo de energia (ou modos de espera), podendo ser classificado nos 

seguintes modos de operação: 

 Modo Off: ocorre quando o aparelho encontra-se energizado mas não oferece 

função alguma ao usuário. Neste modo o aparelho pode não consumir 
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energia (0W) ou estar realizando alguma função interna, tal como executando 

funções de memória etc;  

 Modo Stand-by Passivo: ocorre quando o aparelho não está executando sua 

principal função, mas está em espera para ser acionado pelo usuário, como 

por exemplo, através de um controle remoto. Também ocorre quando o 

aparelho está executando uma função secundária, como apresentando um 

relógio, por exemplo; 

 Modo Stand-by em rede: ocorre quando o aparelho não está executando sua 

principal função, mas está em espera para ser acionado por um comando de 

rede; 

 Modo Stand-by Ativo: ocorre quando o aparelho não está executando sua 

principal função, mas aguarda acionamento por parte do usuário. Este modo 

de operação ocorre em aparelhos com unidades mecânicas, como por 

exemplo em DVDs, nos quais a unidade mecânica encontra-se desligada, 

porém os circuitos eletrônicos estão ligados. Também ocorre em dispositivos 

portáteis quando suas baterias estão sendo carregadas, em amplificadores de 

áudio enquanto aguardam o sinal de áudio ou em decodificadores que ficam 

constantemente recebendo sinal externo. 

Os produtos não dispõem do todos os modos de operação em stand-by devido às 

características específicas de cada produto. Todos os produtos possuem um modo 

de operação em stand-by predominante, o qual será utilizado nas análises do 

trabalho. 

O consumo em stand-by encontra-se bastante presente em residências, 

principalmente nos equipamentos de entretenimento e escritório, e também aparece 

em escolas, escritórios e indústrias. Segundo (TANIDES, 2008), a demanda de 

potência em stand-by varia de 0,5 a 30W, dependendo do equipamento e da 

tecnologia empregada. 

Estudos apontam que o consumo de energia devido ao stand-by em residências 

europeias representa aproximadamente 11% do consumo total da residência, 

desconsiderando equipamentos de aquecimento de ar e água (VALENTOVA e 
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KNAPEK, 2009). Em relação à demanda de potência, varia na faixa de 50 a 110W 

(TANIDES, 2008). 

Devido à crescente inserção de equipamentos com stand-by no mercado mundial, 

existe a tendência de aumento deste consumo. Segundo (EUROPA, 2011), é 

estimado que em 2020 o consumo em stand-by represente 50 TWh/ano na Europa. 

Além disso, segundo (SELINA, 2011), existe uma forte tendência de entrada de 

eletrodomésticos, inclusive da linha branca, controlados por equipamentos 

eletrônicos e com capacidade de comunicar-se com outros, aumentado ainda mais o 

consumo em stand-by da residência.   

Em razão dessa tendência de aumento, vem sendo realizados esforços mundiais 

para a produção de equipamentos com tecnologias mais eficientes que apresentem 

menor demanda de potência em stand-by. Segundo (EIA, 2011), estes esforços 

tiveram início em 1999 com o lançamento do programa “1-Watt Plan” pelo IEA, com 

o objetivo de sensibilizar os países a criarem políticas energéticas para a fabricação 

de produtos cujos consumos não ultrapassem 1W em stand-by. 

Porém, em busca da redução desse consumo, outras ferramentas podem ser 

utilizadas, como a mudança de hábitos de consumo e a utilização de tecnologias 

que tentam eliminar o consumo em stand-by. 

Os eliminadores de stand-by podem ser considerados tecnologias de percepção de 

uso, pois percebem quando os equipamentos elétricos não estão sendo 

efetivamente utilizados por seus usuários (modo stand-by).  

Os itens a seguir apresentam as principais tecnologias que podem ser empregadas 

para auxiliar na redução do consumo de stand-by de diversos equipamentos. 

3.2.1 Controle por equipamento principal 

Neste item são apresentados alguns dispositivos utilizados para reduzir o consumo 

em stand-by de diversos equipamentos, de forma que o controle para acionamento e 

desacionamento destes equipamentos é realizado por um equipamento principal. 
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Como exemplo, o equipamento principal seria um computador e os equipamentos 

controlados seriam seus periféricos. 

3.2.1.1 Plugues e painéis para controle de equipamentos a partir de 

acionamento manual do equipamento principal 

Nestes tipos de dispositivos podem ser plugados o computador e todos os 

periféricos utilizados em conjunto, tais como: monitor, impressora, caixa de som etc. 

Basicamente, ao desligar o computador, todos os periféricos são desligados 

automaticamente, eliminando o consumo em stand-by destes equipamentos. 

Estes plugues e painéis encontram-se no mercado internacional, advindos de vários 

fabricantes. Desta forma, alguns modelos disponíveis são mostrados pelas figuras 

3.6, 3.7 e 3.8. 

 

Figura 3.6: Powerdown Strip – modelo BBSB-PD5 Bye Bye Stand-by (Reino Unido). Fonte: (BYE BYE 
STAND-BY, 2011). 

 

 

Figura 3.7: IntelliPanel – modelo CSIMP 205 One Click (Reino Unido). Fonte: (ONE CLICK, 2011). 
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Figura 3.8: IntelliPlug – modelo DSK 105 One Click (Reino Unido). Fonte: (ONE CLICK, 2011). 

 

Alguns painéis e plugues também realizam o desligamento dos periféricos quando o 

computador entra em modo stand-by, como é o caso do IntelliPlug e IntelliPanel, 

ambos fabricados pela One Click. Segundo o fabricante, a potência em stand-by de 

seus dispositivos não ultrapassa 0,4W, enquanto a potência em modo ativo 

aproxima-se de 1W.  

No mercado, também existem dispositivos compatíveis com notebooks. Nestes, a 

potência é de aproximadamente 0,15W e 1W nos modos stand-by e ativo, 

respectivamente. 

3.2.1.2 Plugues e painéis para controle de equipamentos a partir de 

acionamento por controle remoto do equipamento principal 

Estes plugues ou painéis são utilizados para desligar completamente a televisão e 

seus periféricos através do acionamento do controle remoto da própria televisão. 

Este dispositivo possui um sensor que, depois de configurado, interpreta o sinal 

vindo do controle remoto da televisão. Também realiza medições periódicas de 

potência dos equipamentos a ele conectados, em modo normal de funcionamento e 

stand-by. 

Nos plugues ou painéis devem ser conectados a televisão e seus periféricos, tais 

como: home theather, Blue Ray etc. Além disso, o equipamento possui um terminal 

para plugar equipamentos que devem ficar ligados direto, como por exemplo, 

gravadores de programas de TV. 
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Desta forma, quando a TV e seus periféricos encontram-se funcionando e o usuário 

deseja desliga-los, simplesmente pressiona o botão on/off de seu controle remoto e 

seus equipamentos serão colocados em modo stand-by. O plugue ou painel, por sua 

vez, perceberá a redução de potência requerida e cortará completamente a energia 

elétrica fornecida aos equipamentos. 

Quando o usuário desejar ligar os aparelhos, deve pressionar novamente o botão 

on/off de seu controle remoto.  Desta forma, o plugue ou painel irá liberar energia 

elétrica para os equipamentos, que irão voltam para o modo stand-by. Em seguida, o 

usuário deve proceder normalmente para ligar o equipamento que desejar. 

Os plugues e painéis são fabricados por diversas empresas. As figuras 3.9 e 3.10 

mostram exemplos destes dispositivos. Segundo o fabricante One Click, a demanda 

de potência em stand-by de seus dispositivos é de 0,4W para o IntelliPanel e 0,5W 

para o IntelliPlug, sendo de 1W para ambos em modo ativo. 

 

Figura 3.9: IntelliPlug – modelo TVA106 One Click (Reino Unido). Fonte: (ONE CLICK, 2011). 

 

Figura 3.10: IntelliPlug – modelo TVAIMP 206 One Click (Reino Unido). Fonte: (ONE CLICK, 2011). 
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Além dos dispositivos citados anteriormente, existem opções de plugues que 

controlam somente um equipamento, cujo exemplo encontra-se na figura 3.11.  

 

Figura 3.11: Eliminador de stand-by remoto - Efergy (Reino Unido). Fonte: (EFERGY, 2011). 

 

3.2.2 Controle por dispositivos auxiliares 

Neste item são apresentados alguns dispositivos utilizados para reduzir o consumo 

em stand-by de diversos equipamentos, de forma que o controle para acionamento e 

desacionamento destes equipamentos é realizado por um dispositivo auxiliar.  

3.2.2.1 Plugues acionados por controle remoto 

Esta configuração, mostrada pela figura 3.12, é composta por um soquete e controle 

remoto.  
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Figura 3.12: Conjunto de economia de energia – modelo BBSLP Bye Bye Stand-by (Reino Unido). 
Fonte: (MY GREENER HOME, 2011). 

 

O modo de utilização, ilustrado pela figura 3.13, basea-se em inserir o soquete na 

tomada e o plugue do equipamento eletrônico no soquete. Desta forma, a partir do 

controle remoto é possível desligar completamente o equipamento. 

 

Figura 3.13: Utilização do Conjunto de economia de energia. Fonte: (BYE BYE STAND-BY, 2011). 

 

A partir desta solução é possível adquirir soquetes individuais para outros 

equipamentos, e utilizar o controle remoto para controlar equipamentos eletrônicos 

de até 6 soquetes. Desta forma, é possível ligar/desligar os equipamentos 

individualmente ou todos de uma vez, evitando o consumo em modo stand-by dos 

equipamentos. 
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Segundo o fabricante, a demanda de potência nos soquetes individuais, em modo 

stand-by e ativo, não ultrapassa 0,5W. 

Também é possível adquirir extensões, tais como mostra a figura 3.14, para ligar um 

conjunto de equipamentos eletrônicos num único soquete. 

 

Figura 3.14: Extensão de 4 tomadas – modelo BBSBE4 Bye Bye Stand-by (Reino Unido). Fonte: 
(BYE BYE STAND-BY, 2011). 

 

3.2.2.2 Plugues acionados por interruptor de parede 

Este interruptor é mostrado na figura 3.15. Pode ser fixado em paredes e emite 

sinais de rádio freqüência que controlam um soquete. Tem a função de ligar/desligar 

um equipamento ou um conjunto de equipamentos eletrônicos conectados a um 

soquete.  

A forma de utilização também basea-se na figura 3.13, porém o interruptor substitui 

o controle remoto.  

 

Figura 3.15: Interruptor de corredor – modelo BBSBDS Bye Bye Stand-by (Reino Unido). Fonte: (BYE 
BYE STAND-BY, 2011). 
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3.2.2.3 Plugues acionados por sensor de presença 

Este sensor de presença, mostrado pela figura 3.16, é de tecnologia PIR. Com um 

alcance de 25 metros, pode ser fixado no teto ou em paredes e emite sinais de rádio 

freqüência que controlam um soquete. Tem a função de ligar/desligar um 

equipamento ou um conjunto de equipamentos eletrônicos conectados a um 

soquete.  

Após detectar ausência de pessoas na área controlada, ele desliga os equipamentos 

conectados ao soquete num tempo pré-determinado, configurável de 4 segundos a 5 

minutos, e liga-os novamente assim que detectar presença de pessoas. 

A forma de utilização também basea-se na figura 3.13, porém o sensor de presença 

entra no lugar do controle remoto.  

 

Figura 3.16: Sensor de presença – modelo BBSBMSW Bye Bye Stand-by (Reino Unido). Fonte: (BYE 
BYE STAND-BY, 2011). 

3.2.2.4 Plugues acionados por controlador de energia on-line 

Este controlador de energia on-line é mostrado pela figura 3.17. A partir dele é 

possível ligar/desligar um equipamento ou um conjunto de equipamentos eletrônicos 

conectados a soquetes de forma remota, a partir de um celular ou computador 

conectado à internet. 
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Figura 3.17: Controlador de energia online – modelo BBSOCB Bye Bye Stand-by (Reino Unido). 
Fonte: (BYE BYE STAND-BY, 2011). 

 

A forma de utilização também basea-se na figura 3.13, porém o controlador de 

energia on-line entra no lugar do controle remoto. 

Através da internet, acessando o website do fabricante, é possível comandar 

remotamente vários equipamentos, como: televisor, lâmpadas, rádio, ventilador etc, 

conforme mostra a figura 3.18, e inclusive fazer a programação horária de 

acionamento/desligamentos destas cargas.  
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Figura 3.18: Website do controlador de energia online. Fonte: (BYE BYE STAND-BY, 2011). 

 

3.3 GERENCIADOR DE ENERGIA EM COMPUTADORES 

As ferramentas de gerenciamento de energia da Energy Star permitem colocar 

automaticamente os computadores e seus monitores em modo de economia de 

energia após um período de inatividade. Os mesmos retornam ao modo ativo em 

segundos, assim que detectam a intenção de utilização dos usuários, ao tocarem no 

teclado ou mouse (ENERGY STAR, 2011). 

Estas ferramentas são encontradas, por padrão, nos sistemas operacionais 

Windows e Mac OS, e podem ser utilizadas tanto por usuários individuais, quanto 

empresariais. 

No caso das empresas, cujos computadores operam em rede, é possível realizar 

configurações de gerenciamento de energia através de softwares comerciais ou de 

domínio público, devendo o analista de sistemas atentar para não interferir nas 

atualizações de antivírus e pacotes essenciais a seus sistemas (ENERGY STAR, 

2011). 
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Um exemplo de software comercial para realizar o gerenciamento de energia é o 

Verismic, cujo fabricante é a Aiqon. Este software realiza o controle do consumo de 

energia dos computadores em rede de uma empresa, eliminando o desperdício de 

energia nos períodos de ociosidade e erros do sistema operacional. Basea-se em 

dados como modelo do computador e monitor, taxa de utilização específica por dia e 

tarifa de energia da distribuidora regional. Além disso, confecciona relatórios de 

inventário de software e hardware, realiza projeções de consumo de energia dos 

computadores da rede, analisa a economia de energia e indica quando a empresa 

deve renovar sua rede de computadores, inclusive utilizando a economia de energia 

para bancar o invetimento (AIQON, 2013).   

No caso de usuários individuais também é possível realizar configurações através de 

softwares específicos, porém existe a alternativa de configuração através do próprio 

sistema operacional. Segundo (ENERGY STAR, 2011), para realizar a configuração 

no Windows 7, deve-se seguir os seguintes passos: 

a) Clicar em “Iniciar”; 

b) Selecionar “Painel de controle”; 

c) Escolher a vizualização “Categoria”; 

d) Selecionar “Sistema e Segurança” e em seguida “Opções de energia”; 

e) Escolher “Alterar configurações do plano”; 

f) Estabelecer os tempos para desligar o vídeo e suspender as atividades do 

computador. 

Segundo (ENERGY STAR, 2011), a EPA recomenda a configuração do tempo de 30 

a 60 minutos de inatividade para suspender as atividades do computador, e de 5 a 

20 minutos para desligar o vídeo. 

A tabela 3.2 apresenta a demanda de potência requerida por computadores e 

notebooks nos modos ativo e econômico. 
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Tabela 3.2: Demanda de potência dos equipamentos em modo ativo e econômico, qualificados pela 
Energy Star e outros. Fonte: (ENERGY STAR, 2011). 

Tipo Equipamento 
Energy 
Star (W) 

Outros 
(W) 

Computador 

Monitor em modo ativo 25 32 

Monitor em modo econômico 1 1 

Desktop em modo ativo 46 69 

Desktop em modo econômico 2 3 

Notebook 
Notebook em modo ativo 14 21 

Notebook em modo econômico 1 2 

 

A partir da Tabela 3.2 é possível notar a diferença de demanda de potência entre os 

modos ativo e econômico, e desta forma, ressaltar a importância  da utilização do 

modo econômico nos períodos de inatividade do computador ou notebook. 

Existem no mercado outras ferramentas utilizadas para colocar os computadores em 

modo de economia de energia, como por exemplo o Ecobutton. 

O Ecobutton, mostrado na figura 3.19, é conectado ao computador e ao ser 

pressionado, coloca o equipamento em modo de economia de energia. Desta forma, 

torna-se de fácil acesso ao usuário quando o mesmo ausenta-se da mesa ou 

mesmo atender uma ligação. O computador retorna ao modo ativo quando o usuário 

toca no mouse ou teclado, e em alguns computadores, no botão liga/desliga 

(ECOBUTTON, 2011). 

 

Figura 3.19: Ecobutton. Fonte: (ECOBUTTON, 2011). 
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4 METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS 

TECNOLOGIAS DE PERCEPÇÃO DE USO 

Neste capítulo é apresentada a metodologia criada no trabalho para avaliar o 

impacto do emprego das tecnologias de percepção de uso na eficiência energética e 

também sob o ponto de vista da viabilidade econômica, considerando o setor 

residencial. 

O setor residencial brasileiro é constituído basicamente por cargas de iluminação, 

eletrodomésticos e equipamentos de escritório, entretenimento e condicionamento 

ambiental. Desta forma, o trabalho procura considerar os tipos de cargas mais 

comuns encontrados no mercado para este seguimento, desde que as cargas sejam 

passíveis de utilização de tecnologias de percepção de uso e que sua utilização 

diária não dependa diretamente de fatores climáticos externos, tais como 

temperatura, caso dos aparelhos de ar condicionado e aquecedores que não entram 

no escopo deste trabalho, uma vez que sua utilização depende diretamente da 

temperatura do ambiente, e não somente dos hábitos de consumo dos moradores 

da residencia. No caso das cargas de iluminação não foi considerada a contribuição 

da iluminação natural, uma vez que também é um fator externo e não compreende o 

escopo do trabalho.  

Inicialmente são realizados levantamentos de dados específicos com o objetivo de 

montar um banco de dados de cargas, o qual será utilizado no decorrer do trabalho.  

A metodologia desenvolvida no trabalho será explicada em detalhes a seguir, sendo 

caracterizada pelos itens de “a” a “x”, relacionados no fluxograma representado 

pelas Figuras 4.1 e 4.2, que se encontram no final deste capítulo. 

a) Seleção das cargas e conjunto de cargas residenciais 

Dando início à metodologia, é realizada a seleção das cargas e conjunto de cargas 

residenciais que serão utilizadas nas análises do trabalho. Todas as cargas 

selecionadas devem ser passíveis de utilização de tecnologias de percepção de uso, 

além de sua utilização diária não depender diretamente de fatores climáticos 
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externos. Foram selecionadas as cargas e conjunto de cargas comumente utilizadas 

em residências, porém a metodologia possui a flexibilidade de permitir a inserção de 

outras cargas ou conjunto de cargas que não estejam contempladas no banco de 

dados do trabalho, permitindo inúmeras possibilidades.   

As cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by são aparelhos 

domésticos utilizados individualmente, tais como: televisão, microondas, máquina de 

lavar roupas,  micro system etc. Já as cargas que são utilizadas em conjunto com 

outras e podem dividir o mesmo eliminador de stand-by são chamadas de conjunto 

de cargas. São exemplos de conjuntos de cargas: 

 Televisão e video game; 

 Televisão, decodificador e blu-ray; 

 Televisão, decodificador, home theater system e video game; 

 Monitor + caixa de som + multifuncional + roteador (Desktop). 

As cargas passíveis de utilização de gerenciador de energia são: desktop, monitor 

de computador e notebook. 

Já as cargas passíveis de utilização de sensores de presença são de iluminação. 

Foram utilizadas, como base, lâmpadas fluorescentes compactas de 15 e 23W, ou 

seja, equivalentes a lâmpadas incandescentes de 60W e 100W, respectivamente 

(PHILIPS, 2009). As cargas de iluminação foram montadas e disponibilizadas no 

banco de dados a partir das lâmpadas base, de forma a disponibilizar uma faixa de 

15 a 230W de potência de iluminação, com o objetivo de alcançar a potência 

adequada da maior parte dos ambientes residenciais, além do fato de que os 

sensores de presença utilizados no trabalho suportam no máximo 250W de potência 

indutiva, segundo seus fabricantes. 

As cargas e conjunto de cargas utilizadas no trabalho constam no Anexo A, nas 

tabelas A.1 e A.2. 
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b) Levantamento dos dados das cargas 

Em seguida é realizado o levantamente dos dados das cargas, cujos tipos de dados 

diferem de acordo com a tecnologia de percepção de uso utilizada. 

Para as cargas onde seria possível a implantação de eliminadores de stand-by 

foram levantados, através da base Selina (2011), os dados de demanda de energia 

nos diversos modos de baixo consumo: Modo Off, Modo Stand-by Passivo, Modo 

Stand-by em rede e Modo Stand-by Ativo. Para cada carga foi selecionado o modo 

de baixo consumo predominante no dia, levando em consideração a definição 

destes modos e as recomendações contidas em estudos australianos, (ENERGY 

RATING, 2011), sobre o funcionamento da maioria destes equipamentos.  

Já para as cargas onde seria possível a implantação de gerenciador de energia, 

especificamente computadores e notebooks, foram coletados em (ENERGY STAR, 

2011) os dados de demanda de potência média destes equipamentos em 

funcionamento e stand-by. 

No caso das cargas que utilizam sensores de presença, foram calculadas as 

demandas de potência das cargas disponibilizadas no banco de dados. 

Para todas as cargas selecionadas no trabalho, foi levantado o tempo de utilização 

diária segundo dados de três concessionárias de energia elétrica brasileiras. 

O levantamento de dados de todas as cargas e conjunto de cargas utilizada no 

trabalho consta no Anexo B, nas tabelas B.1, B.2 e B.3. 

c) Aplicação das tecnologias de percepção de uso nas cargas e conjunto de 

cargas 

Em seguida é realizada a aplicação das tecnologias de percepção de uso nas 

cargas e conjunto de cargas. Para cada carga e conjunto de carga são atribuídas as 

tecnologias de percepção de uso adequadas, tomando como referência alguns 

modelos de eliminadores de stand-by e sensores de presença encontrados no 

mercado, bem como as ferramentas da Energy Star para realização do 
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gerenciamento de energia nos computadores. As tecnologias de percepção de uso 

utilizadas em cada caso encontram-se no Anexo C (banco de dados do trabalho), 

onde são chamadas de “Medidas Eco” (Medidas de Economia de Energia). 

d) Levantamento de dados das tecnologias de percepção de uso 

Depois é realizado o levantamento de dados das tecnologias de percepção de uso.  

Para os eliminadores de stand-by aplicados às cargas e conjunto de cargas, são 

levantados os seguintes dados: demanda de potência quando a carga está no modo 

ativo e em stand-by e preço médio de mercado, convertido para R$ de acordo com 

(BCB, 2012) (consta no Anexo B, tabela B.4).  

Para os sensores de presença utilizados são levantados: demanda de potência do 

sensor, demanda máxima da carga indutiva suportada, temporização, tipo, cobertura 

e preço médio de mercado (consta no Anexo B, tabela B.5).  

No caso do gerenciador de energia, como a ferramenta da Energy Star utilizada já 

se encontra por padrão nos sistemas operacionais Windows e Mac OS, o custo de 

aquisição é nulo e não existem demandas de potência associadas.  

O detalhando das cotações de preço realizadas para cada tecnologia de percepção 

de uso constam no Anexo B, tabela B.6, bem como o preço médio de cada 

tecnologia, o qual foi utilizado no trabalho. 

e) Gerenciador de energia ou sensor de presença? Diferenciação da 

metodologia frente à utilização de diferentes tipos de tecnologias de 

percepção de uso. 

Neste item a metodologia traz um tratamento diferenciado para os diferentes tipos 

de tecnologia de percepção de uso, com o objetivo de criar outras variáveis 

analíticas para compor o banco de dados do trabalho. 

Desta forma somente se a carga for passível da utilização de gerenciador de energia 

ou sensor de presença, a metodologia as direciona para o item “f”, criando variáveis 
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denominadas “perfis de funcionamento das cargas”, e em seguida são direcionadas 

para o item “g”, criando as variáveis “cenários de utilização das cargas”. 

Já no caso das cargas passíveis da utilização de eliminadores de stand-by, a 

metodologia as leva direto ao item “g”. 

O motivo desta diferenciação é explicado no próximo item. 

f) Criação de perfis de funcionamento das cargas 

Para as cargas e conjunto de cargas que utilizam gerenciador de energia ou sensor 

de presença foram criados diferentes perfis de tempo de funcionamento das cargas, 

uma vez que estas cargas não permanecem energizadas 24 horas por dia, sendo 

desligadas pelo próprio usuário nos momentos em que o mesmo julga 

desnecessária sua utilização, como por exemplo, a iluminação do quarto na hora de 

dormir, o computador da residência na hora que o usuário sai para trabalhar etc.  

Desta forma, foram criados três perfis de tempo de funcionamento das cargas: 6, 8 e 

10 horas, com o objetivo de tentar reproduzir da melhor forma possível os diferentes 

comportamentos dos usuários com relação ao tempo em que eles deixam essas 

cargas em funcionamento durante o dia.  

No caso das cargas onde podem ser utilizados eliminadores de stand-by, esta 

diferenciação por perfil de funcionamento das cargas não é factível, uma vez que 

este tipo de carga permanece energizada 24 horas por dia, como por exemplo, a 

televisão, micro-ondas, multifuncional etc. 

g) Criação de cenários de utilização das cargas 

Para todos os tipos de tecnologias de percepção de uso presentes no trabalho, 

foram criados diferentes cenários de utilização das cargas. Esta diferenciação por 

cenários tem o objetivo de realizar uma análise de sensibilidade dos tempos de 

utilização das cargas fornecidos pelas concessionárias de energia elétrica. 

Desta forma, os cenários de utilização das cargas são: 
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 Cenário A: 
pdr pdr

Conc Z Conc ZT xT  (tempo mínimo)     (1) 

 Cenário B: pdr

Conc ZT
 
(tempo padrão)       (2) 

 Cenário C: 
pdr pdr

Conc Z Conc ZT xT
 
(tempo máximo)     (3) 

onde: 

pdr

Conc ZT : Tempo padrão de utilização diária da carga, fornecido pela concessionária de 

energia elétrica Z, em [h/dia]. 

x: variação definida para análise de sensibilidade, em [%]. 

O percentual de variação (x%) utilizado no trabalho foi de 50%. Este valor foi 

atribuído por analogia realizada com um estudo chamado Casa Eficiente 

(LAMBERTS et al, 2010). Este estudo realizou simulações de consumo de energia 

elétrica residencial, considerando dois tipos de família. Para a “família consciente” o 

consumo de energia elétrica calculado foi de 306,84 kWh/mês, e para a “família 

sbanja”, de 923,12 kWh/mês. Ao calcular a média desses consumos, é obtido 

614,98 kWh/mês. Fazendo uma analogia com o presente trabalho, a “família 

consciente” corresponde ao Cenário A, a média dos consumos corresponde ao 

Cenário B e a “família sbanja” corresponde ao Cenário C. Desta forma, realizando os 

cálculos da diferença percentual entre o consumo mínimo e máximo com a média, é 

obtido 50%.  

h) Cálculo do tempo de ociosidade 

Em seguida para todas as cargas selecionadas no trabalho, considerando os 

diferentes perfis de funcionamento e cenários de utilização, é realizado o cálculo do 

tempo de ociosidade das cargas. 

Para as cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by, o tempo de 

ociosidade foi calculado de acordo com a equação (4), e para as cargas passíveis 

de utilização de gerenciador de energia e sensores de presença, o cálculo é 

realizado de acordo com a equação 5. 
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  , ,24O Util

Cen X Conc Z Cen X Conc Z
T T

 

(4) 

 
  , , , ,

O Util

Cen X Perf Y Conc Z Perf Cen X Perf Y Conc Z
T T T

 

(5) 

onde: 

,

O

Cen X Conc ZT : Tempo de ociosidade da carga, diferenciado por cenário de tempo de 

utilização das cargas X e concessionária de energia elétrica Z, em [h/dia]. 

,

Util

Cen X Conc ZT : Tempo de utilização da carga, diferenciado por cenário de tempo de 

utilização das cargas X e concessionária de energia elétrica Z, em [h/dia]. 

, ,

O

Cen X Perf Y Conc ZT : Tempo de ociosidade da carga, diferenciado por cenário de tempo 

de utilização das cargas X, perfil de tempo de funcionamento da carga Y e 

concessionária de energia elétrica Z, em [h/dia]. 

PerfT : Perfil de tempo de funcionamento da carga, em [h/dia]. 

, ,

Util

Cen X Perf Y Conc ZT : Tempo de utilização da carga, diferenciado por cenário de tempo de 

utilização das cargas X, perfil de tempo de funcionamento da carga Y e 

concessionária de energia elétrica Z, em [h/dia]. Nesta expressão o tempo de 

utilização foi diferenciado por perfil de tempo de funcionamento da carga Y para 

seguir a lógica de cálculo, porém o valor é constante para todos os perfis, uma vez 

que os dados de tempo de utilização das cargas fornecidos pelas concessionárias 

não variam com o perfil. 

Neste trabalho o tempo de ociosidade é considerado como o intervalo de tempo em 

que o equipamento permanece fora de operação pela ação da tecnologia de 

percepção de uso. Já o tempo de espera é considerado como o intervalo de tempo 

em que a tecnologia de percepção de uso aguarda para tirar o equipamento de 

operação. Desta forma, foi considerado que o tempo de espera se encontra 

embutido no tempo de funcionamento do equipamento, uma vez que nesse intervalo 

de tempo o mesmo ainda encontra-se em pleno funcionamento. 
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i) Cálculo do consumo evitado de cada carga e conjunto de cargas 

Em seguida é realizado o cálculo do consumo evitado de cada carga e conjunto de 

cargas. Os cálculos de consumo evitado de energia elétrica são realizados 

individualmente para cada carga, mesmo que esta carga pertença a algum conjunto 

de cargas. Posteriormente, o consumo evitado de um conjunto de cargas será obtido 

pela contribuição dos consumos evitados de cada carga. 

No caso das cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by, o consumo 

evitado é calculado conforme mostra a equação 6. No caso de conjunto de cargas, 

que utiliza o mesmo eliminador de stand-by, como o consumo evitado é primeiro 

calculado individualmente para cada carga, a demanda de potência do eliminador de 

stand-by é dividida igualmente entre os aparelhos do conjunto para fins de cálculo. 

 
   

  

    
 

ElimStd

Cen X Conc Z EqStb ElimStb

O O O

CenX ConcZ Stb CenX ConcZ ElimStb CenX ConcZ ElimFunc

CE consumoemstandby evitado no equipamento C C

T P T P T P

,

, , ,

 

24
  (6) 

onde: 

ElimStd

Cen X Conc ZCE , : Consumo evitado da carga devido à utilização de Eliminadores de 

Stand-by, no cenário de tempo de utilização X e dados da concessionária de energia 

Z, em [Wh/dia]; 

EqStb
C : Consumo no modo stand-by do equipamento, em [Wh/dia]; 

E StbC lim : Consumo do eliminador de stand-by, em [Wh/dia]; 

StbP : Demanda de potência da carga em stand-by predominante, em [W]; 

ElimStbP : Demanda de potência do Eliminador de Stand-by (carga em stand-by), em 

[W]; 
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ElimFunc
P : Demanda de potência do Eliminador de Stand-by (carga em 

funcionamento), em [W]. 

Já no caso das cargas passives de utilização de gerenciador de energia, o consumo 

evitado é dado pela equação 7. 

 
   

  

 

, ,

, , , ,

 GerencEneg

CenX PerfY ConcZ EqFuncOci EqStbOci

O O

CenX PerfY ConcZ CompFunc CenX PerfY ConcZ CompStd

CE consumoevitado noequipamento C C

T P T P
 (7) 

onde: 

, ,

GerencEneg

CenX PerfY ConcZCE : Consumo evitado da carga devido à utilização de Gerenciador de 

Energia, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e 

dados da concessionária de energia Z, em [Wh/dia]; 

EqFuncOci
C : Consumo do equipamento em funcionamento no tempo ocioso, em 

[Wh/dia]; 

EqStbOci
C : Consumo do equipamento em stand-by no tempo ocioso, em [Wh/dia]; 

CompFunc
P : Demanda de potência da carga em funcionamento, em [W]; 

CompStd
P : Demanda de potência da carga em stand-by, em [W]; 

No caso das cargas passives de utilização de sensores de presença, o consumo 

evitado é dado pela equação 8. 

 
   



   

, ,

, ,  24  

Sensor

CenX PerfY ConcZ

O

IlAmbOci Sensor CenX PerfY ConcZ Ilum sensor

CE consumoevitadoda iluminação noambiente

C C T P P
 (8) 

onde: 
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, ,

Sensor

CenX PerfY ConcZCE : Consumo evitado da carga devido à utilização de Sensor de 

Presença, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y 

e dados da concessionária de energia Z, em [Wh/dia]; 

IlAmbOci
C : Consumo da iluminação do ambiente no tempo ocioso, em [Wh/dia]; 

SensorC : Consumo do sensor de presença, em [Wh/dia]; 

IlumP : Demanda de potência da carga de iluminação, em [W]; 

Sensor
P : Demanda de potência do sensor de presença, em [W]. 

Até o momento foram calculados individualmente os consumos evitados de cada 

carga. Se a carga for individual, ela permanece com o valor previamente encontrado. 

Mas se for um conjunto de cargas, o consumo evitado deste conjunto será 

equivalente à soma das contribuições individuais das cargas que compõe o 

conjunto, sempre diferenciando por cenário de tempo de utilização das cargas, 

dados das concessionárias de energia elétrica e perfil de tempo de funcionamento 

das cargas (quando aplicável). 

Para todos os cálculos de consumo de energia elétrica evitado da carga ou conjunto 

de cargas, se o valor numérico resultante for negativo, o consumo evitado passa a 

ser nulo. Para os casos em que o consumo evitado de energia elétrica for nulo, não 

existe a vantagem de utilizar a tecnologia de percepção de uso. 

j) Banco de dados do trabalho 

Neste momento, todas as informações previamente coletadas já foram processadas 

de acordo com os itens anteriormente explicados. Desta forma, o banco de dados 

que será utilizado no trabalho encontra-se concluído, sendo apresentado no Anexo 

C, tabelas C.1, C.2 e C.3. 
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k) Seleção do modelo residencial para estudo de caso 

Em seguida, com o objetivo de dar seguimento à metodologia desenvolvida no 

trabalho e colher seus resultados, é selecionado um modelo residencial qualquer 

para estudo de caso, como por exemplo: casa de 3 dormitórios, apartamento de 2 

dormitórios, etc. 

l) Inserção das cargas e/ou conjunto de cargas desejadas 

Com a residência de exemplo escolhida, é realizada a inserção das cargas e/ou 

conjunto de cargas desejadas, considerando as cargas previamente analisadas, 

presentes no banco de dados montado no trabalho. 

No caso da iluminação, a carga adequada para cada cômodo foi levantada por meio 

de simulação no software Softlux 2.2 (ITAIM, 2011), considerando os requisitos 

luminotécnicos da norma NBR 5413 (ABNT, 1992). Os resultados das simulações 

realizadas apontam a demanda de potência de iluminação adequada para cada 

cômodo e, desta forma, foi atribuído a cada cômodo a potência de iluminação 

presente no banco de dados mais próxima à simulada.   

m)  Cálculo do consumo evitado desagregado da residência 

Em seguida, é realizado o cálculo do consumo evitado desagregado da residência, 

conforme mostram as equações 9, 10 e 11. 

 

 


 
  
 


n
Res Elim Std Elim Std

Cen X Conc Z Cen X Conc Z

i

CE CE, ,

1

30 1000   (9) 

 

 


 
  
 


n
ResGerencEneg GerencEneg

Cen X Perf Y Conc Z Cen X Perf Y Conc Z

i

CE CE, , , ,

1

30 1000

 

(10) 

 

 


 
  
 


n
Res Sensor Sensor

Cen X Perf Y Conc Z Cen X Perf Y Conc Z

i

CE CE, , , ,

1

30 1000  (11) 
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onde: 

Res ElimStd

Cen X Conc ZCE ,
: Consumo evitado na residência de exemplo devido à utilização de 

Eliminadores de Stand-by, no cenário de tempo de utilização X e dados da 

concessionária de energia Z, em [kWh/mês]; 

ResGerencEneg

Cen X Perf Y Conc ZCE , ,
: Consumo evitado na residência de exemplo devido à utilização de 

Gerenciador de Energia, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de 

funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z, em [kWh/mês]; 

ResSensor

Cen X Perf Y Conc ZCE , , : Consumo evitado na residência de exemplo devido à utilização de 

Sensores de Presença, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de 

funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z, em [kWh/mês]. 

n) Cálculo do consumo evitado agregado da residência 

Posteriormente é realizado o cálculo do consumo evitado agregado da residência, 

conforme mostra a equação 12. 

 
  

TotalRes ResElimStd Res Res

  ,    , , , , , ,

GerencEneg Sensor

Cen X Perf Y Conc Z Cen X Conc Z Cen X Perf Y Conc Z Cen X Perf Y Conc ZCE CE CE CE
 

(12) 

onde: 

TotalRes

  ,    ,Cen X Perf Y Conc ZCE : Consumo evitado agregado na residência de exemplo devido à 

utilização de todas as tecnologias de percepção de uso, no cenário de tempo de 

utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da concessionária de 

energia Z, em [kWh/mês]. 

Em seguida são realizadas duas atividades em paralelo: avaliação do impacto da 

inserção das tecnologias de percepção de uso na eficiência energética (item “o”) e 

análise de viabilidade econômica (item “s”), uma vez que ambas utilizam os 

resultados obtidos no cálculo do consumo evitado da residência. 
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o) Avaliação do impacto da inserção das tecnologias de percepção de uso na 

eficiência energética 

Um dos objetivos da metodologia é realizar a avaliação do impacto da inserção das 

tecnologias de percepção de uso na eficiência energética do setor residencial, em 

termos de demanda de potência evitada e redução de emissões de GEEs. Esta 

avaliação é possível pela realização dos itens “p”, “q” e “r” da metodologia. 

p) Levantamento do número de residências similares 

Inicialmente é levantado o número de residências similares ao modelo residencial 

utilizado na análise.  

Esse número de residências similares pode ser obtido em (IBGE, 2013) para 

qualquer região do Brasil, ou mesmo para o país todo, dependendo da abrangência 

da análise que deve ser realizada. 

q) Cálculo da redução de emissões 

Em seguida, é realizado o cálculo da redução de emissões de GEE no conjunto de 

residências similares, de acordo com a equação 13.  

 
 

Conj Res Total Res

Cen X Perf Y Conc Z Cen X Perf Y Conc SIN Re iZ sS mFE NRE CE  ,    ,   ,    , 12 1000
 

(13) 

onde: 

Conj Res

Cen X Perf Y Conc ZRE   ,    , : Redução de emissões de GEE (tCO2 equivalentes) no conjunto de  

residências similares devido à utilização de todas as tecnologias de percepção de 

uso, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e 

dados da concessionária de energia Z, em [tCO2/ano]. 

SINFE : Fator de emissão de CO2 pela geração de energia elétrica do Sistema 

Interligado Nacional, em [tCO2/MWh]. 

Res Sim
N : Número de residências similares ao modelo residencial de análise. 
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O fator de emissão de CO2 é calculado com base nos conceitos de margem de 

operação e margem de construção. A margem de operação é definida pelo conjunto 

de usinas existentes e visa avaliar a contribuição das usinas que seriam 

despachadas na ausência de atividades de projeto. A margem de construção se 

refere aos empreendimentos cujas construções poderão ser afetadas com a 

implementação de atividades de projeto, ou seja, visa avaliar a contribuição das 

usinas que seriam construídas caso o projeto não existisse. 

Desta forma, o fator de emissão foi calculado aplicando os fatores de ponderação 

padrão sugeridos por (Recicle Carbono, 2012) de 0,5 para cada margem, no ano 

base de 2011, aos dados fornecidos pelo (MCT, 2012). Desta forma, obteve-se o 

valor de 0,1988 tCO2/MWh para o fator de emissão de CO2 do SIN. 

r) Cálculo da demanda de potência evitada 

Em seguida, é realizado o cálculo da demanda de potência evitada no conjunto de 

residências similares, de acordo com a equação 14.  

 
 

Total Res

Cen X Perf Y Conc ZConj Res

RCen X Perf Y Conc Z

mes

es Sim

CE
NDE

h

  ,    ,

  ,    , 1 1000

  
(14) 

onde: 

Conj Res

Cen X Perf Y Conc ZDE   ,    , : Demanda evitada no conjunto de residências similares devido à 

utilização de todas as tecnologias de percepção de uso, no cenário de tempo de 

utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da concessionária de 

energia Z, em [MW]. 

mesh : Número de horas no mês, igual a 30 multiplicado por 24, uma vez que o 

consumo evitado de energia é dado em kWh/mês. 

Desta forma, a parte da metodologia que realiza a avaliação do impacto da inserção 

das tecnologias de percepção de uso na eficiência energética do setor residencial 

está concluída. A seguir é descrita a outra atividade em paralelo, referente ao estudo 

de viabilidade econômica. 
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s) Estudo de viabilidade econômica 

O outro objetivo da metodologia é realizar um estudo de viabilidade econômica da 

implantação de tecnologias de percepção de uso no modelo residencial. Esta 

avaliação é possível pela realização dos itens “t”, “u”, “v”, “w”, “x” e “y” da 

metodologia. 

t) Levantamento do custo da implantação das tecnologias de percepção de 

uso 

Inicialmente é levantado o custo da implantação das tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial. Vale ressaltar que para os casos em que o resultado do 

cálculo do consumo evitado de energia foi nulo, não será considerado o custo de 

implantação da tecnologia de percepção de uso correspondente, uma vez que a 

mesma não será implantada para tal caso no modelo residencial.   

O cálculo do custo desagregado de implantação das tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial é realizado conforme mostram as equações 15 e 16. Vale 

ressaltar que o custo da implantação do gerenciador de energia nos computadores é 

nulo, uma vez que as ferramentas da Energy Star já se encontram instaladas nos 

sistemas operacionais. 

 


n

Res ElimStd

Cen X Conc Z ElimStd

i

Custo Custo
,

1  
(15) 

 


n

ResSensor

Cen X Perf Y Conc Z Sensor

i

Custo Custo
, ,

1  
(16) 

onde: 

Res ElimStd

Cen X Conc ZCusto , : Custo de aquisição dos eliminadores de stand-by no modelo 

residencial, no cenário de tempo de utilização X e dados da concessionária de 

energia Z, em [R$]. 
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ElimStdCusto : Custo de aquisição do eliminador de stand-by adequado para cada 

carga ou conjunto de cargas, em [R$]. Vale ressaltar, que se o consumo evitado na 

carga ou conjunto de carga no cenário de tempo de utilização X e dados da 

concessionária de energia Z for 0, este custo será nulo. 

ResSensor

Cen X Perf Y Conc ZCusto , ,
: Custo de aquisição dos sensores de presença para o modelo 

residencial, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y 

e dados da concessionária de energia Z, em [R$]; 

SensorCusto : Custo de aquisição do sensor de presença adequado para cada carga, 

em [R$]. Vale ressaltar, que se o consumo evitado na carga no cenário de tempo de 

utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da concessionária de 

energia Z for 0, este custo será nulo. 

Posteriormente é realizado o cálculo do custo agregado de implantação das 

tecnologias de percepção de uso no modelo residencial, conforme mostra a equação 

17. 

 
 

TotalRes ResElimStd Res

  ,    , , , ,

Sensor

Cen X Perf Y Conc Z Cen X Conc Z Cen X Perf Y Conc ZCusto Custo Custo
 

(17) 

onde: 

TotalRes

  ,    ,Cen X Perf Y Conc ZCusto : Custo agregado na residência de exemplo devido à aquisição 

de todas as tecnologias de percepção de uso, no cenário de tempo de utilização X, 

perfil de tempo de funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z, em 

[R$]. 

A partir deste ponto, a metodologia traz duas opções de valor da energia elétrica 

com o objetivo de dar seguimento ao estudo de viabilidade econômica. São 

utilizados os valores do CME (Custo Marginal de Expansão) (item “u”) e os valores 

das tarifas de energia das concessionárias de energia elétrica utilizadas no trabalho 

(item “v”). Com a utilização dos dois tipos de valores para a energia, o item “w” traz o 
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detalhamento dos cálculos do custo evitado devido ao consumo evitado de energia 

elétrica. 

u) Valor da energia: Custo Marginal de Expansão do setor elétrico (CME) 

O estudo de viabilidade econômica baseado no CME, que representa o custo 

esperado para expansão do parque de geração de energia elétrica (EPE, 2011), 

considera o ponto de vista do investidor em infraestrutura do setor elétrico. Desta 

forma, a implantação das tecnologias de percepção de uso seria uma medida de 

eficiência energética custeada pelo investidor em infraestrutura, que teria o objetivo 

de reduzir a necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro.  

O valor do CME utilizado no trabalho foi de 102 R$/MWh, dado extraído de (EPE, 

2011) e que consta em (PDE 2021, 2012). 

v) Valor da energia: Tarifas de energia das concessionárias de energia elétrica 

O estudo de viabilidade econômica baseado nos valores das tarifas de energia 

elétrica considera o ponto de vista do consumidor, ou seja, do morador da 

residência, uma vez que a aquisição das tecnologias de percepção de uso seria 

realizada por ele e o investimento deveria ser amortizado com a economia na conta 

de energia gerada pela adoção de medidas de eficiência energética. 

Os valores de tarifa de energia elétrica utilizados no trabalho encontram-se na tabela 

4.1, onde nestes já se encontram embutidos os tributos ICMS, PIS/PASEP e 

COFINS.  

Estes valores foram obtidos através do método de cálculo que consta em (ANEEL, 

2008), onde levam-se em consideração as tarifas de energia elétrica1 e as alíquotas 

dos tributos citados no parágrafo anterior, de forma que foram utilizadas as alíquotas 

dos tributos PIS/PASEP e COFINS correspondentes ao mês de maio de 2013. 

                                            
1
 Tarifas de energia elétrica das concessionárias: AES Eletropaulo, EDP Bandeirante e Elektro, cujos 
períodos de vigência são respectivamente: 24/01/2013 a 03/07/2013, 24/01/2013 a 22/10/2013 e 
24/01/2013 a 26/08/2013 (ANEEL, 2013). 



4- Metodologia para avaliação da implantação das tecnologias de percepção de uso 77 

 

 

Ainda, no caso das tarifas apontadas para o subgrupo “residencial baixa renda” foi 

utilizada uma média das diversas faixas tarifárias (até 30kWh, 31 a 100kWh, 101 a 

220kWh e mais de 221kWh), uma vez que no presente trabalho não é realizada a 

estimativa do consumo total de energia na residência estudada e, portanto, não é 

possível diferenciar a tarifa por faixa de consumo.  

Tabela 4.1: Tarifas de energia elétrica com tributos utilizadas no trabalho. Concessionárias: AES 
Eletropaulo (A), EDP Bandeirante (B) e Elektro (C). 

Subgrupo 
Concessionária A 

(R$/MWh) 
Concessionária B 

(R$/MWh) 
Concessionária C 

(R$/MWh) 

Residencial 
(B1) 

277,72 333,56 335,04 

Residencial 
Baixa Renda 

188,59 227,71 229,88 

 

w) Cálculo do custo evitado decorrente do consumo de energia elétrica 

evitado 

Em seguida, tanto para o estudo de viabilidade que considera o CME, quanto as 

tarifas de energia elétrica, é calculado o custo evitado decorrente do consumo de 

energia elétrica evitado pela implantação das tecnologias de percepção de uso. As 

equações 18, 19 e 20 apresentam o custo evitado desagregado por tecnologia de 

percepção de uso, e a equação 21, o custo evitado agregado. 

 


Res ElimStd Res ElimStd

Cen X Conc Z Energ Cen X Conc ZCustoE V CE, , (11000)
 

(18) 

 


ResGerencEneg ResGerencEneg

Cen X Perf Y Conc Z Energ Cen X Perf Y Conc ZCustoE V CE, , , , (11000)
 

(19) 

 


ResSensor ResSensor

Cen X Perf Y Conc Z Energ Cen X Perf Y Conc ZCustoE V CE, , , , (11000)
 

(20) 

 
  

TotalRes

  ,    ,

ResElimStd Res Res

, , , , ,

Cen X Perf Y Conc Z

GerencEneg Sensor

Cen X Conc Z Cen X Perf Y Conc Z Cen X Perf Y Conc Z

CustoE

CustoE CustoE CustoE
 

(21) 
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onde: 

Energ
V : Valor da energia elétrica, que conforme o caso é o CME ou a tarifa de energia 

elétrica livre de impostos, em [R$/MWh]; 
 

Res ElimStd

Cen X Conc ZCustoE ,
: Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de Eliminadores de Stand-by, no cenário 

de tempo de utilização X e dados da concessionária de energia Z, em [R$/mês]; 

ResGerencEneg

Cen X Perf Y Conc ZCustoE , , : Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de Gerenciador de Energia, no cenário 

de tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da 

concessionária de energia Z, em [R$/mês]; 

ResSensor

Cen X Perf Y Conc ZCustoE , , : Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de Sensores de Presença, no cenário de 

tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e dados da 

concessionária de energia Z, em [R$/mês]. 

Cen X Perf Y Conc ZCustoETotalRes

  ,    , : Custo evitado na residência de exemplo devido ao consumo 

evitado de energia elétrica com a utilização de todas as tecnologias de percepção de 

uso, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de funcionamento Y e 

dados da concessionária de energia Z, em [R$]. 

x) Cálculo do tempo de retorno do investimento  

Posteriormente é realizado o cálculo do tempo de retorno do investimento através de 

payback simples, considerando tanto o ponto de vista do consumidor (valor das 

tarifas de energia), como do investidor em infraestrutura (valor do CME). Este cálculo 

é mostrado pela equação 22. 

 



TotalRes

  ,    ,

  ,    , TotalRes

  ,    ,

(1 12)
Cen X Perf Y Conc ZInv

Cen X Perf Y Conc Z

Cen X Perf Y Conc Z

Custo
R

CustoE
 

(22) 
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onde: 

  ,    ,

Inv

Cen X Perf Y Conc ZR : Tempo de retorno do investimento da implantação das tecnologias 

de percepção de uso, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de 

funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z, em [anos]. 

y) Cálculo do CEE 

Com o objetivo de aprimorar o estudo de viabilidade econômica, também foi 

realizado o cálculo do CEE (Custo da Energia Economizada). 

O CEE leva em consideração a vida útil dos equipamentos, porém ao realizar a 

pesquisa sobre a vida útil de cada tecnologia de percepção de uso, a única 

informação disponível foi um relato verbal do fabricante de sensores de presença 

Bticino a respeito da existência de edificações cujos sensores encontram-se 

instalados e em funcionamento há mais de 10 anos, sendo que os mesmos não 

apresentaram a necessidade de substituição neste período.  

Diante desse relato e da falta de informações concretas, foi estabelecido um período 

de análise para o trabalho, correspondente a 5, 7, 10 e 12 anos de vida útil das 

tecnologias de percepção de uso.   

Desta forma, o CEE é calculado de acordo com a equação 23 (FADIGAS, 2013). 

 

TotalRes

  ,    ,

  ,    , TotalRes

  ,    ,

(i,n) (1000)
Cen X Perf Y Conc ZTotal

Cen X Perf Y Conc Z

Cen X Perf Y Conc Z

Custo
CEE FRC

CE
 

(23) 

onde: 

  ,    ,

Total

Cen X Perf Y Conc ZCEE : Custo da Energia Economizada pela implantação das tecnologias 

de percepção de uso, no cenário de tempo de utilização X, perfil de tempo de 

funcionamento Y e dados da concessionária de energia Z, em [R$/MWh]. 
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FRC(i,n): Fator de recuperação do capital, sendo que i é a taxa de desconto, 

considerada de 1% ao mês, e n é o tempo de vida útil dos equipamentos, em 

[meses]. 

Desta forma, a parte da metodologia que realiza estudo de viabilidade econômica 

está concluída. 

As figuras 4.1 e 4.2 apresentam o fluxograma da metodologia criada, seguido da 

explicação de tal metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.1: Fluxograma da metodologia criada (parte 1). 
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Figura 4.2: Fluxograma da metodologia criada (parte 2). 
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5 ESTUDOS DE CASO 

No trabalho foram realizados alguns estudos de caso com o objetivo de demonstrar 

a metodologia criada, obtendo os resultados do impacto no consumo de energia 

elétrica e, consequentemente, na redução de emissões de CO2 com a implantação 

de tecnologias de percepção de uso em alguns modelos residenciais, além de 

estudar a viabilidade econômica de sua implementação. 

Para facilitar a apresentação dos resultados, as tecnologias de percepção de uso 

inseridas nos modelos residenciais também foram chamadas de “Medidas Eco” nas 

tabelas que seguem. 

Os itens a seguir apresentam os estudos de caso, utilizando diferentes modelos 

residenciais. 

5.1 MODELO RESIDENCIAL 1 

Este estudo de caso traz como modelo residencial um sobrado de 3 dormitórios de 

185 m2, cuja fachada e plantas baixas são apresentadas pelas figuras 5.1, 5.2 e 5.3. 

 

Figura 5.1: Fachada da residência modelo do estudo de caso 1. Fonte: (SOPROJETOS, 2011). 
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Figura 5.2: Planta baixa do pavimento térreo da residência modelo. Fonte: (SOPROJETOS, 2011). 

 

 

Figura 5.3: Planta baixa do pavimento superior da residência modelo. Fonte: (SOPROJETOS, 2011). 

 

Foi considerado que a residência é habitada por 4 pessoas, ou seja, 1 casal com 2 

filhos (1 adolescente e 1 criança). 
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Nos ambientes da residência foram inseridas diversas cargas contidas no banco de 

dados do trabalho, ou seja, diversos equipamentos domésticos e também cargas de 

iluminação (cuja demanda de potência é adequada a cada cômodo de acordo com a 

norma NBR 5413) que são efetivamente utilizados pela família. As tabelas 5.1, 5.2 e 

5.3 mostram as cargas e/ou conjunto de cargas utilizadas no modelo residencial 1, 

bem como as respectivas tecnologias de percepção de uso utilizadas e seus custos 

médios de aquisição no mercado. 

Tabela 5.1: Cargas e conjunto de cargas utilizadas no modelo residencial 1 passíveis de utilização de 

eliminadores de stand-by. 

Cômodo Carga ou conjunto de cargas Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Sala de estar TV (LCD) + Decodificador + Home 
theater System 

IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Sala de jantar Micro System Kit BBSLP R$ 30,58 

Varanda 
(térreo) 

Rádio portátil Kit BBSLP R$ 30,58 

Cozinha Micro-ondas Kit BBSLP R$ 30,58 

Cafeteira Kit BBSLP R$ 30,58 

Lava louças Kit BBSLP R$ 30,58 

Exaustores de cozinha Kit BBSLP R$ 30,58 

Rádio portátil Kit BBSLP R$ 30,58 

Área de 
serviço 

Máquina de lavar/secar Kit BBSLP R$ 30,58 

Suíte  TV (LCD) + Decodificador + Blu-ray (ou 
DVD player) 

IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Micro System Kit BBSLP R$ 30,58 

Dorm 1 
(criança) 

TV (LCD) + Decodificador + Blu-ray (ou 
DVD player) + Video game 

IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Dorm 2 
(adolescente) 

TV (LCD) + Decodificador + Video 
game 

IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Micro System Kit BBSLP R$ 30,58 

Escritório 
Monitor + Caixa de som + 
Multifuncional (Desktop) 

IntelliPlug DSK105 R$ 44,34 

Escritório Roteador Kit BBSLP R$ 30,58 

 

Tabela 5.2: Cargas do modelo residencial 1 passíveis de utilização de gerenciador de energia. 

Cômodo Carga Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Escritório Desktop Energy Star R$ 0,00 

Monitor Energy Star R$ 0,00 

Notebook 1 Energy Star R$ 0,00 

Notebook 2 Energy Star R$ 0,00 



5 - Estudos de Caso 85 

 

 

Tabela 5.3: Cargas de iluminação utilizadas no modelo residencial 1 passíveis de sensores de 
presença. 

Cômodo Carga Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Sala de estar 6 x 23W Sensor Dual R$ 473,76 

Sala de jantar 4 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Varanda1 (térreo) 6 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Varanda2 (térreo) 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Cozinha 8 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Lavabo (térreo) 2 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Garagem 8 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Área de serviço 6 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Escada 4 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Suíte  8 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Varanda (SPr) 2 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Closet (SPr) 6 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Banheiro (SPr) 2 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Dorm 1 (criança) 8 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Dorm 2 (adolescente) 6 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Varanda (dorm 2) 6 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Banheiro 6 x 15W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Escritório 8 x 15W Sensor Dual R$ 473,76 

Corredor1 2 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Corredor2 4 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

Corredor3 4 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da metodologia 

proposta no trabalho. 

O consumo evitado agregado do modelo residencial 1, ou seja, o consumo evitado 

devido à inserção de todas as tecnologias de percepção de uso é mostrado na figura 

5.4, considerando cada perfil de tempo de funcionamento das cargas. 
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Figura 5.4: Consumo evitado agregado do modelo residencial 1, considerando os perfis de tempo de 
funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 

 

Através da figura 5.4 é possível perceber que num dado perfil de tempo de 

funcionamento das cargas, considerando os dados de uma única concessionária de 

energia elétrica, ao variar o cenário de tempo de utilização das cargas, o consumo 

evitado varia bastante, sendo decrescente do Cenário A para o C. Isto acontece 

porque o tempo de ociosidade decresce do Cenário A para o C, uma vez que o 

tempo de utilização das cargas cresce do Cenário A para o C. Desta forma, é 
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possível perceber que o consumo evitado nas cargas residenciais é diretamente 

proporcional ao seu tempo de ociosidade. 

Também é possível perceber através da figura 5.4 que, em média, ao aumentar o 

perfil de tempo de funcionamento das cargas, o consumo evitado também aumenta. 

Isto acontece porque, uma vez que o tempo de utilização de uma dada carga é fixo, 

ao aumentar o perfil de tempo de funcionamento desta carga, aumenta-se o tempo 

de ociosidade desta carga. 

Além disso, percebe-se que num determinado perfil de funcionamento, considerando 

um dado cenário de tempo de utilização das cargas, os resultados de consumo 

evitado para as diferentes concessionárias não variam consideravelmente. Uma vez 

que o consumo evitado é diretamente proporcional ao tempo de ociosidade de uma 

carga, isso acontece porque os tempos de ociosidade das cargas são calculados 

através de seus tempos de utilização, dados estes fornecido pelas concessionárias 

de energia elétrica e, que na maioria das cargas, é parecido para as diferentes 

concessionárias. 

Com o objetivo de mostrar a contribuição de cada tecnologia de percepção de uso 

no consumo evitado total da residência, foi calculada a participação média de cada 

tecnologia a partir dos resultados de consumo evitado desagregado, considerando 

as diferentes concessionárias de energia elétrica e os diferentes cenários de 

utilização e perfis de funcionamento (quando aplicável) das cargas.  

Desta forma, a participação média de cada tecnologia de percepção de uso no 

consumo evitado total da residência é apresentada na figura 5.5, onde é possível 

perceber que para o modelo residencial 1 a principal contribuição é feita pelos 

sensores de presença. 
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Figura 5.5: Participação de cada tecnologia de percepção de uso no consumo 
evitado do modelo residencial 1. 

 

A fim de analisar o impacto da inserção das tecnologias de percepção de uso no 

ambiente residencial, foi levantado o número de residência similares ao modelo 

residencial 1 na cidade de São Paulo. Para obter este número, foram utilizados os 

seguintes dados de entrada na tabela 1617 do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (IBGE, 2013): 

 Variável: domicílios particulares permanentes (unidades); 

 Tipo de material das paredes externas: Alvenaria com revestimento2; 

 Número de cômodos3: 8 ou mais; 

 Número de dormitórios4: 3; 

 Ano: 2010. 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 

                                            
2
 Definição (Alvenaria com revestimento): paredes externas de tijolo com revestimento (emboço, 
reboco, chapisco), de pedra, concreto pré-moldado ou aparente, bem como paredes recobertas de 
mármore, metal, vidro ou lambris (IBGE, 2011). 

3
 Definição (Cômodo): compartimento do domicílio particular permanente coberto por um teto e 
limitado por paredes. Neste caso, não foram considerados cômodos corredores, varandas abertas, 
garagem e outros compartimentos utilizados para fins não residenciais (IBGE, 2011). 

4
 Definição (Dormitório): cômodo que serve habitualmente para esta finalidade para morador do 
domicílio particular permanente (IBGE, 2011). 
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O resultado obtido foi de 246.987 residências com este perfil na cidade de São 

Paulo.  

A partir desse número, foi possível analisar o impacto da inserção das tecnologias 

de percepção de uso no ambiente residencial quanto à redução de emissões de 

GEE, em tCO2 equivalentes, devido à geração de energia elétrica (tabela 5.4), e 

quanto à demanda de potência evitada (tabela 5.5).  

Tabela 5.4: Redução de emissões de GEE no conjunto de residências similares ao modelo 1 na 
cidade de São Paulo. 

 
  Redução de emissões (mil tCO2/ano) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   158 47 40  177 80 41  160 49 44 

8h   233 119 43  252 155 59  235 122 47 

10h   309 194 79  327 231 134  310 197 83 

 

Tabela 5.5: Demanda de potência evitada no conjunto de residências similares ao modelo residencial 
1 na cidade de São Paulo. 

 
  Demanda de potência evitada (MW) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   92 27 23  103 47 24  93 29 26 

8h   136 69 25  147 91 34  137 71 27 

10h   180 113 46  190 134 78  181 115 49 

 

A partir das tabelas acima é possível observar que, em média, o impacto da inserção 

das tecnologias de percepção de uso no ambiente residencial quanto à redução das 

emissões de GEE é de 145 mil tCO2/ano e quanto à demanda de potência evitada é 

de 85 MW. Também é possível observar que ao se fixar uma concessionária de 

energia elétrica e um perfil de tempo de funcionamento das cargas, ao variar o 

cenário de utilização das cargas, quanto maior o tempo de ociosidade das cargas 

(Cen A > Cen B > Cen C), maior é o impacto obtido, seja na demanda de potência 

evitada, quanto na redução de emissões de GEEs. 
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Com o objetivo de detalhar o impacto da inserção das tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial, as tabelas 5.6 e 5.7 trazem, respectivamente, a redução 

de emissões de GEEs e a demanda de potência evitada por tecnologia. 

Tabela 5.6: Redução de emissões de GEE no conjunto de residências similares ao modelo 1 na 
cidade de São Paulo, detalhada por tecnologia de percepção de uso. 

 
  Redução de emissões (mil tCO2/ano) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

-   Eliminador de stand-by 

 
  46 42 37  46 42 38  46 43 39 

 
  Gerenciador de energia 

6h   7 5 2  7 5 2  8 7 5 

8h   11 8 6  11 8 6  12 10 8 

10h   14 12 9  14 12 9  15 13 12 

 
  Sensor de presença 

6h   105 0 0  123 33 0  105 0 0 

8h   177 69 0  195 105 15  177 69 0 

10h   249 141 33  267 177 87  249 141 33 

 

Tabela 5.7: Demanda de potência evitada no conjunto de residências similares ao modelo residencial 
1 na cidade de São Paulo, detalhada por tecnologia de percepção de uso. 

 
  Demanda de potência evitada (MW) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

-   Eliminador de stand-by 

 
  27 24 22  27 25 22  27 25 23 

 
  Gerenciador de energia 

6h   4 3 1  4 3 1  5 4 3 

8h   6 5 3  6 5 3  7 6 5 

10h   8 7 5  8 7 5  9 8 7 

 
  Sensor de presença 

6h   61 0 0  71 19 0  61 0 0 

8h   103 40 0  113 61 9  103 40 0 

10h   145 82 19  155 103 51  145 82 19 
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A fim de realizar o estudo de viabilidade econômica da inserção das tecnologias de 

percepção de uso no modelo residencial 1, foram levantados os custos de aquisição 

de todas as Medidas Eco adequadas para este modelo residencial, os quais 

encontram-se na figura 5.6, considerando os diferentes perfis de tempo de 

funcionamento das cargas. 

 

Figura 5.6: Custo de aquisição das Medidas Eco para o modelo residencial 1, considerando os perfis 
de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 

Através da figura 5.6 pode ser observado que o custo de aquisição das Medidas Eco 

para o modelo residencial 1 não ultrapassou R$ 2.500,00, e em alguns casos o 
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custo de aquisição ficou em torno de R$ 500,00. Os parágrafos a seguir trazem a 

explicação detalhada da formação dos custos. 

Vale lembrar que podem existir casos, ao fixar certa concessionária de energia e 

variar o cenário de utilização ou o perfil de tempo de funcionamento das cargas, em 

que o consumo evitado é nulo em determinada carga. Nestes casos, a tecnologia de 

percepção de uso adequada a esta carga não é incluída na residência modelo, não 

sendo computado o seu custo de aquisição. 

No modelo residencial 1 foram identificados alguns desses casos em que o consumo 

evitado foi nulo. Nas cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by, o 

consumo evitado foi nulo para algumas cargas (cafeteira, lava louças, exaustor de 

cozinha e máquina de lavar roupas) em todos os cenários de todas as 

concessionárias de energia elétrica. Desta forma, o custo com aquisição dos 

eliminadores de stand-by permaneceu constate em todos os cenários de todas as 

concessionárias de energia elétrica, conforme detalhado na tabela D.1 (Anexo D). 

Já no caso das cargas de iluminação, o consumo evitado foi nulo em todas as 

cargas de iluminação dos cenários e perfis apontados na tabela 5.8, tornado os 

custos com aquisição das Medidas Eco nulos nestes casos. Isto explica o fato de 

alguns custos agregados da figura 5.6 ficarem em torno de R$ 500,00, que 

correspondem exatamente aos casos apontados na tabela 5.8. A tabela D.1 (Anexo 

D) traz um detalhamento desses custos, apresentando o custo desagregado por 

tecnologia de percepção de uso, onde é possível entender melhor os resultados 

apresentados na figura 5.6. 

Tabela 5.8: Ocorrências de consumo evitado nulo em todas as cargas de iluminação do modelo 
residencial 1. 

     Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   
 

X X  
  

X  
 

X X 

8h   
  

X  
   

 
  

X 

10h   
   

 
   

 
   

Para dar seguimento à análise de viabilidade econômica, foram calculados os custos 

evitados decorrentes do consumo evitado de energia elétrica, considerando o valor 
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do CME e os valores das tarifas de energia elétrica das respectivas concessionárias. 

Os custos evitados para o modelo residencial 1 são mostrados nas tabelas 5.9 e 

5.10. O detalhamento destes custos evitados por tecnologia de percepção de uso 

encontram-se no anexo, tabelas D.4 e D.5. 

Tabela 5.9: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor do CME 
para o modelo residencial 1. 

 
  Custo evitado (R$/mês) – utilizando CME 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   27,38 8,05 6,86  30,57 13,89 7,08  27,63 8,54 7,60 

8h   40,41 20,55 7,44  43,59 26,92 10,24  40,65 21,04 8,17 

10h   53,43 33,57 13,71  56,61 39,94 23,26  53,67 34,06 14,44 

 

 

Tabela 5.10: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor das 
tarifas de energia elétrica das concessionárias para o modelo residencial 1. 

 
  Custo evitado (R$/mês) – utilizando tarifas de energia 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   74,56 21,92 18,69  99,96 45,43 23,15  90,75 28,05 24,96 

8h   110,02 55,95 20,26  142,55 88,02 33,49  133,53 69,10 26,85 

10h   145,48 91,41 37,33  185,14 130,61 76,08  176,30 111,88 47,45 

Ao comparar as tabelas 5.9 e 5.10 percebe-se que os custos evitados, em média, 

são maiores quando são levadas em consideração as tarifas de energia elétrica das 

concessionárias. Isto ocorre porque as tarifas de energia elétrica tem um valor maior 

do que o CME, e o custo evitado é diretamente proporcional ao valor da energia. 

Os tempos de retorno do investimento da implantação das tecnologias de percepção 

de uso no modelo residencial 1 são apresentadas pelas figuras 5.7 e 5.8, 

respectivamente, considerando o CME e as tarifas de energia elétrica. 
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Figura 5.7: Tempos de retorno de investimento considerando o valor do CME para o modelo 
residencial 1, diferenciado por perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 
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Figura 5.8: Tempos de retorno de investimento considerando o valor das tarifas de energia elétrica 
para o modelo residencial 1, diferenciado por perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, 

(b) 8h e (c) 10h. 

 

Ao comparar as figuras 5.7 e 5.8 é possível observar, considerando os mesmos 

perfis de funcionamento das cargas, que existe a mesma proporcionalidade na 

diferença entre os tempos de retorno de investimento para todos os cenários e 

concessionárias de energia elétrica, uma vez que estes valores dependem do preço 

da energia. Além disso, em média, o tempo de retorno de investimento é menor 
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quando são consideradas as tarifas de energia elétrica, pois os custos evitados são 

maiores quando comparados aos custos evitados do estudo que considera o CME.  

Nos gráficos das figuras 5.7 e 5.8 são observados alguns valores para tempo de 

retorno de investimento bem acima da média para o perfil de funcionamento 

considerado. Estes casos não tem relação direta com as ocorrências de consumo 

evitado nulo, apontadas na tabela 5.8, mas estão relacionados à combinação de 

baixos consumos evitados e altos custos com implantação das tecnologias de 

percepção de uso, o que não ocorre com os casos de baixo consumo evitado e 

baixo custo de implantação das tecnologias (apontados na tabela 5.8).  

Com o intuito de apresentar o tempo de retorno de investimento de cada tecnologia 

de percepção de uso, quando aplicada separadamente no modelo residencial, a 

figura 5.9 mostra os tempos médios de retorno de investimento para cada 

tecnologia, considerando tanto o valor do CME quanto as tarifas de energia. 

 

Figura 5.9: Tempos médios de retorno de investimento de cada tecnologia de 
percepção de uso implantada separadamente no modelo residencial 1. 

 

Conforme descrito anteriormente, no item 4 do trabalho, o estudo de viabilidade 

econômica baseado no CME considera que a implantação das tecnologias de 

percepção de uso seria custeada pelo investidor em infraestrutura como forma de 
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reduzir a necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro, e o estudo baseado 

nos valores das tarifas de energia elétrica considera que a aquisição das tecnologias 

de percepção de uso seria realizada pelos próprios moradores da residência. 

Considerando a implantação em conjunto de todas as tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial 1, os resultados mostram que o tempo médio de retorno 

do investimento considerando o CME é de 7,2 anos, e considerando as tarifas de 

energia elétrica das concessionárias, é de 2,3 anos. Desta forma, para a análise de 

viabilidade econômica deste modelo residencial por payback simples, é mais 

indicado que o investimento com aquisição das tecnologias de percepção de uso 

seja realizado pelos próprios moradores da residência.  

Considerando a análise por CEE, a figura 5.10 apresenta a média dos valores do 

CEE para o período considerado no trabalho, comparando-os com os valores das 

tarifas de energia elétrica das concessionárias e com o CME. 

 

 

Figura 5.10: Tempo de retorno de investimento considerando o valor das tarifas de energia elétrica 
para o modelo residencial 1. 
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Através da figura 5.10 é possível observar que o investimento é viável para o 

consumidor do modelo residencial 1, uma vez que o valor do CEE ficou abaixo do 

valor das tarifas de energia em todo o período analisado, fato contrário ao ocorrido 

com o investidor em infraestrutura. 
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5.2 MODELO RESIDENCIAL 2 

Este estudo de caso traz como modelo residencial um apartamento de 2 dormitórios 

com 54m2, cuja fachada do prédio e a planta baixa do apartamento são 

apresentadas pelas figuras 5.11 e 5.12, respectivamente. 

 

 

Figura 5.11: Fachada do prédio da residência modelo do estudo de caso 2. Fonte: (CYRELA, 2013). 
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Figura 5.12: Planta baixa do modelo residencial 2. Fonte: (CYRELA, 2013). 

 

Foi considerado que a residência é habitada por 1 casal. 

Nos ambientes da residência foram inseridas diversas cargas contidas no banco de 

dados do trabalho, ou seja, diversos equipamentos domésticos e também cargas de 

iluminação (cuja demanda de potência é adequada a cada cômodo de acordo com a 

norma NBR 5413). As tabelas 5.11, 5.12 e 5.13 mostram as cargas e/ou conjunto de 

cargas utilizadas no modelo residencial 2, bem como as respectivas tecnologias de 

percepção de uso utilizadas e seus custos médios de mercado. 

Tabela 5.11: Cargas e conjunto de cargas utilizadas no modelo residencial 2 passíveis de utilização 

de eliminadores de stand-by. 

Cômodo Carga ou conjunto de cargas Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Sala/copa TV (LCD) + Decodificador + Blu-ray + 
Video Game 

IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Sala/copa Micro System Kit BBSLP R$ 30,58 

Cozinha Micro-ondas Kit BBSLP R$ 30,58 

Exaustores de cozinha Kit BBSLP R$ 30,58 

Área de serviço Máquina de lavar/secar Kit BBSLP R$ 30,58 

Dorm 1 (casal) TV (LCD) + Decodificador + Blu-ray  IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Dorm 2 
(escritório) 

Multifuncional + Roteador (Notebook) IntelliPlug USB105 R$ 12,69 
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Tabela 5.12: Cargas do modelo residencial 2 passíveis de utilização de gerenciador de energia. 

Cômodo Carga Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Dorm 2 
(escritório) 

Notebook 1 Energy Star R$ 0,00 

Notebook 2 Energy Star R$ 0,00 

 

Tabela 5.13: Cargas de iluminação utilizadas no modelo residencial 2 passíveis de sensores de 
presença. 

Cômodo Carga Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Sala/copa 4 x 23W Sensor Dual R$ 473,76 

Cozinha 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Área de serviço 2 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Varanda 2 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Corredor 2 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Dorm 1 (casal) 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Banheiro 1 (casal) 2 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Dorm 2 (escritório) 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Banheiro 2 (social) 2 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Hall de entrada 2 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 

A seguir são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da metodologia 

proposta no trabalho. 

O consumo evitado agregado do modelo residencial 2, ou seja, o consumo evitado 

devido à inserção de todas as tecnologias de percepção de uso é mostrado na figura 

5.13, considerando cada perfil de tempo de funcionamento das cargas. 
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Figura 5.13: Consumo evitado agregado do modelo residencial 2, considerando os perfis de tempo de 
funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 

 

Através da figura 5.13 é possível perceber que num dado perfil de tempo de 

funcionamento das cargas, considerando os dados de uma única concessionária de 

energia elétrica, ao variar o cenário de tempo de utilização das cargas, o consumo 

evitado varia bastante, sendo decrescente do Cenário A para o C. Isto acontece 

porque o tempo de ociosidade decresce do Cenário A para o C, uma vez que o 

tempo de utilização das cargas cresce do Cenário A para o C. Desta forma, é 
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possível perceber que o consumo evitado nas cargas residenciais é diretamente 

proporcional ao seu tempo de ociosidade. 

Também é possível perceber através da figura 5.13 que, em média, ao aumentar o 

perfil de tempo de funcionamento das cargas, o consumo evitado também aumenta. 

Isto acontece porque, uma vez que o tempo de utilização de uma dada carga é fixo, 

ao aumentar o perfil de tempo de funcionamento desta carga, aumenta-se o tempo 

de ociosidade desta carga. 

Além disso, percebe-se que num determinado perfil de funcionamento, considerando 

um dado cenário de tempo de utilização das cargas, os resultados de consumo 

evitado para as diferentes concessionárias não variam consideravelmente. Uma vez 

que o consumo evitado é diretamente proporcional ao tempo de ociosidade de uma 

carga, isso acontece porque os tempos de ociosidade das cargas são calculados 

através de seus tempos de utilização, dados estes fornecido pelas concessionárias 

de energia elétrica e, que na maioria das cargas, é parecido para as diferentes 

concessionárias. 

Com o objetivo de mostrar a contribuição de cada tecnologia de percepção de uso 

no consumo evitado total da residência, foi calculada a participação média de cada 

tecnologia a partir dos resultados de consumo evitado desagregado, considerando 

as diferentes concessionárias de energia elétrica e os diferentes cenários de 

utilização e perfis de funcionamento (quando aplicável) das cargas.  

Desta forma, a participação média de cada tecnologia de percepção de uso no 

consumo evitado total da residência é apresentada na figura 5.14, onde é possível 

perceber que para o modelo residencial 2 a principal contribuição é feita pelos 

sensores de presença, porém o gerenciamento de energia também representa uma 

contribuição importante. 
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Figura 5.14: Participação de cada tecnologia de percepção de uso no consumo 
evitado do modelo residencial 2. 

 

A fim de analisar o impacto da inserção das tecnologias de percepção de uso no 

ambiente residencial, foi levantado o número de residência similares ao modelo 

residencial 2 na cidade de São Paulo. Para obter este número, foram utilizados os 

seguintes dados de entrada na tabela 1617 do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (IBGE, 2013): 

 Variável: domicílios particulares permanentes (unidades); 

 Tipo de material das paredes externas: Alvenaria com revestimento; 

 Número de cômodos: 6; 

 Número de dormitórios: 2; 

 Ano: 2010. 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 

O resultado obtido foi de 277.328 residências com este perfil na cidade de São 

Paulo.  

A partir desse número, foi possível analisar o impacto da inserção das tecnologias 

de percepção de uso no ambiente residencial quanto à redução de emissões de 
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GEE, em tCO2 equivalentes, devido à geração de energia elétrica (tabela 5.14), e 

quanto à demanda de potência evitada (tabela 5.15).  

Tabela 5.14: Redução de emissões de GEE no conjunto de residências similares ao modelo 2 na 
cidade de São Paulo 

 
  Redução de emissões (mil tCO2/ano) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   65 26 23  71 37 23  65 27 24 

8h   91 50 24  97 63 29  91 51 25 

10h   117 76 35  123 89 55  117 77 37 

 
 

Tabela 5.15: Demanda de potência evitada no conjunto de residências similares ao modelo 
residencial 2 na cidade de São Paulo 

 
  Demanda de potência evitada (MW) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   38 15 13  41 21 13  38 16 14 

8h   53 29 14  56 37 17  53 30 15 

10h   68 44 21  72 52 32  68 45 22 

 

A partir das tabelas acima é possível observar que, em média, o impacto da inserção 

das tecnologias de percepção de uso no ambiente residencial quanto à redução das 

emissões de GEE é de 59 mil tCO2/ano e quanto à demanda de potência evitada é 

de 35 MW. Também é possível observar que ao se fixar uma concessionária de 

energia elétrica e um perfil de tempo de funcionamento das cargas, ao variar o 

cenário de utilização das cargas, quanto maior o tempo de ociosidade das cargas 

(Cen A > Cen B > Cen C), maior é o impacto obtido, seja na demanda de potência 

evitada, quanto na redução de emissões de GEEs. 

Com o objetivo de detalhar o impacto da inserção das tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial, as tabelas 5.16 e 5.17 trazem, respectivamente, a 

redução de emissões de GEEs e a demanda de potência evitada por tecnologia. 
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Tabela 5.16: Redução de emissões de GEE no conjunto de residências similares ao modelo 2 na 
cidade de São Paulo, detalhada por tecnologia de percepção de uso. 

 
  Redução de emissões (mil tCO2/ano) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

-   Eliminador de stand-by 

 
  27 24 22  27 24 22  27 25 23 

 
  Gerenciador de energia 

6h   2 2 1  2 2 1  3 2 2 

8h   3 3 2  3 3 2  4 3 3 

10h   4 4 3  4 4 3  5 4 4 

 
  Sensor de presença 

6h   36 0 0  42 11 0  36 0 0 

8h   61 23 0  67 36 5  61 23 0 

10h   86 48 11  92 61 30  86 48 11 

 

Tabela 5.17: Demanda de potência evitada no conjunto de residências similares ao modelo 
residencial 2 na cidade de São Paulo, detalhada por tecnologia de percepção de uso. 

 
  Demanda de potência evitada (MW) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

-   Eliminador de stand-by 

 
  15 14 13  16 14 13  16 14 13 

 
  Gerenciador de energia 

6h   1 1 0  1 1 0  2 1 1 

8h   2 2 1  2 2 1  2 2 2 

10h   3 2 2  3 2 2  3 2 2 

 
  Sensor de presença 

6h   21 0 0  24 6 0  21 0 0 

8h   35 14 0  39 21 3  35 14 0 

10h   50 28 6  53 35 17  50 28 6 

 

A fim de realizar o estudo de viabilidade econômica da inserção das tecnologias de 

percepção de uso no modelo residencial 2, foram levantados os custos de aquisição 

de todas as Medidas Eco adequadas para este modelo residencial, os quais 

encontram-se na figura 5.15, considerando os diferentes perfis de tempo de 

funcionamento das cargas. 
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Figura 5.15: Custo de aquisição das Medidas Eco para o modelo residencial 2, considerando os 

perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 

Através da figura 5.15 pode ser observado que o custo de aquisição das Medidas 

Eco para o modelo residencial 2 não ultrapassou R$ 1.100,00, e em alguns casos o 

custo de aquisição ficou em torno de R$ 200,00. Os parágrafos a seguir trazem a 

explicação detalhada da formação dos custos. 

Vale lembrar que podem existir casos, ao fixar certa concessionária de energia e 

variar o cenário de utilização ou o perfil de tempo de funcionamento das cargas, em 

que o consumo evitado é nulo em determinada carga. Nestes casos, a tecnologia de 
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percepção de uso adequada a esta carga não é incluída na residência modelo, não 

sendo computado o seu custo de aquisição. 

No modelo residencial 2 foram identificados alguns desses casos em que o consumo 

evitado foi nulo. Nas cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by, o 

consumo evitado foi nulo para algumas cargas (exaustor de cozinha e máquina de 

lavar roupas) em todos os cenários de todas as concessionárias de energia elétrica. 

Desta forma, o custo com aquisição dos eliminadores de stand-by permaneceu 

constate em todos os cenários de todas as concessionárias de energia elétrica, 

conforme detalhado na tabela D.2 (Anexo D). 

Já no caso das cargas de iluminação, o consumo evitado foi nulo em todas as 

cargas de iluminação dos cenários e perfis apontados na tabela 5.18, tornado os 

custos com aquisição das Medidas Eco nulos nestes casos. Isto explica o fato de 

alguns custos agregados da figura 5.15 ficarem em torno de R$ 200,00, que 

correspondem exatamente aos casos apontados na tabela 5.18. A tabela D.2 (Anexo 

D) traz um detalhamento desses custos, apresentando o custo desagregado por 

tecnologia de percepção de uso, onde é possível entender melhor os resultados 

apresentados na figura 5.15. 

Tabela 5.18: Ocorrências de consumo evitado nulo em todas as cargas de iluminação do modelo 
residencial 2. 

     Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   
 

X X  
  

X  
 

X X 

8h   
  

X  
   

 
  

X 

10h   
   

 
   

 
   

 

Para dar seguimento à análise de viabilidade econômica, foram calculados os custos 

evitados decorrentes do consumo evitado de energia elétrica, considerando o valor 

do CME e os valores das tarifas de energia elétrica das respectivas concessionárias. 

Os custos evitados para o modelo residencial 2 são mostrados nas tabelas 5.19 e 

5.20. O detalhamento destes custos evitados por tecnologia de percepção de uso 

encontram-se no anexo, tabelas D.6 e D.7. 
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Tabela 5.19: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor do CME 
para o modelo residencial 2. 

 
  Custo evitado (R$/mês) – utilizando CME 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   9,97 3,96 3,47  10,96 5,68 3,54  10,06 4,13 3,72 

8h   13,98 7,72 3,63  14,96 9,68 4,41  14,06 7,88 3,88 

10h   17,98 11,72 5,47  18,96 13,69 8,41  18,06 11,89 5,71 

 
 

Tabela 5.20: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor das 
tarifas de energia elétrica das concessionárias para o modelo residencial 2. 

 
  Custo evitado (R$/mês) – utilizando tarifas de energia 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   27,16 10,79 9,46  35,83 18,58 11,57  33,03 13,56 12,22 

8h   38,05 21,02 9,89  48,91 31,67 14,43  46,18 25,90 12,74 

10h   48,95 31,92 14,89  62,00 44,76 27,52  59,32 39,05 18,77 

Ao comparar as tabelas 5.19 e 5.20 percebe-se que os custos evitados, em média, 

são maiores quando são levadas em consideração as tarifas de energia elétrica das 

concessionárias. Isto ocorre porque as tarifas de energia elétrica tem um valor maior 

do que o CME e o custo evitado é diretamente proporcional ao valor da energia. 

Os tempos de retorno do investimento da implantação das tecnologias de percepção 

de uso no modelo residencial 2 são apresentadas pelas figuras 5.16 e 5.17, 

respectivamente, considerando o CME e as tarifas de energia elétrica. 
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Figura 5.16: Tempos de retorno de investimento considerando o valor do CME para o modelo 
residencial 2, diferenciado por perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 
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Figura 5.17: Tempos de retorno de investimento considerando o valor das tarifas de energia elétrica 
para o modelo residencial 2, diferenciado por perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, 

(b) 8h e (c) 10h. 

 

Ao comparar as figuras 5.16 e 5.17 é possível observar, considerando os mesmos 

perfis de funcionamento das cargas, que existe a mesma proporcionalidade na 

diferença entre os tempos de retorno de investimento para todos os cenários e 

concessionárias de energia elétrica, uma vez que estes valores dependem do preço 
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da energia elétrica. Além disso, em média, o tempo de retorno de investimento é 

menor quando são consideradas as tarifas de energia elétrica, pois os custos 

evitados são maiores quando comparados aos custos evitados do estudo que 

considera o CME.  

Nos gráficos das figuras 5.16 e 5.17 são observados alguns valores para tempo de 

retorno de investimento bem acima da média para o perfil de funcionamento 

considerado. Estes casos não tem relação direta com as ocorrências de consumo 

evitado nulo, apontadas na tabela 5.18, mas estão relacionados à combinação de 

baixos consumos evitados e altos custos com implantação das tecnologias de 

percepção de uso, o que não ocorre com os casos de baixo consumo evitado e 

baixo custo de implantação das tecnologias (apontados na tabela 5.18).  

Com o intuito de apresentar o tempo de retorno de investimento de cada tecnologia 

de percepção de uso, quando aplicada separadamente no modelo residencial, a 

figura 5.18 mostra os tempos médios de retorno de investimento para cada 

tecnologia, considerando tanto o valor do CME quanto as tarifas de energia. 

 

Figura 5.18: Tempos médios de retorno de investimento de cada tecnologia de 
percepção de uso implantada separadamente no modelo residencial 2. 
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Conforme descrito anteriormente, no item 4 do trabalho, o estudo de viabilidade 

econômica baseado no CME considera que a implantação das tecnologias de 

percepção de uso seria custeada pelo investidor em infraestrutura como forma de 

reduzir a necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro, e o estudo baseado 

nos valores das tarifas de energia elétrica considera que a aquisição das tecnologias 

de percepção de uso seria realizada pelos próprios moradores da residência. 

Considerando a implantação em conjunto de todas as tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial 2, os resultados mostram que o tempo médio de retorno 

do investimento considerando o CME é de 8,3 anos, e considerando as tarifas de 

energia elétrica das concessionárias, é de 2,7 anos. Desta forma, para a análise de 

viabilidade econômica deste modelo residencial por payback simples, é mais 

indicado que o investimento com aquisição das tecnologias de percepção de uso 

seja realizado pelos próprios moradores da residência.  

Considerando a análise por CEE, a figura 5.19 apresenta a média dos valores do 

CEE para o período considerado no trabalho, comparando-os com os valores das 

tarifas de energia elétrica das concessionárias e com o CME. 
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Figura 5.19: Tempo de retorno de investimento considerando o valor das tarifas de energia elétrica 
para o modelo residencial 2. 

 

Através da figura 5.19 é possível observar que o investimento é viável para o 

consumidor do modelo residencial 2, uma vez que o valor do CEE ficou abaixo do 

valor das tarifas de energia em todo o período analisado, fato contrário ao ocorrido 

com o investidor em infraestrutura. 
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5.3 MODELO RESIDENCIAL 3 

Este estudo de caso traz como modelo residencial uma casa popular de 42m2, cuja 

fachada e plantas baixas são apresentadas pelas figuras 5.20 e 5.21. 

 

Figura 5.20: Fachada da residência modelo do estudo de caso 3. Fonte: (CEF, 2007). 

 

 

Figura 5.21: Planta baixa da residência modelo 3. Fonte: (CEF, 2007). 
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Foi considerado que a residência é habitada por 4 pessoas, ou seja, 1 casal com 2 

filhos (1 adolescente e 1 criança). 

Nos ambientes da residência foram inseridas diversas cargas contidas no banco de 

dados do trabalho, ou seja, diversos equipamentos domésticos e também cargas de 

iluminação (cuja demanda de potência é adequada a cada cômodo de acordo com a 

norma NBR 5413). As tabelas 5.21, 5.22 e 5.23 mostram as cargas e/ou conjunto de 

cargas utilizadas no modelo residencial 3, bem como as respectivas tecnologias de 

percepção de uso utilizadas e seus custos médios de mercado. 

Tabela 5.21: Cargas e conjunto de cargas utilizadas no modelo residencial 3 passíveis de utilização 

de eliminadores de stand-by. 

Cômodo Carga ou conjunto de cargas Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Sala TV (LCD) + aparelho de DVD IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Dorm 1 (casal) TV (LCD) IntelliPlug TVA106 R$ 53,63 

Dorm 2 (filhos) Monitor + Caixa de som (Desktop) IntelliPlug DSK105 R$ 44,34 

Cozinha Micro-ondas Kit BBSLP R$ 30,58 

Rádio portátil Kit BBSLP R$ 30,58 

 

Tabela 5.22: Cargas do modelo residencial 3 passíveis de utilização de gerenciador de energia. 

Cômodo Carga Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Dorm 2 (filhos) Desktop Energy Star R$ 0,00 

Monitor Energy Star R$ 0,00 

 

Tabela 5.23: Cargas de iluminação utilizadas no modelo residencial 3 passíveis de sensores de 
presença. 

Cômodo Carga Medida Eco 
Custo da 

Medida Eco 

Sala 4 x 23W Sensor Dual R$ 473,76 

Dorm 1 (casal) 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Dorm 2 (filhos) 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Banheiro 1 x 23W Sensor Ultrassônico R$ 61,27 

Cozinha 4 x 23W Sensor PIR R$ 45,39 

Corredor 2 x 15W Sensor PIR R$ 45,39 
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A seguir são apresentados os resultados obtidos com a aplicação da metodologia 

proposta no trabalho. 

O consumo evitado agregado do modelo residencial 3, ou seja, o consumo evitado 

devido à inserção de todas as tecnologias de percepção de uso é mostrado na figura 

5.22, considerando cada perfil de tempo de funcionamento das cargas. 

 

Figura 5.22: Consumo evitado agregado do modelo residencial 3, considerando os perfis de tempo de 
funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 
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Através da figura 5.22 é possível perceber que num dado perfil de tempo de 

funcionamento das cargas, considerando os dados de uma única concessionária de 

energia elétrica, ao variar o cenário de tempo de utilização das cargas, o consumo 

evitado varia bastante, sendo decrescente do Cenário A para o C. Isto acontece 

porque o tempo de ociosidade decresce do Cenário A para o C, uma vez que o 

tempo de utilização das cargas cresce do Cenário A para o C. Desta forma, é 

possível perceber que o consumo evitado nas cargas residenciais é diretamente 

proporcional ao seu tempo de ociosidade. 

Também é possível perceber através da figura 5.22 que, em média, ao aumentar o 

perfil de tempo de funcionamento das cargas, o consumo evitado também aumenta. 

Isto acontece porque, uma vez que o tempo de utilização de uma dada carga é fixo, 

ao aumentar o perfil de tempo de funcionamento desta carga, aumenta-se o tempo 

de ociosidade desta carga. 

Além disso, percebe-se que num determinado perfil de funcionamento, considerando 

um dado cenário de tempo de utilização das cargas, os resultados de consumo 

evitado para as diferentes concessionárias não variam consideravelmente. Uma vez 

que o consumo evitado é diretamente proporcional ao tempo de ociosidade de uma 

carga, isso acontece porque os tempos de ociosidade das cargas são calculados 

através de seus tempos de utilização, dados estes fornecido pelas concessionárias 

de energia elétrica e, que na maioria das cargas, é parecido para as diferentes 

concessionárias. 

Com o objetivo de mostrar a contribuição de cada tecnologia de percepção de uso 

no consumo evitado total da residência, foi calculada a participação média de cada 

tecnologia a partir dos resultados de consumo evitado desagregado, considerando 

as diferentes concessionárias de energia elétrica e os diferentes cenários de 

utilização e perfis de funcionamento (quando aplicável) das cargas.  

Desta forma, a participação média de cada tecnologia de percepção de uso no 

consumo evitado total da residência é apresentada na figura 5.23, onde é possível 

perceber que para o modelo residencial 3 a principal contribuição é feita pelos 

sensores de presença. 
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Figura 5.23: Participação de cada tecnologia de percepção de uso no consumo 
evitado do modelo residencial 3. 

 

A fim de analisar o impacto da inserção das tecnologias de percepção de uso no 

ambiente residencial, foi levantado o número de residência similares ao modelo 

residencial 3 na cidade de São Paulo. Para obter este número, foram utilizados os 

seguintes dados de entrada na tabela 1617 do Sistema IBGE de Recuperação 

Automática (IBGE, 2013): 

 Variável: domicílios particulares permanentes (unidades); 

 Tipo de material das paredes externas: Alvenaria com revestimento; 

 Número de cômodos: 5; 

 Número de dormitórios: 2; 

 Ano: 2010. 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico. 

O resultado obtido foi de 568.077 residências com este perfil na cidade de São 

Paulo.  
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GEE, em tCO2 equivalentes, devido à geração de energia elétrica (tabela 5.24), e 

quanto à demanda de potência evitada (tabela 5.25).  

Tabela 5.24: Redução de emissões de GEE no conjunto de residências similares ao modelo 3 na 
cidade de São Paulo 

 
  Redução de emissões (mil tCO2/ano) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   71 16 11  79 32 12  72 19 16 

8h   110 54 17  119 71 24  112 57 21 

10h   150 94 37  159 111 63  152 97 42 

 
 

Tabela 5.25: Demanda de potência evitada no conjunto de residências similares ao modelo 
residencial 3 na cidade de São Paulo 

 
  Demanda de potência evitada (MW) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   41 10 7  46 18 7  42 11 9 

8h   64 31 10  69 42 14  65 33 12 

10h   87 55 22  93 65 37  88 56 24 

A partir das tabelas acima é possível observar que, em média, o impacto da inserção 

das tecnologias de percepção de uso no ambiente residencial quanto à redução das 

emissões de GEE é de 67 mil tCO2/ano e quanto à demanda de potência evitada é 

de 39 MW. Também é possível observar que ao se fixar uma concessionária de 

energia elétrica e um perfil de tempo de funcionamento das cargas, ao variar o 

cenário de utilização das cargas, quanto maior o tempo de ociosidade das cargas 

(Cen A > Cen B > Cen C), maior é o impacto obtido, seja na demanda de potência 

evitada, quanto na redução de emissões de GEEs. 

Com o objetivo de detalhar o impacto da inserção das tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial, as tabelas 5.26 e 5.27 trazem, respectivamente, a 

redução de emissões de GEEs e a demanda de potência evitada por tecnologia. 

 



5 - Estudos de Caso 121 

 

 

Tabela 5.26: Redução de emissões de GEE no conjunto de residências similares ao modelo 3 na 
cidade de São Paulo, detalhada por tecnologia de percepção de uso. 

 
  Redução de emissões (mil tCO2/ano) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

-   Eliminador de stand-by 

 
  9 8 7  9 8 8  9 8 8 

 
  Gerenciador de energia 

6h   12 8 4  12 8 4  14 11 8 

8h   18 14 10  18 14 10  19 17 14 

10h   23 19 15  23 19 15  25 22 19 

 
  Sensor de presença 

6h   49 0 0  58 15 0  49 0 0 

8h   83 32 0  92 49 6  83 32 0 

10h   118 66 15  126 83 41  118 66 15 

 

Tabela 5.27: Demanda de potência evitada no conjunto de residências similares ao modelo 
residencial 3 na cidade de São Paulo, detalhada por tecnologia de percepção de uso. 

 
  Demanda de potência evitada (MW) 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

-   Eliminador de stand-by 

 
  5 5 4  5 5 4  5 5 4 

 
  Gerenciador de energia 

6h   7 5 2  7 5 2  8 6 5 

8h   10 8 6  10 8 6  11 10 8 

10h   14 11 9  14 11 9  14 13 11 

 
  Sensor de presença 

6h   29 0 0  34 9 0  29 0 0 

8h   49 19 0  54 29 4  49 19 0 

10h   69 39 9  73 49 24  69 39 9 

 

A fim de realizar o estudo de viabilidade econômica da inserção das tecnologias de 

percepção de uso no modelo residencial 3, foram levantados os custos de aquisição 

de todas as Medidas Eco adequadas para este modelo residencial, os quais 

encontram-se na figura 5.24, considerando os diferentes perfis de tempo de 

funcionamento das cargas. 
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Figura 5.24: Custo de aquisição das Medidas Eco para o modelo residencial 3, considerando os 
perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 

 

Através da figura 5.24 pode ser observado que o custo de aquisição das Medidas 

Eco para o modelo residencial 3 ficou em torno de R$ 950,00, e em alguns casos o 

custo de aquisição ficou em torno de R$ 200,00. Os parágrafos a seguir trazem a 

explicação detalhada da formação dos custos. 

Vale lembrar que podem existir casos, ao fixar certa concessionária de energia e 

variar o cenário de utilização ou o perfil de tempo de funcionamento das cargas, em 
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que o consumo evitado é nulo em determinada carga. Nestes casos, a tecnologia de 

percepção de uso adequada a esta carga não é incluída na residência modelo, não 

sendo computado o seu custo de aquisição. 

No modelo residencial 3 foram identificados alguns desses casos em que o consumo 

evitado foi nulo. No caso das cargas de iluminação, o consumo evitado foi nulo para 

a iluminação do cômodo “Banheiro” no cenário C da Concessionária de energia 

elétrica B no perfil de funcionamento de 8h, e em todas as cargas de iluminação dos 

cenários e perfis apontados na tabela 5.28, tornado os custos com aquisição das 

Medidas Eco nulos nestes casos. Isto explica o fato de alguns custos agregados da 

figura 5.24 ficarem em torno de R$ 200,00, que correspondem exatamente aos 

casos apontados na tabela 5.28.  

Tabela 5.28: Ocorrências de consumo evitado nulo em todas as cargas de iluminação do modelo 
residencial 3. 

     Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   
 

X X  
  

X  
 

X X 

8h   
  

X  
   

 
  

X 

10h   
   

 
   

 
   

O fato do consumo evitado ter sido nulo em um caso pontual citado acima 

(iluminação do banheiro, no perfil de funcionamento de 8h, cenário C da 

concessionária de energia B), causou uma ligeira diminuição nos custos de 

aquisição agregados neste caso. 

A tabela D.3 (Anexo D) traz um detalhamento desses custos, apresentando o custo 

desagregado por tecnologia de percepção de uso, onde é possível entender melhor 

os resultados apresentados na figura 5.24. 

Para dar seguimento à análise de viabilidade econômica, foram calculados os custos 

evitados decorrentes do consumo evitado de energia elétrica, considerando o valor 

do CME e os valores das tarifas de energia elétrica das respectivas concessionárias. 

Os custos evitados para o modelo residencial 3 são mostrados nas tabelas 5.29 e 

5.30. O detalhamento destes custos evitados por tecnologia de percepção de uso 

encontram-se no anexo, tabelas D.8 e D.9. 
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Tabela 5.29: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor do CME 
para o modelo residencial 3. 

 
  Custo evitado (R$/mês) – utilizando CME 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   5,32 1,24 0,86  5,98 2,38 0,88  5,44 1,46 1,20 

8h   8,32 4,07 1,28  8,97 5,38 1,79  8,43 4,30 1,61 

10h   11,31 7,06 2,82  11,96 8,37 4,78  11,42 7,29 3,16 

 
 

Tabela 5.30: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor das 
tarifas de energia elétrica das concessionárias para o modelo residencial 3. 

 
  Custo evitado (R$/mês) – utilizando tarifas de energia 

 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 

Perfil   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

6h   9,84 2,29 1,59  13,34 5,32 1,97  12,25 3,30 2,70 

8h   15,38 7,53 2,36  20,02 12,00 3,99  19,00 9,68 3,64 

10h   20,91 13,06 5,21  26,70 18,68 10,66  25,74 16,43 7,12 

Ao comparar as tabelas 5.29 e 5.30 percebe-se que os custos evitados, em média, 

são maiores quando são levadas em consideração as tarifas de energia elétrica das 

concessionárias. Isto ocorre porque as tarifas de energia elétrica tem um valor maior 

do que o CME e o custo evitado é diretamente proporcional ao valor da energia. 

Os tempos de retorno do investimento da implantação das tecnologias de percepção 

de uso no modelo residencial 3 são apresentadas pelas figuras 5.25 e 5.26, 

respectivamente, considerando o CME e as tarifas de energia elétrica. 
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Figura 5.25: Tempos de retorno de investimento considerando o valor do CME para o modelo 
residencial 3, diferenciado por perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, (b) 8h e (c) 10h. 
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Figura 5.26: Tempos de retorno de investimento considerando o valor das tarifas de energia elétrica 
para o modelo residencial 3, diferenciado por perfis de tempo de funcionamento das cargas: (a) 6h, 

(b) 8h e (c) 10h. 

Ao comparar a figura 5.25 e 5.26 é possível observar que, considerando os mesmos 

perfis de funcionamento das cargas, existe a mesma proporcionalidade na diferença 

entre os tempos de retorno de investimento para todos os cenários e 

concessionárias de energia elétrica, uma vez que estes valores dependem do preço 

da energia elétrica. Além disso, em média, o tempo de retorno de investimento é 

menor quando são consideradas as tarifas de energia elétrica, pois os custos 
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evitados são maiores quando comparados aos custos evitados do estudo que 

considera o CME. 

Nos gráficos das figuras 5.25 e 5.26 são observados alguns valores para tempo de 

retorno de investimento bem acima da média para o perfil de funcionamento 

considerado. Estes casos não tem relação direta com as ocorrências de consumo 

evitado nulo, apontadas na tabela 5.28, mas estão relacionados à combinação de 

baixos consumos evitados e altos custos com implantação das tecnologias de 

percepção de uso, o que não ocorre com os casos de baixo consumo evitado e 

baixo custo de implantação das tecnologias (apontados na tabela 5.28).  

Com o intuito de apresentar o tempo de retorno de investimento de cada tecnologia 

de percepção de uso, quando aplicada separadamente no modelo residencial, a 

figura 5.27 mostra os tempos médios de retorno de investimento para cada 

tecnologia, considerando tanto o valor do CME quanto as tarifas de energia. 

 

Figura 5.27: Tempos médios de retorno de investimento de cada tecnologia de 
percepção de uso implantada separadamente no modelo residencial 2. 
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Conforme descrito anteriormente, no item 4 do trabalho, o estudo de viabilidade 

econômica baseado no CME considera que a implantação das tecnologias de 

percepção de uso seria custeada pelo investidor em infraestrutura como forma de 

reduzir a necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro, e o estudo baseado 

nos valores das tarifas de energia elétrica considera que a aquisição das tecnologias 

de percepção de uso seria realizada pelos próprios moradores da residência. 

Considerando a implantação em conjunto de todas as tecnologias de percepção de 

uso no modelo residencial 3, os resultados mostram que o tempo médio de retorno 

do investimento considerando o CME é de 15,5 anos, e considerando as tarifas de 

energia elétrica das concessionárias, é de 7,4 anos. Desta forma, para a análise de 

viabilidade econômica deste modelo residencial por payback simples, é mais 

indicado que o investimento com aquisição das tecnologias de percepção de uso 

seja realizado pelos próprios moradores da residência.  

Considerando a análise por CEE, a figura 5.28 apresenta a média dos valores do 

CEE para o período considerado no trabalho, comparando-os com os valores das 

tarifas de energia elétrica das concessionárias e com o CME. 

 

Figura 5.28: Tempo de retorno de investimento considerando o valor das tarifas de energia elétrica 
para o modelo residencial 3. 
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Através da figura 5.28 é possível observar que o investimento é inviável tanto para o 

consumidor quanto para o investidor em infraestrutura, uma vez que o valor do CEE 

ficou acima do valor das tarifas de energia e CME em todo o período analisado. 
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6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

Por meio da metodologia criada, o trabalho apresentou uma análise do impacto da 

inserção das tecnologias de percepção de uso no ambiente residencial quanto ao 

consumo e demanda de energia elétrica evitados e quanto às reduções de emissões 

de GEEs (em tCO2 equivalentes), além de realizar um estudo de viabilidade 

econômica da implantação de tais tecnologias. 

A metodologia desenvolvida permite a análise da implantação em conjunto de todas 

as tecnologias de percepção de uso (eliminadores de stand-by, gerenciador de 

energia em computadores e sensores de presença) no ambiente residencial, uma 

vantagem frente às outras pesquisas relacionadas, que estudam separadamente 

cada tecnologia. Esta vantagem permite maximizar os ganhos com eficiência 

energética, uma vez que é considerada a contribuição de cada tecnologia no 

resultado final da residência. 

A partir dos resultados do trabalho, apresentados no capítulo 5, é possível concluir 

que o consumo evitado de energia elétrica é diretamente proporcional ao tempo de 

ociosidade de uma carga. Desta forma, os cenários “A” de utilização das cargas e o 

perfil de tempo de funcionamento das cargas de “10 horas” são responsáveis pelos 

maiores impactos em eficiência energética, seja como consumo evitado e demanda 

evitada de energia elétrica, ou redução das emissões de GEEs.  

Os tempos de retorno de investimento e os valores do CEE não seguem a mesma 

lógica porque, apesar de considerarem o custo evitado (que é diretamente 

proporcional ao consumo evitado de energia elétrica) e o consumo evitado, 

respectivamente, consideram também o custo de aquisição das tecnologias de 

percepção de uso. Este custo de aquisição para o modelo residencial, ao variar os 

perfis de funcionamento e cenários de utilização das cargas e as concessionárias de 

energia elétrica, nem sempre é constante, uma vez que podem existir alguns casos 

em que a tecnologia não é aplicada à determinada carga devido ao consumo evitado 

ter sido nulo para ela. 
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Também é possível observar que a utilização de tais tecnologias é relevante em 

termos de eficiência energética, tomando como base um conjunto de ambientes 

similares de uma determinada região, conforme detalhado a seguir. 

No caso do modelo residencial 1 (sobrado de 185m2 – 3 dormitórios), o conjunto de 

residências similares na região da cidade de São Paulo obteve como resultado a 

demanda média evitada de energia elétrica de 85 MW, representativo em termos de 

eficiência energética, e a redução média de emissões de GEEs de 145 mil tCO2/ano. 

No caso do modelo residencial 2 (apartamento de 54m2 – 2 dormitórios), foi obtida a 

demanda média evitada de 35 MW, também representativo em termos de eficiência 

energética, e a redução média de emissões de 59 mil tCO2/ano. Já no caso do 

modelo residencial 3 (casa popular de 42m2 – 2 dormitórios) foi obtida a demanda 

média evitada de 39 MW, também representativo em termos de eficiência 

energética, e a redução média de emissões de 67 mil tCO2/ano. 

Quanto à análise de viabilidade econômica da implantação das tecnologias de 

percepção de uso no ambiente residencial, foi considerada tanto a visão do 

investidor em infraestrutura (valor da energia: CME), quanto a visão do consumidor 

(valor da energia: tarifas de energia elétrica). Como o valor das tarifas de energia 

elétrica é superior ao valor do CME, o custo evitado devido ao consumo evitado de 

energia elétrica é maior para o morador da residência quando comparado ao custo 

para o investidor em infraestrutura, como consequência, tornado o tempo de retorno 

do investimento mais atrativo.   

Considerando a análise de viabilidade econômica por payback simples, no modelo 

residencial 1 o tempo médio de retorno do investimento considerando a visão do 

consumidor (morador da residência) é de 2,3 anos, quanto ao investidor em 

infraestrutura é de 7,2 anos. Já no modelo residencial 2, o tempo médio de retorno 

do investimento considerando a visão do consumidor (morador da residência) é de 

2,7 anos, quanto ao investidor em infraestrutura é de 8,3 anos. Já no modelo 

residencial 3 (tarifa social), o tempo médio de retorno do investimento considerando 

a visão do consumidor (morador da residência) é de 7,4 anos, quanto ao investidor 

em infraestrutura é de 15,5 anos. Em ambos os casos, o tempo de retorno do 

investimento mais atrativo é representado pelo lado do consumidor. 
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Agora considerando a análise de viabilidade econômica por CEE, os modelos 

residenciais 1 e 2 apresentaram o valor do CEE abaixo dos valores das tarifas de 

energia elétrica para o período de vida útil dos equipamentos considerado no 

trabalho, apontando a viabilidade da implantação pelo consumidor. O contrário 

ocorreu para o modelo 3 na visão do consumidor e para todos os modelos 

residenciais para a visão do investidor em infraestrutura, uma vez que todos os 

valores de CEE ficaram acima do CME. 

No caso em específico do modelo 3, o qual utiliza tarifa social,  a indicação seria que 

o investimento fosse realizado através do PEE das concessionárias de energia 

elétrica, uma vez que, conforme explicitado no capítulo 2, a maior parte dos recursos 

do programa (60%) é destinada aos consumidores de tarifa social. 

A implantação das tecnologias de percepção de uso apresenta benefícios para o 

consumidor, que além de praticar ações sustentáveis ainda reduz sua conta de 

energia. No caso do investidor em infraestrutura, a adoção destas medidas de 

eficiência energética contribui com a postergação dos investimentos em expansão 

do setor elétrico, e consequentemente, com a redução de impactos ambientais e 

sociais. 

O impacto, na eficiência energética, da implementação de tecnologias de percepção 

de uso no ambiente residencial pode ser ainda mais representativo se replicado em 

termos de Brasil, apontando a importância da disseminação da utilização de tais 

tecnologias para reforçar a contribuição com a redução dos investimentos em 

expansão do setor elétrico brasileiro e diminuição das emissões de GEEs devido à 

geração de energia elétrica. 

Como proposta para trabalhos futuros, a metodologia desenvolvida no trabalho 

poderia ser aplicada a outros ambientes, tais como: escritórios, escolas etc., a partir 

de pequenos ajustes.  

Também poderia ser expandida para tratar fatores externos, tais como temperatura 

e luz natural, permitindo a utilização de cargas como equipamentos de 
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condicionamento ambiental, além de captar a contribuição da iluminação natural nos 

ambientes.  

Desta forma, seria possível estender o estudo do impacto da inserção das 

tecnologias de percepção de uso para diversos ambientes, além de contemplar 

outros tipos de cargas, contribuindo ainda mais com o país em termos de eficiência 

energética.  
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ANEXO A – CARGAS E CONJUNTO DE CARGAS SELECIONADAS 

PARA COMPOR O BANCO DE DADOS DO TRABALHO 

Tabela A.1: Cargas e conjunto de cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by que 

compõem o banco de dados 

Cargas5 e conjunto de cargas – Eliminadores de stand-by 

TV 

TV e Decodificador 

TV e Blu-ray 

TV, Decodificador e Blu-ray  

TV e Video game 

TV, Blu-ray e Video game 

TV, Decodificador e Video game 

TV e Home theater system 

TV, Home theater system e Video game 

TV, Decodificador e Home theater system 

TV, Decodificador, Home theater system e Video game 

TV, Decodificador, Blu-ray e Video game 

Rádio portátil 

Micro system 

Micro-ondas  

Máquina de lavar 

Cafeteira 

Lava louças 

Exaustores de cozinha 

Monitor e Caixa de som (Desktop) 

Monitor, Caixa de som e Multifuncional (Desktop) 

Monitor, Caixa de som, Multifuncional e Roteador (Desktop) 

Monitor, Caixa de som e Roteador (Desktop) 

Multifuncional (Notebook) 

Multifuncional e Roteador (Notebook) 

Roteador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Todas as TVs foram consideradas de LCD e os aparelhos de Blu-ray podem ser substituídos por 

DVD players, uma vez que possuem especificações técnicas semelhantes, segundo (SELINA, 2011). 
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Tabela A.2: Cargas passíveis de utilização de gerenciador de energia e sensores de presença que 
compõem o banco de dados do trabalho 

Cargas – Gerenciador de 
energia 

Cargas – Sensores de 
Presença 

Desktop 1 x FC 15W 

Monitor 2 x FC 15W 

Notebook 3 x FC 15W 

 4 x FC 15W 

 6 x FC 15W 

 8 x FC 15W 

 10 x FC 15W 

 12 x FC 15W 

 1 x FC 23W 

 2 x FC 23W 

 3 x FC 23W 

 4 x FC 23W 

 6 x FC 23W 

 8 x FC 23W 

 10 x FC 23W 
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ANEXO B – DADOS DAS CARGAS E TECNOLOGIAS DE PERCEPÇÃO DE USO  

Tabela B.1: Dados levantados das cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by. 

Carga 
Demanda de Potência nos modos de baixo 

consumo de energia (W) 
Tempo de utilização (h/dia) 

DPOff
1 DPPass

1 DPNet
1 DPAct

1 DPPred Conc A2 Conc B3 Conc C4 

TV 0,31 1,04 --- 0,61 1,04 6 5 5 

Decodificador 0,1 4,07 9,7 13,74 13,74 6 5 5 

Blu-ray 0,57 1,06 --- 7,22 1,06 2 0,5 5 

Video game 0,16 10,97 --- 62,28 10,97 2 2 2 

Home theater System 0,92 1,61 --- 18,72 1,61 2 0,5 5 

Rádio portátil 1,71 1,69 --- 4,47 1,69 2 2 1,4 

Micro System 0,84 4,89 --- 11,97 4,89 2 2 1,4 

Micro-ondas 0,07 1,7 --- 3,04 1,7 0,5 0,3 1 

Máquina de lavar 0,48 --- --- 2,07 0,48 1 0,4 0,1 

Cafeteira 0,49 2,33 --- 3,56 0,49 1 1 1 

Lava louças 0,27 --- --- 1,76 0,27 1 0,7 0,8 

Exaustores de cozinha 0,35 0,94 --- 1,23 0,35 2,5 4 1 

Monitor 0,54 1,97 0,44 --- 1,97 3 3 2 

Caixa de som 1,4 3,92 --- 4,39 3,92 3 3 2 

Multifuncional 0,82 9,86 5,66 18,34 9,86 1 3 1,1 

Roteador 8,11 5,42 3,66 5,29 3,66 3 3 2 

Fonte: 
1
(SELINA, 2011); 

2
(ELETROPAULO, 2012);

 3
(EDP, 2013);

 4
(ELEKTRO, 2012). 
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Tabela B.2: Dados levantados das cargas passíveis de utilização de gerenciador de energia 

Carga 
DPFunc

1 

(W) 
DPPred

1 

(W) 
Tempo de utilização (h/dia) 

Conc A2 Conc B3 Conc C4 

Desktop 46 2 3 3 2 

Monitor 25 1 3 3 2 

Notebook 14 1 3 3 2 

Fonte: 
1
(ENERGY STAR, 2011); 

2
(ELETROPAULO, 2012);

 3
(EDP, 2013);

 

4
(ELEKTRO, 2012). 

 

Tabela B.3: Dados levantados das cargas passíveis de utilização de sensores de presença. 

Carga 
DPFunc 

(W) 
Tempo de utilização (h/dia) 

Conc A1 Conc B1 Conc C3 

1 x FC 15W 15 6 5 6 

2 x FC 15W 30 6 5 6 

3 x FC 15W 45 6 5 6 

4 x FC 15W 60 6 5 6 

6 x FC 15W 90 6 5 6 

8 x FC 15W 120 6 5 6 

10 x FC 15W 150 6 5 6 

12 x FC 15W 180 6 5 6 

1 x FC 23W 23 6 5 6 

2 x FC 23W 46 6 5 6 

3 x FC 23W 69 6 5 6 

4 x FC 23W 92 6 5 6 

6 x FC 23W 138 6 5 6 

8 x FC 23W 184 6 5 6 

10 x FC 23W 230 6 5 6 

Fonte: 
1
(ELETROPAULO, 2012);

 2
(EDP, 2013);

 3
(ELEKTRO,2012). 
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Tabela B.4: Dados levantados dos eliminadores de stand-by. 

Eliminador de Stand-by DPC Func
1
 

(W) 
DPC Std

1
 

(W) 
Preço 2 

médio (R$) 

OneClick IntelliPlug – Mod. TVA106 1 0,4 53,63 

OneClick IntelliPlug – Mod. DSK105 1 0,4 44,34 

OneClick IntelliPlug – Mod. USB105 1 0,15 12,69 

Bye Bye Stand-by Plug – Kit BBSLP 0,5 0,5 30,58 

Fonte: 
1
 (ONE CLICK, 2011); 

2 
Preço médio da cotação que consta na tabela B.6. 

 

Tabela B.5: Dados levantados dos sensores de presença. 

Sensor de 
Presença 

DP 
(W) 

DPMax 

(W) 
Tempori-

zação 
Tipo Cobertura 

Preço 

médio 
(R$) 3 

Tektron2 PIR   
Mod. MI 500 

0,22 200 
5s, 1, 4, 8 e 

12 min 
Teto 360° 

alt: 2,5m     
d: 8m 

45,39 

Tektron2 US    
Mod. UM 600 

0,5 200 5s, 1, 4min 
Teto/Parede 

360° 
alt: 2,5m     

d: 8m 
61,27 

PialLegrand1 PIR 
Mod. 48803 

0,4 250 
20 s - 30 

min 
Teto 360° 

alt: 2,5m     
d: 8m 

280,95 

PialLegrand1 US 
Mod. 48805 

0,8 250 
20 s - 30 

min 
Teto 360° 

alt: 2,5m     
d: 11m 

413,95 

PialLegrand1 
Dual Mod. 48806 

0,8 250 0 s - 60 min Teto 360° 
alt: 2,5m     
d: 14m 

473,76 

Fonte: 
1
 (LEGRAND, 2011b); 

2
 (TEKTRON, 2012); 

3 
Preço médio da cotação que consta na tabela B.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 148 

 

 

Tabela B.6: Cotação de preços das tecnologias de percepção de uso. 

Tecnologia de 
percepção de uso 

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Preço médio15 

OneClick IntelliPlug 
Mod. TVA106 

£13,99
1
 £19,82

2
  £6,91/R$53,63 

OneClick IntelliPlug 
Mod. DSK105 

£12,95
1
 £11,99

3
 £16,99

4
 £13,98/R$44,34 

OneClick IntelliPlug 
Mod. USB105 

£4,00
1
   £4,00/R$12,69 

Bye Bye Stand-by Plug 
Kit BBSLP 

£7,03
1
 £11,69

5
 £10,20

2
 £9,64/R$30,58 

Tektron PIR            
Mod. MI 500 

R$42,40
6
 R$45,90

7
 R$47,88

8
 R$45,39 

Tektron US             
Mod. UM 600 

R$66,90
9
 R$59,00

10
 R$57,91

11
 R$61,27 

PialLegrand PIR     
Mod. 48803 

R$270,87
12

 R$291,03
13

  R$280,95 

PialLegrand US       
Mod. 48805 

R$387,36
12

 R$416,17
13

 R$438,32
14

 R$413,95 

PialLegrand Dual    
Mod. 48806 

R$448,11
12

 R$499,40
13

  R$473,76 

Fonte: 
1
(AMAZON, 2012); 

2
(MY GREENER HOME, 2012); 

3
(REUK, 2012); 

4
(GREEN STAMP, 2012); 

5
(SMART GREEN, 2012); 

6
(ELÉTRIC CENTER, 2012); 

7
(MAXIMUS, 2012); 

8
(TONA BRASIL, 2012); 

9
(ELÉTRICA FONTE, 2012); 

10
(ELBRAN, 2012); 

11
(LIGAÇÃO, 2012); 

12
(ELÉTRICA LIBERATO, 

2012); 
13

(TEMPLO ELÉTRICA, 2012); 
14

(ELÉTRICA NEBLINA, 2012); 
15

Conversão de moedas 
(BCB, 2012). 
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ANEXO C – BANCO DE DADOS DO TRABALHO 

Tabela C.1: Banco de dados: cargas e conjunto de cargas passíveis de utilização de eliminadores de stand-by. 

Carga ou conj. de carga 

 
Medida 

Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

TV  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  10,4 5,5 0,6  11,3 7,2 3,1  11,3 7,2 3,1 

TV e Decodificador  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  299 252,8 206,7  306,7 268,2 229,8  306,7 268,2 229,8 

TV e Blu-ray  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  35,4 30 24,7  37,1 33,4 29,7  34,1 27,3 20,6 

TV, Decodificador e Blu-ray  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  323,8 277 230,2  332,3 294,0 255,7  329,5 288,4 247,3 

TV e Video game  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  263,4 248,1 232,8  264,0 249,4 234,8  264,0 249,4 234,8 

TV, Blu-ray e Video game  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  287,9 271,8 255,6  289,5 274,9 260,3  286,7 269,2 251,8 

TV, Decodificador e Video 
game 

 IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  551,7 495 438,3  559,3 510,2 461,0  559,3 510,2 461,0 

TV e Home theater system  IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  48,1 42,1 36,2  50,1 46,3 42,4  45,9 37,8 29,6 

TV, Home theater system e 
Video game 

 IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  300,6 283,9 267,2  302,5 287,8 273,0  298,5 279,7 260,9 

TV, Decodificador e Home 
theater system 

 IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  336,4 289,1 241,7  345,3 306,9 268,5  341,3 298,8 256,3 

TV, Decodificador, Home 
theater system e Video game 

 IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  588,9 530,8 472,7  597,8 548,5 499,2  593,8 540,6 487,4 

Continua 
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Carga ou conj. de carga 

 
Medida 

Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

TV, Decodificador, Blu-ray e 
Video game 

 IntelliPlug 
TVA106 

 R$ 53,63  576,3 518,7 461,1  584,7 535,6 486,4  582,0 530,2 478,3 

Rádio portátil  Kit BBSLP  R$ 30,58  26,9 25,2 23,5  26,9 25,2 23,5  27,4 26,1 24,9 

Micro system  Kit BBSLP  R$ 30,58  100,5 95,6 90,7  100,5 95,6 90,7  101,9 98,4 94,9 

Micro-ondas  Kit BBSLP  R$ 30,58  28,4 28 27,5  28,5 28,2 28,0  28 27,1 26,3 

Máquina de lavar  Kit BBSLP  R$ 30,58  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Cafeteira  Kit BBSLP  R$ 30,58  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Lava louças  Kit BBSLP  R$ 30,58  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Exaustores de cozinha  Kit BBSLP  R$ 30,58  0 0 0  0 0 0  0 0 0 

Monitor e Caixa de som 
(Desktop) 

 IntelliPlug 
DSK105 

 R$ 44,34  122 112,3 102,6  122,0 112,3 102,6  125,3 118,8 112,3 

Monitor, Caixa de som e 
Multifuncional (Desktop) 

 IntelliPlug 
DSK105 

 R$ 44,34  353,9 339,5 325  343,9 319,4 294,8  356,4 344,3 332,3 

Monitor, Caixa de som, 
Multifuncional e Roteador 
(Desktop) 

 
IntelliPlug 
DSK105 

 R$ 44,34  436,2 416,2 396,2  426,2 396,2 366,2  440,5 424,8 409,1 

Monitor, Caixa de som e 
Roteador (Desktop) 

 IntelliPlug 
DSK105 

 R$ 44,34  204,4 189,2 173,9  204,4 189,2 173,9  209,5 199,3 189,2 

Multifuncional (Notebook)  IntelliPlug 
USB105 

 R$ 12,69  227,7 222,3 217  217,0 200,9 184,8  226,9 220,8 214,7 

Multifuncional e Roteador 
(Notebook) 

 IntelliPlug 
USB105 

 R$ 12,69  309,6 298,3 287,1  299,3 277,8 256,2  310,9 301 291 

Roteador  Kit BBSLP  R$ 30,58  70,4 64,9 59,4  70,4 64,9 59,4  72,2 68,5 64,9 
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Tabela C.2: Banco de dados: cargas passíveis de utilização de gerenciador de energia. 

Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 6 horas 

Desktop  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  198 132 66  198 132 66  220 176 132 

Monitor  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  108 72 36  108 72 36  120 96 72 

Notebook  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  58,5 39 19,5  58,5 39 19,5  65 52 39 

Perfil de funcionamento das cargas: 8 horas 

Desktop  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  286 220 154  286 220 154  308 264 220 

Monitor  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  156 120 84  156 120 84  168 144 120 

Notebook  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  84,5 65 45,5  84,5 65 45,5  91 78 65 

Perfil de funcionamento das cargas: 10 horas 

Desktop  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  374 308 242  374 308 242  396 352 308 

Monitor  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  204 168 132  204 168 132  216 192 168 

Notebook  
Gerenciador de energia da Energy 

Star 
 R$ 0,00  110,5 91 71,5  110,5 91 71,5  117 104 91 
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Tabela C.3: Banco de dados: cargas passíveis de utilização de sensores de presença. 

Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 6 horas 

1 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  39,7 0 0  47,2 9,7 0  39,7 0 0 

1 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  33,0 0 0  40,5 3 0  33 0 0 

1 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  25,8 0 0  33,3 0 0  25,8 0 0 

2 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  84,7 0 0  99,7 24,7 0  84,7 0 0 

2 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  78,0 0 0  93 18 0  78 0 0 

2 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  70,8 0 0  85,8 10,8 0  70,8 0 0 

3 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  129,7 0 0  152,2 39,7 0  129,7 0 0 

3 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  123,0 0 0  145,5 33 0  123 0 0 

3 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  115,8 0 0  138,3 25,8 0  115,8 0 0 

4 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  174,7 0 0  204,7 54,7 0  174,7 0 0 

4 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  168,0 0 0  198 48 0  168 0 0 

4 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  160,8 0 0  190,8 40,8 0  160,8 0 0 

6 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  264,7 0 0  309,7 84,7 0  264,7 0 0 

6 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  258,0 0 0  303 78 0  258 0 0 

6 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  250,8 0 0  295,8 70,8 0  250,8 0 0 

8 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  354,7 0 0  414,7 114,7 0  354,7 0 0 

8 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  348,0 0 0  408 108 0  348 0 0 

8 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  340,8 0 0  400,8 100,8 0  340,8 0 0 

10 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  444,7 0 0  519,7 144,7 0  444,7 0 0 

10 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  438,0 0 0  513 138 0  438 0 0 

10 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  430,8 0 0  505,8 130,8 0  430,8 0 0 

12 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  534,7 0 0  624,7 174,7 0  534,7 0 0 

Continua 
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Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 6 horas 

12 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  528,0 0 0  618 168 0  528 0 0 

12 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  520,8 0 0  610,8 160,8 0  520,8 0 0 

1 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  63,7 0 0  75,2 17,7 0  63,7 0 0 

1 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  57,0 0 0  68,5 11 0  57 0 0 

1 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  49,8 0 0  61,3 3,8 0  49,8 0 0 

2 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  132,7 0 0  155,7 40,7 0  132,7 0 0 

2 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  126,0 0 0  149 34 0  126 0 0 

2 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  118,8 0 0  141,8 26,8 0  118,8 0 0 

3 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  201,7 0 0  236,2 63,7 0  201,7 0 0 

3 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  195,0 0 0  229,5 57 0  195 0 0 

3 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  187,8 0 0  222,3 49,8 0  187,8 0 0 

4 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  270,7 0 0  316,7 86,7 0  270,7 0 0 

4 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  264,0 0 0  310 80 0  264 0 0 

4 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  256,8 0 0  302,8 72,8 0  256,8 0 0 

6 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  408,7 0 0  477,7 132,7 0  408,7 0 0 

6 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  402,0 0 0  471 126 0  402 0 0 

6 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  394,8 0 0  463,8 118,8 0  394,8 0 0 

8 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  546,7 0 0  638,7 178,7 0  546,7 0 0 

8 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  540,0 0 0  632 172 0  540 0 0 

8 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  532,8 0 0  624,8 164,8 0  532,8 0 0 

10 x FC 23W  Pial Legrand PIR 48803  R$ 280,95  680,4 0 0  795,4 220,4 0  680,4 0 0 

10 x FC 23W  Pial Legrand US 48805  R$ 413,95  670,8 0 0  785,8 210,8 0  670,8 0 0 

10 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  670,8 0 0  785,8 210,8 0  670,8 0 0 

Continua 
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Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 8 horas 

1 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  69,7 24,7 0  77,2 39,7 2,2  69,7 24,7 0 

1 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  63,0 18,0 0  70,5 33 0  63 18 0 

1 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  55,8 10,8 0  63,3 25,8 0  55,8 10,8 0 

2 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  144,7 54,7 0  159,7 84,7 9,7  144,7 54,7 0 

2 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  138,0 48,0 0  153 78 3  138 48 0 

2 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  130,8 40,8 0  145,8 70,8 0  130,8 40,8 0 

3 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  219,7 84,7 0  242,2 129,7 17,2  219,7 84,7 0 

3 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  213,0 78,0 0  235,5 123 10,5  213 78 0 

3 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  205,8 70,8 0  228,3 115,8 3,3  205,8 70,8 0 

4 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  294,7 114,7 0  324,7 174,7 24,7  294,7 114,7 0 

4 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  288,0 108,0 0  318 168 18  288 108 0 

4 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  280,8 100,8 0  310,8 160,8 10,8  280,8 100,8 0 

6 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  444,7 174,7 0  489,7 264,7 39,7  444,7 174,7 0 

6 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  438,0 168,0 0  483 258 33  438 168 0 

6 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  430,8 160,8 0  475,8 250,8 25,8  430,8 160,8 0 

8 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  594,7 234,7 0  654,7 354,7 54,7  594,7 234,7 0 

8 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  588,0 228,0 0  648 348 48  588 228 0 

8 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  580,8 220,8 0  640,8 340,8 40,8  580,8 220,8 0 

10 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  744,7 294,7 0  819,7 444,7 69,7  744,7 294,7 0 

10 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  738,0 288,0 0  813 438 63  738 288 0 

10 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  730,8 280,8 0  805,8 430,8 55,8  730,8 280,8 0 

12 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  894,7 354,7 0  984,7 534,7 84,7  894,7 354,7 0 

12 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  888,0 348,0 0  978 528 78  888 348 0 

Continua 
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Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 8 horas 

12 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  880,8 340,8 0  970,8 520,8 70,8  880,8 340,8 0 

1 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  109,7 40,7 0  121,2 63,7 6,2  109,7 40,7 0 

1 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  103,0 34,0 0  114,5 57 0  103 34 0 

1 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  95,8 26,8 0  107,3 49,8 0  95,8 26,8 0 

2 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  224,7 86,7 0  247,7 132,7 17,7  224,7 86,7 0 

2 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  218,0 80,0 0  241 126 11  218 80 0 

2 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  210,8 72,8 0  233,8 118,8 3,8  210,8 72,8 0 

3 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  339,7 132,7 0  374,2 201,7 29,2  339,7 132,7 0 

3 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  333,0 126,0 0  367,5 195 22,5  333 126 0 

3 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  325,8 118,8 0  360,3 187,8 15,3  325,8 118,8 0 

4 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  454,7 178,7 0  500,7 270,7 40,7  454,7 178,7 0 

4 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  448 172 0  494 264 34  448 172 0 

4 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  440,8 164,8 0  486,8 256,8 26,8  440,8 164,8 0 

6 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  684,7 270,7 0  753,7 408,7 63,7  684,7 270,7 0 

6 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  678 264 0  747 402 57  678 264 0 

6 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  670,8 256,8 0  739,8 394,8 49,8  670,8 256,8 0 

8 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  914,7 362,7 0  1006,7 546,7 86,7  914,7 362,7 0 

8 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  908 356 0  1000 540 80  908 356 0 

8 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  900,8 348,8 0  992,8 532,8 72,8  900,8 348,8 0 

10 x FC 23W  Pial Legrand PIR 48803  R$ 280,95  1140,4 450,4 0  1255,4 680,4 105,4  1140,4 450,4 0 

10 x FC 23W  Pial Legrand US 48805  R$ 413,95  1130,8 440,8 0  1245,8 670,8 95,8  1130,8 440,8 0 

10 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  1130,8 440,8 0  1245,8 670,8 95,8  1130,8 440,8 0 

Continua 
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Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 10 horas 

1 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  99,7 54,7 9,7  107,2 69,7 32,2  99,7 54,7 9,7 

1 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  93,0 48,0 3,0  100,5 63 25,5  93 48 3 

1 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  85,8 40,8 0,0  93,3 55,8 18,3  85,8 40,8 0 

2 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  204,7 114,7 24,7  219,7 144,7 69,7  204,7 114,7 24,7 

2 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  198,0 108,0 18,0  213 138 63  198 108 18 

2 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  190,8 100,8 10,8  205,8 130,8 55,8  190,8 100,8 10,8 

3 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  309,7 174,7 39,7  332,2 219,7 107,2  309,7 174,7 39,7 

3 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  303,0 168,0 33,0  325,5 213 100,5  303 168 33 

3 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  295,8 160,8 25,8  318,3 205,8 93,3  295,8 160,8 25,8 

4 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  414,7 234,7 54,7  444,7 294,7 144,7  414,7 234,7 54,7 

4 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  408,0 228,0 48,0  438 288 138  408 228 48 

4 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  400,8 220,8 40,8  430,8 280,8 130,8  400,8 220,8 40,8 

6 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  624,7 354,7 84,7  669,7 444,7 219,7  624,7 354,7 84,7 

6 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  618,0 348,0 78,0  663 438 213  618 348 78 

6 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  610,8 340,8 70,8  655,8 430,8 205,8  610,8 340,8 70,8 

8 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  834,7 474,7 114,7  894,7 594,7 294,7  834,7 474,7 114,7 

8 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  828,0 468,0 108,0  888 588 288  828 468 108 

8 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  820,8 460,8 100,8  880,8 580,8 280,8  820,8 460,8 100,8 

10 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  1044,7 594,7 144,7  1119,7 744,7 369,7  1044,7 594,7 144,7 

10 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  1038,0 588,0 138,0  1113 738 363  1038 588 138 

10 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  1030,8 580,8 130,8  1105,8 730,8 355,8  1030,8 580,8 130,8 

12 x FC 15W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  1254,7 714,7 174,7  1344,7 894,7 444,7  1254,7 714,7 174,7 

12 x FC 15W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  1248,0 708,0 168,0  1338 888 438  1248 708 168 

Continua 
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Carga 

 

Medida Eco 

 Custo 
Medida 

Eco 

 Consumo evitado de energia elétrica (Wh/dia) 
   Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
   Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Perfil de funcionamento das cargas: 10 horas 

12 x FC 15W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  1240,8 700,8 160,8  1330,8 880,8 430,8  1240,8 700,8 160,8 

1 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  155,7 86,7 17,7  167,2 109,7 52,2  155,7 86,7 17,7 

1 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  149,0 80,0 11,0  160,5 103,0 45,5  149,0 80 11 

1 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  141,8 72,8 3,8  153,3 95,8 38,3  141,8 72,8 3,8 

2 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  316,7 178,7 40,7  339,7 224,7 109,7  316,7 178,7 40,7 

2 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  310,0 172,0 34,0  333 218 103  310 172 34 

2 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  302,8 164,8 26,8  325,8 210,8 95,8  302,8 164,8 26,8 

3 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  477,7 270,7 63,7  512,2 339,7 167,2  477,7 270,7 63,7 

3 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  471,0 264,0 57,0  505,5 333 160,5  471 264 57 

3 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  463,8 256,8 49,8  498,3 325,8 153,3  463,8 256,8 49,8 

4 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  638,7 362,7 86,7  684,7 454,7 224,7  638,7 362,7 86,7 

4 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  632,0 356,0 80,0  678 448 218  632 356 80 

4 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  624,8 348,8 72,8  670,8 440,8 210,8  624,8 348,8 72,8 

6 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  960,7 546,7 132,7  1029,7 684,7 339,7  960,7 546,7 132,7 

6 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  954,0 540,0 126,0  1023 678 333  954 540 126 

6 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  946,8 532,8 118,8  1015,8 670,8 325,8  946,8 532,8 118,8 

8 x FC 23W  PIR Tektron MI 500  R$ 45,39  1282,7 730,7 178,7  1374,7 914,7 454,7  1282,7 730,7 178,7 

8 x FC 23W  US Tektron UM 600  R$ 61,27  1276,0 724,0 172,0  1368 908 448  1276 724 172 

8 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  1268,8 716,8 164,8  1360,8 900,8 440,8  1268,8 716,8 164,8 

10 x FC 23W  Pial Legrand PIR 48803  R$ 280,95  1600,4 910,4 220,4  1715,4 1140,4 565,4  1600,4 910,4 220,4 

10 x FC 23W  Pial Legrand US 48805  R$ 413,95  1590,8 900,8 210,8  1705,8 1130,8 555,8  1590,8 900,8 210,8 

10 x FC 23W  Pial Legrand Dual 48806  R$ 473,76  1590,8 900,8 210,8  1705,8 1130,8 555,8  1590,8 900,8 210,8 
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ANEXO D – INFORMAÇÕES SOBRE OS ESTUDOS DE CASO 

Tabela D.1: Custo desagregado de aquisição das tecnologias de percepção de uso no modelo residencial 1. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo das Medias Eco (R$) 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   472,98 472,98 472,98  472,98 472,98 472,98  472,98 472,98 472,98 

Gerenciador de 
energia 

 6  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 8  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 10  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Sensor de 
Presença 

 6  1.889,37 0,00 0,00  1.889,37 1.889,37 0,00  1.889,37 0,00 0,00 

 8  1.889,37 1.889,37 0,00  1.889,37 1.889,37 1.889,37  1.889,37 1.889,37 0,00 

 10  1.889,37 1.889,37 1.889,37  1.889,37 1.889,37 1.889,37  1.889,37 1.889,37 1.889,37 

 

Tabela D.2: Custo desagregado de aquisição das tecnologias de percepção de uso no modelo residencial 2. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo das Medias Eco (R$) 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   181,13 181,13 181,13  181,13 181,13 181,13  181,13 181,13 181,13 

Gerenciador de 
energia 

 6  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 8  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 10  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Sensor de 
Presença 

 6  914,05 0,00 0,00  914,05 914,05 0,00  914,05 0,00 0,00 

 8  914,05 914,05 0,00  914,05 914,05 914,05  914,05 914,05 0,00 

 10  914,05 914,05 914,05  914,05 914,05 914,05  914,05 914,05 914,05 
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Tabela D.3: Custo desagregado de aquisição das tecnologias de percepção de uso no modelo residencial 3. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo das Medias Eco (R$) 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   212,78 212,78 212,78  212,78 212,78 212,78  212,78 212,78 212,78 

Gerenciador de 
energia 

 6  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 8  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

 10  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 

Sensor de 
Presença 

 6  716,60 0,00 0,00  716,60 716,60 0,00  716,60 0,00 0,00 

 8  716,60 716,60 0,00  716,60 716,60 655,33  716,60 716,60 0,00 

 10  716,60 716,60 716,60  716,60 716,60 716,60  716,60 716,60 716,60 

 

Tabela D.4: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor do CME para o modelo residencial 1, desagregado por tecnologia 
de percepção de uso. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo evitado (R$/mês) – utilizando CME 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   7,94 7,19 6,43  8,02 7,33 6,65  8,04 7,39 6,73 

Gerenciador de 
energia 

 6  1,29 0,86 0,43  1,29 0,86 0,43  1,44 1,15 0,86 

 8  1,87 1,44 1,01  1,87 1,44 1,01  2,01 1,73 1,44 

 10  2,44 2,01 1,58  2,44 2,01 1,58  2,59 2,30 2,01 

Sensor de 
Presença 

 6  18,14 0,00 0,00  21,26 5,70 0,00  18,14 0,00 0,00 

 8  30,59 11,92 0,00  33,70 18,14 2,58  30,59 11,92 0,00 

 10  43,04 24,37 5,70  46,15 30,59 15,03  43,04 24,37 5,70 
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Tabela D.5: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor das tarifas de energia para o modelo residencial 1, desagregado 
por tecnologia de percepção de uso. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo evitado (R$/mês) – utilizando tarifas de energia 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   21,63 19,57 17,52  26,21 23,98 21,74  26,42 24,27 22,12 

Gerenciador de 
energia 

 6  3,52 2,35 1,17  4,23 2,82 1,41  4,72 3,78 2,83 

 8  5,09 3,92 2,74  6,11 4,70 3,29  6,61 5,67 4,72 

 10  6,66 5,48 4,31  8,00 6,58 5,17  8,50 7,56 6,61 

Sensor de 
Presença 

 6  49,40 0,00 0,00  69,51 18,63 0,00  59,60 0,00 0,00 

 8  83,30 32,46 0,00  110,22 59,34 8,45  100,49 39,16 0,00 

 10  117,19 66,35 15,51  150,93 100,04 49,16  141,38 80,04 18,71 

 

Tabela D.6: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor do CME para o modelo residencial 2, desagregado por tecnologia 
de percepção de uso. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo evitado (R$/mês) – utilizando CME 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   4,10 3,73 3,36  4,12 3,77 3,42  4,14 3,81 3,48 

Gerenciador de 
energia 

 6  0,36 0,24 0,12  0,36 0,24 0,12  0,40 0,32 0,24 

 8  0,52 0,40 0,28  0,52 0,40 0,28  0,56 0,48 0,40 

 10  0,68 0,56 0,44  0,68 0,56 0,44  0,72 0,64 0,56 

Sensor de 
Presença 

 6  5,52 0,00 0,00  6,48 1,68 0,00  5,52 0,00 0,00 

 8  9,36 3,60 0,00  10,32 5,52 0,72  9,36 3,60 0,00 

 10  13,21 7,44 1,68  14,17 9,36 4,56  13,21 7,44 1,68 
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Tabela D.7: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor das tarifas de energia para o modelo residencial 2, desagregado 
por tecnologia de percepção de uso. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo evitado (R$/mês) – utilizando tarifas de energia 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   11,15 10,14 9,14  13,46 12,32 11,18  13,59 12,51 11,44 

Gerenciador de 
energia 

 6  0,97 0,65 0,32  1,17 0,78 0,39  1,31 1,05 0,78 

 8  1,41 1,08 0,76  1,69 1,30 0,91  1,83 1,57 1,31 

 10  1,84 1,52 1,19  2,21 1,82 1,43  2,35 2,09 1,83 

Sensor de 
Presença 

 6  15,03 0,00 0,00  21,19 5,48 0,00  18,13 0,00 0,00 

 8  25,49 9,80 0,00  33,76 18,05 2,34  30,76 11,82 0,00 

 10  35,96 20,26 4,56  46,33 30,62 14,91  43,38 24,44 5,51 

 

Tabela D.8: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor do CME para o modelo residencial 3, desagregado por tecnologia 
de percepção de uso. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo evitado (R$/mês) – utilizando CME 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   0,68 0,61 0,55  0,69 0,63 0,57  0,69 0,63 0,57 

Gerenciador de 
energia 

 6  0,94 0,62 0,31  0,94 0,62 0,31  1,04 0,83 0,62 

 8  1,35 1,04 0,73  1,35 1,04 0,73  1,46 1,25 1,04 

 10  1,77 1,46 1,14  1,77 1,46 1,14  1,87 1,66 1,46 

Sensor de 
Presença 

 6  3,70 0,00 0,00  4,35 1,13 0,00  3,70 0,00 0,00 

 8  6,28 2,42 0,00  6,93 3,70 0,49  6,28 2,42 0,00 

 10  8,86 4,99 1,13  9,50 6,28 3,06  8,86 4,99 1,13 
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Tabela D.9: Custo evitado devido ao consumo evitado de energia elétrica utilizando o valor das tarifas de energia para o modelo residencial 3, desagregado 
por tecnologia de percepção de uso. 

Tecnologia de 
Percepção de Uso 

 
Perfil 

(h)  

 Custo evitado (R$/mês) – utilizando tarifas de energia 
  Concessionária A  Concessionária B  Concessionária C 
  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C  Cen A Cen B Cen C 

Eliminador de 
Stand-by 

   1,26 1,14 1,01  1,54 1,41 1,28  1,56 1,42 1,29 

Gerenciador de 
energia 

 6  1,73 1,15 0,58  2,09 1,39 0,70  2,34 1,88 1,41 

 8  2,50 1,92 1,35  3,02 2,32 1,63  3,28 2,81 2,34 

 10  3,27 2,69 2,12  3,95 3,25 2,55  4,22 3,75 3,28 

Sensor de 
Presença 

 6  6,85 0,00 0,00  9,71 2,52 0,00  8,35 0,00 0,00 

 8  11,61 4,47 0,00  15,46 8,27 1,08  14,16 5,45 0,00 

 10  16,38 9,23 2,09  21,21 14,02 6,83  19,96 11,25 2,54 

 

 


