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RESUMO

A energia é um dos bens fundamentais da sociedade moderna, estando
presente em quase todas as atividades humanas. O seu uso nem sempre ocorre de
forma correta, havendo desperdícios que se materializam pela baixa eficiência de
conversão observada em vários processos. A conversão da energia elétrica em
energia luminosa que ocorre nas lâmpadas incandescentes é um exemplo dessa
ineficiência. Os eletrodomésticos apresentam também, ainda hoje no Brasil, algumas
ineficiências, como é o caso dos refrigeradores residenciais, principalmente aqueles
fabricados com mais de dez anos. Este trabalho apresenta os resultados de um
programa para elevação da eficiência de conversão da energia elétrica em algumas
comunidades de baixa renda, no qual são destacados a metodologia de
desenvolvimento do trabalho, a situação atual das unidades residenciais sob estudo,
os resultados da implantação de medidas para elevar a eficiência energética dos
componentes elétricos existentes e a atratividade econômica e social do programa.

Palavras Chaves: eficiência energética; baixa renda; consumo energético,

ABSTRACT
Feasibility of replacing light bulbs and refrigerators for more efficient units in
low-income communities
Energy availibility is fundamental for modern socities and almost all human
activities need energy supply. In spite of its importance for human survivor and
modern way of life, energy is not always used as efficiently as desired. There is even
today much waste in several energy conversion processes. Bulb lamps used in
house lighting is an example of inefficiency. Old refrigerators, specially those with life
exceeding ten years, yet used in many houses in Brazil, are an important reason for
the high electricity residential consumption. Both of these issues are almost always
present in all low income Brazilian homes. In view of that, Brazilian Government
issued a law that enforces Electric Power Companies to spend a small amount ot
their profits in official programmes improving the energy use in low income
communities. The main goal of this work is to detail, to analyze and to propose
improvements in an implemented project which is included in such a programme.

Keywords: Energy efficiency; low income; energy expenditure
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1

INTRODUÇÃO

A sociedade moderna desenvolveu um estilo de vida no qual a energia
desempenha papel fundamental. Em especial, a disponibilidade de energia elétrica é
um componente muito importante na qualidade de vida atual da sociedade.
Segundo o jornal O Globo (2010), em artigo publicado em fevereiro deste ano,
a demanda média de energia elétrica no horário de pico à época da publicação era
de 68 GW, ou 68.000 MW. Isto é cerca de 26 % acima do valor verificado no ano de
2009, que foi de 53,3 GW. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2009), tal
aumento de consumo deve-se às altas temperaturas dos últimos dias de fevereiro no
Sudeste e ao aumento da atividade industrial. Os dados reforçam a importância do
planejamento energético no país, da questão de uso eficiente da energia produzida
e de como tem se dado a conscientização da população em geral sobre o assunto.
Nos países desenvolvidos, o uso eficiente da energia é uma questão sempre atual,
até porque o consumo de energia para calefação é algo de extrema importância
para eles, primordial para garantir o conforto e a qualidade de vida. Em países em
desenvolvimento, tal preocupação têm aumentado nos últimos anos. O aumento do
consumo de energia não representa um perigo imediato para o país. Segundo a
Aneel (2009), a capacidade geradora atual do país é de 106 mil MW, que afasta a
iminência de racionamentos. Para a Operadora Nacional do Sistema (2009), uma
forma de preservar o nível de água das hidroelétricas é acionar mais usinas
termelétricas movidas a gás, evitando dessa forma, uma sobrecarga.
Como forma de contribuir para o aumenta da eficiência energética de
eletrodomésticos produzidos no Brasil, foi instituído em 1993 o Selo Procel. Tal Selo
tem por objetivo orientar o consumidor no ato da compra, possibilitando a ele a
identificação dos produtos que apresentem melhores níveis de eficiência energética.
Esse mecanismo também estimula a fabricação e a comercialização de produtos
mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e a preservação do
meio ambiente.
Por força de legislação federal, as empresas geradoras e distribuidoras de
energia elétrica (Concessionárias) têm que aplicar anualmente certo percentual de
seu lucro em projetos de aumento de eficiência energética. Como funcionária de
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uma dessas empresas, esta autora teve a oportunidade de participar de um desses
projetos e faz nesta dissertação de mestrado uma análise crítica de vários dos
aspectos por ele abarcados. Detalhando um pouco mais o projeto, ele constitui-se
no desenvolvimento de um programa de aumento de eficiência energética em
comunidades de baixa renda, com implantação de equipamentos mais eficientes.
Além do estudo conceitual, o projeto contou com levantamentos de campo,
implantação das medidas de racionalização energética e a análise dos resultados
obtidos. As informações correspondentes ao projeto da Concessionária encontramse apresentadas no capítulo 5.
A área de concessão para a qual o projeto foi desenvolvido é o Estado do Mato
Grosso.
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2

OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral
O objetivo do presente trabalho é a análise dos resultados de um programa de
elevação da eficiência energética em residências de uma comunidade de baixa
renda com vistas a identificar a diminuição do consumo de energia elétrica e os
ganhos econômicos associados.

2.2 Objetivos Específicos
•

Apresentar de forma organizada a metodologia e os resultados do programa.

•

Tornar disponível e pública uma importante base de dados do consumo
energético em comunidades de baixa renda.

•

Fazer a análise crítica dos resultados do programa.

•

Estabelecer um cenário de ampliação do programa.

•

Fazer a sugestões de aprimoramento.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Consumo de energia elétrica no Brasil
As tarifas residenciais de energia elétrica no Brasil estão entre as mais
elevadas do mundo e custam cerca de 65% acima dos preços pagos pelos
consumidores residenciais norte-americanos (TSUTIYA, 2005). Os preços pagos no
Brasil estão acima até dos vigentes em alguns países europeus, como Espanha e
França, embora fiquem abaixo dos registrados na Irlanda, Portugal e Inglaterra.
Conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, 2008), a tarifa
média das 65 distribuidoras de energia no País é de R$ 327,00 por MWh, o que
corresponde a cerca de US$ 172 ao câmbio de R$ 1,90 por dólar. Nos Estados
Unidos, pelos dados da Energy Information Administration (EIA, 2009), agência do
governo americano, a tarifa média residencial é de cerca US$ 104 por MWh. Na
França o MWh era de US$ 144 no final do ano passado, enquanto na Espanha a
tarifa média era de US$ 165. Por outro lado, em Portugal, Inglaterra e Irlanda os
preços estavam acima dos praticados no Brasil, com tarifas de US$ 184, US$ 186 e
US$ 258 por MWh, respectivamente. No México, a tarifa média era de US$ 101 por
MWh. Os dados referentes aos países europeus e ao México foram extraídos da
International Energy Agency (IEA, 2009), formada pelos principais países
consumidores de energia do mundo.
Até pouco tempo atrás, as tarifas de energia elétrica no Brasil costumavam ser
muito inferiores às vigentes nos países ricos, que são fortemente dependentes de
petróleo importado. No Brasil, as hidrelétricas respondem por 95% da energia
elétrica produzida no País (Aneel, 2010), e o custo com combustível tem
contribuição praticamente nula nos custos operacionais. O sistema brasileiro prevê
um "custo para a água" basicamente para cobrir despesas de compensação
ambiental aos governos estaduais e municipais. Nos Estados Unidos e na Europa, a
energia elétrica é gerada a partir de combustíveis fósseis, especialmente o carvão e
derivados de petróleo. A grande exceção é a França, onde 75% da energia provém
de centrais nucleares (IEA, 2009).
A inversão ocorreu nos últimos dez anos, com os fortes reajustes para as
tarifas do setor elétrico. Entre dezembro de 1995 e o final do ano passado, a Aneel
reajustou as tarifas residenciais em 386,2 %, quase o dobro do reajuste da inflação
aferida pelo IPCA no mesmo período, que acumulou variação de 210,2 %. Outro
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fator que "encareceu" a tarifa brasileira em relação a outros países foi a valorização
do real ante o dólar norte-americano. Com o real cotado a R$ 1,90, a tarifa brasileira
fica mais "cara", quando convertida para dólar (EXAME, 2007).

3.2 Produção e consumo de energia elétrica no Mato Grosso
O projeto de Aumento da Eficiência Energética da Concessionária, sob
análise nesta dissertação, foi aplicado em Mato Grosso. A figura a seguir apresenta
o mapa político do estado.

Figura 1- Mapa político do estado do Mato Grosso
Fonte: Atlas, 2009

A população do estado é de 2.803.274 habitantes, segundo a estimativa
populacional de 2008, com dados recentemente coletados pelo IBGE (2009). O
quadro a seguir, apresenta as cidades mais populosas do estado. As comunidades
onde o projeto foi desenvolvido constam no quadro.
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Quadro 1- Cidades mais populosas de Mato Grosso

Fonte: IBGE (2009)

O estado do Mato Grosso não possui um modelo ideal único para geração de
energia. Por conta das grandes distâncias e das características ambientais, muitas
podem ser as fontes energéticas. Energia solar, de biomassa, água ou combustíveis
fósseis são algumas delas, na avaliação do superintendente da Federação das
Indústrias de Mato Grosso (Fiemt), José Epaminondas Mattos Conceição (2010).
Apesar deste mosaico, o setor industrial acredita que, para grandes centros,
somente as hidrelétricas e termelétricas são capazes de atender a demanda.
Grande parte da energia de Mato Grosso atualmente ainda é importada de
Goiás. Os chamados linhões trazem das usinas hidrelétricas de Cachoeira Dourada
e de Itumbiara (na divisa de Goiás com Minas Gerais) cerca de 400 MW. A produção
própria do estado é de cerca de 110 megawatts: 84, gerados pelas hidrelétricas de
Juba 1 e Juba 2 (em Barra do Bugres e Tangará da Serra) e, o restante, produzido
em Pequenas Centrais Hidrelétricas, as chamadas PCHs.
Além disso, ainda funcionam no Estado outras unidades que produzem cerca
de 70 MW através de sistemas isolados, à base de óleo diesel. Estas unidades estão
localizadas principalmente no Norte do Mato Grosso, fora do eixo da rodovia BR-
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163. Até 1997, Cuiabá era ponto final dos linhões, mas, há três anos, um deles foi
estendido até Sinop, e as cidades ao longo do caminho foram beneficiadas.

Figura 2- Localização das regiões contempladas no projeto para o estado do Mato Grosso
Fonte: CEMAT (2009).
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Quanto ao consumo de energia elétrica em residências do estado do Mato
Grosso, foram encontradas algumas informações na literatura. Há uma publicação
da Eletrobras (2008) que demonstra em valores absolutos e percentuais, distribuídas
de acordo com as faixas de consumo, as informações relativas à aquisição ou não
de refrigeradores nos últimos dez anos, por parte dos clientes residenciais,
atendidos na baixa tensão na área coberta pela pesquisa.

Figura 3- Reprodução de tabela com informação de aquisição de refrigeradores nos últimos
dez anos (Centro-Oeste).
Fonte: ELETROBRAS, 2008

Na mesma publicação (Eletrobras, 2008) encontram-se as informações
relativas à utilização de lâmpadas de uso habitual (aquelas cuja utilização diária é
precisada pelos entrevistados) por parte dos clientes residenciais, atendidos na BT
na área coberta pela pesquisa.

Figura 4- Utilização de lâmpadas de uso habitual na região Centro-Oeste
Fonte: ELETROBRAS, 2008
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Figura 5- Distribuição de lâmpadas de uso habitual por tipo.
Fonte: ELETROBRAS, 2008

3.3 Programa de Eficiência Energética no Brasil
Dentre os agentes relacionados na legislação merecem destaque o INMETRO,
o PROCEL e o CONPET, em função dos programas nacionais executados e de sua
participação no processo de etiquetagem e selo de eficiência energética.
No âmbito do INMETRO, é desenvolvido o Programa Brasileiro de Etiquetagem
– PBE, cujo objetivo é prover os consumidores de informações que lhes permitam
avaliar e otimizar o consumo de energia dos equipamentos, por meio de seleção de
produtos de maior eficiência energética, e assim melhor utilizá-los, possibilitando
economia nos gastos com energia (ELETROBRÁS.PROCELINFO, 2008).
O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL foi
criado em dezembro de 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia e da Indústria e
Comércio, com o objetivo de promover a racionalização da produção e do consumo
de energia elétrica, a eliminação de desperdício na sociedade brasileira e a redução
de custos e investimentos setoriais e de impactos ambientais (ELETROBRÁS.
PROCEL, 2008).
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No âmbito do PROCEL, os refrigeradores domésticos ocupam lugar de
destaque.

Vários

fatores

contribuem

para

isso

(REDE

ENERGIA,

2009),

especialmente para a população de baixa renda:
•

Pesquisas de campo revelam que o consumo de eletricidade em
refrigeradores representa 70% do consumo dessas residências e, em
iluminação, outros 20% (UNICAMP, 2007). Uma das razões disso é que, nas
comunidades de baixa renda é muito comum a inexistência de chuveiros
elétricos. Grande parte dos domicílios de baixa renda possui refrigeradores
com mais de 10 anos de uso

•

Alta disseminação desses equipamentos na população de baixa renda.

•

O consumo de energia elétrica nos refrigeradores deve ser maior nas
residências de baixa renda uma vez que existe precariedade das instalações
e conseqüentemente qualidade inadequada de energia e tensão, reduzindo o
desempenho e a vida útil do equipamento.
O índice de eficiência energética dos refrigeradores domésticos atualmente

vendidos no Brasil tem que ser apresentado ao consumidor

através do selo

PROCEL, conforme figura 6. Tal índice é definido com base em normas específicas,
que incluem a realização de ensaios padronizados.
Informações de posse de refrigerador residencial no Brasil podem ser obtidas
no Sistema de Informação de Posses e Hábitos de Uso de Aparelhos Elétricos –
SINPHA - desenvolvido para apresentar os indicadores obtidos a partir dos dados
das Pesquisas de Posse e Hábitos de Consumo de Energia – PPH, e possibilitar
cruzamentos desses dados, simulações da curva de carga e do impacto de projetos
de substituição de lâmpadas (ELETROBRAS, 2008).
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Figura 6 - Etiqueta Típica. Fonte: INMETRO. PBE, 2008.
Fonte: PROCEL (2010)

Paralelamente ao PROCEL, outras medidas foram tomadas pelo governo
federal. A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, tem procurado estimular
ações para elevação da eficiência no uso da energia elétrica. Uma dessas medidas
foi a criação em julho de 2000 da lei 9.991 que estabeleceu a obrigatoriedade de
investimentos de, no mínimo, 0,5% da Receita Operacional Líquida (ROL) das
concessionárias em programas de eficiência energética no uso final da energia
elétrica. Particularmente, desde 2005 é mandatório que o investimento anual em
programas de eficiência energética de cada concessionária de energia elétrica
contemple no mínimo uma parcela de 50% em programas voltados para
comunidades de baixa renda. Atualmente, as concessionárias do Brasil estão
investindo R$ 190 milhões em programas para comunidades de baixa renda como
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parte de seus programas compulsórios de eficiência energética (REDE ENERGIA,
2009). Grande parte desses recursos é usada em iluminação, refrigeradores,
adequação da instalação elétrica e aquecimento solar.
3.4 Tarifação de energia elétrica: Tarifa Social
Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD,
2001), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
aproximadamente 4% dos domicílios brasileiros não possuem energia elétrica. A
exclusão é bastante grave em diversos municípios da zona rural das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste e ocorre de forma mais branda nas outras regiões do pais,
sendo que, 68,9% situam-se na Região Nordeste e 82,8%, na zona rural.
A maioria dessas residências não é carente apenas de energia elétrica;
geralmente não tem acesso a outros serviços públicos considerados pela pesquisa
do IBGE, como distribuição de água encanada, rede de esgotos ou coleta de lixo. A
exclusão elétrica é mais grave entre as famílias cujo chefe tem poucos anos de
estudo e atua no ramo agrícola (Tribunal de Contas da União - TCU, 2001).
Tendo em vista tal situação, o governo federal criou em 1995 a assim
denominada Tarifa Social, provendo descontos na tarifa de energia elétrica para
famílias de baixa renda (ANEEL, 2008). São famílias que consomem até 80
kWh/mês. Este critério foi definido sem considerar a análise de possíveis variáveis
econômicas, como acontece com outros benefícios concedidos à população. De
acordo com o Ministério de Minas e Energia, em 2006 as famílias excluídas
energeticamente são as que possuem renda abaixo de três salários mínimos e 80%
estão no meio rural (MME, 2006). Os critérios de seleção dos beneficiados no
projeto da Concessionária consideram principalmente a renda familiar do
consumidor.
Para Trigoso (2004), o perfil do consumo de energia elétrica pode ser
influenciado por fatores como nível de renda, centros urbanos, localização
geográfica, clima, variáveis arquitetônicas, estrutura familiar, atividade econômica,
grau de escolaridade, hábitos, conduta e manuseio de equipamentos elétricos.
Mendes (2000) explica, na condição de agente técnico legislativo, que
existem diferenças entre tarifa social e baixa renda:
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[...] a principal diferença entre “tarifa social”, que em São Paulo vigorava
até novembro de 1995, e a tarifa baixa renda não é a aplicação de
descontos maiores, mas a manutenção dos benefícios de progressividade
desses descontos nas faixas de consumo inferiores à 220KW/h, mesmo
para os consumidores que ultrapassassem este teto, aplicando a tarifa
plena exclusivamente à quantidade de KWh consumidos a partir de
220KWh. Na tarifa baixa renda, ao contrário, quando o consumo
ultrapassar em qualquer medida o teto estabelecido, o consumidor tem
todo o consumo do mês, a partir de 0 KWh até o total consumido, cobrado
pela tarifa plena, perdendo todos os
descontos.
A Portaria nº 437/95, publicada pelo Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica (DNAEE), em 1995, define classe “Residencial” considerando as
características:
A – Residencial: “caracterizada como “Baixa Renda” nos programas especiais de
atendimentos mantidos pela concessionária de serviço público de Energia Elétrica
em sua área de concessão. A caracterização das unidades consumidoras ao serem
enquadradas nesta subclasse deverá ser submetida pelas concessionárias à prévia
aprovação do DNAEE......”
A partir disto foi definido o perfil do consumidor “Residencial de Baixa Renda”,
levando em conta as seguintes características:
a) Ligação Monofásica.
b) Carga instalada de até 3.000 W de potência.
c) Consumo de até 180 kWh/mês.
d) Residam em casas de simples padrão habitacional.
A Resolução 485/02, publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, regulamenta que todo morador pertencente a Unidade Consumidora (UC)
que tenha consumo médio de 80 a 220 kWh e o cartão NIS (Número de Inscrição
Social) também é enquadrado como Baixa Renda. Este cartão é dado a pessoas
comprovadamente carentes, as quais recebem apoio financeiro do Governo, através
do Programa Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás, etc.
A Resolução 485/02, ANEEL define como de baixa renda a unidade
consumidora que tenha:
“IV - a renda familiar "per capita", compreendendo esta a renda total da família
dividida pelo número de membros, que habilita o responsável pela unidade
consumidora a ser beneficiário das ações de transferência de renda do Governo
Federal não pode ultrapassar o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).”
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O Decreto n° 5.749/2006, do Governo Federal, que se rve de referência para a
ANEEL, estabelece que:
“Art. 18. O Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e
extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até
R$ 120,00 (cento e vinte reais) e R$ 60,00 (sessenta reais), respectivamente.”
Jaccoud (2006) complementa em seu trabalho que o grupo cuja renda
mensal per capita está entre um quarto e meio salário mínimo é tido como pobre.
Não está no nível de extrema pobreza, mas mesmo assim não consegue garantir
todas as necessidades básicas, precisando de ajuda proveniente de políticas
públicas.
Para se adotar estratégias de eficiência energética é importante conhecer a
tarifação. A legislação brasileira permite às concessionárias calcular as faturas em
função do: (a) consumo (kWh) , (b) demanda (kW), (c) fator de potência e (d)
diferentes tipos de tarifas (CPFL, 2007).

Para a elaboração das faturas dos consumidores finais (indústrias,
residências, propriedades rurais, comércio e outros), existem dois Grupos de
consumidores, conforme o Quadro 2 abaixo.
Grupo A - Alta Tensão

Grupo B - Baixa Tensão

A-1 - 230 kV ou mais;

B-1 - Residencial;

A-2 - 88 a 138 kV;

B-1 - Residencial Baixa Renda;

A-3 - 69 kV;

B-2 - Rural;

A-3a - 30 a 44 kV;

B-3 - Não Residencial Nem Rural; e

A-4 - 2,3 a 13,8 kV; e

B-4 - Iluminação Pública.

A.S. - 2,3 a 13,8 kV (Subterrâneo).

Quadro 2 - Grupos de Consumidores
Fonte: COPEL, 2009

Os consumidores

do Grupo A são compostos de unidades consumidoras que

recebem a energia elétrica em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou quando
atendidas em tensão inferior a 2,2 kV alimentados a partir de sistema subterrâneo de
distribuição. O faturamento para os consumidores do grupo A ocorre segundo os
termos definidos no art. 82 da Resolução Aneel 456/2000, caracterizado pela
estruturação tarifária e subdividida nos seguintes grupos:
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- Subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;
- Subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 55 kV a 138 kV;
- Subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;
- Subgrupo A3a –tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;
- Subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV;
- Subgrupo AS - tensão de fornecimento a 2.03 kV, atendidas a partir de sistema
subterrâneo de distribuição e faturadas neste Grupo em caráter opcional (ANEEL,
2000).
Os consumidores do Grupo “B” são grupos compostos de unidades
consumidores com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, ou, ainda, atendidas
em tensão superior a 2,3 kV e faturadas neste Grupo, caracterizado pela estrutura
tarifária monômia, ou seja, uma única tarifa aplicada durante todo o período da dia e
época do ano (ANEEL, 2000).
Através da Portaria nº 33, de 11 de fevereiro de 1988 o DNAEE implanta a
estrutura tarifária horo-sazonal, adotando tarifas diferenciadas para demanda de
potência e consumo de energia conforme os períodos do ano e os horários de
utilização. O objetivo dessa estrutura é o de racionalizar o consumo de energia ao
longo do dia e ano, motivando o consumidor a consumir mais energia nos horários
do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata.
O gráfico da figura 3, exemplifica o registro da utilização da energia elétrica ao
longo de um dia útil no SIN - Sistema Interligado Nacional, identificando os
patamares de carga leve, médio e pesado ao longo de um dia útil.
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Figura 7 – Curva de Carga no SIN
Fonte: PUC- RIO teses abertas, 2007

Observa-se na figura que no horário das 17 às 22 horas existe um aumento do
uso da eletricidade devido a diversos fatores, como utilização de chuveiros,
iluminação pública, além do consumo industrial de empresa que permanecem
trabalhando nesse período. Para as horas do dia são determinados períodos,
denominados posto tarifário. A “ponta” corresponde ao período de maior consumo
de energia elétrica, que são três horas entre 17 e 22 horas, dependendo da
concessionária a que o consumidor esteja conectado. O horário fora de “ponta”
compreende os demais horários e dias úteis e as 24 horas dos sábados, domingos e
feriados, sendo as tarifas do horário de ponta mais elevadas do que o horário fora de
ponta.
A disponibilidade também afeta o setor elétrico, pois além da variação do
consumo de energia nos períodos de Ponta e Fora de Ponta, adotou-se o período
seco e úmido em função da disponibilidade hídrica.
O período Seco compreende os meses de maio a novembro, é a época do ano
em que a disponibilidade dos mananciais é mínima. Durante o período de dezembro
de um ano até abril do ano seguinte, é considerado úmido, pois há mais
precipitações pluviométricas.
A tarifa horo-sazonal é a modalidade de fornecimento estruturada para a
aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia, de acordo com as horas
de utilização do dia e dos períodos do ano, bem como de tarifas diferenciadas de

31

demanda de potencia de acordo com as horas de utilização do dia. Esta tarifa é
aplicável obrigatoriamente às unidades consumidoras atendidas pelo sistema
interligado, e com tensão de fornecimento igual ou superior a 69 kV.
A estrutura tarifária horo-sazonal azul contempla um valor para a demanda de
potencia (R$/kW) para o horário de ponta (P) e outro para o horário fora de ponta
(FP).
Quanto ao consumo de energia (R$/MWh), a estrutura tarifária contempla
também valores diferenciados: horário de ponta em período úmido (PU); horário fora
de ponta em período úmido (FPU); horário de ponta em período seco (PS); e horário
fora de ponta período seco (FPS).
A estrutura horo-sazonal azul está sintetizada na figura 4 abaixo:

Figura 8- Tarifa Horo-Sazonal Azul
Fonte: ANEEL, apud Aguiar, 2008

A tarifa horo-sazonal verde é a modalidade de fornecimento estruturada para
aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de energia elétrica, de acordo com as
horas de utilização do dia e dos períodos do ano, e de uma única tarifa de demanda
de potencia, conforme observa-se na figura 5.
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Figura 9- Tarifa Horo-Sazonal Verde
Fonte: ANEEL, apud Aguiar, 2008

Para as unidades consumidoras atendidas pelo sistema elétrico interligado,
com tensão de fornecimento inferior a 69 kV e demanda contratada igual ou superior
a 300 kW, é obrigatório o enquadramento tarifário na estrutura horo-sazonal azul ou
verde, por opção do consumidor.
Os custos são considerados como não gerenciáveis, basicamente os encargos,
quando não existem, do lado exclusivo da concessionária, ações que possam
controlar os valores envolvidos em cada conta. Os custos gerenciáveis, por outro
lado, são aqueles que a concessionária tem total capacidade de administrá-lo
diretamente, dentro de um valor estabelecido previamente, como, por exemplo, a
massa salarial.
Para a atualização das tarifas de fornecimento de energia elétrica são adotados
basicamente dois procedimentos. O Reajuste Tarifário Anual tem por objetivo
restabelecer, anualmente, o poder de compra da receita obtida pelo concessionário.
No reajuste anual as elevações de custo da Parcela A são repassadas às tarifas,
mas a parcela B é corrigida pela variação do índice de preços fixados pelo contrato
de concessão – IGP-M, menos um percentual denominado de Fator X. O Fator X
atua como instrumento de repartição dos ganhos de eficiência da concessionária
com seus consumidores. Previsto nos contratos de concessão assinados entre as
empresas prestadoras do serviço público de energia elétrica e a Aneel, o fator X é
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um fator de correção do reajuste tarifário com o objetivo principal de induzir a busca
pela melhoria da eficiência econômica de cada empresa.
Também pode ocorrer a Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) por meio da
qual a ANEEL, poderá, por solicitação da empresa de distribuição e quando
devidamente comprovada, proceder a revisão das tarifas visando manter o equilíbrio
financeiro do contrato. Em 31 de dezembro de 2002 foi publicado o Decreto nº
4.562, alterado pelo de nº 4.667 de 4 de abril de 2003, que estabeleceu normas que
disciplinam o realinhamento gradual das tarifas do consumidor final, de forma que
até 2007 todos os consumidores pagassem o mesmo valor pela energia adquirida –
tarifa de energia (TE), e valores diferenciados pelos encargos de uso do sistema de
transmissão e distribuição – TUSD + TUST, que refletissem a proporção com que
eles utilizam os referidos sistemas. O processo de realinhamento iniciado em 2003 e
finalizado em 2007 objetivou eliminar os subsídios cruzados, ou seja, custos maiores
nas tarifas de energia elétrica que atendiam os consumidores enquadrados na
classe de baixa tensão em relação aos custos das tarifas para os atendidos em alta
tensão.
Apesar das críticas dos órgãos de defesa dos consumidores quanto ao valor
maior da tarifa de energia para os consumidores residenciais, ela se justifica pela
necessidade de elevado investimento para o suprimento de baixa tensão, ou seja,
necessidade de subestações rebaixadoras, redes e equipamentos para os
alimentadores de distribuição, além dos problemas de ocupação do solo em centros
urbanos, todos estes enfrentados pelas concessionárias.
Tendo como pano de fundo tal sistema tarifário, insere-se a tarifa
subvencionada (Tarifa Social), que é fixada num valor correspondente a cerca de
50% da tarifa residencial (ANEEL, 2008). Embora o limite de consumo do
consumidor classificado como de baixa renda seja relativamente pequeno (média de
65 kWh mensais – cerca de 46% da média nacional atual) e o valor da conta de
eletricidade represente cerca de R$ 9 em média o total de subsídios tem sido
crescente e chega a R$ 1,4 bilhão por ano no Brasil. Esta situação pode ser ainda
pior se for considerado o número significativo de domicílios cujo consumo não é
medido e de consumidores inadimplentes no país.
Para finalizar, é importante mencionar que cerca de 37% dos consumidores
residenciais brasileiros recebem a tarifa subvencionada.
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4

METODOLOGIA UTILIZADA NO PROJETO DA CONCESSIONÁRIA
O projeto sob análise foi desenvolvido pela Concessionária segundo a

realização das seguintes etapas de trabalho:
1) Identificação da comunidade a ser abordada
Nesta etapa foi realizado inicialmente um levantamento das comunidades que
seriam beneficiadas com o projeto. Depois, foram realizadas visitas às unidades
consumidoras de baixa renda, localizadas nos bairros e comunidades contidas na
área de abrangência do projeto, com vista a selecionar aquelas cujo perfil melhor
atendiam às exigências e objetivos traçados.

2) Definição das unidades consumidoras (residências)
Definidas as residências a sere contempladas, foi preenchida uma ficha técnica e
sócio-econômica para cada uma delas, contendo informações técnicas sobre a
Unidade Consumidora, bem como o estado de conservação das instalações, carga
instalada, dados relativos aos equipamentos consumidores, e também informações
sobre a renda familiar ,número de moradores e outras informações julgadas
pertinentes.
3) Preenchimento de fichas técnicas para as unidades consumidoras
contempladas
Foi desenvolvida uma ficha para levantamento das informações sócio-econômicas
da unidade familiar. Além de dados objetivos (renda, quantidade de moradores da
unidade consumidora,

equipamentos consumidores de energia elétrica) há

informações que dependem da avaliação subjetiva do profissional que fez a
entrevista. Isso foi feito por empresa contratada.

4) Análise das informações coletadas
Contemplou a atividade de análise das informações coletadas nas etapas anteriores
e seleção das unidades consumidoras a serem beneficiadas.

5) Medições de campo
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Instalação de instrumentos de medição do consumo de energia elétrica nas
unidades consumidoras selecionadas e monitoração por um certo período de tempo.

6) Projeto executivo
Etapa de identificação dos equipamentos a serem substituídos, modelo dos
novos equipamentos e custos envolvidos.
7) Implantação: compra de equipamentos e instalação.
Nesta etapa foi realizado o processo de compra dos equipamentos, materiais e
confecção dos folders contendo dicas sobre o desperdício de energia, vencendo os
fornecedores que atenderam às exigências técnicas com o menor preço. Esta etapa
refere-se ainda ao transporte dos materiais novos do almoxarifado da empresa, até
às residências dos consumidores, retorno dos materiais retirados que foram
sucateados, bem como transporte dos funcionários para visitas técnicas, fiscalização
e acompanhamento do processo.
8) Avaliação de resultados.
Nesta etapa, foram realizadas novas medições do consumo de energia elétrica,
agora com os equipamentos novos instalados. Depois foi feita a quantificação e
análise dos resultados obtidos.
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5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
5.1 Comentários gerais
O projeto “Luz em Conta”, é desenvolvido pela empresa REDE/CEMAT desde
2004. O projeto realiza a troca de lâmpadas incandescentes por lâmpadas
fluorescentes compactas de 20W e geladeiras velhas por refrigeradores de 300L
com Selo Procel, de famílias carentes. Os selecionados para serem beneficiados
com o programa ganham uma geladeira nova e entregam o eletrodoméstico velho à
mesma empresa, que dá fim ecologicamente adequado ao eletrodoméstico
descartado. Em conseqüência desta ação, as famílias são beneficiadas com um
refrigerador novo e eficiente, além de economizar energia elétrica, visto que os
refrigeradores velhos apresentam um consumo alto.
A substituição dos aparelhos é gratuita e visa contribuir na redução do
consumo de energia elétrica destas Unidades Consumidoras, impactando na
redução da ponta de curva de carga do sistema elétrico.
Além da redução dos custos com energia elétrica pela substituição dos
aparelhos em condições precárias de funcionamento por aparelhos de maior
eficiência energética, um dos principais objetivos do programa é diminuir a conta de
energia elétrica do usuário beneficiado, para que tenha condições de manter-se
adimplente, com uma conta mais acessível. A implantação do projeto de Eficiência
Energética proporciona reduções de 30% a 60% nas faturas de energia elétrica das
Unidades Consumidoras abrangidas pelo projeto.
A substituição por refrigeradores novos mais eficientes irá refletir no valor da
fatura de energia elétrica de cada Unidade Consumidora. Para reduzir os custos com
a eletricidade no tocante à iluminação doméstica, a empresa em questão, também
substituiu gratuitamente lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes
compactas, mais econômicas e de maior durabilidade. Esta diminuição é refletida na
fatura de energia elétrica traduzida em um consumo menor e, por conseguinte, em
um valor monetário a pagar inferior aos anteriormente pagos, induzindo uma folga no
orçamento doméstico do consumidor de baixa renda, em geral apertado, com uma
economia média de R$ 20,00 por mês. O ganho no orçamento doméstico será maior
se levar em consideração os prejuízos que estes consumidores tinham nas
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despesas com a alimentação, ao terem os produtos alimentares estragados, devido
à má conservação dos mesmos proporcionada pelos refrigeradores velhos.
Estes novos refrigeradores conservarão melhor os alimentos, mantendo a
temperatura adequada à sua conservação, tendo em vista de que se trata de
produtos perecíveis. Com os refrigeradores antigos, os consumidores tinham má
conservação dos produtos alimentares. Isto fazia com que evitassem comprar
produtos alimentares frescos, que requerem boa conservação a temperatura
adequada, o que era impossível com os refrigeradores velhos. A substituição dos
refrigeradores velhos por novos modelos energeticamente eficientes melhora a
alimentação destas comunidades menos favorecidas. Agora, poderão comprar
alimentos perecíveis, sem medo de estragarem devido à má conservação térmica
deles nos refrigeradores antigos.
No tocante à educação, com a troca de refrigeradores antigos por aqueles
mais eficientes energeticamente, estes consumidores terão oportunidade de
aprender a combater o desperdício de energia elétrica. Aprendem os benefícios que
o uso racional de energia elétrica aufere aos consumidores estimulando o consumo
energético de forma sustentável.
A troca de refrigeradores também produz impacto no comportamento destas
famílias, uma vez que podem contar com um dinheiro extra, decorrente de uma
economia significativa nas contas de energia elétrica. Também embeleza a cozinha
e ao oferecer capacidade de armazenagem e melhor conservação de alimentos
oferece a oportunidade de mudança de hábitos nas famílias. A substituição dos
refrigeradores antigos (fabricados antes de 2001) por novos, que não utilizam CFC´s
e que são mais econômicos, mostra a preocupação com o meio-ambiente e com a
necessidade de crescimento da capacidade energética. Os refrigeradores fabricados
antigamente no Brasil utilizavam o gás clorofluorcarboneto (CFC), substância que foi
proibida por prejudicar a camada de ozônio da atmosfera.

O aumento da

concentração de alguns gases na atmosfera tem sido considerado o responsável por
diversas alterações no clima do planeta. Buscar alternativas para mitigar este efeito
é o objetivo dos programas mundiais de mudanças climáticas (IPCC, 2007). O
refrigerador velho é recolhido pela empresa, pois é costume nestas famílias deixar o
refrigerador velho consumindo energia em garagens ou churrasqueiras, contribuindo
para o alto valor da fatura de energia elétrica, além de ter o gás CFC presente
nestes modelos antigos.

A troca de refrigeradores antigos e ineficientes por
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refrigeradores eficientes, Selo Procel classe A,

em Unidades Consumidoras de

baixa renda provoca, além do aumento da eficiência energética, impacto na vida do
consumidor. Este impacto verifica-se na área social, econômica, alimentar,
comportamental, educacional e ambiental.
Os limites de determinação das economias de Energia Elétrica e Demanda de
Potência Ativa foram identificados através de medições de consumo de energia em
amostragem em torno de 50 refrigeradores de diversas potências antes e após a
substituição nas diversas Unidades Consumidoras das cidades onde ocorre a
implantação do projeto: Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, Poconé, Barra do Garças,
Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, etc. O mesmo procedimento foi efetuado
com amostragens em torno de 80 lâmpadas antes e após a substituição das
lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas Selo PROCEL..

5.2 Identificação da comunidade a ser abordada.
Verificou-se, in loco, que estes consumidores, em sua grande maioria, são
oriundos da grande migração populacional que ocorre no Brasil. As pessoas deixam
suas comunidades rurais de origem e passam a residir na periferia das cidades,
onde não pagam aluguel, invadindo áreas públicas e privadas. Crescem de forma
exponencial, tornando-se aglomerados humanos com problemas sócio-econômicos.
Assim, este Projeto de Eficiência Energética produz efeito positivo na qualidade de
vida destas pessoas, promovendo a cidadania e a sua inclusão social.
Os municípios de Mato Grosso são abastecidos por energia proveniente de
dois sistemas diferentes: o Sistema Interligado Nacional (SIN) e o Sistema Isolado
(atendido por usinas termoelétricas a diesel).
O consumo anual de energia foi de 5,53 mil GWh em 2009, de acordo com
informações da própria Concessionária. A classe industrial consome atualmente
29,1% da energia, contra 28,9% da residencial. Na classe rural, o consumo
aumentou 544% em 12 anos, elevando participação de 3,8% para 10,6% do total da
energia consumida no Estado.
Encravada aos pés da Serra Azul, um braço da Serra do Roncador, as cidades
selecionadas para o projeto são em grande maioria banhadas pelos Rios Araguaia e
Garças e foram selecionadas especificamente por serem afastadas do centro urbano
de Cuiabá.
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Avaliando melhor a seleção das cidades feita pela CEMAT, percebe-se que
não houve um critério específico ou processo de seleção. Foram selecionadas as
localidades mais afastadas dos centros urbanos como Cuiabá e Rondonópolis.
Dentre estas, foram sorteadas as que possuíam cerca de 50.000 a 120.000
habitantes. Feito isso houve um novo sorteio das comunidades que possuíam o
maior número de solicitação junto ao governo para ser classificado como baixa
renda.
Para a empresa CEMAT foi necessário que o Consumidor a ser contemplado,
atendesse a determinadas condições pré-estabelecidas, como as descritas a seguir:
•
•
•
•
•

Ser classificado como consumidor de baixa renda;
Estar adimplente com a Concessionária;
Possuir na unidade consumidora equipamento em funcionamento e em
condições de serem substituídos, isto é, equipamentos de baixo rendimento
energético;
Assinar termo de permuta e responsabilidade, autorizando a empresa fazer a
permuta dos equipamentos, bem como se responsabilizando pela
manutenção dos equipamentos novos na unidade consumidoras; e
Ser carente financeiramente.
Analisando os critérios de escolha estabelecidas pela CEMAT podem ser feitas

algumas críticas. O mapa da exclusão elétrica no país revela que as famílias sem
acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de
Desenvolvimento Humano e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas
famílias têm renda inferior a três salários-mínimos e 80% estão no meio rural. Por
isso, o objetivo do governo é utilizar a energia como vetor de desenvolvimento social
e econômico destas comunidades, contribuindo para a redução da pobreza e
aumento da renda familiar. A chegada da energia elétrica facilita a integração dos
programas sociais do governo federal, além do acesso a serviços de saúde,
educação, abastecimento de água e saneamento. Na escolha das Unidades
Consumidoras poderia ser levado em consideração um levantamento prévio do
consumo de eletricidade das residências para selecionar as que possuíam um
consumo menor seriam contempladas com o projeto. Outra forma de seleção seria
atender as comunidades que tiverem recebido recentemente as linhas de
transmissão, que além de serem enquadradas nos quesitos da concessionária,
possuíssem a precariedade de comércio e serviços de abastecimento e
saneamento.
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E tomando como base as informações coletadas acredito que o público alvo da
tarifa baixa renda não deveria se restringir à população que vive abaixo da linha da
pobreza, mas alcançar também uma faixa a ser definida da população qualificada
como pobre.
Os critérios poderiam ser baseados também no perfil de consumo, na renda
familiar, na zona onde está localizada a residência, e as características do
consumidor.
Abaixo na fotografia 10 abaixo, pode-se verificar os linhões localizados em
Itumbiara, localidade atendida pelo projeto.

Fotografia 1 - Os linhões trazem 400 megawatts das usinas hidrelétricas de Cachoeira
Dourada e de Itumbiara, em Goiás, para Mato Grosso
Fonte: arquivos internos CEMAT (2010)

.
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Figura 10 - Regiões atendidas pelo projeto
Fonte: google maps

5.3 Definição das unidades consumidoras (residências)
Como pode-se notar na figura 10 algumas regiões atendidas pelo projeto
estavam mais próximas as zonas rurais. Essa tarefa consistiu no levantamento de
dados

de campo para identificar e fixar o número de imóveis e famílias

contempladas, dando atendimento proposto às mesmas, ou seja,o levantamento de
todas as propriedades nas faixas de servidão, compreendendo a identificação
numérica dos imóveis (moradias e benfeitorias) contemplados, nome dos
proprietários.
A quantidade de unidades consumidoras contempladas com o projeto, em cada
localidade, foi proporcional ao número de consumidores de baixa renda existentes
nas localidades.
A determinação das unidades consumidoras que atendessem aos requisitos
pré estabelecidos pela empresa, foi realizada por empresa contratada que fez uma
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pesquisa técnico e sócio-econômica, visando identificar os mais carentes, permitindo
assim que fosse estabelecida prioridade de atendimento.
Foram definidas 1500 unidades consumidoras a serem atendidas pelo projeto,
a partir da identificação do consumidor como baixa renda e no sorteio, atendendo os
princípios descritos no item 5.1.

5.4 Preenchimento de fichas técnicas para as unidades consumidoras contempladas
O arrolamento compreende a numeração das propriedades e domicílios, a
elaboração de croquis delas, com a indicação das construções e benfeitorias, além
das famílias residentes nos imóveis. O cadastramento constitui o levantamento que
objetiva definir as condições dos imóveis e a caracterização da situação sócio
econômica da população, de forma a subsidiar o planejamento das ações voltadas a
essas famílias.
A descrição das edificações e benfeitorias existentes nas propriedades,
compreendendo áreas, cômodos, detalhes dos materiais empregados, dimensões e
estado de conservação dos imóveis também é observado nas fichas preenchidas.
5.4.1 Características de habitação
Esses indicadores permitem avaliar as condições de moradia nos domicílios
das Comunidades. Foram investigados o material de construção utilizados nos
domicílios, sua condição de saneamento através de seu abastecimento de água e
instalações de esgoto, bem como a número de moradores por domicílio. Ainda sim
foi feito o levantamento da quantidade de lâmpadas, refrigeradores e chuveiros.
Para todos os indicadores das condições de habitação considerado, o universo
pesquisado abrange apenas a população dos domicílios particulares permanentes
ocupados.
a) Abastecimento adequado de água
É o percentual de domicílios com condições adequadas de abastecimento de
água. Considera-se adequado o abastecimento através de rede geral com
canalização interna ou através de poço ou nascente com canalização interna.
b) Instalações adequadas de esgoto
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É o percentual de domicílios com instalações adequadas de esgoto, ou seja,
com instalações sanitárias não compartilhadas com outro domicílio e com
escoamento através de fossa séptica ou rede geral de esgoto.
c) Densidade de habitantes por domicílio
É o número médio de habitantes por dormitórios existentes nos domicílios das
Comunidades.
5.4.2 Indicativos de renda
Estas informações permitem avaliar a quantidade e a situação das pessoas nos
limites inferiores da distribuição de renda. Fornece também informações sobre a
concentração da renda da população e das pessoas nos limites inferiores da
distribuição de renda.
a) Renda Familiar Per Capita Média
Razão entre o somatório da renda familiar per capita de todos os indivíduos e
o total desses indivíduos. O universo de indivíduos considerados é limitado àqueles
que são membros de famílias que vivem em domicílios particulares permanentes
ocupados.
b) Grau de Desigualdade
Grau de Desigualdade, medido pelo índice L, de Theil, da distribuição de
indivíduos segundo a renda familiar per capita. O universo de indivíduos
considerados é limitado àqueles que são membros de famílias que vivem em
domicílios particulares. São também excluídos do universo de análise aqueles
indivíduos que apresentam renda per capita nula.
c) Porcentagem da População com Renda Insuficiente (P0)
Proporção dos indivíduos com renda familiar per capita inferior à 50% do
salário mínimo na semana de referência da pesquisa domiciliar. O universo de
indivíduos considerados é limitado àqueles que são membros de famílias que vivem
em domicílios particulares.
A seguir é apresentado o modelo de ficha adotada para preenchimento antes
da seleção, figura 11.
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Figura 11 - Modelo de ficha para preenchimento antes da seleção
Fonte: CEMAT (2009)
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.
Figura 12- Modelo de ficha para preenchimento para as unidades consumidoras
selecionadas
Fonte: CEMAT 2009
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Figura 12- Modelo de ficha para preenchimento para as unidades consumidoras
selecionadas
Fonte: CEMAT 2009
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5.5 Análise das informações coletadas
Os resultados analíticos do cadastramento constituem os estudos básicos que
subsidiaram a avaliação.
Relação de amostragens das unidades consumidoras abrangidas no processo de
eficiência energética.
Refrigeradores a serem substituídos
Vol. (L) 100150200210220230240250260270280290300310320330340350360380390400410420430440450460912Total
Quant. 1

1

2

8

2 49 32 19 98 97 731 6 169109 35 3 86 2 12 4

1

Lâmpadas Incandescentes substituídas

8 17 1

2

2

1

1

1 1500

Lâmpadas Fluorescentes Instaladas

Potência

60W

100W

150W

20W

Quant.

1626

2488

150

4264

Refrigeradores a serem substituídos por Cidade
Cidade.

Quantidade

Barra do Garças

50

Cáceres

50

Chapada dos Guimarães

50

Cuiabá

469

Poconé

28

Sinop

50

Tangará da Serra

50

Várzea Grande

253

Total

1500

5.6 Medições de campo
As medições realizadas nos equipamentos que foram inclusos nesse estudo,
são aqueles em que as características se enquadrassem no programa de eficiência
energética e cuja troca foi efetuada por outra unidade com o selo PROCEL, como
por exemplo a troca de refrigeradores e lâmpadas que consomem alto índice de
energia.
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Os dados coletados em campo disponibilizados, estão relacionados de tal
forma a permitir, além da visão global da à carga instalada, o resultado das
medições pontuais efetuadas diretamente na rede onde se encontra instalado o
equipamento, além de permitir uma análise técnica detalhada das condições de
operação do equipamento.
Estas medições são compostas de leituras anteriores e posteriores indicando o
resultado final da implantação do programa. A expectativa é que a diferença
encontrada nas medições refletisse a redução de consumo de energia elétrica do
consumidor.

5.6.1 Considerações para medição e verificação
a) Refrigeradores e Freezer´s
O índice de eficiência energética varia conforme a marca do refrigerador e
pode até ser observada nas portas dos equipamentos que possuem o selo
PROCEL.
O consumo de energia depende também do modo como se utiliza o
equipamento e de outros fatores além do modelo. Por exemplo, depende da
temperatura ambiente, do número de vezes que as portas são abertas e
permanecem nesta condição e da reposição e volume de alimentos nos respectivos
compartimentos. Portanto, o consumo de energia elétrica é função direta destes
fatores podendo variar para mais ou para menos conforme o modo de utilização.
Para determinação da redução de consumo dos refrigeradores e freezer, foi
considerado que estes equipamentos operam em media 24h (vinte e quatro) horas
por dia e 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, sendo seu consumo
efetivo (em w/h) obtido através da média entre o aparelho com compressor ligado e
desligado, conforme demonstrado nos gráficos de medições.

b) Iluminação
Nas Unidades Consumidoras escolhidas para monitoramento do consumo de
energia elétrica, foram realizadas medições de consumo em cada luminária, antes e
após a substituição das lâmpadas. A medição permitiu determinar tanto a potência
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demandada por cada luminária quando as lâmpadas estavam acesas, como a
porcentagem de tempo ligadas. Em relação às lâmpadas eletrônicas novas, os
valores medidos indicaram discrepâncias variadas entre o consumo real e o valor
nominal anunciado pelo fabricante. Para o cálculo da redução de consumo, foram
considerados os valores medidos.
c) Instrumentação utilizada

A Fundação de Apoio e Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso possui
os seguintes analisadores de energia que foram utilizados para realizar os serviços
de Medição e Verificação de Resultados do Projeto de Eficiência Energética:

1 – Um analisador de energia VIP-System 3, fabricante Elcontrol, mostrado na
figura 1. Tal instrumento possui as seguintes características: capacidade de
mensurar grandezas elétricas em sistemas de baixa tensão (até 600 volts entre fase
e neutro) com corrente de fase até 1000 A.
Na função de analisador de energia, as medidas mostradas (atualizadas a
cada segundo) são: tensão, corrente, fator de potência e potência trifásica total e
individualmente para as três fases; corrente de neutro, freqüência, rotação de fase;
potência ativa instantânea, média e máxima das três fases e trifásica; potência
aparente instantânea, média e máxima das três fases e trifásica; potência reativa
instantânea, média e máxima das três fases e trifásica; distorção harmônica
percentual das três fases e trifásica; consumo de energia ativa e reativa, tgφ média e
cosφ médio das três fases e trifásica.
Na função de analisador de harmônicos (uso do Black Box de Harmônicos) as
medidas mostradas (atualizadas a cada segundo) são: tensão, corrente, fator de
potência e potência trifásica total e individualmente para as três fases para diversas
ordens harmônicas; formas de onda de tensão e corrente individualmente para cada
fase; distorção harmônica de tensão e corrente.
As medições são armazenadas na memória do instrumento podendo, na
seqüência, serem transferidas ao computador através de um dispositivo de
comunicação próprio do equipamento e ligado à saída da porta paralela. O programa
de gerenciamento do Vip System 3 permite a visualização no monitor de vídeo do
computador das medições realizadas em campo, ou convertê-las no formato
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apropriado para uso no MATLAB e posteriormente no WORD. Deste modo, as
medições podem ser transformadas em gráficos em função do tempo dentro do
programa MATLAB, podendo ser inseridas como figuras em relatórios utilizando-se o
WORD. As formas de onda de tensão e corrente gerada pelo Black Box de
harmônicos podem ser capturadas e trabalhadas dentro do Paint do WINDOWS e
posteriormente inseridas no texto como figuras.

(a)

(b)

Figura 13 - (a) Clamps de corrente 1000A/1 V; (b) Equipamento de medição e registro.
Fonte: CEMAT (2009).

2- Um analisador de energia MARH-21 mostrado na figura 2, fabricante RMS.
É um medidor registrador de grandezas em tempo-real para sistemas elétricos
monofásicos, bifásicos e trifásicos em baixa, média e alta tensão. Possui três canais
de entrada para sinais de tensão, três canais de entrada para sinais de corrente e
ainda três canais de entrada para grandezas auxiliares definidas pelo usuário. A
partir dos sinais de entrada de tensão e corrente o MARH-21 calcula e indica no
mostrador alfanumérico os valores de tensões de fase, tensões de linha, correntes,
fatores de potência por fase e total, potência ativa por fase e total, potências reativas
por fase e total, potência aparente por fase e total, energia ativa total (consumida ou
fornecida), energia reativa capacitiva/indutiva total, DHT de tensão e corrente por
fases, DHT de tensão e corrente (% por faixa de freqüência), potência reativa total
necessária para alteração do fator de potência, grandezas auxiliares, frequência da
tensão, máximo e mínimo de frequência da tensão, seqüência de fases, demandas
na ponta e fora de ponta por fase e totais, fator de deslocamento, etc.

51

Figura 14 - Analisador de energia MARH-21.
Fonte: CEMAT (2009).

Enquanto indica os valores medidos, o MARH-21 também os armazena na
sua memória de massa para que posteriormente os dados possam ser transferidos,
via SR232, para o computador e então analisados na forma de gráficos e relatórios
através do software ANAWIN. O ANAWIN será utilizado para ler o conteúdo da
memória do registrador, gravar os dados lidos em forma de arquivo, subdividir
arquivos de medição em vários arquivos menores, obter gráfico das grandezas
registradas, simular inserção de potencia reativa, visualizar formas de onda de
tensões e correntes, obter a distribuição harmônica (Série de Fourier) de tensão e
corrente, etc.
3- Um analisador de energia FLUKE 434, mostrado na figura 3, que oferece um
conjunto de medições amplo e poderoso para verificar os sistemas de distribuição de
força. Algumas medições dão uma idéia geral do desempenho do sistema de
potência. Outras servem para investigar detalhes específicos.
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Figura 15- Analisador Trifásico de Energia FLUKE 434
Fonte: CEMAT (2009).

4 – Dois analisadores de grandezas elétricas SAGA 4500 mostrado na figura 3.

Figura 16 - Analisador de Grandezas Elétricas SAGA 4500
Fonte: CEMAT (2009).

Os dados levantados para a elaboração deste relatório foram tabelados
durante um período de medição contendo informações das características de
desempenho dos refrigeradores antigos em relação aos novos. Posteriormente,
elaboraram-se gráficos comparando as demandas dos mesmos para serem
utilizados em cálculos de redução do consumo de energia elétrica e demanda de
potência ativa. As medições foram efetuadas nos locais de substituição dos
refrigeradores, isto é, nas Unidades Consumidoras das cidades de Cuiabá,
Rondonópolis, Cáceres, Poconé, Barra do Garças, Várzea Grande, Chapada dos
Guimarães, etc.
Os dados das diversas medições foram armazenados na memória de massa
dos analisadores de energia utilizados no processo e em seguida transferidos para
planilhas Excel, Matlab e disponibilizados em tabelas e gráficos comparativos de

53

desempenho quanto ao Consumo de Energia Elétrica (kWh) e Demanda de Potência
Ativa (kW) dos diversos aparelhos antes e pós troca. Sendo que no final do período
de avaliação foi apresentado um relatório final contendo todos os dados técnicos
obtidos no Projeto de Eficiência Energética.

5.7 Projeto executivo
Com base no Diagnóstico Energético foi elaborada uma listagem contendo o
número da UC contemplada, nome do responsável e endereço, bem como
estabelecidas as metas a serem alcançadas com a implantação do projeto, e
quantificados e especificados os materiais a serem adquiridos. Após a conclusão da
substituições foi realizado, por amostragem das 50 unidades consumidoras; a
avaliação dos resultados obtidos, em termos de economia de energia e de redução
de demanda na ponta na qual foi utilizada a seguinte metodologia.
A avaliação foi realizada por empresa contratada especializada em projeto de
eficientização energética, e deverá ser baseada no Protocolo Internacional para
Medição e Verificação de Performance (PIMVP).
•
•
•
•
•

No processo de avaliação foi realizado um monitoramento e um
acompanhamento das faturas de energia durante um período de 12 meses,
sendo que a verificação será feita nas unidades consumidoras selecionadas.
Foram feitos medições dos consumos dos equipamentos instalados e
comparados os consumos dos equipamentos retirados,
O processo de avaliação contemplou também estudos de variação de carga,
tempo de funcionamento, sazonalidade do consumo e número de habitantes.
Os resultados das medições obtidas foram utilizados para determinação e
comparação dos valores de ganhos de energia e demanda previstas no
projeto e os efetivamente obtidos.
Foram destacados os principais fatores que influenciaram no processo de
implementação do projeto

Também foi contemplada pelo projeto a verificação da aceitação e da qualidade dos
produtos doados,os quais terão selo Procel/Inmetro
consumo de energia e do desempenho do equipamento.

garantindo a redução do
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5.8 Implantação: compra de equipamento e instalação
Quando se concebe um programa nacional, é importante saber que o consumo
de eletricidade em refrigeradores depende de alguns fatores que podem variar entre
regiões (PNAD.2009). Os mais importantes, além de modelo e tamanho, estão
relacionados com a temperatura ambiente, idade e qualidade da energia oferecida.
Todos esses parâmetros influenciam as economias finais obtidas por um programa
de substituição e devem ser considerados durante a fase de elaboração do
programa a fim de maximizar os benefícios sociais resultantes das economias de
energia.
Como mencionado, os refrigeradores da população de baixa renda são os mais
antigos. Segundo informações do fabricante Multibrás, os fatores que interferem na
perda de eficiência dos equipamentos ao longo do tempo são:
•

Vedação – A partir dos 5 anos de idade

•

Isolamento – A partir dos 5 anos de idade

•

Termostato – A partir dos 10 anos de idade

•

Compressor – A partir dos 10 anos de idade

Até 5 anos de vida útil, a eficiência energética desses equipamentos
permanece praticamente inalterada (Nogueira 2006).
A temperatura ambiente nas diversas regiões do país também varia (Figura
13). Para uma variação de 4°C, o consumo de energia varia em quase 20%
(Nogueira 2006).
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Temperatura Média Anual

32 º C

2 8º C

2 6 °C

22 ° C

2 0° C

18 ° C

Figura 17- Temperatura média regional e seu efeito no consumo de eletricidade
Fonte: Nogueira (2006). Nota: os procedimentos laboratoriais de teste são realizados a uma
temperatura de 32°C.

Outro fator particularmente importante relacionado ao consumo de eletricidade
refere-se à situação das instalações elétricas dos consumidores de baixa renda, nas
quais a tensão elétrica pode variar significativamente. Esse efeito pode ser
observado uma redução de 9% na tensão nominal de 127 V acarreta um aumento
de quase 16% no consumo da geladeira. Essa informação é relevante para a
realização de esforços para melhorar/atualizar as instalações elétricas do
consumidor para se garantir condições de operação ótimas para os equipamentos
ao longo de sua vida útil.
A compra dos refrigeradores

e lâmpadas foi efetuada a partir de um

levantamento de dados e mapa de cotações em no mínimo três lojas especializadas
no segmento. A compra foi realizada diretamente sem negociações com o
fabricante.

5.9 Avaliação de resultados
5.9.1 Processo de substituição do sistema de iluminação interna das unidades
consumidoras abrangidas no diagnóstico
O sistema de iluminação interna das Unidades Consumidoras, antes da
implantação do processo de substituição, era constituído por diversos conjuntos de
iluminação. No presente projeto, foram substituídas 1626 lâmpadas incandescentes
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de 60W, 2488 lâmpadas incandescentes de 100W e 150 lâmpadas incandescentes
de 150W por lâmpadas fluorescentes compactas de 20W.

Figura 18 – Comparação da Potência Ativa Total de uma lâmpada incandescente de
100W com um Conjunto de Iluminação Interna de uma lâmpada fluorescente de 20W com
reator eletrônico.

A figura 14 apresenta os resultados de monitoramento de uma lâmpada
incandescente de 100W, depois substituída por uma eletrônica de 20W. A tabela 1
apresenta um sumário das medições efetuadas em vários dias.
Tabela 1 – Comparação de uma lâmpada incandescente de 100W com um conjunto de
uma lâmpada fluorescente de 20W com reator eletrônico.
Lâmpada Incandescente 100W
Data

Conjunto: 1 Lâmpada Fluorescente de 20W + R. Eletrônico

Duração F (Hz) V (V) I (A) PA (W) FP

Data

Duração

F (Hz)

V (V)

I (A)

PA (W)

FP

15/10/2009 07:00:00

60 126,100,79 100

1 15/10/2009 09:00:00

60

126,61 0,17

22,00

0,96

15/10/2009 07:15:00

60 126,050,79 100

1 15/10/2009 09:15:00

60

126,68 0,18

22,05

0,96

15/10/2009 07:30:00

60 126,400,79 100

1 15/10/2009 09:30:00

60

126,96 0,19

22,45

0,96

15/10/2009 07:45:00

60 126,520,79 100

1 15/10/2009 09:45:00

60

126,82 0,18

22,55

0,96

15/10/2009 08:00:00

60 126,640,78 100

1 15/10/2009 10:00:00

60

126,72 0,18

22,45

0,96

15/10/2009 08:15:00

60 126,910,78 100

1 15/10/2009 10:15:00

60

126,36 0,18

22,30

0,96

15/10/2009 08:30:00

60 126,280,79 100

1 15/10/2009 10:30:00

60

126,46 0,18

22,12

0,96

15/10/2009 08:45:00

60 126,350,79 100

1 15/10/2009 10:45:00

60

126,42 0,18

22,14

0,96

Demanda Media(W):

100

Demanda Media(W):

22,00

Tensão Média (V):

126,57

Tensão Média (V):

126,67
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Corrente Média (A):

0,79

Corrente Média (A):

0,18

FP Médio:

1

FP Médio:

0,96

Fonte: CEMAT (2009)

5.9.2 Redução do consumo anual de energia elétrica e demanda de potência ativa
devido ao processo de substituição do sistema de iluminação interna nas unidades
consumidoras

As Unidades Consumidoras, como já foi exposto, continham várias lâmpadas
incandescentes de 60W, 100W e 150W com horários diferentes de funcionamento. A
seguir são apresentados os cálculos de Consumo de Energia Elétrica e Demanda de
Potência Ativa, antes e após a substituição das lâmpadas incandescentes de 60W,
100W e 150W por lâmpadas fluorescentes compactas de 20W com reator eletrônico,
tomando como base os horários estatísticos de funcionamento e as curvas de
demanda da potência ativa medidas em campo e mostradas na figura IV.1.
a) – Cálculo do Consumo de 1.626 lâmpadas incandescentes de 60W conforme
carga instalada apresentada (antes da substituição)
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT1A = 1.626 x 60 = 97.560 w
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT1A = 97,56 [kW]
Considerando que as lâmpadas ficam funcionando em média 4 horas diárias,
durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se calcular o
consumo total anual de energia elétrica.

CA1A = PT1A x 4 x 30 x 12
CA1A = 97,56 x 4 x 30 x 12
CA1A = 140.486,40 [kWh/ano]
b) – Cálculo do Consumo de 1.626 lâmpadas fluorescentes de 20W com reator
eletrônico conforme carga instalada apresentada (depois da substituição)
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT1D = 1626 x 22
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Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT1D = 35,772 [kW]

Considerando que as lâmpadas ficam funcionando em média 4 horas diárias,
durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se calcular o
consumo anual de energia elétrica.

CA1D = PT1D x 4 x 30 x 12
CA1D = 35,772 x 4 x 30 x 12
CA1D = 51.511,68 [kWh/ano]

c) – Cálculo da Redução do Consumo Anual de Energia Elétrica no processo
de substituição de 1.626 lâmpadas incandescentes de 60W por 1.626 lâmpadas
fluorescentes de 20W com reator eletrônico
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA1 = CA1A – CA1D
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA1 = 140.486,40 – 51.511,68
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA1 = 88.974,72 [kWh/ano]

d) – Cálculo da Redução da Demanda de Potência no processo de substituição
de 1.626 lâmpadas incandescentes de 60W por 1.626 lâmpadas fluorescentes
de 20W com reator eletrônico

Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT1 = PT1A – PT1D
Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT1 = 97,56 – 35,772
Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT1 = 61,778 [kW]
e) – Cálculo do Consumo de 2.488 lâmpadas incandescentes de 100W conforme carga
instalada apresentada no item III e figura IV.1 (antes da substituição)

Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT2A = 2.488 x 100
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Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT2A = 248,80 [kW]

Considerando que as lâmpadas ficam funcionando em média 4 horas diárias,
durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se calcular o
consumo anual de energia elétrica.

CA2A = PT2A x 4 x 30 x 12
CA2A = 248,80 x 4 x 30 x 12
CA2A = 358.272,00 [kWh/ano]
f) – Cálculo do Consumo de 2.488 lâmpadas fluorescentes de 20W com reator
eletrônico conforme carga instalada apresentada no item III e figura IV.1
(depois da substituição)
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT2D = 2.488 x 22
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT2D = 54,736 [kW]

Considerando que as lâmpadas ficam funcionando em média 4 horas diárias,
durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se calcular o
consumo anual de energia elétrica.
CA2D = PT2D x 4 x 30 x 12
CA2D = 54,736 x 4 x 30 x 12
CA2D = 78.819,84 [kWh/ano]

g) – Cálculo da Redução do Consumo Anual de Energia Elétrica no processo
de substituição de 2.488 lâmpadas incandescentes de 100W por 2.488
lâmpadas fluorescentes de 20W com reator eletrônico

Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA2 = CA2A – CA2D
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA2 = 358.272,00 – 78.819,84
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA2 = 279.452,16 [kWh/ano]
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h) – Cálculo da Redução da Demanda de Potência no processo de substituição
de 2.488 lâmpadas incandescentes de 100W por 2.488 lâmpadas fluorescentes
de 20W com reator eletrônico
Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT2 = PT2A – PT2D
Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT2 = 248,80 – 54,736
Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT2 = 194,064 [kW]
i) – Cálculo do Consumo de 150 lâmpadas incandescentes de 150W conforme
carga instalada apresentada no item III e figura IV.1 (antes da substituição)
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT3A = 150 x 150
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT3A = 22,50 [kW]

Considerando que as lâmpadas ficam funcionando em média 4 horas diárias,
durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se calcular o
consumo anual de energia elétrica.

CA3A = PT3A x 4 x 30 x 12
CA3A = 22,50 x 4 x 30 x 12
CA3A = 32.400,00 [kWh/ano]
j) – Cálculo do Consumo de 150 lâmpadas fluorescentes de 20W com reator
eletrônico conforme carga instalada apresentada no item III e figura IV.1
(depois da substituição)
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT3D = 150 x 22
Potência Total Instalada nas UC’S ⇒ PT3D = 3,30 [kW]

Considerando que as lâmpadas ficam funcionando em média 4 horas diárias,
durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se calcular o
consumo anual de energia elétrica.
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CA3D = PT3D x 4 x 30 x 12
CA3D = 3,30 x 4 x 30 x 12
CA3D = 4.752,00 [kWh/ano]

k) – Cálculo da Redução do Consumo Anual de Energia Elétrica no processo
de substituição de 150 lâmpadas incandescentes de 150W por 150 lâmpadas
fluorescentes de 20W com reator eletrônico
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA3 = CA3A – CA3D
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA3 = 32.400,00

– 4.752,00

Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA3 = 27.648,00 [kWh/ano]

l) – Cálculo da Redução da Demanda de Potência no processo de substituição
de 150 lâmpadas incandescentes de 150W por 150 lâmpadas fluorescentes de
20W com reator eletrônico

Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT3 = PT3A – PT3D
Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT3 = 22,50

– 3,30

Redução da Demanda de Potencia Ativa ⇒ RPT3 = 19,20 [kW]

e) – Cálculo da Redução do Consumo Anual de Energia Elétrica Ativa Devido
ao Processo de Substituição do Sistema de Iluminação Interna em Todas as
UC’S

RCA = RCA1 + RCA2 + RCA3
RCA = 88.974,72 + 279.452,16 + 27.648,00

RCA = 396.074,88 [kWh/ano]
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f) – Cálculo da Redução da Demanda de Potência Ativa Devido ao Processo de
Substituição do Sistema de Iluminação Interna em Todas as UC’S

RPT = RPT1 + RPT2 + RPT3
RPT = 61,778 + 194,064 + 19,20
RPT = 275,042 [kW]

5.9.3 Redução do consumo anual de energia elétrica e demanda de potência
ativa devido ao processo de substituição dos sistema de refrigeração em todas as
Unidades Consumidoras UC’S

O sistema de refrigeração nas UC’S antes da implantação do processo de
substituição era constituído de refrigeradores antigos de diversos volumes que foram
substituídos por refrigeradores selo PROCEL de 300L.
Foi verificado através de medições realizadas em campo, em amostragem de
refrigeradores antigos e refrigeradores Selo PROCEL, de acordo com a sua
capacidade térmica, acima citado, que os mesmos apresentaram as respectivas
características médias de grandezas elétricas que estão ilustradas na tabela II.
Conforme fotos constantes em anexo, uma parte das geladeiras substituídas estava
em condições precárias de funcionamento, tal como portas danificadas, borracha de
vedação estragada, etc. Entretanto, outra quantidade de geladeiras substituídas
estava em condições razoáveis de conservação e, finalmente, algumas geladeiras
substituídas estavam em boas condições, mas não possuíam o Selo PROCEL. Para
efeito de cálculo do consumo das geladeiras substituídas foi considerado um tempo
médio de funcionamento para as geladeiras convencionais e geladeiras Selo
PROCEL, de acordo com medições realizadas em campo e em laboratório com os
três grupos de geladeiras convencionais substituídas, acima descritos. A tabela II
apresenta o tempo médio de funcionamento das geladeiras convencionais e das
com Selo PROCEL. A figura VI.1 mostra as potências médias solicitadas pelas
mesmas e a tabela III as demais grandezas elétricas medidas nos refrigeradores.
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Quadro 2 - Medições refrigerador antiga laboratório (média)
Tempo de funcionamento mensal

513h

Pmedia (potencia ativa média)

112W

Vmedia (tensão média)

128,25V

Imedia (corrente elétrica média)

1,56ª

Qmedia (potência aparente média)

164,5Var

FPmedio (fator de potência média)

0,57

Consumo( kw/h)

57,46kwh

Fonte: CEMAT (2009)

Quadro 3- Medições geladeira Procel (média)
Tempo de funcionamento mensal

260h

Pmedia

94W

Vmedia

128,36V

Imedia

1,33ª

Qmedia

142,79 var

FPmedio

0,58

Consumo( kw/h)

24,44kwh

Fonte: CEMAT (2009)
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Tabela 2- Comparação entre um refrigerador de baixo rendimento e um refrigerador de alto
rendimento de 300 L.
Refrigerador de Baixo Rendimento
Data

Duração F (Hz) V (V) I (A) PA (W)

Refrigerador de Alto Rendimento de 300L
Data

Duração F (Hz) V (V) I (A)

PA (W)

19/11/2009 09:00:00 60,00 123,00 1,55 112

22/11/2009 09:00:00 60,00 124,00 1,33

94

19/11/2009 09:15:00 60,00 124,40 1,56 112

22/11/2009 09:15:00 60,00 124,00 1,34

93

1911/2009 09:30:00 60,00 124,00 1,56 112

22/11/2009 09:30:00 60,00 123,00 1,33

94

19/11/2009 09:45:00 60,00 124,50 1,54 111

22/11/2009 09:45:00 60,00 124,00 1,33

94

19/11/2009 10:00:00 60,00 123,00 1,56 112

22/11/2009 10:00:00 60,00 124,00 1,33

93

19/11/2009 10:15:00 60,00 124,00 1,55 112

22/11/2009 10:15:00 60,00 123,00 1,34

94

19/11/2009 10:30:00 60,00 124,00 1,55 111

22/11/2009 10:30:00 60,00 124,00 1,33

94

19/11/2009 10:45:00 60,00 123,00 1,56 112

22/11/2009 10:45:00 60,00 123,00 1,33

94

Demanda Media(W):

112

Demanda Media(W):

94

Tensão Média (V):

124,00

Tensão Média (V):

124,00

Corrente Média (A):

1,56

Corrente Média (A):

1,33

Fonte: CEMAT (2009)

Figura 19 – Comparação de Potência Ativa de Refrigeradores tipo Convencional (Baixo
Rendimento) com o do tipo Selo PROCEL 300 L (Alto Rendimento).
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Tempo Médio de Funcionamento Mensal (h)

Procel 300l; 260
Convencional;
513

Consumo Médio ( kwh)

Procel 300l;
24,44

Convencional;
57,46

Potência Ativa M édia (W)

Procel 300l; 94
Convencional;
112
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Corrente Média (A)

Procel 300l;
1,33

Convencional;
1,56

Figura 20 – Características das grandezas médias das geladeiras Convencionais e
geladeiras Selo PROCEL 300 L.

A seguir são apresentados os cálculos de Consumo de Energia Elétrica e
Demanda de Potência Ativa dos refrigeradores antes e após a substituição dos
refrigeradores antigos pelos refrigeradores selo PROCEL, tomando como base os
tempos de funcionamento de cada refrigerador e as curvas de demanda da potência
ativa medidas em campo.

a) – Cálculo do Consumo dos 1.500 refrigeradores convencionais conforme
carga instalada apresentada no item III e figura VI.2 (antes da substituição)

Potência medida de cada refrigerador convencional = 112 [W]
Nº de refrigeradores = 1500 refrigeradores convencionais
Potência Total Instalada ⇒ PT1A = 1500 x 112
Potência Total Instalada ⇒ PT1A = 168,00 [kW]

Considerando que os refrigeradores ficam funcionando num período de 17 horas
diárias, durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se
calcular o consumo anual de energia elétrica.

CA1A = PT1A x 17 x 30 x 12
CA1A = 168,00 x 17 x 30 x 12
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CA1A = 1.028.160,00 [kWh/ano]
b) – Cálculo do Consumo dos 1.500 refrigeradores Selo Procel de 300L
conforme carga instalada apresentada no item III e figura VI.2 (depois da
substituição)
Potência medida de cada refrigerador 300L = 94 [W]
Nº de refrigeradores Selo Procel = 1500 refrigeradores de 300L

Potência Total Instalada ⇒ PT1D = 1500 x 94
Potência Total Instalada ⇒ PT1D = 141,00 [kW]

Considerando que os refrigeradores ficam funcionando num período de 9 horas
diárias, durante 30 dias do mês e no decorrer dos 12 meses do ano, pode-se
calcular o consumo anual de energia elétrica.

CA1D = PT1D x 9 x 30 x 12
CA1D = 141,00 x 9 x 30 x 12
CA1D = 456.840,00 [kWh/ano]

c) – Cálculo da Redução do Consumo Anual de Energia Elétrica no processo
de substituição dos refrigeradores antigos por refrigeradores Selo PROCEL
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA1 = CA1A – CA1D
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA1 = 1.028.160,00 – 456.840,00
Redução do Consumo de Energia ⇒ RCA1 = 571.320,00 [kWh/ano]

d) – Cálculo da Redução de Demanda de Potência Ativa no processo de
substituição dos refrigeradores antigos por refrigeradores Selo PROCEL

Redução da Demanda de Potência Ativa ⇒ RPT1 = PT1A – PT1D
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Redução da Demanda de Potência Ativa ⇒ RPT1 =

168,00 – 141,00

Redução da Demanda de Potência Ativa ⇒ RPT1 = 27,00[kW]

5.9.4 Cálculo da redução total do consumo de energia elétrica e da demanda de
potência ativa devido ao processo de substituição do sistema de iluminação e do
sistema de refrigeração nas unidades consumidoras

a) – Cálculo da redução do consumo de energia elétrica ativa total
RCAT = RCAILUMINAÇÃO + RCAREFIGERAÇÃO
RCAT = 396.074,88 + 571.320,00
RCAT = 967.394,88 [kWh/ano]
b) – Cálculo da redução da Demanda de Potência Ativa Total

RDPAT = RPTILUMINAÇÃO + RPTREFRIGERAÇÃO
RDPAT = 275,042 + 27
RDPAT = 302,042 [kW]

5.9.5 Análise das faturas de energia elétrica de algumas unidades consumidoras
após a implantação do projeto

A figura 21 apresenta os históricos de consumo de energia elétrica de várias
Unidades Consumidoras atendidas no projeto Luz em Conta. Como exemplo,
verifica-se que

com a implantação do projeto, em que a UC 10247675 teve a

geladeira antiga substituída por uma geladeira SELO PROCEL no mês de
Dezembro/2009,
significativa

ocorreu nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010 uma

redução de consumo de energia elétrica. Nas outras UC’s também

verifica-se o efeito da troca dos refrigeradores nas faturas de energia elétrica.
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Unidade Consumidora 10247675 - Bairro Pedra Noventa
Histórico do Consumo de Energia Elétrica - kWh
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Figura 21- Histórico do Consumo de Energia Elétrica – kWh
Fonte: CEMAT (2009)

Consumo de Energia Elétrica (kWh) - UC 6039715
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Consumo de Energia Elétrica (kWh) - UC 6039715
Figura 22– Curva de Consumo de Energia Elétrica.
Fonte: CEMAT (2009)
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APÓS IMPLANTAÇÃO DO
PROCESSO DE EFICIÊNCIA

Redução (kWh/ano)

DEMANDA (KW)

Sistema Iluminação nas UC’S

396.074,88

275,042

Sistema de Refrigeração nas

571.320,00

27,00

967.394,88

302,024

ENERGÉTICA

UC’S
TOTAIS

Tabela3 - Redução total do consumo de energia elétrica e demanda de potência ativa
depois do processo de implantação da eficiência energética nas UC´s.
Fonte: CEMAT (2009)
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES
Sobre o conjunto de informações coletadas no desenvolvimento do Programa de
Eficiência Energética analisado, cabem os seguintes comentários:
•

O programa analisado de elevação da eficiência energética em comunidades de
baixa renda

deu-se no âmbito da CEMAT, principal distribuidora do Mato

Grosso, A Cemat distribui energia elétrica para Mato Grosso, numa área de
concessão de 903.358 km², beneficiando quase um milhão de clientes nos 141
municípios do Estado, que distribui anualmente 5.018 GW/h ano de energia
elétrica.
•

A implantação do programa ocorreu em 20 comunidades de baixa renda do Mato
Grosso

que

contavam

com

um

total aproximado de

5.700

unidades

consumidoras. A população aproximada dessas comunidades é de 22.800
pessoas.
•

Desde o início da implementação do programa analisado neste trabalho ficou
decidido pela equipe coordenadora que o objeto da elevação da eficiência a ser
promovida nas unidades consumidoras seriam os refrigeradores – pelo
conhecimento prévio de que as unidades instaladas tinham idade elevada – e as
lâmpadas – também pelo conhecimento prévio de que a maioria delas era do tipo
incandescente, muito pouco eficientes energeticamente. O chuveiro elétrico não
foi considerado no programa por dois motivos: a baixa utilização desse
eletrodoméstico nas comunidades consideradas e o fato de que esse
equipamento, embora de elevada potência, tem eficiência energética elevada,
pois praticamente toda a potência elétrica é utilizada no aquecimento de água.
Para os chuveiros elétricos, a redução de consumo pode acontecer pela redução
do tempo de banho.

•

Os dados obtidos nos levantamentos realizados nas comunidades de baixa
renda confirmaram a importância capital das lâmpadas e dos refrigeradores no
consumo de energia elétrica.

•

Foram selecionadas 200 unidades consumidoras inicialmente e posteriormente
em uma nova entrevista, foram contempladas 50 unidades consumidoras no
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programa. Cada uma delas teve as lâmpadas substituídas por lâmpadas
eletrônicas de 20 W, adequadamente agrupadas de forma a garantir a
luminescência requerida em cada ambiente, assim como o refrigerador. O novo
refrigerador foi padronizado na capacidade de 300 L, com selo Procel de
eficiência em categoria A.
Sobre os resultados obtidos, tanto em termos de redução de consumo de energia
elétrica quanto em termos econômicos:
•

O valor correspondente foi de uma redução de R$ 50/mês na conta de energia
elétrica de cada família contemplada.

Fazendo uma avaliação crítica do programa, podem ser feitas as seguintes
observações:
•

Há falta de dados de consumo de energia elétrica em comunidades de baixa
renda. Para formular programas aprimorados de uso eficiente de energia nessas
comunidades, há que se aprofundar esse levantamento de dados.

•

Os dois principais beneficiários da implementação desse programa são:
a) A concessionária, porque utiliza uma verba de uso obrigatório em um
programa que lhe dá visibilidade e torna sua imagem simpática junto ao
grande público. A concessionária também passa a contar com um
excedente de energia que pode ser comercializado a um preço mais
atrativo, principalmente no horário de ponta e, nesse caso, o ganho é
financeiro.
b) O próprio morador da unidade consumidora contemplada, primeiro porque
recebe um refrigerador que melhor atende às suas necessidades de
resfriamento e conservação de produtos alimentícios e, segundo, porque
tem sua conta de energia elétrica reduzida.

•

Além disso, o país também é beneficiado porque a elevação da eficiência
energética propiciada pelo programa ajuda a compor uma política energética
nacional de redução do uso de energia, principalmente a parcela proveniente de
combustíveis fósseis. É preciso lembrar que a elevação da disponibilidade de
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energia elétrica adia a operação e a implantação de usinas termelétricas a gás
natural.
•

Há também o benefício indireto de dinamização do setor produtivo de lâmpadas e
refrigeradores de elevadas eficiências energéticas, ou seja, a economia recebe
um incentivo em bens de consumo que contribuem para tornar o país mais
eficiente.

•

Embora havendo um levantamento de preços prévio à aquisição, foi observado
que a compra dos equipamentos foi realizada em magazines de venda ao
consumidor final. Para melhorar a viabilidade econômica do programa, seria
adequado avaliar a possibilidade de compra direta junto a fabricantes, já que o
volume de equipamentos adquiridos é considerável.

•

Para que tenham seu uso mais difundido no mercado nacional, as lâmpadas
fluorescentes compactas necessitam, além de maior divulgação associando-as a
um estilo de vida ecologicamente mais correto, de uma substancial redução de
preço. Estes dois fatores inibem seu uso.

•

As etiquetas usadas com o objetivo de instruir os consumidores sobre o consumo
de energia elétrica não estão cumprindo o seu papel pois apresentam um certo
grau de dificuldade de entendimento por parte do consumidor. Elas apresentam
muitas informações e a principal delas, a do índice de eficiência energética, é
pouco intuitiva.

•

O público brasileiro deveria ser mais esclarecido quanto à importância da
redução do consumo residencial de energia elétrica e dos meios de elevação da
eficiência e suas conseqüências.

74

REFERENCIAS
ABRACEL – Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia
Elétrica, 2010. Disponível em: http://www.abracel.com.br . Acesso em: 14 março.
2010.
AMARAL FILHO, J.B.A. A Reforma no Setor Elétrico Brasileiro e a Questão da
Modicidade Tarifária. Tese (Doutorado) – UNICAMP, 2007.
ANEEL – AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – Resolução 456 de 29
de novembro de 2000. Estabelece, de forma atualizada e consolidada, as
Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. Referência disponível
em: http://www.aneel.gov.br. Acesso em :16 nov. 2009.
_______ (2005) Cadernos Temáticos ANEEL – Tarifas de Fornecimento de
Energia Elétrica, 2005. Referência disponível no site http://ww.aneel.gov.br. Acesso
em: 16 nov. 2009.
_______ (2008) Comercialização de Energia Elétrica Proveniente de UTE a
biomassa Superintendência de Estudos do Mercado – SEM/ Aneel – São Paulo, 02
de abril de 2008. Referencia disponível no site http://aneel.gov.br. Acesso em: 14
nov. 2009.
APINE, Fórum das Associações do SEB. Matriz Revisada – Planilha Excel com a
Incorporação das Discussões e Consensos da Reunião dos Dias 15 e 16/03.
Brasília, 16 março. 2005.
APINE. Correspondência PRE 022/05 Endereçada à Ministra de Estado de
Minas e Energia. Brasília 04 março. 2005.
BANDEIRA, Fausto de Paula Menezes. Avaliação do preço da energia elétrica
para o consumidor direto brasileiro. Assembléia Legislativa. Brasília, 2003.
BAHIA, S. R. Eficiência Energética nos Sistemas de Saneamento. Rio de Janeiro:
IBAM - ELETROBRÁS/PROCEL, 1998.
BEN – Balanço Energético Nacional, 2008. Disponível no site
http://www.mme.gov.br . Acesso em 14 nov. 2009.
BRASIL, (1934) Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934 – Decreta o Código de
Águas. Presidência da Republica, 1934.
_______ (1960) Lei 3.782, de 22 de julho de 1960. Cria os Ministérios da Indústria
e do Comercio de Minas e Energia e dá outras providencias. Presidência da
Republica, 1960.
_______ (1961) Lei 3.890, de 25 de Abril de 1961. Autoriza a união a constituir
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás e dá outras providencias.
Presidência da República, 1961.

75

_______ (1993) Decreto 915, de 06 de setembro de 1993. Autoriza a formação de
consórcios para geração de energia elétrica. Presidência da Republica, 1993.
_______ (1996) Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agencia
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, disciplina o regime de concessões de
serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. Presidência da
Republica, 1996.
_______ (2001) Lei 10.295, de 17 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras providencias.
Presidência da República, 2001.
_______ (2002) Lei 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da
oferta de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária,
cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis
nº. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº. 9.648, de 27 de maio de 1998, nº
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº. 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de 5
de julho de 1973, nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providencias.
Presidência da República, 2002.
_______ (2004) Lei 10.847, de 15 de março de 2004. Autoriza a criação da
Empresa de Pesquisa Energética – EPE e dá outras providencias. Presidência
da República, 2004.
COMASE. Legislação ambiental de interesse do setor elétrico: nível federal /
Comitê Coordenador das Atividades de Meio Ambiente do Setor Elétrico –
COMASE. Atualização de Carlos Frederico S. Menezes e Claudia Blanco de Dios. 3
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Eletrobrás, Departamento de Meio Ambiente, 2005.
CPFL (2009) Companhia Paulista de Força e Luz. Tarifas Azul e Verde. Disponível
no site http://www.cpfl.com.br. Acesso em 16 dez. 2009.
COPEL Tarifas de Energia Elétrica. Companhia Paranaense de Energia.Disponível
no site http://www.copel.com.br. Acesso em: 03 maio. 2010.
ELETROBRÁS – Centrais Elétricas Brasileiras. Revisão Institucional do Setor
Elétrico – REVISE, 1988, apud RAMALHO, E.L. Abrangencia e Eficácia da
Descentralização das Atividades de Regulação e Fiscalização no Setor de
Energia Elétrica – Estudo de Caso CSPE. Tese (Doutorado) – UNICAMP, 2003.
ELETROBRÁS. Rio de Janeiro, [2009]. Disponível em http://www.eletrobras.com>.
Acesso em: 29 fev. 2009.
ELETROBRÁS. PROCEL. Rio de Janeiro, [2009]. Disponível em:
http://www.eletrobras.com/procel>. Acesso em: 29 fev. 2009.
ELETROBRÁS. PROCELINFO. Rio de Janeiro, [2008]. Disponível em:
<http://www.procelinfo.com.br>. Acesso em: 29 abril. 2009.

76

FERREIRA, JJ.; FERREIRA, T.J. (1994). Economia e Gestão da Energia. Texto
Editora, Lisboa.
GOMES, H. P. Eficiência Hidráulica e Energética em Saneamento: Análise
Econômica de Projetos. Rio de Janeiro: ABES, 2005.
INMETRO. PBE. Rio de Janeiro, [2008]. Disponível em:
<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe.asp>. Acesso em: 29 fev. 2008.
JACCOUD, L. Indigência e pobreza: efeitos dos benefícios previdenciários,
assistenciais e de transferências de renda. In: PELIANO, A. M. Desafios e
perspectivas da política social. Texto para Discussão nº 1248. Brasília: IPEA. 2006.
JANNUZZI,G.M.. Políticas Públicas para Eficiencia Energética e Energia
Renovável no Novo Contexto de Mercado. 1. Ed. Campinas: Editora Autores
Associados, 2000.v.1.
MARTINS, A.R.S., ALVEAL, Carmem, SANTOS, E.M. et al. Eficiência energética:
integrando usos e reduzindo desperdícios. Agência Nacional de Energia ElétricaANEEL; Agência Nacional do Petróleo-ANP. Brasília, 1999. 432p. 23cm. Cap. 1 e 2.
p. 20-263. ISBN 85-87491-02-04.
MARTINS, M.P.S. Inovação Tecnológica e Eficiência Energética. Monografia
(MBA em Energia Elétrica). Universidade Federal do Rio de Janeiro. RJ-Brasil,
outubro de 1999.
MENDES, T. R. Energia elétrica: tarifas. Disponível em
http://www.al.sp.gov.br/StaticFile/documentacao/dpl_20000601_energia_eletrica_tari
fas_tania
MEDEIROS, M. Questionários: recomendações para formatação. Texto para
Discussão: 1063. Brasília: IPEA, 2006
MICHELLIS Jr., Decio, REDE de Empresas Distribuidoras de Energia. Apresentação
Fundamentos e Alternativas para as Causas da Morosidade das Licenças. São
Paulo, 15 fev . 2005.
OLIVEIRA, L.S. Gestão do Consumo de Energia Elétrica no Campus da UnB.
Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia.
Departamento de Engenharia Elétrica. Brasília- DF, agosto de 2006.
OSRAM. Produtos para iluminação geral. Catálogo: Osasco-SP, Setembro/1999.
43p.
PELIANO, A. M. Desafios e perspectivas da política social. Texto para Discussão
nº 1248. Brasília: IPEA. 2006.
Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 2006-2015 – PDEE. Ministério de
Minas e Energia; colaboração Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: MME:
EPE, 2006.

77

POOLE, A.D., GELLER, H. O Novo Mercado de Eficiência Energética no Brasil.
Abril, 1997. Disponível em: http://inee.org.br/down_loads/escos/ecomerc.pdf .
Acesso em : 10 fev. 2010.
PUC – RIO, Teses Abertas. Referencia disponível no site – http://www2.dbd.pucrio.br/pergamum/tesesabertas/0521405_07_cape_01.pdf em 20 fev. 2010
PURE, Programa para o uso eficiente de energia. Referencia disponível no site –
http://www.usp.br/pure . Acesso em: 11 maio. 2010.
RAMALHO, E.L. Uma Visão da Comercialização de Energia Elétrica, pelas
indústrias de Açúcar e Álcool, diante da Reestruturação do Setor Elétrico
Nacional. Dissertação (Mestrado) – UNICAMP, 1999.
REDE de Empresas Distribuidoras de Energia. Relatório de avaliação de
desempenho ambiental – RADA - Usinas hidrelétricas. São Paulo, 28 set. 2004.
REDE de Empresas Distribuidoras de Energia. Sugestões de critérios de
priorização na gestão de problemas reais, riscos potenciais, não
conformidades e ações de controle e ou otimização no licenciamento
ambiental. São Paulo, 10 março. 2005.
SANCHES, Luiz Antonio. Palestra Contratos regulados. CUSD, CCD, CCE,
suprimento, fornecimento, horo-sazonais, baixa renda, P&D, eficiência
energética. universalização e compartilhamento, slides em PowerPoint. São
Paulo, 25 maio. 2007.
SANTOS, Antônio Fonseca; APINE. Apresentação Reunião de Licenciamento
Ambiental. São Paulo, 15 fev. 2005.
SANTOS, Antônio Fonseca; APINE. Apresentação Reunião Marco Regulatório
Ambiental. São Paulo, 01 março. 2005.
SERRÃO, André. Palestra Questões Tributárias e Processuais no Setor Elétrico.,
slides em PowerPoint. São Paulo, 20 abril. 2007.
SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico dos
Serviços de Água e Esgotos 2005. Brasília: SEDU/PR-IPEA, 2005.
TAVARES, M. L. Análise e Evolução da Tarifa Social de Energia Elétrica no
Brasil, 1985/2002.
São Paulo: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2003. 148p. Dissertação
de Mestrado.
TRIGOSO, F. B. Demanda de energia elétrica e desenvolvimento sócioeconômico: o caso das comunidades rurais eletrificadas com sistemas
fotovoltaicos. São Paulo: USP, 2004. Tese de Doutorado. 304 p.
TSUTIYA, M. T. Redução do custo de energia elétrica em sistemas de
abastecimento de água. São Paulo: ABES, 2005.

78

UNIFEI. Minas Gerais, [2008]. Disponível em: <http://www.gen.unifei.edu.br>.
Acesso em: 29 fev. 2009.
VILLELA, Norma Pinto. Palestra O setor elétrico e as intervenções sociais nos
empreendimentos de geração de energia, slides em PowerPoint. Manaus, 14 jun.
2006.

79

ANEXO A
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FOTOS DAS MEDIÇÕES REALIZADAS EM GELADEIRAS E LÂMPADAS PARA
A COMPARAÇÃO DO CONSUMO ANTES E DEPOIS DA REALIZAÇÃO DO
PROCESSO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.

Foto 1 - Geladeiras SELO PROCEL armazenadas em galpão antes de serem substituídas
Fonte: Autora
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Foto 02- Geladeira SELO PROCEL classe A
Fonte: Autora

Foto 03-Geladeira SELO PROCEL classe A
Fonte: Autora
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Foto 04-Geladeiras antigas armazenadas em galpão após serem substituídas
Fonte: Autora

83

Foto 05- Caminhão com Geladeiras SELO PROCEL a serem substituídas em Bairros
Fonte: Autora

84

Foto 06-Medição de Geladeira antiga em campo utilizando o analisador de energia MARH21
Fonte: Autora

85

Foto 07-Medição de Geladeira SELO PROCEL em campo utilizando o analisador de
energia MARH21
Fonte: Autora

86

Foto 06-Medição de Geladeira antiga em campo utilizando o analisador de energia
MARH21
Fonte: Autora

87

Foto 07-Medição de Geladeira SELO PROCEL em campo utilizando o analisador de
energia MARH21
Fonte: Autora

88

Foto 08-Medição de Geladeira antiga em campo utilizando o analisador de energia
MARH21
Fonte: Autora

89

Foto 09-Medição de Geladeira SELO PROCEL em campo utilizando o analisador de
energia MARH21
Fonte: Autora

90

Foto 10- Lâmpada incandescentes na Unidade Consumidora
Fonte: Autora

91

Foto 11-Lâmpada incandescente na UC sendo substituída por lâmpada compacta
fluorescente de 20 W
Fonte: Autora
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Foto 12- Lâmpada compacta fluorescente de 20 W substituída na UC
Fonte: Autora
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ANEXO B- Relação das comunidades atendidas pelo projeto
Dist. de Cuiabá
Municípios

Assentamentos
Asfalto

1 Várzea Grande

Dorcelina Falador

Terra

27

2 Santo A Leverger Santana do Taquaral
3 Santo A Leverger Rio Borges

418

100

Total

Nº
Qtde de Residências
Existentes

Nº Residencial
Qtde de
Residências
contempladas

27

35

10

140

100

20

518

150

20

120

41

15

151

71

10

4 Poconé

Matadouro

5 Campo Verde

14 de Agosto

151

6 Dom Aquino

Paraíso Z.Palmares

10

151

161

50

10

7 Itanhangá

S.A da Fartura

30

90

120

250

15

8 Cáceres

Paiol

30

120

150

183

20

9 Cuiabá

21 de Abril

25

25

175

20

Cinturão Verde

25

25

100

15

11 São J. IV Marcos Florestan Fernandes

365

120

20

12 Mirasol D'oeste

Roseli Nunes

321

333

20

13 Rondonópolis

Apetrarron

227

71

5

10 Cuiabá

TOTAL

2350
Distância média de Cuiabá até cada assentamento: 180Km.

200
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ANEXO C- Metodologia de Cálculos das Metas
As metas de redução de consumo e demanda, estão detalhadas na tabela a seguir:

Redução de consumo
Uso Final
Iluminação

Energia Economizada
(MWh/ano)
441,85

Demanda Retirada
(kW)
282,46

1.522,28

217,22

76.548,03
2.698.650,75

1.964,13

499,68

2.775.198,78

Refrigeração
Total

Custo (R$)

ANEXO B - Premissas adotadas segue conforme anexo B
Para os cálculos da tabela, foram adotadas as seguinte premissas:
a)
Características dos equipamentos por tipo de sistema
a1) Sistema de Iluminação
•

Cálculo da vida útil das lâmpadas fluorescentes compactas

Vida útil em anos = Vida útil da lâmpada em (h)
Tempo de utilização da lâmpada (h/ano)

8000
= 7,31 anos
1095h / ano

•

Vida Útil da lâmp. fluores. compacta =

•
•

Tempo de utilização = 3h dia/365 dias= 1095 horas/ano
Fluxo Luminoso: Lâmpada de 20W = 1195 lumens/m²

a2) Sistema de Refrigeração
• Vida útil: 10 anos

Instalações Elétricas
•

Vida útil dos fios condutores, tomadas e demais materiais das instalações
elétricas= 20 anos
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b)

Cálculo dos Resultados Esperados

b1) Sistema de Iluminação
SISTEMA ATUAL
TOTAL

Incand.

Incand.

60W

100W

Quantidade

5044

2.522

Pot. L+R(W)

60

100

Pot. Inst. (kW)

302,64

252,20

554,84

Energ.Consum. (MWh)/ano

331,39

276,16

607,55

Lâmpada(Tipo/Potência) (W)

7566

SISTEMA INSTALADO
Fluor.Comp Fluor.Comp

TOTAL

Lâmpada(Tipo/Potência) (W)
20

20

Quantidade

5044

2522

Pot. L+R(W)

20

20

Pot. Inst. (kW)

100,88

50,44

151,32

Energ.Consum. (MWh)/ano

110,46

55,23

165,70

RESULTADOS OBTIDOS

7566

TOTAL

Redução da demanda (kW)

141,23

141,23

282,46

Redução do consumo de energia (MWh)/ano

220,93

220,93

441,85

66,67

80,00

72,73

Economia(%)

RDP = [( NL1 × PL1 ) − ( NL2 × PL2 )] × FCP × 10 − 3 (kW)

EE = [( NL1 × PL1 ) − ( NL2 × PL2 )]× t × 10 − 6 (MWh/ano)

•

NL1 –Quantidade de lâmpadas do sistema existente
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•

NL2 –Quantidade de lâmpadas do sistema instalado

•

PL1 –Potência da lâmpadas do sistema existente (W)

•

PL2–Potência da lâmpadas do sistema proposto (W)

•

FCP – Fator de coincidência na Ponta: 0,70

b2) Sistema de Refrigeração
SISTEMA ATUAL
Refrigerador

TOTAL

Tipo de Equipamento
290L
Quantidade

2.522

2522

Consum. (kWh)/mês

76,00

76,00

Consum. (kWh)/ano

912,00

912,00

Energ.Consum. (MWh)/ano

2300,06

2300,06

Refrigerador

TOTAL

SISTEMA INSTALADO

Tipo de Equipamento
270L
Quantidade

2522

2522

Consum. (kWh)/mês

25,70

25,70

Consum. (kWh)/ano

308,40

308,40

Energ.Consum. (MWh)/ano

777,78

777,78

RESULTADOS OBTIDOS

TOTAL

Dem. Evit. Na Ponta (kW)

217,22

217,22

Energ.Economiz. (MWh)/ano

1522,28

1522,28

66,18

66,18

Economia(%)
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Para o cálculo dos valores a cima foi utilizada a seguinte equação
EE = N × (C1 − C2 ) × 10 −3 (MWh/ano)
RDP =

EE × FU × 103
(kW)
t

Onde:

•

FU – Fator de utilização médio = 1,25

•

t – Tempo de utilização do equipamento de refrigeração no ano horas= 8760h

•

C1 – Consumo de energia dos equipamentos de refrigeração a serem substituídos.

•
•

C2 – Consumo de energia do equipamentos eficiente.
N- n° de equipamentos a serem substituídos.

Obs: Os dados referentes aos consumidores dos equipamentos novos foram obtidos através
de catálogos (PROCEL, 2004), e os consumos referentes aos equipamentos existentes
foram obtidos através de medições realizadas em campo. A avaliação econômica do
projeto foi feita por meio de cálculos da relação custo benefício (RCB) de cada uso final,
obedecendo à metodologia apresentada.

Cálculo da Relação Custo-Benefício do Projeto
A avaliação econômica do projeto será feita por meio do cálculo da relação custo-benefício
(RCB) de cada uso final, obedecendo à seguinte metodologia:

RCB =

CustoAnualizadoTotal
BenefícioAnualizadosTotal

a) Calculo do Custo Anualizados Total (CATOTAL)

CATOTAL = ∑ CAequip1 + CAequip 2 + ........ + CAequipn
a1) Cálculo do Custo Anualizado dos equipamentos com mesma vida útil (CAequip n):
CAequipn = CPEequipn × FRC

a2) Cálculo do Custo dos equipamentos e/ou materiais com mesma vida útil (CPEequip n)
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CEequipn 

CPEequipn = CEaquipen + (CT − CTE ) ×

CTE 


Obs: Equipamentos e materiais = lâmpadas e refrigeradores.

a3) Cálculo do fator de recuperação de capital (FRC)
i (1 + i )
(1 + i )n − 1
n

FRC =

Onde:
•
•
•
•
•
•

CPEequip n – Custo dos equipamentos com a mesma vida útil, acrescido da parcela
correspondente aos outros custos diretos e indiretos. Esta parcela é proporcional ao
percentual do custo do equipamento em relação ao custo total com equipamentos.
CEequip n – Custo somente de equipamento com mesma vida útil
CT – Custo total do projeto (custos diretos + custos indiretos)
CTE – Custo total somente de equipamentos
n – vida útil (em anos)
i – taxa de juros (taxa de desconto)= 0,12

b) Cálculos dos Benefícios

B = (EE × CEE ) + (RDP × CED )

Onde:
•
•
•
•

EE= Energia Economizada (MWh/ano)
CEE = Custo Evitado de Energia (R$/MWh)
RDP = Redução de Demanda na Ponta (kW)
CED = Custo Evitado de Demanda (R$/kW)

Processo de Cálculo:
Cálculo do Custo Anualizado: Uso Final Iluminação
b1) Custo anualizado das lâmpadas fluorescentes compactas

CE= 66.580,80
CT= 2.775.198,78
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CTE= 2.413.843,50
66.580,80 

CPE = 66.580,80 + (2.775.198,78 − 2.413.843,50 ) ×
2.413.843,50 

CPE = 76.548,03
Vida útil = 8000 horas/1095horas ano = 7,31 anos

0,12(1 − 0,12 )
(1 − 0,12)7,31 − 1

7 ,31

FRC =

FRC = 0,21312
CA = 0,21312 × 76.548,03

CA =16.313,84

b2) Cálculo do Benefício Uso Final Iluminação

B = (441,85 × 158,81) + (282,46 × 780,56)
B = 70.170,20 + 220.476,98

B = 290.653,89
Cálculo da RCB por Uso Final.
RCB =

16.313,84
290.653,89

RCB = 0,06
Custo anualizado dos condutores e acessórios
CE= 102.682,70
CT= 2.775.198,78
CTE= 2.413.843,50
102.682,70 

CPE = 102.682,70 + (2.775.198,78 − 2.413.843,50 ) ×
2.413.843,50 

CPE = 118.054,42

100

0,12(1 − 0,12 )
FRC =
(1 − 0,12)20 − 1

20

FRC = 0,13388
CA = 0,13388 × 118.054,42

CA =15.804,98
Custo anualizado dos Refrigeradores
CE= 2.244.580,00
CT= 2.775.198,78
CTE= 2.413.843,50
2.244.580,00 

CPE = 2.244.580,00 + (2.775.198,78 − 2.413.843,50 ) ×
2.413.843,50 

CPE = 2.580.596,33

Vida útil = 8500 horas/2640horas = 10 anos
0,12(1 − 0,12 )
(1 − 0,12)10 − 1

10

FRC =

FRC = 0,17698
CA = 0,17698 × 2.580.596,33

CA =456.724,68
Cálculo do Benefício Uso Final Refrigeração

B = (1.522,28 × 158,814) + (217,22 × 780,564)
B = 241.759,38 + 169.554,11

B= 411.313,52
Cálculo da RCB por Uso Final.
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RCB =

456.724,68 + 16.313,84
411.313,52

RCB =1,15
Cálculo do RCB Global

RCB =

CustoAnualizadoTotal
BenefícioAnualizadosTotal

RCBTotal =

CAIlu min ação + CARe frigeração
BIlu min ação + BRe frigeração

RCBTotal =

16.313,84 + 15.804,98 + 456,724,68
290.653,89 + 411.313,52

RCBTotal =

488.843,51
701.967,42

RBCTotal=0,70

Custos

Para o cálculo do custo unitário da energia evitada foi utilizado o índice de perdas na baixa
tensão de 8%.
Para o cálculo do custo unitário de demanda evitada foi utilizado o fator de multiplicador de
demanda = 1,20
Foram adotados o valor de fator de carga = 0,7 e subgrupo de tensão A-4.

CEE = Custo evitado de energia =147,05 x 1,08 = 158,81 R$/MWh
CED = Custo evitado da demanda = 650,47 x1,20 = 780,56 R$/kw

Custo por Categoria Contábil
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Custo Totais

Origem dos Recursos (R$)

Tipo de Custo
R$

PREVISTO 2.742.348,30

Recursos

%

Próprios

98,82

2.742.348,30

CUSTOS DIRETOS
REALIZADO

1.676,71

PREVISTO 2.413.843,50

90,91

1.676,71

86,98

1.088.590,87

Material e Equipamentos
REALIZADO

0,00

-

0,00

PREVISTO

212.404,80

7,65

212.404,80

REALIZADO

1.676,71

0,06

1.676,71

PREVISTO

23.730,00

0,86

23.730,00

REALIZADO

1.676,71

90,91

1.676,71

PREVISTO

188.674,80

6,80

188.674,80

REALIZADO

0,00

-

0,00

PREVISTO

116.100,00

4,18

116.100,00

PREVISTO

32.850,48

1,18

32.850,48

REALIZADO

144,81

7,85

144,81

PREVISTO

32.850,48

REALIZADO

167,67

9,09

167,67

PREVISTO

0,00

REALIZADO

0,00

Mão de Obra

Própria

Terceiros

Transporte
REALIZADO
PREVISTO
Outros Custos Diretos
REALIZADO

CUSTOS INDIRETOS

Administração Própria

0,00

Outros Custos Indiretos

PREVISTO 2.775.198,78

100,00

2.775.198,78

100,00

1.844,38

TOTAL
REALIZADO

1.844,38

Recursos
de
Terceiros

Recursos
dos
Consumidores
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Custos Totais

Tipo de Custo
R$

%

Origem dos Recursos (R$)

Recursos
Próprios

CUSTOS DIRETOS

PREVISTO 2.742.348,30

98,82

2.742.348,30

Material e Equipamentos

PREVISTO 2.413.843,50

86,98

2.413.843,50

Mão de Obra

PREVISTO

212.404,80

7,65

212.404,80

Própria

PREVISTO

23.730,00

0,86

23.730,00

Terceiros

PREVISTO

188.674,80

6,80

188.674,80

Transporte

PREVISTO

116.100,00

4,18

116.100,00

Outros Custos Diretos

PREVISTO

CUSTOS INDIRETOS

PREVISTO

32.850,48

1,18

32.850,48

Administração Própria

PREVISTO

32.850,48

1,18

32.850,48

Outros Custos Indiretos

PREVISTO

TOTAL

PREVISTO 2.775.198,78

100,00

2.775.198,78

Recursos
de
Terceiros

Recursos
dos
Consumidor
es

Segue a “Memória de Cálculo” da composição dos custos totais da tabela a partir dos custos
unitários de equipamentos/materiais envolvidos e de mão de obra própria e terceiros:
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ANEXO D - Detalhamento dos Custos

a) Segue um detalhamento dos itens de custeio por etapa do projeto.
Outros Custos

Material e
Equipament
Etapas

os (R$)

Mão de Obra (R$)
Própria

(R$)

Transp.
(R$)

Terceiros

Diretos Indiretos

Total (R$)

Pré Diagnóstico e
25.000,00

Negociação com Consumidor
Projeto Executivo

25.000,00

6.830,00

6.830,00

Compra dos Equipamentos 2.413.843,50

2.413.843,50

Implementação das Ações

134.674,80

Transporte

134.674,80
116.100,00

116.100,00

Avaliação dos Resultados

25.000,00

25.000,00

Confecção de Folders

4.000,00

4.000,00

Acompanhamento/
Gerenciamento

16.900,00

Rateio Administração Geral
Total

16.900,00
32.850,48

2.413.843,50 23.730,00 188.674,80 116.100,00 0,00

32.850,48

32.850,48 2.775.198,78

Segue memória de cálculos dos itens de custeio do projeto.
b) Segue detalhamento dos custos dos materiais, mão-de-obra própria, mão-de-obra de
terceiros, transporte e administração.
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b.1) Materiais
Materiais
Uso Final: Iluminação
Lâmpadas fluorescentes compacatas 20w

pç

Total Uso Final Iluminação

R$

7.566

8,80

66.580,80
66.580,80

Uso Final: Refrigeração
Refrigerador de uma porta volume 280 litros

pç

Total Refrigeradores

R$

Tomada tripolar 4"x2" com espelho

pç

2.522

5,70

14.375,40

Caixa de embutir 4"x2" de ferro

pç

2.522

1,10

2.774,20

Haste de aterramento c/ conector cobreada 1,20 m

pç

2.522 11,80

29.759,60

Cabo de cobre isolado 2,5 mm²

m

22.698

0,95

21.563,10

Cabo de cobre isolado 6 mm²

m

13.800

1,80

24.840,00

Isolador tipo roldana pvc 3/4"

m

20.176

0,10

2.017,60

Calha PVC

m

1.000

1,30

1.300,00

Rolo de fita isolante plástico 1,9mmx20m

pç

841

7,20

6.052,80

Total Condutores e Acessórios para refrigeração

R$

102.682,70

Total Uso Final Refrigeração

R$

2.347.262,70

Total Materiais (R$)

2.522

890,00

2.244.580,00
2.244.580,00

2.413.843,50
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b.2) Mão-de-obra de terceiros
Mão de Obra de Terçeiros
Identificação, preenchimento ficha técnica e sócio
econômica, levantam, Carga.e condições das
instalações.

unid

2.522

15,00

37.830,00

Pré-Diagnóstico, Diagnóstico

unid

1

25.000,00

25.000,00

Confecção de Folders

unid

4000

1,00

4.000,00

unid

7.566

2,80

21.184,80

unid

2.522

15,00

37.830,00

Aterramento

unid

2.522

15,00

37.830,00

Avaliação dos Resultados

unid

1

25.000,00

25.000,00

Substituição das Lâmpadas, preechim. Termo de
Permuta e Responsabilidade e orientação ao
consumidor sobre dicas contra o desperdício e
entrega do folder
Substit.dos refriger.(instal.do novo e retir. do velho),
preechim. Termo de Permuta e Responsabilidade
Instalação do Circuito do Refrigerador e

Total Mão de Obra de Terceiros (R$)

188.674,80

*Obs: As substituições contemplam também a localização da unidade consumidora, o
preenchimento e assinatura dos termos de permuta e responsabilidade, bem como
carregamento dos equipamentos velhos.

b.3) Mão-de-obra de própria
Projeto Executivo
Categoria do Funcionário: Engenheiro
Quantidade: 2
Valor da hora (R$/h): 70,00
Número total de horas: 80 horas
Custo total: R$ 5.600,00
Categoria do Funcionário: Técnico em Eletricidade I
Quantidade: 1
Valor da hora (R$/h): 25,00
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Número total de horas: 30 horas
Custo total: R$ 750,00
Categoria do Funcionário: Auxiliar Administrativo
Quantidade: 1
Valor da hora (R$/h): 12,00
Número total de horas: 40 horas
Custo total: R$ 480,00
Custo Total de Projeto Executivo= R$ 6.830,00
Acompanhamento Gerenciamento
Categoria do Funcionário: Engenheiro
Quantidade: 1
Valor da hora (R$/h): 70,00
Número total de horas: 150 horas
Custo total: R$ 10.500,00
Categoria do Funcionário: Técnico em Eletricidade
Quantidade: 1
Valor da hora (R$/h): 20,00
Número total de horas: 200 horas
Custo total: R$ 4.000,00
Categoria do Funcionário: Auxiliar Administrativo
Quantidade: 1
Valor da hora (R$/h): 12,00
Número total de horas: 200 horas
Custo total: R$ 2.400,00
Custo Total do Acompanhamento/ Gerenciamento= R$ 16.900,00
b.4) Transporte
b.4.1) Transporte de Materiais para os bairros de Cuiabá e Várzea Grande
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Distância média das residências: 20km
Distância média rodada de viajem (por dia)= 130 kW
Custo do km rodado: 3 R$/km
Custo de cada viagem: 360,00
Número de viagens estimada: 270
Custo total das viagens: 97.200,00
b.4.2) Transporte de Materiais para as comunidades rurais no interior do Estado
Distância média: 180km
Custo do km rodado: 5 R$/km
Custo de cada viagem: 900,00
Número de viagens: 13
Custo total das viagens: 11.700,00
Obs: Deverão ser levados os equipamentos novos e trazidos os refrigeradores velhos, para
sucateamento em Cuiabá.
b.4.3)Transporte de Funcionários para Visita Técnica
Distância média: 20km
Custo do km rodado: 1,20 R$/km
Custo de cada viagem: 36,00
Número de viagens: 200
Custo total das viagens: 7.200,00
Custo total do transporte: R$ 116.100,00
b.5) Rateio Administração Geral
RAG= R$ 32.615,52
Este item contempla os custos Rateio Administração Geral-RAG e representará 1,19% do
valor do projeto.
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ANEXO E- Avaliação Econômica
Premissas
Taxa de Desconto anual

%

12,00

Vida Útil dos refrigeradores

ano

10,00

Vida Útil das lâmpadas fluorescentes compactas

ano

7,31

Vida Útil dos condutores e acessórios

ano

20,00

(R$/MWh)

158,814

(R$/kW)

780,564

Custos Unitários Evitados

CEE- Custo Evitado da Energia
CED- Custo Evitado da Demanda

Fator de Recuperação de Capital-FRC

FRC.dos refrigeradores

0,17698

FRC das lâmp. Fluoresc.compactas

0,21312

FRC dos condutores e acessórios

0,13388

Cálculo dos Custos do Projeto

CT-Custo Total

R$

2.775.198,78

CTE-Custo Total de Equipamentos

R$

2.413.843,50

CE-Lãmpadas fluorescentes compactas

R$

66.580,80

CE-Condutores e acessórios para refrigeração

R$

102.682,70

CE-Refrigeradores

R$

2.244.580,00

CPE dos Refrigeradores

R$

2.580.596,33

CPE das Lâmpadas

R$

76.548,03

CPE dos Condutores e Acessórios

R$

118.054,42

R$

456.724,68

Cálculo do CPE

Cálculo dos Custos Anualizados do Projeto

Custo Anualizado dos aparelhos de refrigeração
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Custo Anualizado das lâmp. fluorescentes Compactas

R$

16.313,84

Custo Anualizado dos condutores e acessórios p/ refriger.

R$

15.804,98

Custo Anualizado Total

R$

488.843,51

E.E

(MWh/ano)

1522,28

D.E

kW

217,22

E.E

(MWh/ano)

441,85

D.E

kW

282,46

Energia Evitada Total

E.E

(MWh/ano)

1.964,13

Demanda Evitada na ponta Total

D.E

kW

499,68

Refrigeração

R$

411.313,52

Iluminação

R$

290.653,89

R$

701.967,42

Energia e Demanda Evitados por uso final

Energia e Demanda Evitados uso final: refrigeração

Energia e Demanda Evitados uso final: iluminação

Cálculo do Benefício por uso final

Benefício Total

Cálculo da Relação Custo Benefício por Uso Final

Cálculo Relação Custo Benefício do Sistema Refrigeração

1,15

Relação Custo Benefício do Sistema Iluminação

0,06

Cálculo da Relação Custo Benefício Global

0,70
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ANEXO F- Relação de Equipamentos
Material Retirado
Descrição

Qtde

Material Instalado
Potência (W)

Descrição

Qtde

Potência W)

Lâmpada incandescente 40W 11

40

Lâmpada Compacta PL 21W

11

21

Lâmpada incandescente 60W 4634

60

Lâmpada Compacta PL 21W

4634

21

Lâmpada incandescente 100W 3653

100

Lâmpada Compacta PL 21W

3653

21

Lâmpada incandescente 150W 434

150

Lâmpada Compacta PL 21W

434

21

Refrigerador Antigo

2946

92,44 Refrigerador Cônsul 300 Novo

2946

53,27

TOTAL

11.678

PROCESSO

TOTAL

DEMANDA (Kw)

11.678

CONSUMO ENERGIA
(Mwh/ano)

Substituição de equipamentos

601,37

1.716,11
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ANEXO G - Relação dos locais avaliados, dados da unidade consumidora e leituras
COMUNIDADES DE BAIXA RENDA
Item

Unidade Consumidora

Endereço

1

2606160

R.12 Q.54 C. 10 – PEDRA 90

2

2614413

R. 49, Q.210 C.07

3

4077954

AV. BRASIL, 757 – PASCOAL RAMOS

4

4078578

R. PAULO SAMPAIO, 127 – PASCOAL RAMOS

5

4078764

R UNIAO, 148 – PASCOAL RAMOS

6

4078799

R UNIAO, 180 – PASCOAL RAMOS

7

4078934

R. UNIAO 165 – PASCOAL RAMOS

8

4079299

R BENEDITO ANTONIO, 668

9

249316

R 2, Q. 2, C.3 – SÃO JOÃO DEL REY

10

873118

R.33 Q. 163 C.37 - PEDRA 90

11

2503697

R.6 Q.9 C. 37 – OSMAR CABRAL

12

2506068

R.3 Q.5 C. 154 – OSMAR CABRAL

13

2588200

R.20 Q. 115 C.9 - PEDRA 90

14

2612950

R.49 Q. 189 C.13 - PEDRA 90

15

7414153

AV. BRASIL, 886 – PASCOAL RAMOS

16

7557515

R.19 Q.115 C. 35 – PEDRA 90

17

8780315

R.19 Q. 112 C. 24 – PEDRA 90

18

8924932

R. ANDERSOM ROCHA, 10 – JARDIM LIBERDADE

19

10372976

R.65 Q. 6 C.2 – SONHO MEU

20

11211558

R.27 Q. 10 C.30 – SONHO MEU

21

8583463

R.46 Q.186 C. 15 – PEDRA 90

22

2579944

R.12 Q.52 C.15 - PEDRA 90

23

11724299

R. 2 Q.2 C.231 - OSMAR CABRAL

24

2592835

R.32 Q.155 C.18 - PEDRA 90

25

2606313

R.12 Q.59 C. 128 - PEDRA 90
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26

260714

R.21 Q.123 C.30 - PEDRA 90

27

7537336

R.6 Q.20 C.19 - PEDRA 90

28

7966245

R.12 Q.59 C. 133 - PEDRA 90

29

2606194

R.12 Q.54 C.7 - PEDRA 90

30

8597499

R.40 Q.177 C.21 - PEDRA 90

31

2576350

R.02, Q.07, C.31 - PEDRA 90

32

2577070

R.02, Q.06, C.36 - PEDRA 90

33

2575833

R.04, Q.14, C.49 - PEDRA 90

34

11578772

R.61, C.16 - PEDRA 90

35

10396204

R.65, Q.04 C.17 - PEDRA 90

36

10383064

R.65, Q.06 C.03 - PEDRA 90

37

10380782

R.66, Q.05 C.11 - PEDRA 90

38

8755868

R.60, Q.236 C.17 - PEDRA 90

39

2615118

R.52, Q.213 C.07 - PEDRA 90

40

2616092

R.42, Q.183 C.27 - PEDRA 90

41

8613397

R.61, Q.220 C.05 - PEDRA 90

42

9197133

R.63, Q.202 C.01 - PEDRA 90

43

2115320

R.56, Q.214 C.03 - PEDRA 90

44

7659032

R.59, Q.237 C.19 - PEDRA 90

45

11116744

R.59, Q.229 C.19 - PEDRA 90

46

9781234

R.51, Q.212 C.17 - PEDRA 90

47

2114839

R.50, Q.212 C.46 - PEDRA 90

48

7392559

R.50, Q.212 C.38 - PEDRA 90

49

4081706

AVENIDABRASIL ,145 – PASCOAL RAMOS

50

2610469

R.J, Q.67 C.14 – VOLUNTÁRIOS DA PATRIA

