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RESUMO
O presente trabalho se dedica a discutir as dificuldades da aplicação do
método ACCV (Análise do Custo do Ciclo de Vida) no momento da especificação de
equipamentos para um determinado edifício. Para tanto se propõe um caso prático:
aplicar o método econômico para comparar sistemas de condicionamento de ar para
uma agência bancária existente. Durante a aplicação, os principais entraves de
aplicação do método foram expostos e puderam-se identificar quais dificuldades
devem ser dirimidas para que haja maior aplicabilidade do método no setor brasileiro
da construção civil. Dentre os entraves identificados, a falta de informações fiáveis e
a estimativa constante de custos futuros foram os mais dificultosos. Outra dificuldade
encontrada foi a imprevisibilidade de qualquer método de viabilidade econômica. Tal
entrave pode tornar escolhas presentes inviáveis em um futuro incerto. Assim, para
gerir possíveis incertezas aplicou-se o método Análise de Sensibilidade para
observar cenários de incertezas que pudessem impactar na decisão tomada neste
trabalho. As hipóteses foram: variação dos índices inflacionários, aumento do custo
da energia elétrica, expansão do período de vida útil dos equipamentos e o conflito
de interesse entre construtor e usuário. O último cenário discutiu a falta de interesse
dos construtores/proprietário/investidor por métodos que consideram custos ao longo
da vida do edificado, pois, geralmente, estes agentes costumam optar pelo menor
custo. Ao final, a discussão, promovida por esta dissertação a respeito dos entraves
identificados na aplicação prática do método ACCV, contribuiu para que
recomendações fossem sugeridas para que haja maior aplicabilidade do método no
setor brasileiro da construção civil.
Palavras Chaves: Análise do custo do ciclo de vida (ACCV); Engenharia econômica;
Custos de manutenção e operação de edifícios; Sistemas de climatização.

ABSTRACT
Identification of obstacles in applying the methodology of analysis of the
Life Cycle Cost (LCCA) for selection of the HVAC system.
This work is dedicated to discuss the difficulties of applying LCCA (Cost
Analysis Life Cycle) method at the time of equipment specification for a given
building. For that we propose a practical case: applying economic method to
compare air conditioning to an existing branch systems. During application, the main
obstacles for the application of the method were exposed and were able to identify
what difficulties must be resolved for greater applicability of the method in the
Brazilian civil construction sector. Among barriers identified, lack of reliable
information and the constant estimate of future costs were the most hitherto difficult.
Another difficulty was the unpredictability of any method of economic viability. Such
obstacle may become unviable present choices in an uncertain future. Thus, to
manage possible uncertainties applied the sensitivity analysis method for observing
scenarios uncertainties that could impact the decision taken in this work. The
hypotheses were: variation in inflation rates, rising cost of electricity, expanding the
service life of the equipment and the conflict of interest between builder and user.
The last scenario discussed the lack of interest from builders / owner / investor for
methods that consider costs over the life of the building, because often these agents
usually opt for the lowest cost. At the end, the discussion promoted by this
dissertation regarding the obstacles identified in the practical application of LCCA
method, contributed to recommendations were suggested for greater applicability of
the method in the Brazilian civil construction sector.
Keywords: Analysis of the life cycle cost (LCCA); Engineering economic; Costs of
maintenance and operation of buildings; HVAC systems.
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1 INTRODUÇÃO

Em 2011, com iniciativa do Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica (PROCEL), o governo brasileiro implementou um plano de substituição das
lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas (portarias 1007 e
1008, de 6 de Janeiro de 2011), em função da eficiência energética destas últimas.
Com essa medida, a população brasileira foi convencida, na prática, que muitas
vezes pode ser válido pagar mais na aquisição de um produto, se isso trouxer
benefícios operacionais (economia de energia) no futuro.
Isso, porque o custo com a aquisição das novas lâmpadas é dez vezes maior
(AGOPYAN; JOHN, 2011). Optando-se, porém, pela instalação desse componente,
é possível reduzir significativamente o custo da conta elétrica e a necessidade de
substituição da lâmpada. Segundo informação de um fabricante (disponível em:
http://www.osram.com.br/, consultado em 24/08/2012), as lâmpadas fluorescentes
compactas representam uma significativa economia, pois, duram em média 20 vezes
mais e consomem até 80% menos energia que as lâmpadas convencionais.
Ampliando essa ideia para o edifício todo e, seguindo o raciocínio de Dale
(1993), o Quadro 1.1 apresenta os orçamentos de construção de cinco propostas
para um edifício de escritórios. Observando os dados apontados no quadro, se
forem considerados apenas os custos iniciais (os de aquisição, execução e
instalação dos materiais e equipamentos), a alternativa escolhida será a solução B.
Quadro 1.1 - Comparando custos iniciais de construção de edifícios de escritórios
equivalentes.
SOLUÇÕES

CUSTOS DE CONSTRUÇÃO (R$)

A
B

32M
25,6M

C

48M

D

35,2M

6

M=10
Fonte: S.J. Dale (1993), adaptado pela autora.

Esse método de tomada de decisão, chamado pelos americanos de ‘lowestcost’ (DALE, 1993) é, sem dúvida alguma, o método de seleção mais utilizado,

18

supondo-se que soluções de custos iniciais mais baratos é a opção mais viável
economicamente.
O Quadro 1.2 apresenta as estimativas dos custos de manutenção, o período
de vida útil e o custo de demolição e desmontagem para cada proposta. Nele, os
custos de vida simplificados indicados para cada solução são os somatórios das
estimativas de custos de construção, custos de manutenção durante 30 anos e os
custos com a demolição de cada edifício. Conclui-se, então, que, neste caso, a
solução A pode ser a alternativa mais barata.
Quadro 1.2 - Quadro de custos expandido.
CUSTO
CUSTO DE
CUSTO DE
CUSTO DE
VIDA
ANUAL DE
DEMOLIÇÃO
VIDA
SOLUÇÕES CONSTRUÇÃO
ÚTIL
MANUTENÇÃO
/DESINSTALAÇÃO SIMPLIFICADO
(R$)
(ANOS)
(R$)
(R$)
(R$)
A
B
C
D

32M
25,6M
48M
30,4M

1280000
1600000
960000
1600000

30
30
30
30

320000
320000
320000
320000

70,72M
73,92M
77,12M
78,72M

E

35,2M

1360000

30

320000

76,32M

M=106
Fonte: Dale (1993), adaptado pela autora.

Para a aplicação da metodologia econômica ACCV, porém, não se deve
finalizar a investigação dos custos apenas com os dados apresentados no Quadro
1.2. Isso porque, para a análise é realizado um Fluxo de Caixa para cada alternativa,
durante um período de tempo determinado. O cálculo deve conter não só os
investimentos iniciais e de manutenção, mas também contemplar os custos de
operação e uso do empreendimento e o valor do dinheiro no tempo (correções
monetárias).
O Quadro 1.3 demonstra que, quando é comparado o Custo do Ciclo de Vida
(CCV) entre as alternativas, a opção mais viável economicamente passa ser a
solução D.
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Quadro 1.3 - Quadro de custos do ciclo de vida.

SOLU
ÇÕES

CUSTO DE
CONSTRUÇÃO
(R$)

CUSTO ANO 0
DA
MANUTENÇÃO 1
(R$)

A

32M

10.841.713,13

8.131.284,85

8.180,82

50.981.178,81

B

25,6M

13.552.141,42

9.317.097,23

8.180,82

48.477.419,46

C

48M

8.131.284,85

4.235.044,19

8.180,82

99.458.598,27

D

30,4M

13.552.141,42

4.235.044,19

8.180,82

48.195.366,43

E

35,2M

11.519.320,21

7.030.173,36

8.180,82

53.757.674,39

CUSTO ANO 0 CUSTO DE
OPERAÇÃO1 DEMOLIÇÃO
(R$)
(R$)

CUSTO DO
CICLO DE VIDA

1

CORREÇÃO MONETÁRIA = 13% a.a.; PERIODO DE ESTUDO = 30 anos.
M=106
Fonte: Elaborado pela autora.

A ACCV é especialmente útil quando se compara alternativas de projetos que
preencham os mesmos desempenhos, mas diferem no que diz respeito aos custos
iniciais e custos operacionais. O objetivo da análise é selecionar a alternativa de
maior viabilidade econômica durante o período considerado para o estudo.
Um bom exemplo de tomada de decisão auxiliada pela ACCV é a escolha entre
sistemas de condicionamento de ar. Existem algumas tipologias destes sistemas que
têm seus custos de aquisição elevados em comparação a outras, porém têm baixos
custos de operação e manutenção.

1.1 Caracterização do problema

Apesar da sua potencial importância e utilidade, a aplicação da metodologia
ACCV é uma técnica que apresenta entraves para o setor da construção civil. Isso
se deve a inúmeras razões.
Bull (2003) aponta que os custos iniciais e os operacionais cabem, geralmente,
a entidades distintas. Por isso, os responsáveis pelas construções não se sentem
motivados a aumentar os custos iniciais dos empreendimentos para reduzir os
custos de operação e manutenção que beneficiarão a outrem.
Outro obstáculo para a aplicação da metodologia é a falta de informação
confiável a respeito dos custos, da vida útil e das rotinas de manutenção dos
componentes e sistemas prediais.
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Além do mais, como toda metodologia de avaliação econômica, a ACCV
baseia-se em previsibilidade. Ou seja, sua aplicação parte de pressupostos e
hipóteses sobre a ocorrência de custos futuros, índices e taxas de correções.

1.2 Objetivo

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar e discutir os entraves
enfrentados pelo setor da construção civil na aplicação da metodologia ACCV
(análise do custo do ciclo de vida) como critério de escolha na seleção de
equipamentos e componentes de um edifício.

1.3 Justificativa

Edificações comerciais apresentam oportunidades expressivas de redução de
despesas durante sua vida útil. Seja por meio de seleção de componentes
tecnologicamente mais eficientes, seja por rotinas de manutenção mais rigorosas ou,
seja pela implantação de sistemas de controle de operação dos sistemas prediais.
Geralmente a seleção de equipamentos que visam uma economia futura é
inviabilizada quando apresenta altos custos de aquisição. A aplicação da ACCV
auxilia em escolhas economicamente viáveis quando comparam alternativas e
avaliam se investimentos mais elevados no presente têm potencial de refletir
benefícios econômicos no futuro.
Acontece, porém, que existem entraves na aplicação do método que geram
desconfiança dos agentes da construção civil. Consequentemente a sua utilização
no setor ainda é restrita.

Esta dissertação expõe as dificuldades encontradas,

discute-as e propõe recomendações que viabilizam a aplicação do método.

21

1.4 Metodologia da investigação

O presente trabalho foi estruturado conforme itens listados abaixo:


Revisão bibliográfica: é apresentada com o propósito de conceituar o

ciclo de vida das edificações, seus custos e a metodologia de ACCV e identificar os
entraves dessa técnica econômica.
Para isso, foram feitos estudos e pesquisas no âmbito nacional e internacional
de artigos, livros, normas, programas governamentais, sites, manuais técnicos e
consultas técnicas sobre questões do custo do ciclo de vida de edificações,
manutenção, vida útil, engenharia econômica e sistemas de climatização.


Caso Prático: Aplicação da metodologia ACCV na escolha entre

sistemas de climatização para uma agência bancária existente. A finalidade do
desenvolvimento do caso prático é identificar os entraves da aplicação do método
encontrados e assim fomentar a discussão para que os mesmos sejam considerados
na escolha de um sistema de climatização.


Conclusões e recomendações que possibilitam a aplicação do método

ACCV no setor da construção civil.

1.5 Organização da dissertação

Esta dissertação está organizada em oito capítulos, como segue:
O capítulo 1 faz uma breve abordagem da importância da consideração dos
custos pós-investimento inicial em uma análise de viabilidade econômica de um
empreendimento da construção civil e apresenta possíveis obstáculos da aplicação
do método ACCV. Apresenta a problemática, o objetivo, a justificativa e a
metodologia dessa dissertação.
O capítulo 2 trata com mais profundidade os estágios do ciclo de vida de um
edificado. Aborda conceitos como vida útil, durabilidade e desempenho do edifício e
seus componentes. Conceitua também as atividades de manutenção no Brasil. O
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capítulo é finalizado com a explicação do fim da vida útil dos edifícios, tratando da
degradação física e obsolescência do empreendimento.
O capítulo 3 descreve todos os dispêndios financeiros que ocorrem ao longo da
vida do edificado tais como: custos iniciais, custos operacionais e de manutenção,
com destaque para o custo de energia e custos residuais ou disposição final do
edifício ou partes deste.
O capítulo 4 discorre sobre a análise dos custos considerando o longo ciclo de
vida das edificações. Neste capitulo é apresentada a técnica ACCV (Análise do Ciclo
de Vida), suas aplicações, os pré-requisitos e os passos que devem ser seguidos
para a análise.
O capítulo 5 identifica os principais entraves da prática da técnica ACCV e
apresenta a técnica de gestão de risco Análise de Sensibilidade.
O capítulo 6 apresenta o caso prático. Neste capítulo, aplica-se o método
ACCV na escolha entre alternativas de sistemas de condicionamento de ar para uma
agência bancária existente. Primeiramente, destaca-se a relevância de se aplicar o
método no momento das especificações de sistemas prediais para edifícios sedes
padronizados de grandes empresas. Após, justifica-se a escolha dos sistemas de
condicionamento de ar como alternativas a serem avaliadas pelo método. Então,
tipologias, critérios de escolha e o custo do ciclo de vida deste sistema predial são
apresentados. Daí, o edifício para o qual se propõem soluções para o sistema de
climatização é descrito: expõem-se as características físicas do edificado e o tipo de
sistema de climatização instalado atualmente. Os custos do ciclo de vida da
dependência são coletados através de registros históricos da instituição e
apresentados. Por fim, o método ACCV é aplicado e se identifica a alternativa de
sistema de climatização mais viável economicamente.
O capítulo 7 identifica as principais dificuldades enfrentadas na aplicação do
método no caso prático desenvolvido no capitulo 6. Assim, promove-se a discussão
das barreiras ao método ACCV que o torna pouco praticado no setor brasileiro da
construção civil.
O capítulo 8 finaliza essa dissertação trazendo as considerações finais e
propondo algumas recomendações para viabilizar o uso do método ACCV.
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2 O CICLO DE VIDA DO EDIFÍCIO
Para se ter conhecimento dos custos ao longo do ciclo de vida de um edifício é
necessário, primeiramente, entender o seu ciclo.
Du Plessis (2002) afirma que toda construção e funcionamento de um edifício é
uma “concertação” de uma rede complexa de atividades produtivas, incluindo
manufatura e instalação de materiais e componentes, projetos para a construção e
desconstrução e, administração e manutenção do ambiente construído.
O ciclo de vida dos edifícios organiza em fases essas atividades do
empreendimento. Considera desde a primeira ideia de implementação do edifício até
a sua fase de descarte ou reuso de seus componentes.
Abaixo, a Figura 2.1 ilustra o ciclo de vida típico de um edifício.
Figura 2.1 – Ciclo de vida de uma edificação

Estágio 3
PROJETO/
PLANEJAMENTO

RECICLAGEM/
DEMOLIÇÃO/
REUSO

Estágio 1

CONSTRUÇÃO

OPERAÇÃO

MANUTENÇÃO

Estágio 2
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Observa-se que o ciclo está subdividido em três estágios:
 Estágio 1: Projeto e construção;
 Estágio 2: Uso e manutenção;
 Estágio 3: Fim da vida;
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2.1. Estágio 1: Projeto e construção dos edifícios

Este estágio compreende desde a ideia inicial do empreendimento até a
conclusão da construção, passando pela concepção e planejamento do projeto, a
aquisição do terreno e a efetiva construção.
2.1.1 Planejamento/Projeto
É na fase de projeto que os componentes e sistemas do edifício são
especificados com a finalidade de atender às necessidades e desempenhos
objetivados por seus investidores e/ou usuários finais.
São atividades envolvidas neste processo, sob a ótica do ciclo de vida:
 a escolha adequada das soluções tecnológicas;
 a especificação dos materiais, com enfoque na durabilidade e
funcionalidade;
 o atendimento às normas técnicas específicas;
 o desenvolvimento de planos e rotinas de manutenção;
 a estimação dos custos envolvidos durante o ciclo de vida do edifício.
Paiva (2002) apresentou estudos sobre patologias encontradas em edifícios de
diversos países europeus, onde o controle de projeto é mais rigoroso. Esses
concluíram que, no caso dos projetos de estruturas, 42% das reabilitações das
construções novas, afetadas por defeitos estruturais, dizem respeito a situações
originadas por erros ou por omissões de projeto (Figura 2.2).
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Figura 2.2 – Causas de anomalias em edifícios

5%

Defeitos de Projetos

10%
42%
18%

Defeitos de Execução
Defeitos de Materiais

25%

Defeitos de
Utilização

Fonte: Paiva, 2002.

O grande número de problemas patológicos dos edifícios, atribuídos a falhas
de projeto, indicado na Figura 2.2, pode ser comprovado quando a atividade de
projeto é pouco valorizada e os projetos são entregues a obra repletos de erros e de
lacunas.
Pode-se afirmar ainda que, a falta ou o adiamento de decisões nesta fase,
tanto com relação aos aspectos referentes a definições das características, quanto
aos procedimentos de instalação de componentes e equipamentos do edifício,
potencializa uma grande quantidade de erros e retrabalho para todos os agentes
envolvidos.
Neste contexto, a falta de qualidade no desenvolvimento do projeto se reflete
em grandes perdas de eficiência nas atividades de execução e operação do edifício
e constitui uma fonte significativa de desperdícios, com reflexos negativos sobre a
qualidade do produto final entregue.
2.1.2 Construção
Durante a fase de construção, cabe aos empreiteiros cumprir as obrigações
legais durante a execução, respeitando as prescrições de projeto e as
especificações técnicas, comunicando qualquer erro ou alteração de projeto ao
projetista, a fim de ambos alcançarem a melhor solução.
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Deve-se recorrer nesta fase à utilização de mão de obra qualificada para o
trabalho em questão. Na existência de entidades fiscalizadoras, estas deverão
garantir a qualidade da execução, assim como do cumprimento de todo o projeto e
disposições legais.

2.2. Estágio 2: Uso e manutenção dos edifícios.

A etapa de uso e manutenção compreende toda a vida útil do edifício. Durante
essa etapa, diversos elementos e equipamentos, quando expostos ao uso e ao
ambiente, sofrem alterações, exigindo atividades de manutenção periódicas.
2.2.1 Desempenho, Durabilidade e Vida útil do edifício.
O conhecimento dos conceitos de desempenho e durabilidade é primordial
para o entendimento da vida útil do edifício e seus componentes.
Entende-se, aqui, por desempenho, o conceito da NBR 15575-1:2013
(Edificações habitacionais – Desempenho) que o define como: comportamento de
uma edificação e de seus sistemas em uso, ou seja, o desempenho de um edifício é
o “como” ele se comporta para atender as necessidades dos seus usuários.
O Quadro 2.1 apresenta essas necessidades e respectivos requisitos, tais
como definidos na norma supracitada.
Quadro 2.1 - Requistos dos usuários de edifícios utilizados como referência para o
estabelecimento dos critérios de desempenho.
SEGURANÇA

HABITABILIDADE

SUSTENTABILIDADE

Segurança estrutural
Segurança contra o fogo
Segurança no uso e na
operação

Estanqueidade
Desempenho térmico
Desempenho acústico

Durabilidade
Manutenibilidade
Impacto ambiental

Desempenho lumínico
Saúde, higiene e qualidade do ar.
Funcionalidade e acessibilidade
Conforto tátil e antropodinâmico
(se refere aos movimentos
requeridos pelas diversas
atividades humanas)
Fonte: ABNT NBR 15575 (2013).
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Como notamos, no Quadro 2.1, a durabilidade de uma construção é um dos
requisitos de desempenho. Trata-se da capacidade do edifício e suas partes
manterem seu desempenho ao longo do tempo, quando expostos a condições
normais de uso e manutenção. Pela NBR 15575-1(2013) a durabilidade é definida
como a capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas
funções, ao longo do tempo sob condições de uso e manutenção especificadas.
É comum a utilização do termo "durabilidade" como qualitativo para expressar
a condição em que a edificação ou seus sistemas mantêm seu desempenho durante
o tempo solicitado. Agora, se existe a necessidade de quantificar a durabilidade de
um produto em determinadas condições, o termo utilizado é “Vida Útil”. Ou seja, vida
útil é o período de tempo durante o qual um produto tem desempenho igual ou
superior ao mínimo requerido.
A NBR 15575 (2013) diferencia vida útil (service life) e vida útil de projeto
(design life). Vida útil (VU) é a medida temporal da durabilidade de um edifício, ou
melhor, o período de tempo em que um edifício e/ou seus sistemas se prestam às
atividades para os quais foram projetados e construídos.
Já a vida útil de projeto (VUP) é o período de tempo, previamente estimado,
para o qual um sistema é projetado a fim de atender aos requisitos de desempenho.
Ou seja, VUP é uma estimativa teórica de tempo, realizada e definida pelo projetista
e especificada em projeto. Uma vez definida e estimada a VUP, espera-se que a VU
atingida pelo sistema seja igual ou superior a ela, considerando que:
 houve constância e eficiência nas operações de limpeza e manutenção;
 não ocorreram alterações no entorno da obra (trânsito de veículos,
obras de infraestrutura, expansão urbana, fatores climáticos, etc.);
 houve qualidade na construção como um todo;
 não houve mudança no uso do edifício.
Por ser estabelecida inicialmente, a VUP tem como serventia ser uma
balizadora na tomada de decisão do consumidor. Tendo conhecimento da VUP que
se quer alcançar, é possível ao consumidor selecionar em uma infinidade de
produtos e materiais, quais melhor atenderão ao prazo que ele espera. É evidente
que, sem este balizamento, a tendência dos construtores/investidores e do mercado
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é aplicar e produzir bens de menor custo inicial, porém menos duráveis e de maior
custo de manutenção.
A norma brasileira de desempenho de edifícios habitacionais (NBR 15575,
2013) propõe três classificações da VUP: a mínima, a intermediária e a superior.
A VUP mínima é o limite de tempo inferior que um edifício atenderá aos
requisitos de desempenho, com isso o consumidor e a sociedade ficam protegidos
da aquisição de produtos que impõem custos exagerados na reposição no futuro.
Para a determinação da VUP mínima, o método previsto pela ABNT NBR
15575:2013 incorpora três conceitos essenciais:
 O efeito que uma falha no desempenho do sistema ou elemento
acarreta;
 A facilidade ou dificuldade de manutenção e reparação em caso de falha
no desempenho;
 O custo de correção da falha, inclusive o custo de correção de outros
subsistemas ou elementos afetados;
As razões pelas quais são estabelecidas VUP(s) superiores - um diferencial da
norma brasileira em relação as internacionais - são:
 Balizar o setor da construção civil do que é tecnicamente possível de ser
obtido;
 Estimular a concorrência dos fabricantes e dos construtores;
 Estimular inovações nos produtos e materiais da construção;
O Quadro 2.2 apresenta exemplos de VUP aplicando a metodologia da norma
brasileira, apesar de serem referenciados pela norma de edifícios habitacionais e,
não comerciais, objeto de estudo desta dissertação. Isso porque ainda não há no
Brasil uma normatização para edifícios comerciais.
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Quadro 2.2 – Vida útil de projeto do edifício e suas partes (continua).
Partes da Edificação
Estrutura Principal
Estruturas Auxiliares
Vedação Externa
Vedação Interna

Cobertura

Revestimento Interno Aderido

Revestimento Fachada

Piso Externo

Pintura

Impermeabilização
manutenível sem quebra de
revestimentos

Esquadrias Externas (de
fachada)

Esquadrias Internas

Instalações prediais
embutidas

Instalações aparentes ou em
espaços de fácil acesso

VUP (anos) *

Exemplos
Fundações, elementos estruturais,
paredes estruturais, arrimos.
Muros divisórios, estrutura de escada
externa.
Paredes de vedação, fachadas.
Paredes e divisórias leves internas
escadas internas, guarda-corpos.
Estrutura da cobertura e coletores de
águas pluviais
Telhamento
Calhas de beiral
Rufos, calhas internas.
Revestimento de piso, parede e teto:
de argamassa, gesso, cerâmicos,
pétreos, de tacos, assoalhos e
sintéticos.
Revestimentos de pisos: têxteis,
laminados ou elevado; lambris; forros
falsos.
Revestimento, molduras,
componentes decorativos e cobremuros.
Pétreo, cimentados de concreto e
cerâmico.
Pinturas internas e papel de parede
Pintura fachada, pinturas e
revestimentos sintéticos texturizados.
Impermeabilização manutenível
somente com a quebra dos
revestimentos
Impermeabilização de caixa d água,
jardineiras, áreas externas com
jardins, coberturas não utilizável,
calhas e outros.
Janelas (componentes fixos e
moveis), porta balcão, gradis, grades
de proteção, cobogós, brises. Inclusos
complementos de acabamento como
peitoris, soleiras, pingadeiras e
ferragens de manobra e fechamento.
Portas e grades internas, janelas para
áreas internas, boxes de banho.
Complementos de esquadrias
internas, tais como ferragens,
fechaduras, trilhos, folhas
mosqueteiras.
Tubulações e demais componentes
(inclui registro e válvulas) de
instalações hidrossanitarias, de gás,
de combate incêndio de águas
pluviais e elétricos.
Reservatórios de água não facilmente
substituíveis, sistema de drenagem
não acessíveis e demais elementos e
componentes de difícil manutenção e
ou substituição.
Tubulações e demais componentes
Aparelhos e componentes de
instalações facilmente substituíveis
como louças, torneiras, sifões, metais
sanitários.

Mínimo

Intermed.

Superior

>=50

>=63

>=75

>=20

>=25

>=30

>=40

>=50

>=60

>=20

>=25

>=30

>=13

>=17

>=20

>=4
>=20
>=8

>=5
>=25
>=10

>=6
>=30
>=12

>=13

>=17

>=20

>=8

>=10

>=12

>=20

>=25

>=30

>=13

>=17

>=20

>=3

>=4

>=5

>=8

>=10

>=12

>=20

>=25

>=30

>=8

>=10

>=12

>=20

>=25

>=30

>=8

>=10

>=12

>=4

>=5

>=6

>=20

>=25

>=30

>=13

>=17

>=20

>=3

>=4

>=5

>=4

>=5

>=6
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Quadro 2.2 – Vida útil de projeto do edifício e suas partes (conclusão).
Partes da Edificação

Equipamentos
funcionais
manuteníveis e
substituíveis

Médio custo
de
manutenção
Alto custo de
manutenção

Exemplos
Equipamentos de recalque,
pressurização, aquecimento de água,
condicionamento de ar, filtragem,
combate incêndio.
Equipamentos de calefação,
transporte vertical, proteção contra
descargas atmosféricas e outros.

Mínimo

VUP (anos) *
Intermed. Superior

>=8

>=10

>=12

>=13

>=17

>=20

* Considerando periodicidade e processos de manutenção segundo ABNT NBR 5674 e especificados no respectivo Manual
de Uso, Operação e Manutenção entregue ao usuário elaborado em atendimento à ABNT NBR 14037.

Fonte: NBR 15575 (2013) adaptado pela autora.

Para esse estudo será utilizada a vida útil de referência de equipamentos de ar
condicionado para edifícios comerciais. Dados esses obtidos através de informações
técnicas dos fabricantes e usuários inferidos a partir de dados históricos do produto.
2.2.2 Manutenção dos edifícios
A manutenção predial tem como objetivo primordial garantir que a VUP de um
edifício e seus componentes seja atingida, respeitando todas as exigências de
segurança, funcionalidade e disponibilidade orçamentária. A Figura 2.3 esquematiza
ações de manutenção que prorrogam o tempo de uso do edifício para que ele atinja
a sua vida útil projetada (VUP).
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Figura 2.3 - Desempenho ao longo do tempo.

Desempenho
Manutenção
desde a entrega

Desempenho
requerido

T0

Vida útil sem manutenção

T1

VUP (manutenção obrigatória pelo usuário)

T2

Fonte: NBR 15575(2013).

A NBR 5674(2012) trata dos procedimentos de manutenção em edifícios e é
nela que está conceituada a definição de manutenção para os padrões brasileiros:
[...]
3.5 manutenção: Conjunto de atividades a serem realizadas para
conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de
suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança
dos seus usuários.
[...] (NBR 5674,2012).

Para Ferreira (2009) as estratégias de manutenção subdividem-se em
manutenção reativa e manutenção proativa (Figura 2.4).
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Figura 2.4 – Estratégias de Manutenção.
ESTRATÉGIAS DE
MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO
ROTINEIRA

MANUTENÇÃO
PROATIVA

MANUTENÇÃO
REATIVA/CORRETIVA

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

MANUTENÇÃO
PREDITIVA

Fonte: Ferreira (2009) e NBR 5674 (2012).

2.2.2.1

Manutenção Reativa

A manutenção reativa consiste em deixar operar os mecanismos de
degradação do elemento e depois intervir na ação de reparação das anomalias. Isto
é, não existe qualquer tipo de manutenção periódica, procedendo-se apenas a
manutenção de emergência quando se inicia o processo de degradação do
elemento.
Na revisão da NBR 5674, ocorrida em 2012, este tipo de manutenção foi
definido como “manutenção corretiva”, caracterizada como atividades que exigem
ação ou intervenção urgente, com o objetivo de possibilitar a continuidade do uso
dos sistemas, elementos ou componentes dos edifícios.
2.2.2.2

Manutenção Proativa

A manutenção proativa, ao contrário da reativa, pretende agir antes da
ocorrência de anomalias, o que implica em um planejamento das ações de
manutenção no sentido de reduzir a probabilidade de determinado elemento se
deteriorar abaixo das exigências estabelecidas.
A adequada gestão deste tipo de manutenção passa pela elaboração e
implementação de um plano de manutenção. De acordo com a NBR 5674:2012, a
estrutura do plano deve considerar: “atividades essenciais de manutenção, sua
periodicidade, responsáveis pela execução, documentos de referência, referências
normativas e recursos necessários, todos referidos individualmente aos sistemas e
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quando aplicável aos elementos, componentes e equipamentos”. Ressalta-se
também, a necessidade da existência da respectiva previsão orçamentária anual e a
previsão de recursos para a realização de serviços futuros. É usual que este plano
seja elaborado na fase de projeto e posteriormente atualizado ao longo da fase de
utilização, de forma a adequar o plano às condições reais do edifício.
Para uma estratégia de manutenção proativa, a NBR 5674 (2012) cita duas
formas: manutenção preventiva e manutenção rotineira, sendo uma complementar a
outra.
A manutenção rotineira é caracterizada por um fluxo constante de serviços
padronizados e cíclicos, citando-se, por exemplo, limpeza geral e lavagem das áreas
comuns de um edifício.
A manutenção preventiva consiste na execução de atividades de manutenção
segundo um planejamento de operações com periodicidades fixas, programadas
com antecedência, numa tentativa de evitar trabalhos extraordinários, mecanismos
de degradação, anomalias, defeitos e subsequentes custos acrescidos.
Abaixo segue o Quadro 2.3, do anexo A da referida NBR 5674(2012),
modificada pela autora, que sugere um programa de manutenção preventiva de uma
edificação hipotética.
Quadro 2.3 – Proposta de um programa de manutenção preventiva de um edifício (continua).
Periodicidade Ambiente/Sistema/Elementos
A cada semana

Grupo gerador
Iluminação emergencial

15 dias
Grupo gerador
Ar condicionado
Automação de pórticos e portões
A cada mês

Dados lógicos, voz, telefonia,
vídeo, TV, CFTV e alarme.
Pedras naturais (mármore,
granito,...).
Ralos, grelhas, calhas e caneletas.

A cada 2 meses

Iluminação emergencial

Atividade
Verificar o nível do óleo combustível e se há
obstrução nas entradas e saídas de ar e
combustível
Efetuar teste de funcionamento conforme instrução
do fornecedor
Efetuar teste de funcionamento conforme instrução
do fornecedor
Manutenção recomendada pelo fabricante e
conforme legislação vigente (ver detalhes adiante)
Fazer manutenção geral dos sistemas conforme
instruções do fornecedor
Verificar funcionamento conforme instrução do
fornecedor
Verificar se necessário encerar as peças polidas
Limpar os sistema de águas pluviais e ajustar a
periodicidade em função da sazonalidade,
especialmente em época de chuvas intensas.
Para unidades centrais verificar fusíveis,
necessidade de carga da bateria selada e nível de
eletrólito da bateria comum conforme instruções do
fabricante.
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Quadro 2.3 – Proposta de um programa de manutenção preventiva de um edifício
(conclusão).
Periodicidade Ambiente/Sistema/Elementos
A cada 3 meses

Esquadria de alumínio
Lajes, vigas e pilares.
Sistema de segurança: CFTV,
alarme e controle de acesso.
Impermeabilização de cobertura,
jardim e espelho d’água.
Rejuntamento parede externa
fachada e muros
Quadro de distribuição dos circuitos

A cada ano
Esquadria em geral

Vidros e seus sistemas de fixação
Sistema de cobertura
Esquadrias de ferro
A cada 2 anos
Tomadas, interruptores
A cada 3 anos

Fachada

Atividade
Efetuar limpeza das esquadrias e seus
componentes
Verificar integridade da estrutura conforme NBR
15575
Manutenção recomendada pelo fornecedor
Verificar sua integridade e reconstituir onde
necessário
Verificar a integridade e reconstituir onde
necessário
Reapertar todas as conexões
Verificar falhas na vedação, fixação das
esquadrias, guarda corpos e reconstituir sua
integridade onde necessário.
Efetuar limpeza geral das esquadrias incluindo os
drenos, reapertar parafusos, regular freios e
lubrificação. Observar tipologia e a complexidade
das esquadrias, os projetos e instruções dos
fornecedores.
Verificar a presença de fissuras, falha na vedação
e fixação nos caixilhos e reconstituir sua
integridade, onde necessário.
Verificar a integridade estrutural dos componentes,
vedações, fixação, reconstituir e tratar.
Verificar e se necessário pintar ou tratar conforme
recomendado pelo fabricante
Verificar as conexões, estado dos contatos
elétricos e seus componentes e reconstituir se
necessário.
Efetuar lavagem, verificar os elementos e, se
necessário, solicitar inspeção.

Fonte: NBR 5674 (2012).

Podemos ainda citar outra forma de manutenção proativa: a manutenção
preditiva. Diferente da manutenção preventiva, que tem o foco no planejamento das
ações, essa estratégia tem foco nos resultados de medições periódicas de
desempenho.
Esse tipo de manutenção possibilita a avaliação do estado de degradação dos
elementos vistoriados, cabendo ao profissional julgar a necessidade de intervenção.
Isso permite reduzir inúmeras anomalias imprevistas.
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2.3. Estágio 3: Fim da vida: degradação dos materiais e obsolescência do
edificado.

Um elemento construtivo chega ao fim de sua vida útil quando ações de
manutenção não mais possibilitam a reversão para um estado de desempenho
mínimo aceitável. Ou seja, o processo de degradação chegou a níveis intoleráveis e,
portanto o elemento deverá ser substituído.
São diversos os fatores que influenciam na degradação do material de um
componente do edifício (JOHN e SATO, 2006). O Quadro 2.4 apresenta a lista de
agentes de degradação publicada pela ISO 6241(1984).
Quadro 2.4 – Agentes de degradação.

Fatores de Uso: Desgaste, atividades
de manutenção, projeto.
Incompatibilidade: Química e física.
Biológicos: Roedores, fungos e
bactérias.

Carregamento: Deformação lenta,
fadiga e água e seus derivados.
Cargas de uso: Ambientais e radiação
Temperatura: Água, constituintes do ar
e poluentes, gelo/degelo.

Fonte: ISO 6241(1984)

Com o conhecimento dos fatores atuantes é possível controlar a velocidade
com que a vida útil do edifício chega ao fim, através de seleção de materiais mais
resistentes, medidas de projeto que protejam os materiais desses agentes e
programas de manutenção adequados.
Além da degradação física da edificação, a obsolescência frequentemente
determina o fim do ciclo de vida de uma construção. Um edifício se torna obsoleto
quando o usuário/investidor decreta o fim do uso do edifício sem que este esteja
fisicamente degradado. Esse fenômeno ocorre muitas vezes por evolução
tecnológica, mudança cultural por parte do usuário, por razões econômicas, por
estratégias de marketing, por mudanças sociais ou até pelo desaparecimento da
função para a qual o edifício foi projetado (JOHN e SATO, 2007).
Pardini (2009) baseando-se em Gluch e Baumann (2004) - relaciona algumas
definições do tempo de vida de uma edificação – limitado por obsolescência ou
degradação física. As consideradas de maior relevância para esse trabalho são
citadas abaixo:
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 Tempo de vida útil físico e estrutural: relacionado a resistência física e
solidez da edificação, é quando o ciclo de vida estimado coincide com a
vida útil do edifício.
 Tempo de vida técnico e funcional: é o período de tempo durante o qual
a edificação, no que se refere aos sistemas e tecnologias empregados,
layout e flexibilidade de adaptação, oferece condições de abrigar as
atividades para as quais foi construída. Segundo Gaspar (2002), é o
período no qual o edifício pode ser usado ou habitado sem necessidade
de ocorrência de alterações generalizadas, tendo a construção a
capacidade de acomodar as necessidades funcionais para as quais foi
concebida;
 Tempo de vida econômico: Refere-se ao horizonte considerado pelo
investidor para a rentabilidade do negócio, é a perspectiva de geração
de renda. Por exemplo, uma empresa aluga um edifício-sede por 10
anos, e a remodelação que deverá ser feita por ela para adequação do
edifício aos padrões da empresa o deixará apto a funcionar por, no
mínimo, 20 anos. Neste caso o ciclo considerado deve ser 10 anos,
período de rentabilidade do negócio.
Para um investidor, segundo Langston (2005), o mais comum é considerar o
ciclo de vida econômica como o período estudado para uma análise de viabilidade
econômica. Para esse tipo de análise devem ser considerados: as necessidades de
“retrofits” – quando o período estudado excede as vidas úteis de componentes do
edifício; e os valores residuais – caso o período seja menor que a vida útil máxima
da edificação.
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3 CUSTO DO CICLO DE VIDA DO EDIFÍCIO

Enquanto estudos econômicos tradicionais da construção se preocupam
apenas com o custo inicial, tentando otimizar a produtividade e diminuir o tempo da
construção, estudos sobre o custo do ciclo de vida do edifício contabilizam, além do
investimento inicial, os custos com a operação, manutenção e descarte de seus
sistemas e equipamentos.
A importância da consideração desses custos para uma análise econômica da
construção, é que, devido ao longo período de vida do edificado, o somatório do seu
custo operacional frequentemente ultrapassa o custo do investimento inicial.
Segundo Silva e Soares (2003), aproximadamente 80% do custo de vida útil do
edifício estão relacionados com a utilização e manutenção dos seus componentes e
equipamentos. A Figura 3.1 apresenta o supracitado.
Figura 3.1 - Distribuição de custos do ciclo de vida.

Exploração e
Manutenção
80%

Concepção,
Projeto e
Fiscalização
2 a 5%
Construção
15 a 20%

Fonte: Silva e Soares, 2003.

São inúmeros os custos associados com a aquisição, operação, manutenção e
descarte de um edifício. Para uma análise econômica esses custos devem ser
apresentados em categorias distintas. Com isso, é possível defini-los e estimá-los,
facilitando tanto suas quantificações como a comparação entre alternativas.
A BS ISO 15686-5 (2008) que trata da análise do custo do ciclo de vida
(ACCV), apresenta uma estruturação dos custos durante o ciclo de vida do edifício
ilustrada no Quadro 3.1.
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Fim do ciclo / posição
final

Operação/ Manutenção/ Reparo

Custos Iniciais

Quadro 3.1 – Estruturação dos custos do ciclo de vida do edifício

Projeto/
Planejamento

Construção

Operação

Manutenção

Disposição
final

Receitas da
disposição

Serviços Profissionais (gestão de projeto, arquitetura,
engenharia estrutural/civil/ambiental, gestão de custo e
valor)
Consultorias profissionais (planejamento, jurídico,
sustentabilidade)
Regulamentação, taxas e impostos
Administração – despesas indiretas
Terreno (aluguel/compra do terreno)
Limpeza da obra e movimentação de terra
Trabalhos temporários
Construção (infra estrutura, estrutura, envelope, serviços,
colocação mobiliário, comissão e entrega)
Instalações de equipamentos e sistemas prediais
Administração – despesas indiretas
Adequação do edifício às necessidades do negócio
Paisagismos e arranjos exteriores
Gestão das instalações (segurança, gestão de resíduos)
Taxas/Impostos locais
Custos reguladores (Inspeções de incêndio, segurança...)
Energia (aquecimento, arrefecimento, soluções com
potencias reduzidas, iluminação, transporte interno
(elevadores))
Serviços (água, esgoto, telefone)
Seguros
Gestão da Manutenção (inspeções, gestão de contratos)
Pequenos reparos/ substituições/ renovações de
componentes e sistemas
PMOC
Elevadores
Pinturas
Limpezas periódicas.
Rearranjos de layouts
Jardinagem/Paisagismo
Taxas de inspeção da condição final do edifício, findo
contrato de aluguel (se for o caso) – Fim da vida
econômica
Restauração/readmissão de edifício, findo contrato de
aluguel (se for o caso) – fim da vida econômica
Demolição do edifício - fim da vida útil ou fim da vida
funcional
Limpeza do local – fim da vida útil ou fim da vida funcional
Remoção dos materiais demolidos e destinação
Venda dos materiais recicláveis
Venda do terreno
Venda da edificação
Valores residuais, benefícios e contrapartidas

Fonte: BS ISO 15686-5 (2008).

3.1. Estágio 1: Custos iniciais

Os

custos

considerados

inicialmente

podem

configurar

investimentos

destinados à compra do terreno, custos diretos e indiretos da construção, incluindo
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neste valor o custo com projetos e equipes de obra e desembolsos referentes a
aquisição e instalação de equipamentos.
São esses os custos visíveis do empreendimento, estimados em função de
dados históricos de instalações semelhantes ou através de pesquisa em banco de
dados de preço de mercado de materiais, insumos e serviços da construção civil.

3.2. Estágio 2: Custos de operação/manutenção e reparo

Os custos da pós-construção, durante a fase de uso, são os mais difíceis de
serem estimados.

Horários de operação e as normas de manutenção, quando

seguidas, variam de prédio em prédio, havendo grandes variações de custos de
operação e manutenção mesmo para edifícios de mesma tipologia e idade.
3.2.1. Custos operacionais
Os custos operacionais decorrem, geralmente, de taxas de consumo de
energia, água e outras utilidades. Esse tipo de gasto normalmente tem uma
periodicidade e é computado para o edifício como um todo, diferenciando-se de
outros desembolsos pós-construção, que são específicos para um determinado
sistema ou componente da construção.
3.2.1.1.

Energia

Entre os custos operacionais, o custo com consumo de energia
elétrica do edifício costuma causar preocupação, pois geralmente são
despesas mensais bastante onerosas em comparação a outros
dispêndios durante a fase de uso. Em 2007, a Eletrobrás (companhia
brasileira do setor de energia elétrica), divulgou uma pesquisa que
levantou o impacto do custo da energia elétrica nos custos totais de
empresas brasileiras. Os dados foram levantados entre o ano de 2004 e
2005 (Figura 3.2).
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Figura 3.2 - Participação da energia elétrica no custo total das empresas pesquisadas.

Fonte: Eletrobrás (2007).

A pesquisa, conforme mostra a Figura 3.2, aponta que, nos setores
comerciais mais representativos, o custo da energia elétrica é superior a
10% dos custos totais operacionais. A média detectada na pesquisa foi
de 14,1%, em nível Brasil.
O custo da energia elétrica de um edifício corresponde à
quantidade de energia consumida (em kWh) multiplicada por um valor
unitário denominado tarifa e medido em R$/m2. Sobre o resultado,
incidem, ainda, alguns tributos federais, estaduais e municipais (Figura
3.3).
Figura 3.3 – Custo da energia elétrica.

Fonte: Aneel (2011).

Os tributos que incidem no custo da energia elétrica são: PIS,
COFINS, ICMS e COSIP (Contribuição com a Iluminação Pública). As
alíquotas correspondentes a cada tributo são determinadas por lei. O
PIS e o COFINS são ajustados mensalmente, conforme apresenta o
Quadro 3.2:
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Quadro 3.2 – Alíquotas PIS e COFINS

Mês

PIS (%)

COFINS (%)

Maio/2014

0,65

3,01

Abril/2014

0,65

3,01

Março/2014

0,66

3,03

Fevereiro/2014

0,81

3,72

Janeiro/2014

0,66

3,06

Dezembro/2013

0,64

2,96

Fonte: Disponível em www.aeseletropaulo.com.br, consultada em 13/07/2014.

A alíquota do ICMS para o estado de São Paulo varia para
consumidores residênciais e é fixa em 18% para consumidores
comerciais. Já o COSIP foi definido em 2002 no município de São Paulo
com o valor de R$11,00 mensais para edifícios comerciais e, desde
então, é reajustado anualmente conforme índice de reajuste da tarifa
energética. Hoje o valor dessa taxa na cidade de São Paulo é de R$
13,95.
Cabe a Agência Nacional da Energia Elétrica (Aneel) determinar e
publicar o valor da tarifa energética. Esses valores são reajustados
anualmente e publicados através de Atos Regulatórios, divulgados no
site da agência (www.aneel.gov.br).
A empresa que possui contrato de concessão para a distribuição
de energia na área do edifício consumidor é responsável pelo
faturamento da conta. A distribuidora repassa integralmente os valores
dos tributos às autoridades competentes pela cobrança e é remunerada
pelo montante restante faturado.
Essa remuneração é composta por dois conjuntos de despesas,
como mostra o quadro 3.4:
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Figura 3.4 – Composição do valor da tarifa energética.

Fonte: Aneel (2011).

A Parcela A refere-se às despesas não gerenciáveis pela
concessionária,

pois

independem

da

sua

gestão.

São

custos

relacionados à compra e transmissão de energia assim como encargos
setoriais. Seus valores, quantidades e reajustes independem do controle
da empresa ou, referem-se a encargos setoriais legalmente criados para
fins específicos.
A Parcela B são custos relacionados com a distribuição da energia,
portanto são despesas passíveis de serem administradas pela própria
concessionária. Referem-se a custos de pessoal, material, custos de
depreciação

e

remuneração

de

investimentos.

São

despesas

identificadas como gerenciáveis.
Os contratos de concessão estabelecem que as tarifas energéticas
possam ser atualizadas por três mecanismos:
 Reajustes Tarifários (IRT): ocorre anualmente, exceto no ano de revisão
tarifária. Os valores das despesas não gerenciáveis (Parcela A) são
atualizados. Os custos constantes na Parcela B são corrigidos pelo
IGPM-FGV. A correção da Parcela B ainda depende do Fator X, índice
fixado pela Aneel na época da revisão tarifária (RTP). Sua função é
repartir

com

o

consumidor

os

ganhos

de

produtividade

da

concessionária, decorrentes do crescimento do número de unidades
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consumidoras e do aumento do consumo do mercado existente (Figura
3.5).
Figura 3.5 – Reajuste tarifário (IRT)

Fonte: Aneel (2011).

 Revisão Tarifária Periódica (RTP): ocorre a cada 4 anos. Permite um
reposicionamento da tarifa após completa análise das despesas
gerenciáveis (Parcela B). O objetivo dessa revisão é fixar um novo
patamar de tarifa que seja adequado à estrutura da empresa e ao seu
mercado. Para isso, a Aneel utiliza a metodologia da “empresa
referência”. É um modelo hipotético que reflete os custos operacionais
eficientes de uma concessionária ideal e os investimentos prudentes
necessários para uma prestação de serviço exemplar. Após determinar
o novo valor da Parcela B, deve-se atualizar a Parcela A (Figura 3.6).
Figura 3.6 – Reajuste tarifário temporário (RTP)

Fonte: Aneel (2011).

 Revisão Tarifária Extraordinária (RTE): Destina-se a atender casos
especiais de desequilíbrio justificado. Pode ocorrer a qualquer tempo
quando algum evento imprevisível afetar o equilíbrio econômico
financeiro da concessão, como por exemplo a criação de um novo
encargo setorial.
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Abaixo a Figura 3.7 apresenta a variação dos custos das tarifas de uma
concessionária da cidade de São Paulo entre os anos 2007 a 2014, publicada
através de atos regulatórios no site da Aneel.
Figura 3.7 – Variação da tarifa energética de uma concessionária brasileira entre 2007-2014.

Tarifa energética em R$ sem
tributação

Variação da tarifa energética da AES Eletropaulo
291,44

278,32

291,44

289,44

268,68

289,30

288,60
238,01

2007

2008

2009

2010

2011

257,73

2012 2013(RTE) 2013

2014

Fonte: Aneel (2011)..

Pode-se notar na Figura 3.7 o impacto de uma RTE (Revisão Tarifária
Extraordinária) ocorrida no início do ano de 2013, reduzindo aproximadamente 20%
do valor da tarifa. Essa redução é resultado da Lei nº 12.783/2013, que promoveu a
renovação das concessões de transmissão e geração de energia que venciam até
2017, e das medidas provisórias 591/2012 e 605/2013. As principais alterações que
permitiram a redução da conta foram:
 Alocação de cotas de energia, resultantes das geradoras com
concessões renovadas;
 Redução dos custos de transmissão;
 Redução dos encargos setoriais;
 Retirada de subsídios da estrutura da tarifa.
Também é notório o fato de que a tarifa, durante os anos, não sofreu um
crescimento ascendente. O que se observa é certa oscilação entre os valores.
Tendo em vista exposto, prever e estimar futuras despesas relativas ao
consumo de energia elétrica é uma tarefa complexa para o consumidor, pois
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conjunturas políticas, ambientais e econômicas podem, a qualquer momento,
impactar e alterar o seu custo.

3.2.2. Custos de manutenção
Os demais gastos gerados para um perfeito funcionamento dos sistemas
prediais são os custos com a manutenção e reparos do edifício e suas partes.
Normalmente é decorrente de inspeções e reabilitações (englobando consertos ou
substituições) de equipamentos e componentes vitais ao edifício.
Para estimar seus custos relativos é necessário conhecimento da:
 Vida útil dos componentes, para programar eventuais substituições;
 Programação de rotinas de manutenção. Planejamento da periodicidade
dessas rotinas;
 Serviços a serem realizados;
 Necessidade de mão de obra especifica;
 Qual o tempo gasto para cada tarefa de manutenção;
 Qual o custo de substituição dos componentes;
 O custo da mão de obra que realizará os serviços.
Quando se tratam de componentes do edifício que exigem manutenção
obrigatória (são exemplos destes os condicionadores de ar), prever despesas de
manutenção desses sistemas é tarefa menos complexa se comparado a sistemas
cujas rotinas de manutenção não são exigidas. No caso das obrigatórias, as
empresas mantenedoras devem conhecer as rotinas de manutenção e a ocorrência
de substituições de cada tipologia do sistema. Assim, os valores estimados baseiamse nos dados históricos destas empresas e pesquisa de mercado referente ao custo
da mão de obra, os valores das peças a serem substituídas e a quantidade de horas
gasta para determinado serviço.
Para sistemas onde os serviços de manutenção não são obrigatórios, porém
necessários, a tarefa de determinar os dispêndios gastos com uma manutenção
futura é dificultada por não haver dados suficientes para basear a estimativa. Por
exemplo: o material de revestimento da fachada de um edifício. Qual a periodicidade
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de ocorrência de limpeza desta fachada? Qual a ocorrência de substituições das
peças que se soltam durante o uso? Somente através de registros históricos com
edifícios que utilizam o mesmo material de acabamento é possível se obter dados
para uma estimativa mais confiável.

3.3. Estágio 3: Custos com a disposição final e valores residuais

Os custos com a disposição final, nada mais são que a somatória dos possíveis
dispêndios com a demolição, desmontagem ou desconstrução dos sistemas e
componentes do edifício. Neste item, também podem ser computadas as econômias
provenientes da reciclagem ou reuso de algum componente (FABRYCKY,
BANCHARD, 1991 apud PARDINI, 2009).
Os benefícios econômicos com a reciclagem e reuso dos componentes ou do
edifício como um todo, devem ser incluídos na análise do custo de vida. No entanto,
no mercado brasileiro, infelizmente, não são ainda possíveis de serem quantificados
monetariamente.
O valor residual é definido pelo conselho federal de contabilidade (resolução n.
1.027 de 20 de maio de 2005) como o montante líquido que o proprietário de um
bem espera, com razoável segurança, obter no final do tempo de uso, deduzidos os
custos esperados para sua venda.
Ou seja, o valor remanescente de um componente (ou sistema) predial no final
do período do estudo econômico, ou no momento que é substituído é o seu valor
residual. Este valor pode ser baseado no valor do lugar, no valor de revenda, valor
de sucata entre outros.
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4 ANÁLISE DO CUSTO DO CICLO DE VIDA (ACCV) DAS EDIFICAÇÕES

A ACCV (Análise do custo do ciclo de vida) é um método de análise de
viabilidade econômica em que os custos decorrentes da produção, operação,
manutenção e descarte de um produto são considerados. É uma maneira de se ter
uma visão mais abrangente dos custos de um edificado, nas suas diferentes fases
de projeto, ao longo do ciclo de vida, possibilitando assim o estudo e redução dos
gastos de operação e uso. Isso a torna uma técnica de potencial importância na
tomada de decisão (FULLER; PETERSEN, 1995).
Em meados da década de 60, o Departamento de Defesa dos EUA
desenvolveu essa metodologia de análise econômica para dar respaldo à aquisição
de equipamentos militares. Nos anos 70, os americanos empregaram, pela primeira
vez, a ACCV no processo de escolha entre alternativas de projetos de eficiência
energética

de

edifícios

(COLE;

STERNER,

2000

apud

PARDINI,

2009).

Posteriormente esta análise econômica vem sendo usada para avaliar diferentes
possibilidades de técnicas e tecnologias construtivas (JOHNSON, 1990 apud
PARDINI, 2009), comparando os dispêndios requeridos para cada uma delas e
analisando predominantemente os custos em moeda equivalente (LANGSTON,
2005).

4.1. Aplicação

ACCV é comumente aplicada para avaliar alternativas construtivas que
satisfaçam o mesmo nível de desempenho (mutuamente excludentes), porém
apresentam diferentes custos de operação, manutenção e reparos (ISO 15686-5,
2008 e FULLER; PETERSEN, 1995). Existem porém outros motivos para aplicá-la.
São eles:
•

Identificar, em um rol de combinações de sistemas (geralmente
propostas de conservação de energia), qual a escolha mais rentável. Por
exemplo: combinar um isolante mais espesso com um sistema de
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arrefecimento menos potente ou garantir o conforto térmico apenas com
um sistema de climatização;
•

Priorizar locações de fundos em uma série de investimentos que podem
ser implementados independentemente. Isso ocorre, muitas vezes,
quando não há capital suficiente para instalar todos ao mesmo tempo;

•

Aceitar ou rejeitar um projeto ou uma opção de sistema predial,
baseando-se nos seus custos ao longo de seu ciclo de vida;

•

Selecionar o sistema predial mais eficiente em termos de rotinas de
manutenção e consumo de energia ou água.

4.2. Pré-requisitos

No cálculo do ACCV todo o custo futuro é descontado no seu valor presente
(VPL), usando como taxa de desconto, a taxa mínima de atratividade (TMA).
Com isso, esse método exige do analista conhecimento em conceitos
financeiros como: Fluxo de Caixa (Cashflow), Valor Presente Liquido (VPL) e Taxa
mínima de atratividade (TMA).
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4.3. Passo a passo

Abaixo o Quadro 4.1 elenca os passos para se fazer ACCV, sugeridos pela ISO
15686-5(2008):
Quadro 4.1 – Passos para aplicação do método ACCV.

Passo 1

Definir objetivos

Passo 2

Identificar alternativas

Passo 3

Estabelecer parâmetros comuns para as alternativas (TMA, período
de estudo e data-base)

Passo 4

Estimar todos os custos referentes a cada alternativa (aquisição,
instalação, operação, manutenção e, se possível, descarte)

Passo 5

Usar o método VPL para descontar todos os custos levantados no
Passo 4 nos parâmetros pré estabelecidos no Passo 3 para cada
alternativa.

Passo 6

Aplicar o cálculo do custo de vida (CCV) para cada alternativa

Passo 7

Identificar a alternativa com menor CCV

Fonte: Elaborado pela autora.
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 Passo 1: Definir objetivos
Inicialmente, os objetivos da comparação devem estar bem delimitados para
que seja possível identificar alternativas cabíveis.

 Passo 2: Identificar Alternativas
Neste passo, devem-se pesquisar alternativas disponíveis e as restrições de
cada uma delas.
Para cada alternativa avaliada é sugerido:
• Descrever a solução proposta, incluindo especificidades de sua
manutenção e operação;
• Explicar a razão pela qual a alternativa foi selecionada;
• Explanar as suposições feitas durante a ACCV;
• Elaborar peças gráficas esquemáticas indicativas, se houver
necessidade de melhor compreensão.



Passo 3: Estabelecer parâmetros comuns para as alternativas

Em seguida, devem-se determinar a data-base, o período de estudo e uma
taxa de desconto (taxa mínima de atratividade) que serão equivalentes para todas
as alternativas. A taxa de inflação, se considerada, também deve ser determinada.
• Taxa mínima de atratividade (TMA): é a taxa de juros que o
investimento pode proporcionar. Via de regra, esses juros devem ser
atrativos para o investidor (o dono do dinheiro) a ponto de que se faça
superior a juros prefixados. Esses juros comparativos podem variar de
acordo com a postura do investidor perante o risco: quanto mais
agressivo, maior será a taxa comparada.
Geralmente,

para

estudos

de

viabilidade

econômica

para

investidores mais conservadores, costuma-se comparar a TMA com os
juros reais da caderneta de poupança, pois esse investimento é
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considerado de baixíssimo risco (disponível em www.brasil.gov.br ,
consultado em 14/06/2013).
Até 2013 os rendimentos mensais das cadernetas de poupança
eram calculados pela taxa mensal referencial (TR) acrescida de 0,50%
(HIRSCHFELD, 2011). A partir de então, uma nova regra do Banco
Central alterou a forma de remunerar esses depósitos:
 Enquanto a Meta da Taxa SELIC for menor do que 8,5% a.a., a
remuneração da poupança continua 1,5% a.trimestre + TR para
Pessoa Jurídica de forma geral e 0,5% a.m + TR para
Entidades Sem Fins Lucrativos e pessoa física.
 Quando a Meta da Taxa SELIC for igual ou menor que 8,5%
a.a, a remuneração da poupança será igual a 70% da Meta da
Taxa SELIC ao ano, mensalizada, vigente na data de início do
período de rendimento, + TR.
No primeiro momento da aplicação da nova regra, não houve
alteração na remuneração. A Taxa SELIC no ano de 2013 foi de 7,92%
a.a. (disponível em http://www.receita.fazenda.gov.br , consultado em
14/01/2014). Assim sendo, até o momento (2014), os depósitos
continuaram sendo remunerados a 0,5% a.m + TR.
A TR é uma média ponderada de juros obtida de certas aplicações
nos principais bancos brasileiros. Abaixo a Figura 4.1 mostra a variação
anual dos rendimentos nominais da poupança (TR + 0,5%) no Brasil
entre 2007 e 2012.
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Rendimento anual da caderneta de
poupança (%)

Figura 4.1 – Variação do rendimento da caderneta de poupança entre os anos
2007 e 2013.

Rendimento Anual Caderneta
Poupanca (%)
7,80%

7,74%
7,09%

2007

2008

2009

6,81%

2010

7,50%

2011

6,58%

2012

6,32%

2013

Fonte: disponível em: http://www.bcb.gov.br/?POUPTAXA , consultado em
13/07/2014.

Muitas vezes, em uma operação onde se determina o VPL (como é
o caso de uma ACCV), a TMA recebe o nome de taxa de desconto.
• Índice de Inflação (correção monetária): A maioria dos estudos
de viabilidade econômica, segundo Hirschfeld (2011), são feitos em
condições estáveis da moeda pela complexidade que há em prever a
influência da inflação em condições futuras.
Os acertos reais de valores em épocas inflacionárias são realizados
com o auxilio de índices de referências. Podemos citar alguns deles
como: INPC (índice nacional de preços ao consumidor), os CUBs (custos
unitários das edificações habitacionais), IGP (índice geral de preços),
INCC (índice nacional da construção civil), IPC (índice de preço ao
consumidor). Esses índices são publicados mensalmente pelo IBGE,
FIPE, FGV e SINDUSCON.
A Figura 4.2 apresenta a variação do INPC entre os anos 2007 e
2013 pesquisado pelo SNIPC (Sistema Nacional de Preços ao
Consumidor)
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Figura 4.2– Variação do INPC entre os anos 2007 e 2013.

INPC acumulado anual (%)
6,48%

6,46%

6,07%

6,19%

2010

2011

2012

5,56%

5,15%

INPC (%)

4,11%

2007

2008

2009

2013

Fonte: disponível em: https://www.bcb.gov.br/?INDECO, consultado em
13/07/2014.

• Correção Monetária e Juros: o cálculo da taxa de atualização de
um compromisso (investimento) quando está sujeito à inflação (correção
monetária) e a juros (TMA) está apresentado na Equação 1 abaixo:
Equação 1 - Fórmula da taxa de atualização (inflação e juros).

iatual = i + f + if

(1)

Fonte: Hirschfeld (2011).

Onde,
iatual= Taxa de atualização;
i = Taxa de juros;
f = Taxa de inflação no período.
Para melhor compreensão da Equação 1, Hirschfeld (2011) utiliza a
seguinte situação hipotética. Quando um compromisso igual a 1.000
sofre uma inflação de 20%, o mesmo torna-se igual a 1.200 (1.000 +
20% de 1.000). Considerando a taxa de juros igual a 3%, tal
compromisso se tornaria igual 1.236 (1.200 + 3% de 1.200). Observa-se
que o compromisso inicial de 1.000 se tornou, no final, igual a 1.236,
portanto uma taxa de atualização de 23,6%, que é diferente dos 23%
provindos da soma de 20% (taxa de inflação) mais 3% (taxa de juros).

54

De acordo com esse exemplo a fórmula da taxa de atualização
pode ser deduzida observando a Figura 4.3.
Figura 4.3 – Decomposição da taxa de atualização.

F

i%
F1

F1
f%

P
0

n

Fonte: adaptado Hirschfeld (2011).

Onde:
P = Valor inicial, na época 0;
F1 = Valor futuro, na época n, considerando apenas a inflação;
F = Valor futuro, na época n, já corrigida a inflação e considerando uma
determinada taxa de juros;
i = Taxa de juros;
f = Taxa de inflação no período;
iatual= Taxa de atualização.
Sabendo que:
F1 = P (1 + f)n
F = F1 (1 + i)n
Substituindo:
F = P (1 + f)n (1 + i)n = P (1 + i + f + if)n
F = P (1 + iatual)n
Assim:
iatual = i + f + IF
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• Período de estudo: o período de estudo é o espaço de tempo
durante o qual os custos e benefícios de um imóvel são avaliados
(MEARIG et. al., 1999). Tem início numa data-base, data para a qual
todos os cashflows são descontados. O período de estudo pode ou não
incluir todo o ciclo de vida do edifício. No entanto, o período de tempo
deve ser o mesmo para todas as alternativas consideradas (FULLER,
2006).

 Passo 4: Estimar todos os custos referentes a cada alternativa
Identificar e calcular todos os custos e benefícios de cada solução, baseados
nas informações disponíveis em banco de dados de precificação de materiais e
insumos da construção civil e/ou através de cotações com fornecedores.

 Passo 5: Usar o método VPL para descontar todos os custos
levantados.
O cálculo do valor presente líquido (VPL) utiliza uma taxa de desconto (TMA) e
o tempo em que o custo incorreu ou incorrerá para estabelecer o valor atual do custo
na data-base do período de estudo. A Equação 2 mostra a fórmula do VPL para o
somatório de custos equivalentes de uma alternativa descontado em uma data-base:
Equação 2 - Fórmula do VPL de uma alternativa (Valor Presente Liquido).
VPLj = ∑(n,0) Fn (1 + i)-n

/

(2)

Fonte: Hirschfeld (2011).

Onde,
VPLj = Valor presente líquido de um fluxo de caixa da alternativa j;
n
= Número de períodos envolvidos em cada elemento da série de receitas e
dispêndios do fluxo de caixa.
Fn = Cada um dos diversos valores envolvidos no fluxo de caixa e que ocorrem em
n;
i
= Taxa de atualização (juros e correção monetária);
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 Passo 6: Aplica-se o cálculo do custo de vida (CCV) de cada alternativa
O cálculo é baseado na identificação dos custos principais do produto e
composta pela soma de todos os custos de investimento e daqueles provisionados
ao longo do seu ciclo de vida útil, descontados a uma taxa arbitrada. A equação 3 e
a equação 4 demonstram a fórmula do VPL aplicada ao conceito de custo de vida.
Equação 3 - Cálculo do CCV conceitual.

() =

()

+

()

+

&() + ()

(3)

Fonte: Marshall; Petersen (1995) apud Pardini (2009).
Equação 4 - Cálculo do CCV em valor presente (VPL).

() =

∑
∑
∑
∑ 
&
+
+
+
(1 + ) (1 + )
(1 + )
(1 + )

Fonte: Marshall; Petersen (1995) apud Pardini (2009),

Onde,
CCV(VP) = custo do ciclo de vida da alternativa;
I(VP) = soma dos custos investidos, trazidos a valor presente;
E (VP) = soma dos custos provisionados para energia ao longo do período t, trazidos
a valor presente;
OM&R (VP) = soma dos custos provisionados para operação, manutenção e
reformas ao longo do período t, trazidos a valor presente;
DF (VP) = soma dos custos provisionados para a disposição final do
empreendimento;
i = taxa de desconto usada para cada elemento, se for previsto a inflação calcular a
taxa de atualização;
t = período de vida estabelecido.
 Passo 7: Identificar a alternativa com menor CCV
A alternativa com menor CCV será a mais economicamente viável.

(4)
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5 ENTRAVES DA METODOLOGIA ACCV

No ano de 1999, Sterner (2000) divulgou uma pesquisa promovida na Suécia
sobre aplicação do método ACCV em empreendimentos por parte dos investidores
(entes públicos e privados). Foram enviados questionários para 94 empresas, das
quais 53 responderam e, dentre estas, 35 confirmaram o uso do método. Ou seja,
segundo a conclusão da pesquisa, naquele ano, o equivalente a 66% das
incorporadoras suecas já aplicavam o método ACCV.
Dez anos depois, na expectativa de capturar o entendimento e a percepção das
incorporadoras brasileiras sobre os custos ao longo da vida do empreendimento,
Pardini (2009) enviou questionários a 39 das principais incorporadoras nacionais. Na
amostra entrevistada, apenas uma, de capital estrangeiro, aplicava a metodologia.
Assim, mesmo com uma defasagem de dez anos, o mercado da construção civil
brasileiro apresenta pouca prática com o método.
Além do mais, no Brasil não há qualquer norma ou legislação formal que
incentive a aplicação da ACCV em estudos de viabilidade econômica de produtos,
muito menos de empreendimentos. Já na maioria dos países da Europa e nos
Estados Unidos têm sido publicados normas, guias e relatórios numa tentativa de
incentivar a aplicação desta análise econômica. São alguns deles:
 BS ISO 15686-5: “Building and constructed assets – Service life
planning”;
 NS 3454: “Life cycle cost for building and civil engineering work –
Principles and classification”;
 Procurement guide 7: “Whole-life costing and cost management” e;
 NIST handbook 135: “Life-cycle costing manual”.
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5.1. Informações fiáveis

Um dos maiores obstáculos à implementação da ACCV é a falta de informação
apropriada ou de um banco de dados confiável (BULL, 2003). Acresce-se a isso a
quantidade enorme de informações a compilar (FERRY; FLANAGAN, 1991),
perdendo -se muito tempo para a coleta dessas.
Apesar de alguns proprietários/instituições possuírem dados históricos de
custos de seus empreendimentos, geralmente esses dados estão arquivados de
maneira difícil de manusear para o cálculo de ACCV (STERNER, 2000). Além do
mais, esses registros dos custos tendem a refletir a forma de operação e
manutenção determinada pela organização proprietária do imóvel. Isso impossibilita
que as informações sejam utilizadas de forma genérica.
Pardini (2009), ao questionar as principais empresas brasileiras do ramo da
construção civil que acreditam na possibilidade de considerar os custos de operação
do empreendimento nos estudos de viabilidade (28 incorporadoras), verificou que
68% afirmam que não há bancos de dados ou pouca informação disponível. Abaixo
segue a Figura 5.1, resultado da pesquisa de Pardini (2009) a respeito da
disponibilidade de dados dos custos pós construção dos empreendimentos
brasileiros:
Figura 5.1. - Percepção de disponibilidade de banco de dados pelas incorporadoras.

Não há banco de dados

18%
43%
14%

Há quantidade razoável de
informações

25%

Fonte: Pardini (2009).

Há poucas informações

Há grande quantidade de
informações
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Silva (1996) indica alguns complicadores para a obtenção dos dados
necessários para a implementação do método:
 Inexistência de métodos padronizados para coletar e armazenar dados
de custo e desempenho das edificações;
 O longo período entre a fase de projeto e de uso, quando os dados de
custo e operação ficam disponíveis;
 O dinamismo da fase de uso, ocorrendo alterações nos padrões de uso
em intervalos frequentes, perdendo a linearidade e distorcendo os dados
já coletados;
 Elevada variabilidade dos dados entre edificações e;
 Existência de custos para coletar dados, desestimulando assim sua
apuração.

5.2. Imprevisibilidade

Segundo Ferry e Flanagan (1991) há grandes dificuldades de prever fatores,
tanto econômicos, quanto políticos e técnicos, para um horizonte alargado como
ocorre com ciclos de vida de edifícios. Vários são os aspectos que devem ser
considerados ao longo de muitos anos:
 vida útil;
 periodicidade de manutenção;
 taxa de desconto;
 inflação;
 políticas públicas que podem afetar o empreendimento e;
 inovações tecnológicas invalidando decisões presentes.
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5.3. Construtores e usuários

Bull (2003) aponta ainda que os dispêndios com os custos iniciais e
operacionais cabem geralmente a entidades distintas. Por isso, não existe qualquer
tipo de incentivo para que os responsáveis pela construção aumentem o seu
investimento inicial para reduzir os custos de operação e manutenção futuros.

5.4. Análise de Sensibilidade

As limitações na aplicação do método ACCV tornam-se fontes de incertezas. O
Quadro 5.1 identifica os possíveis cenários de incertezas gerados pelos entraves na
aplicação do método:
Quadro 5.1 – Fontes de Incerteza do método ACCV (continua).

Passos da ACCV

Entraves

Construtor x
Usuário
Definir objetivos
Informações
Fiáveis

Possíveis incertezas geradas

Falta de incentivos contratuais

Falta de informação sobre as
especificações do projeto
Programas de manutenção
impraticáveis
Consideração de vida útil
inatingível
Introdução de novas soluções
tecnologias (Previsão de
obsolescência tecnológica)
Necessidades futuras dos usuários

Identificar alternativas

Imprevisibilidade

A garantia do cumprimento dos
planos de manutenção
Diferenças entre o desempenho
real e o esperado do sistema
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Quadro 5.1 – Fontes de Incerteza do método ACCV (conclusão).

Passos da ACCV

Entraves

Possíveis incertezas geradas

Transparência e solidez dos
pressupostos
Estabelecer parâmetros comuns
para as alternativas

Imprevisibilidade

Previsão da taxa de inflação
Uso de estimativas otimistas

Informações
fiáveis
Estimar todos os custos do ciclo
referentes a cada alternativa

Omissão custos importantes ou
inclusão de custos desnecessários;
uso de estimativas otimistas;

Imprevisibilidade

Usar o método VPL para
Construtor x
descontar todos os custos para
Usuário
cada alternativa.
Aplicar o cálculo do custo de vida Informações
(CCV) para cada alternativa
Fiáveis
Fonte: Elaborado pela autora (2013).

variação do custo da mão de obra e
materiais
variação no custo da matriz
energética
Variedade de indicadores
econômicos (por exemplo, VPL,
TIR, poupança líquida);
Transparência e solidez dos
métodos de cálculo

O método de Análise de Sensibilidade, preconizado e sugerido pela norma
ISO 15686-5, permite simular diferentes cenários para responder questões a cerca
das incertezas.
Para isso, diferentes valores incrementais são adotados para as variáveis
sujeitas as incertezas. Com isso, é possível avaliar os efeitos do comportamento
destas variáveis sobre os resultados
Daí a técnica torna-se viável, segundo Fuller e Petersen (1995), para:
 identificar entre vários cenários de incertezas qual o que tem maior
impacto numa medida específica de avaliação econômica;
 determinar como é que a variabilidade de um parâmetro incerto afeta o
alcance de uma medida de avaliação econômica;
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6

APLICAÇÃO DO MÉTODO ACCV NA SELEÇÃO DE UM SISTEMA DE
CONDICIONAMENTO DE AR PARA UMA AGÊNCIA BANCÁRIA EXISTENTE

Como forma de identificar as possíveis dificuldades e incertezas as quais o
setor da construção civil se depara, na prática, ao optar por utilizar o método ACCV
como critério de escolha, este trabalho aplica tal método econômico para avaliar
alternativas de sistemas de climatização para uma agência bancária existente.
Vale ressaltar que neste estudo a ACCV é aplicada apenas no momento da
escolha de um sistema predial específico. Para a ACCV do edifício todo, a
metodologia deve ser replicada para cada decisão a ser tomada. Ou seja, para cada
sistema predial (hidráulico, elétrico, construtivos, acabamentos internos, etc.) deverá
ser identificada e especificada a alternativa, ou a combinação delas, de menor CCV.
Isso implica em uma maior complexidade do método.
O edifício selecionado para este estudo representa uma sede comercial de
varejo em um universo de cinco mil agências de uma instituição pública financeira. A
determinação dos ambientes internos, assim como a especificação dos materiais e
equipamentos que compõem o edifício são padronizados pela empresa e configuram
um edifício de varejo, típico da instituição bancária.
A escolha por padronizar sedes, muitas vezes, não advém apenas de uma
estratégia de marketing, mas também de uma estratégia de redução de custos de
operação e manutenção predial, logística e aquisição de suprimentos. Com sedes
padronizadas é possível que contratos de manutenção, transporte e compras sejam
realizados por lote, aumentando o poder de compra do contratante, o que pode
implicar em custos unitários mais baratos.
Além do mais, uma pequena mudança em rotinas de manutenção ou na
escolha de equipamentos podem significar grandes ganhos econômicos para a
instituição. Isso porque, com uma nova diretriz, os ganhos econômicos, muitas
vezes, tem pouca significância quando afeta apenas um edifício, porém, esses
ganhos são multiplicados quando edifícios com o mesmo padrão também são
impactados por ela.
Em relevância à redução das despesas dispendidas pela instituição estudada
com suas sedes, optou-se para este estudo, avaliar alternativas para os sistemas de
climatização.
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Esse sistema é responsável por 41% do consumo total de energia elétrica dos
edifícios bancários, conforme pesquisa publicada em 2007 pela Eletrobrás (Figura
6.1). Sendo assim, uma seleção mais criteriosa, em termos econômicos, para esse
sistema se torna um potencial para a economia dos gastos das agências.
Figura 6.1 - Distribuição do consumo de energia elétrica no setor bancário.

Fonte: Eletrobrás (2007).

Os custos envolvidos, sob a ótica do ciclo de vida, assim como tipologias
existentes e critérios de escolha de sistemas de climatização são apresentados a
seguir.
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6.1. Sistemas de climatização: tipologias, critérios de escolha e ciclo de vida.

A norma brasileira NBR 16401:2008, que trata de instalações de arcondicionado, define condicionamento de ar como o processo que tem como
objetivo controlar temperatura, umidade, movimentação, renovação e qualidade do
ar de um ambiente simultaneamente. Ou seja, sua função é manter parâmetros
ambientais dentro de limites pré estabelecidos para sua devida finalidade.
As finalidades para o condicionamento de ar são duas: para conforto ou para
processo (CORRÊA, 2010). Nos casos cujo conforto é o objetivo, o ar é tratado para
manter o conforto térmico e preservar a saúde das pessoas durante sua
permanência no ambiente climatizado. Já nos casos cuja finalidade é para processo,
o ar é tratado para manter o controle de condições adequadas aos processos de
fabricação, armazenamento de produtos ou quaisquer outro processo ligados à
indústria.
Equipamentos de resfriamento e/ou aquecimento, ventiladores, dutos de ar,
tubulações de água e acessórios devem ser instalados de modo a constituir um
sistema e obter o efeito desejado. A Figura 6.2 representa um sistema básico de
condicionamento de ar para conforto térmico.
Figura 6.2 – Sistema básico de condicionamento de ar.

Fonte: Corrêa (2010).

O ar externo capturado passa por um ciclo de refrigeração (na Figura 6.2
indicado como “condicionador”), resfriando-o. Através de dutos, esse ar frio é
insuflado para o ambiente. Esse ar aquece quando retira calor do ambiente,
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promovendo o conforto térmico. Quando aquecido, uma parte desse ar é devolvido
ao ambiente externo por exaustão e, outra parte, se mistura novamente ao ar
externo capturado e passa novamente pelo ciclo de refrigeração.
O ciclo de refrigeração de um ar condicionado usa a evaporação de um fluido
refrigerante ou da água para promover resfriamento/aquecimento do ar. A Figura 6.3
mostra uma ideia básica de como funciona o ciclo de refrigeração de um ar
condicionado.
Figura 6.3 – Esquema básico do ciclo de refrigeração de um ar condicionado.

Fonte: disponível em www.casa.hsm.uol.com.br/ar-condicionado.html, consultado em 02 de
Junho de 2013.

O mecanismo básico do ciclo de refrigeração para resfriar o ar é: o compressor
comprime o fluído refrigerante (gás frio), fazendo com que ele se torne gás quente
de alta pressão (em vermelho na Figura 6.3). Este gás quente passa por uma
serpentina dissipando o calor e se condensando para o estado líquido. O líquido
escoa por uma válvula de expansão e no processo ele vaporiza para se tornar gás
frio em baixa pressão (em azul na Figura 6.3). Este gás corre por uma serpentina
permitindo que o gás absorva calor e esfrie o ar de dentro do prédio.
O ar do ambiente (através de ventiladores) ou a água podem ser utilizados
para dissipar o calor nas serpentinas. Quando o gás refrigerante troca calor
diretamente com o ar do ambiente, temos sistemas de refrigeração por expansão
direta (COSTA et al, 2012). Porém, quando outro meio intermediário (geralmente a
água) é utilizado para retirar a carga térmica, temos sistemas por expansão indireta
(CREDER, 2004).
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6.1.1. Tipologias de sistemas de climatização
Existem no mercado diversas tipologias para sistemas de climatização tanto de
expansão direta como indireta. Abaixo algumas opções são caracterizadas.
6.1.1.1.

Ar condicionado de janela (ACJ).
São aparelhos denominados compactos, pois dentro de um

compartimento metálico ou plástico está contido um sistema de
condicionamento

de

ar

completo.

Equipamentos

deste

tipo

são

suficientemente pequenos para que se encaixem em uma janela padrão.
A capacidade de refrigeração do condicionador de janela varia
de 3.000 BTU (0,25TR) até 36.000BTU (3TR), sendo assim indicados
para locais pequenos.
Abaixo, a Figura 6.4 ilustra, de maneira simplificada, um ar
condicionado de janela.
Figura 6.4 – Ar condicionado de janela.

Fonte: disponível em www.casa.hsm.uol.com.br/ar-condicionado.html,
consultado em 02 de Junho de 2013.

Na Figura 6.4 observam-se os dispositivos básicos para a
ocorrência do ciclo de refrigeração: os dois trocadores de calor - as
serpentinas do evaporador (Frio) e do condensador (quente) - o
compressor e a válvula de expansão. Sua condensação é a ar (expansão
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direta) e alguns aparelhos possuem ciclo reverso para aquecer o
ambiente, quando necessário.
A instalação do condicionador de janela é simples. O aparelho
deve ser fixado em vãos em paredes ou esquadrias no ambiente a ser
condicionado. A face do evaporador (ar frio) e controle deve estar voltada
para o ambiente interno e a serpentina de condensação (ar quente) deve
estar instalada voltada para o exterior.
6.1.1.2.

Condicionadores de gabinete (Self Contained).
Assim como os ACJs, os equipamentos tipo Self Contained,

também são considerados compactos. Isso porque, são constituídos por
um arranjo de serpentinas, compressores, condensadores, válvulas de
expansão e filtros embutidos em um gabinete metálico.
Sua capacidade de refrigeração varia normalmente de 3 a 15TR
(COSTA, 2003). Equipamentos inferiores a 7TR podem ser instalados no
próprio ambiente condicionado, com insuflação a ar através da caixa
Plenum (Figura 6.5). Acima dessa capacidade, os condicionadores devem
estar instalados em ambientes separados (casa de máquinas) e a
insuflação se faz por meio de dutos (Figura 6.6). Isso pois, o ruído do
funcionamento dessas máquinas podem exceder os níveis sonoros
recomendáveis.
Figura 6.5 – Self Contained, ar insuflado por caixa Plenum

Fonte: Corrêa (2010).

68

Figura 6.6 – Self Contained, ar insuflado por dutos.

Fonte: Corrêa (2010).

Esse tipo de sistema pode configurar pequenas centrais e é
indicado para ambientes de porte médio como apartamentos, lojas,
escritórios, escolas e etc.
Essas centrais podem ser condensadas a água (expansão
indireta) ou a ar (expansão direta). A Figura 6.7 mostra as conexões
existentes entre condicionadores tipo Self Contained e uma torre de
arrefecimento, quando a condensação ocorre por expansão indireta.
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Figura 6.7 – Self Contained ligado a uma torre de resfriamento.

Fonte: Corrêa (2010).

6.1.1.3.

Split Systems: Mini Splits, Roof Top e Multi Splits VRF.
Split

System

significa

sistema

separado,

ou

seja,

o

condicionador de ar possui duas unidades, sendo uma unidade externa
(condensador) e outra unidade interna (evaporador).
As unidades condensadoras que são instaladas na área externa,
contêm o compressor, o condensador do circuito frigorígeno e um
ventilador que sopra o ar para condensação do fluído refrigerante
(expansão direta).
As unidades evaporadoras são instaladas no ambiente a ser
climatizado ou em câmaras internas, neste caso o ar frio é insuflado por
dutos. Contém a válvula de expansão, o evaporador e o filtro. Essas
unidades podem ser encontradas em diversas formas como hi-wall
(parede), piso teto, cassete, teto aparente ou insufladas por dutos.
A Figura 6.8 apresenta um sistema tipo split (Roof Top) o qual a
unidade interna é instalada em câmaras e o ar frio é insuflado ao
ambiente condicionado através de dutos.
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Figura 6.8 – Sistema split

Fonte: Fonte: disponível em www.casa.hsm.uol.com.br/ar-condicionado.html,
consultado em 02 de Junho de 2013.

Existem no mercado três tipos de split systems: Mini splits, Roof
Top (“Splitão”) e Sistemas Multi Splits VRF (Fluido refrigerante variável).
 Mini splits: para cada aparelho de condensação deve haver
uma unidade evaporadora. São aparelhos com capacidade
de até 5TR (CORRÊA, 2010), por isso, quando instalados
individualmente, são indicados para instalações de pequeno
porte com área inferior a 70m2 (CREDER, 2004) como
residências e pequenas salas de escritórios. Além disso, sua
instalação é recomendada em edifício no qual não foi
planejada, durante a fase de construção, a infraestrutura
necessária para a instalação de sistema de ar condicionado
central (CORRÊA, 2010).
 Roof Top: Neste sistema as unidades evaporadoras e
condensadoras também estão separadas (ver Figura 6.6), por
isso é caracterizado como um Split System. Porém, por
serem máquinas com potências maiores, o ar frio é insuflado,
através de dutos, para diversos ambientes condicionados As
capacidades de refrigeração desses condicionadores são
maiores se comparados aos mini splits variando de 6TR a
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30TR (CORRÊA, 2010), por isso são indicados para locais de
120m2 e 600m2, sendo ideal para escolas, supermercados,
centros comerciais, salas de escritório, igrejas, lojas e bancos
(CREDER, 2004).
 Sistemas Multi Splits VRF: sistemas multi splits são aqueles
que apresentam mais de uma unidade evaporadora para um
único condensador com volume de fluído refrigerante variável
(VRF). Com isso, é possível refrigerar vários ambientes
diferentes de maneira independente com apenas uma
unidade externa (SILVA, 2003). O grande diferencial do
sistema VRF é a combinação da tecnologia eletrônica com
sistemas de controle microprocessado. A variação de
capacidades do sistema em função da mudança da carga
térmica dos ambientes é feita por variação na velocidade de
rotação do compressor (tipo scroll). Isso ocorre através de um
conversor de frequência (inverter) instalado na alimentação
elétrica

do

motor

de

acionamento

do

compressor.

Consequentemente há um melhor controle gradativo da
temperatura, gerando melhor conforto térmico nos ambientes.
O controle de temperatura dos demais sistemas de
condicionamento de ar é feito de modo convencional “on/off”,
ou seja, quando o termostato mede a temperatura indicada
pelo usuário, o sistema desliga o compressor. Isso gera uma
variação de 2ºC da temperatura ambiente. As capacidades de
refrigeração de um condensador tipo split VRF varia de 6TR a
20TR (CORRÊA, 2010). Também são indicados para locais
com o mesmo porte dos atendidos por um sistema Roof Top.
Em

edificações

como

grandes

edifícios

com

diversos

pavimentos, a instalação de um sistema de ar condicionado tipo split pode
ser dificultada.

Nestes casos, a distância da tubulação entre o

condensador e o evaporador se torna longa, podendo exceder os limites
estabelecidos, gerar problemas com a lubrificação do compressor e com a

72

manutenção dos dutos devido a grande quantidade e a longa extensão
destes componentes.
6.1.1.4.

Sistemas de água gelada (Chiller).
Nestes sistemas, ao invés de se utilizar um fluído refrigerante se

utiliza a água no ciclo de refrigeração dos condicionadores. Todos os
equipamentos necessários para o resfriamento da água estão instalados
juntos, em uma sala específica (casa de máquinas). Muitas vezes essas
salas estão localizadas sobre a laje ou atrás do edifício ou em subsolos.
A água gelada, obtida na sala de máquinas, é distribuída pelo
edifício até os ambientes a serem condicionados. Nestes locais a água
passa através das serpentinas de unidades denominadas Fan-coil
(trocadores de calor), ocorrendo o resfriamento do ambiente. Segundo
Creder (2004), desde que a tubulação esteja bem isolada, não existem
limites para a extensão dos dutos para esse tipo de sistema. A Figura 6.9
mostra um diagrama simplificado que representa o ciclo de refrigeração
de um sistema de água gelada.
Figura 6.9 – Esquema básico do ciclo de refrigeração de um sistema de ar
condicionado tipo Chiller

Fonte: disponível em www.casa.hsm.uol.com.br/ar-condicionado.html,
consultado em 02 de Junho de 2013.

Observa-se na Figura 6.9 que o ciclo de refrigeração de um
sistema de água gelada é o mesmo que um ciclo de um sistema de
condicionamento de ar qualquer (Figura 6.3). O que o diferencia é
trocador de calor (Fan Coil) que estão instalados no ambiente
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condicionado, fazendo com que a água gelada percorra todo o prédio até
esses locais.
Existem no mercado modelos de equipamentos para sistemas
de água gelada com capacidade de refrigeração até 1400 TR. Por isso,
são equipamentos indicados para edifícios de grande porte como
shoppings, aeroportos, indústrias, grandes torres de escritórios etc...
A Figura 6.10 mostra a instalação de um sistema tipo de água
gelada por condensação indireta.
Figura 6.10 – Sistema de água gelada conectado por expansão indireta

Fonte: Corrêa (2010).

A água gelada pela torre de resfriamento e pelo evaporador é
bombeada e passa por dentro dos Fan-coils, instalados no ambiente
condicionado. Essa água troca calor com o ar do ambiente (aquecido) e
retorna a central resfriadora.

6.1.2. Critérios de escolha para sistemas de climatização

Alguns fatores podem ser condicionantes para se definir qual o tipo de sistema
a ser adotado. A ASHRAE (2011) cita alguns fatores como:
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•

O tamanho, a forma e quantidade de pavimentos do edifício;

•

Quantidade de vidros nas fachadas;

•

Orientação do edifício;

•

Cargas internas, ocupação e iluminação;

•

Zonas térmicas (números de zonas, escritórios privados, áreas abertas,
áreas contaminantes...)

Após análise desses fatores, cabe ao projetista indicar os equipamentos e
arranjo do sistema a ser instalado. O Quadro 6.1 identifica os principais critérios que
poderão ser adotados pelo projetista para determinação do sistema de climatização.
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Quadro 6.1 – Critérios de seleção para sistemas de climatização (continua).

Tipos de Sistemas
Critérios de Escolha
Quanto ao tratamento do ar
Quanto ao arranjo dos
equipamentos
Quanto a variação de zonas
térmicas (multizonas)

Quanto ao tamanho do local a
refrigerar

Aquecimento
Resfriamento
Unitário
Sistemas Centrais
Sem insuflamento (instalado direto
no ambiente condicionado)
Vazão de ar constante (VAC)
Vazão de ar variável (VAV)
Vazão de refrigerante variável
(VRV)
Pequeno porte (salas, pequenas
lojas, residência)
Porte médio (agências bancárias,
escritórios, escolas, supermercados,
igrejas)
Grande porte (aeroportos,
shoppings, grandes torres de
escritórios)

Quanto ao tipo de material
usado na evaporação

Gás refrigerante

Quanto ao tipo de expansão da
condensação

Água
Ar
Água

ACJ
●
●
●
●

Self
Contained
●
●
●
●

Split Systems
Mini Splits Roof Top VRF
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Chiller
●
●
●

●

●
●

●
●

●
●
●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●
●
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Quadro 6.1 – Critérios de seleção para sistemas de climatização (conclusão).

Tipos de Sistemas
Critérios de Escolha
Quanto ao conforto ambiental

Quanto a infraestrutura
necessária

Ruído Interno
Ruído Externo
Variação térmica
Facilidade na instalação*
Flexibilidade para ampliação do
sistema
Casas de Máquinas
Torres de Resfriamento

ACJ
●
●
●
●

Self
Contained
●
●
●

●

* Quando não há necessidade de intervenções drásticas no edifício para instalação do sistema.
Fonte: elaborado pela autora, 2014.

Split Systems
Mini Splits Roof Top VRF
●
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

Chiller
●
●

●

●
●
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Os critérios indicados no Quadro 6.1 foram elaborados segundo vantagens e
desvantagens de cada sistema, apontadas por Costa et. Al (2012), NBR 164011(2008), ASHRAE (2012), Doná (2009), Creder (2004), Costa (2003) e consultas a
especialistas em sistemas de climatização.

6.1.3. Ciclo de vida do sistema de climatização e custos envolvidos

O Quadro 6.2 abaixo apresenta a estruturação específica dos custos e as
ações realizadas durante o ciclo de vida de um sistema de climatização, seguindo
orientações sugeridas pela BS ISO 15686-5(2008), já mencionadas nesta
dissertação.

Estágio 3:
Custos
com o Fim
do Ciclo

Estágio 2: Custos de
Operação/ Manutenção e
Reparo

Estágio 1: Custos
Iniciais

Quadro 6.2 – Estruturação dos custos do ciclo de vida de um sistema de ar condicionado
Projeto especifico
Plano de Manutenção
Contratação de profissionais
(PMOC)
qualificados (PMOC, projeto e
Projeto
Escolha dos equipamentos estudos de viabilidade
econômica)
Estudos de viabilidade
econômica
Instalação do sistema
Aquisição de equipamentos
Instalação
Adequação da
Contratação de mão de obra
infraestrutura do edifício
específica
Disponibilidade dos
Consumo de energia elétrica
critérios de desempenhos
Consumo de água quando
de conforto térmico,
Operação
requerida pelo sistema
qualidade interna do ar e
(expansão indireta ou Chiller)
eficiência energética.
Garantia da vida útil dos
equipamentos, dos
desempenhos térmicos, de Equipe de manutenção
qualidade interna do ar e
especializada
de eficiência energética
Manutenção
dos sistemas.
Rotinas de manutenção
Substituições de componentes
preventivas, corretivas e
do sistema
preditivas (PMOC)
Mão de obra para a
desinstalação do sistema

Disposição
Final

Desinstalação e Remoção
Venda dos materiais recicláveis

Fonte: elaborado pela autora baseado na BS ISO 15686-5, 2014.
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É possível observar no Quadro 6.2 as principais ações a serem tomadas e os
itens de custos envolvidos durante o ciclo de vida de um sistema de climatização.
No Brasil, o projeto, as instalações e a manutenção dos sistemas de
condicionamento do ar estão sob a égide da Portaria do Ministério da Saúde de
número 3523/1998 que fora regulamentada em 2002. Ela considera que a
inadequabilidade do projeto, da instalação e a operação e manutenção precárias dos
sistemas de climatização favorecem a ocorrência e o agravamento de problemas de
saúde de seus usuários. Portanto, as diretrizes para esse tipo de sistema,
regulamentado pela lei brasileira, estão no âmbito da saúde pública.
É importante enfatizar que o não cumprimento da Portaria 3523/1998 do
Ministério da Saúde sujeita o proprietário do edifício, bem como o responsável
técnico, às penalidades da Lei nº 6.437(1977) que trata das infrações à legislação
sanitária federal. Uma das sanções desta lei é a possibilidade do estabelecimento
ser interditado parcial ou totalmente ou ter seu alvará de funcionamento cancelado.

6.1.3.1.

Estágio 1: Projeto, instalação e os custos iniciais de um sistema

de climatização.
Um bom projeto de sistema de climatização deve prover ao
ambiente: conforto térmico, qualidade do ar interno (QAI) e controle de
ruído (ASHRAE, 2011). Segundo a NBR 16401-1(2008), acresce-se a
esses: controle das vibrações e prevenção contra incêndio.
Para garantir o conforto térmico, o projetista deverá ter
conhecimento dos ganhos de calor interno gerado pelo tipo de atividade,
quantidade de equipamentos, luminárias e pessoas presentes no
ambiente e também a transmissão de calor através das superfícies de
contato entre o ambiente interno e externo.

A NBR 16401-1(2008)

apresenta tabelas e referências para a determinação das cargas de calor
das fontes internas e da envoltória da edificação. O cálculo para
determinação da carga térmica, exceto para sistemas muito simples, é
inviável sem auxílio de um programa de computador. A NBR 16401-1
indica os programas livres publicados pelo Departamento de Energia dos
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Estados Unidos, ou programas desenvolvidos e registrados pelos
principais fabricantes de equipamentos.
É por meio da renovação do ar interno por ar externo e, pela
filtragem de todo o ar insuflado, que o sistema de ar condicionado
controla a qualidade do ar. Assim, o projetista deve estipular a vazão
mínima de ar exterior que deverá suprir o sistema, posicionando e
dimensionando dispositivos ou estabelecendo meios no projeto que
garantam a captação do ar necessária para a renovação. Também, é
dever do profissional, selecionar o tipo de filtragem. Para isso, deverão
ser considerado os poluentes biológicos, físicos e químicos esperados
nas condições normais de uso e de ocupação dos ambientes a serem
condicionados. A NBR 16401-3 (2008) define as vazões mínimas de ar
exterior para ventilação, os níveis mínimos de filtragem do ar e os
requisitos técnicos dos sistemas e componentes relativos a qualidade do
ar para edifícios brasileiros.
Os níveis de ruídos devem ser controlados no ambiente interno,
na vizinhança da edificação e na sala de máquina dos sistemas. No Brasil
existem normas técnicas e regulamentadoras que definem os limites
máximos desses ruídos. Para ruídos internos devem ser limitado aos
níveis máximos indicados pela NBR 10152(1987), para a vizinhança a
NBR 10151(2000) estabelece esses limites e quanto ao ruído na sala de
máquina, deve-se obedecer ao nível de ruído estipulado pela NR-15 do
Ministério do Trabalho. Cabe ao projetista indicar equipamentos que
respeitam esses ruídos, prever a necessidade de instalá-los em casas de
máquinas - quando o nível do ruído interno for extrapolado - e especificar
materiais isolantes que reduzem a transmissão dos ruídos para o interior
e/ou exterior do ambiente condicionado.
O projeto do sistema de ar condicionado deve ainda prever o
controle das vibrações dos equipamentos, dutos e tubulações de modo a
limitar sua transmissão para a edificação. Para isso, devem ser indicados
materiais e elementos para o amortecimento das trepidações do sistema.
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As redes de dutos dos sistemas de condicionamento de ar têm o
potencial de conduzir fumaça, gases tóxicos e propagar o fogo. Devido a
isso, a NBR 16401-1 exige que medidas de segurança contra incêndio
sejam consideradas no projeto de condicionamento do ar.

Este deve

estar compatibilizado com as necessidades relativas ao sistema de
proteção contra incêndio, considerando as interferências intrínsecas a
movimentação do ar. Ou seja, em caso de incêndio, todo equipamento
que promova a movimentação do ar em condições que desfavoreçam o
acesso das pessoas as rotas de fuga deve ser desativado. Já,
equipamentos que operam dentro das rotas, devem ser mantidos ou
ativados devendo ser alimentados pela mesma fonte de energia dos
sistemas de segurança. Os materiais empregados na fabricação dos
dutos, isolamento térmicos e acústicos, selagem e vedação devem
apresentar índices aceitáveis de propagação superficial de chamas e
densidade ótica, indicados na NBR 9442 e em conformidade com a ASTM
E 662-06.
Vale ressaltar que a NBR 16401-1(2008) recomenda que o
sistema de climatização seja suprido por energia advinda de um quadro
geral de distribuição específico. Este quadro deve ser provido de pontos
que permitam instalação de dispositivos de medição. Assim, é possível
medir e monitorar o consumo de energia elétrica desse sistema.
A instalação do sistema de ar condicionado deve ser feita por
equipe especializada e ser acompanhada pela fiscalização de um
responsável técnico. Geralmente, alguns sistemas necessitam, para sua
adaptação, adequação prévia da estrutura do edifício, o que exige obras
de construção civil. Durante a instalação do sistema, requisitos e
procedimentos devem ser atendidos para melhoria dos padrões higiênicos
e conformidade com a Portaria do Ministério da Saúde 3523/1998. A NBR
15848(2010) estipula que:
 Os materiais de construção dos dutos devem ser limpos
antes da sua instalação;
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 As aberturas das redes de dutos de ar devem ser
tamponadas por plásticos ou outro material;
 As aberturas dos equipamentos de condicionamento
devem ser protegidas durante a fase de estocagem,
transporte e instalação;
 As casas de máquinas devem ser limpas antes de
receber os equipamentos, a fim de eliminar possíveis
contaminação dos equipamentos;
 A instalação das unidades do sistema deve seguir as
recomendações da NBR 16401-3 ou do fabricante quanto
as distâncias e espaços mínimos necessários para
manutenção e limpeza.
O custo de projeto de um sistema de climatização geralmente é
estipulado por: metragem quadrada do ambiente a ser condicionado, por
prancha desenhada ou por TR (tonelada de refrigeração) e não considera
a tipologia do sistema.
Já o custo de instalação é determinado pelo preço de mercado
dos equipamentos e componentes do sistema, acrescido o valor da mão
de obra. Há grande variação de valores entre um sistema e outro devido
à tecnologia empregada, à necessidade ou não de adequação da
estrutura do edifício e à especificidade da mão de obra exigida.

6.1.3.2.

Estágio 2: Operação, manutenção e os custos durante o uso do

sistema de climatização

Durante a vida útil de um edifício, vários de seus componentes
chegam ao fim de sua vida e devem ser substituídos. Assim, acontece
com o sistema de climatização.
A vida útil mínima e superior prevista pela NBR 15575(2013)
para sistemas de condicionamento de ar variam entre 8 (mínima) e 12
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(superior) anos. Já para a ASHRAE (2011) um equipamento de ar
condicionado de expansão direta tem uma média de vida útil de 24 anos.
Essa estimativa se baseia no projeto TRP-1237 da ASHRAE que
coleta dados online de diversos equipamentos de condicionamento de ar
de edifícios norte americanos. Esses dados se referem à vida útil e ao
custo de manutenção dos sistemas instalados nesses edifícios.
O usuário desse aplicativo é encorajado a contribuir com o
banco de dados inserindo informações a respeito da vida útil e dos custos
de manutenção de seu próprio sistema de climatização. Assim, ele
contribui com a estatística dos dados e promove a expansão dessa
ferramenta. A consulta ao banco de dados e a inserção de dados são
ferramentas

livres,

disponíveis

no

site

da

ASHRAE

(www.ashrae.org/database).
 Manutenção dos sistemas de climatização
Rotinas de manutenção contribuem para que a vida útil dos
equipamentos seja atingida. Porém, não é somente esta a contribuição
que atividades de manutenção provêm aos sistemas de climatização.
Essas tarefas também são essenciais para a garantia de padrões
higiênicos mínimos nas suas instalações.
Entre as medidas aprovadas na Portaria do Ministério da Saúde
de número 3523/1998, procedimentos de verificação visual do estado de
limpeza, remoção de sujidades por métodos físicos, prevenção da
degradação e manutenção do desempenho de todos os componentes dos
sistemas de climatização são estabelecidos.
É exigido também que edifícios com sistemas de climatização
com capacidade acima de 5TRs deverão manter um responsável técnico
com a atribuição de implantar, garantir a aplicação, manter disponível e
divulgar os procedimentos do Plano de Manutenção, Operação e Controle
(PMOC) do sistema e seus componentes. O Anexo A apresenta o PMOC
do sistema de condicionamento de ar instalado do edifício estudado no
caso prático.
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Neste plano é detalhado:
•

Identificação do estabelecimento;

•

Descrição das ações a serem implementadas;

•

Periodicidade dessas ações;

•

Recomendações em caso de falha do equipamento.

É em conformidade com a NBR 13971:1997 que o técnico,
responsável pelo PMOC, programará as atividades e a periodicidade das
manutenções dos componentes e sistemas de climatização do edifício.
Segundo a norma brasileira, as atividades de uma manutenção
programada para um sistema de condicionamento de ar são classificadas
em dois tipos: as preventivas e as preditivas.
São exemplos de atividades de uma manutenção preventiva
deste tipo de sistema predial:
•

Verificar a existência de agentes que possam prejudicar a
troca térmica;

•

Limpar o sistema de drenagem.

Já exemplos de manutenção preditiva são:
•

Substituições dos filtros de ar, quando necessário;

•

Eliminação dos focos de corrosão, quando observados.

As tarefas programadas são realizadas por técnicos qualificados.
A contratação desses serviços geralmente é por equipes volantes ou fixas
(residentes), dependendo do tamanho do sistema.
Os custos dessas equipes são estimados por:
•

Hora-Homem (HH), identificando quantas horas e a
quantidade de profissionais que serão necessários para a
realização das tarefas;
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•

Pela carga térmica do sistema (TR), o banco de dados de
preços anuais de manutenção, disponibilizado pela
ASHRAE, é por TR;

•

Por equipamentos, identificando quais os tipos de
equipamentos e a quantidade deles instalada.

Nas três medidas a tipologia do sistema influencia no valor final
estimado.
 Operação dos sistemas de climatização
Para prover o conforto térmico e a qualidade do ar interna
durante o uso do sistema de climatização, o compressor de ar não
funciona o tempo todo na sua potência máxima. Quando a temperatura
interna atinge a temperatura programada no termostato, o funcionamento
deste componente é desligado ou reduzido (nos casos de sistemas multi
split VRF). Isso faz com que a potência elétrica requerida para o pleno
funcionamento do sistema seja um pouco menor que a potência indicada
pelos fabricantes no manual técnico dos equipamentos.
É comum no mercado, instaladores e fornecedores de
equipamentos condicionadores indicarem o coeficiente de 70% da
potência elétrica como a demanda de consumo elétrico. As tabelas do
INMETRO de eficiência energética de equipamentos de ar condicionado,
apresentam essa mesma proporção quando indica o consumo elétrico dos
equipamentos. Em nota, é explicado que tal determinação do consumo
elétrico tem como base os resultados do ciclo normalizado pelo
INMETRO.
O Quadro 6.3 indica dados referentes ao consumo elétrico de
três equipamentos de ar condicionado tipo Split Piso-Teto, extraídos da
Tabela: “Eficiência energética - condicionadores de ar split piso-teto com
rotação fixa monofásicos - critérios 2013” do INMETRO. Esta tabela está
disponível para consulta pública no site: www.inmetro.gov.br (consultado
em 13/07/2014).
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Quadro 6.3 – Dados energéticos de equipamentos de ar condicionado

Capacidade de
Potência Eficiência
refrigeração
Elétrica Energética
(Btu/h)
(W)
(W/W)
Btu/h
W
36000 10548
3800
2,78
48000 14064
4511
2,91
54000 15822
5337
2,76

Modelo
X
Y
Z

Consumo
de energia
(kWh/mês)
79,8
94,7
112,1

Quadro 6.3 – Dados energéticos de equipamentos de ar condicionado
Fonte: INMETRO, 2013.

Tendo como exemplo o modelo X (Quadro 6.3), observa-se nas
informações indicadas pelo INMETRO que o consumo elétrico mensal
deste equipamento é 79.800W (79,8kW x 1000) o que equivale a
aproximadamente 70% da sua potência elétrica mensal de 114.000W
(3.800 x 30).
A eficiência energética indicada no Quadro 6.3 se trata do COP
(coeficiente de performance) que é a razão entre a capacidade de
refrigeração e a potência elétrica dos equipamentos. Esse coeficiente é
utilizado como indicador de eficiência energética. Através dele também é
possível obter a potência elétrica quando não indicada.
Outra maneira mais precisa de prever o consumo elétrico de um
sistema de climatização é através de softwares específicos como: Energy
Plus, Equest e o Trace 700. O cálculo é baseado na modelagem da
edificação devendo ser inseridos dados a respeito da envoltória e do tipo
de ocupação da edificação, do tempo de uso do ar condicionado e da
tipologia dos componentes do sistema. Apesar de serem aplicativos de
fácil acesso, disponíveis pela internet, sua utilização exige conhecimentos
específicos do usuário. Devido a complexidade de tais softwares, existem
empresas especializadas na sua utilização.
Para estimar o custo de operação de um sistema de
condicionamento do ar é necessário ter informações a respeito:
•

Consumo elétrico do sistema em Watts (W);

•

Previsão do número de horas que os equipamentos
ficarão ligados por dia;
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•

Previsão

do

número

de

dias

por

mês

que

os

equipamentos estarão em pleno funcionamento;
•

Custo do quilowatt/hora no imóvel onde o sistema vai ser
instalado.

6.1.3.3.

Estágio 3: Fim do ciclo e custo com a desmontagem do sistema

de climatização

Quando o ciclo de vida de um sistema de ar condicionado chega
ao fim, seja por obsolescência ou degradação física, ele deve ser
desmontado. Seus componentes podem ser vendidos como sucata ou, se
ainda apresentarem condições de uso, serem reutilizados em outros
sistemas.
A estimativa dos custos com a desmontagem deste sistema
geralmente é obtida através do valor da mão de obra, variando de acordo
com o tipo e quantidade de equipamentos a serem desinstalados.
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6.2. O edifício objeto de estudo

A edificação, objeto deste estudo, tem quatorze anos de vida e, há doze anos,
a instituição financeira a aluga como sua sede comercial. O contrato de aluguel se
finda a cada cinco anos, portanto o contrato já foi renovado por duas vezes.
A agência está implantada na cidade de São Paulo, mais precisamente dentro
do campus universitário da Universidade de São Paulo. O edifício é constituído por
dois pavimentos acima do nível do terreno. Possui área construída de 586 m2,
composta

por:

Plataforma

de

atendimento,

Sala

de

Reunião,

Sala

de

Autoatendimento, Corredor de Abastecimento, Área de Suporte, Sala de apoio,
Tesouraria, Bateria de Caixas, Copa e Sanitários. Em 2002, a edificação passou por
reforma para adequação ao padrão do banco e, desde então, não houve nenhuma
modificação de grande montante.
As obras de reforma da agência, assim como a instalação de equipamentos entre eles o sistema de climatização – foram adquiridos por processo de licitação
pública e, portanto, seus custos iniciais (instalação e construção) foram baseados no
menor preço proposto pela licitação.
O sistema de climatização, instalado em 2002, (os respectivos projetos
encontram-se no Anexo B deste trabalho) tem denominação de mercado de “Rooftop Splitado” que é um sistema do tipo Split por apresentar a unidade evaporadora e
o condensador separados. Os equipamentos de condicionamento de ar instalados,
as áreas a qual se destina o ar resfriado por cada máquina e a carga térmica de
cada uma delas são apresentados no quadro 6.4.
Quadro 6.4: Equipamentos de climatização instalados

Equipamentos e Carga Térmica
Roof Top 7,5 TR

Roof Top 20TR

Roof Top 10TR
Capacidade Térmica Total: 37,5TR
Fonte: Elaborado pela autora (2014)

Área que recebem o ar resfriado
Tesouraria
Bateria de Caixas
Plataforma de Atendimento
Sala de Reunião
Suporte
Sala de Apoio
Sala de Autoatendimento
Abastecimento
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O custo de aquisição e instalação do sistema de climatização, na época (2002),
foi equivalente a 14% do valor global da obra. A Figura 6.11 ilustra os percentuais
referentes a cada item orçamentário da reforma em relação ao custo total da obra.
Observa-se que o sistema de ar condicionado foi o segundo item mais oneroso na
obra de reforma da agência.
Figura 6.11 – Percentual de incidência dos custos de cada grupo de serviço em relação a
valor total da obra executada na agência em 2002.

Percentual do custo de cada grupo de serviços em relação ao
custo total da reforma da agência em 2002
16,00%

14,94%

14,21%

14,00%

12,67%

12,00%

10,58%
9,69%

10,00%

10,19%

8,00%
6,00%

5,67%
5,02%
4,11%

4,00%

3,11%

3,31%

2,88%

2,00%

1,60%

2,03%

0,00%

Fonte: Elaborado pela autora (2013).

A manutenção do ar condicionado é feita por empresa especializada. Esta
realiza suas rotinas de manutenção de acordo com o PMOC apresentado no Anexo
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A desta dissertação. Existem rotinas mensais, semestrais e anuais que devem ser
cumpridas.
A empresa mantenedora possui contrato com a instituição por dois anos. A
última licitação ocorreu em 2013. O preço acordado é mensal e os custos de
manutenção foram calculados em 2013 (tabela do edital está no Anexo C),
considerando:
 Tempo médio de deslocamento na região (H) – 1,5h.
 Custo mão de obra manutenção – R$72,00 por Hora.
 Custo fixo mensal referente às despesas diversas (ferramenta,
uniforme, carro/condução, refeição) – R$ 103,00.
 Custos estimados de manutenção preventiva e corretiva (material) – R$
2,53 por mês.
 BDI – 25%.
O tempo gasto mensalmente com a manutenção de cada equipamento é
estimado, pela instituição, por tipologia, conforme Quadro 6.5:
Quadro 6.5: Tempo médio de manutenção mensal por equipamento

Equipamento
Split/Self ar – 1 compressor
Split/Self ar – 2 compressores
Split/Self ar – 3 compressores
Split-Self água – 1 compressor
Split/Self água – 2 compressores
Bomba
Fancoil
Split
Ar de Janela
Exaustor
Torre
Chiller

Tempo médio de manutenção mensal (h)
0,8
1,0
1,1
1,0
1,1
0,3
0,75
0,75
0,5
0,25
2,0
6,0

Fonte: elaborado pela autora (2014)

Acrescenta-se ao tempo de manutenção o tempo gasto com deslocamento na
região da agência, estipulado em 1,5h.
Assim, considerando que a agência possui 2 Splits com 1 compressor e 1 Split
com 2 compressores, o tempo médio de manutenção será de 1,6 (Split 1 comp - 0,8
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x 2unidades) mais 1,0 (1 unidade de Split 2 comp.), acrescido de 1,5h. Totalizando
4,1h de tempo gasto mensalmente.
Multiplica-se o valor de R$72,00 ao total de hora, 4,1h. Obtem-se R$295,20.
Deste valor, somam-se os valores fixos mensais e o custo com o material, estimados
em R$103,00 e R$2,53 respectivamente. Daí aplica-se o BDI de 25%. Chegando
enfim, ao valor total mensal com a manutenção do sistema de condicionamento de
ar da agência, que é de R$ 500,91. Esse valor será pago mensalmente até findar o
contrato em 2015.

6.2.1. Coleta de dados nos registros históricos da instituição.

A instituição bancária possui sistemas e aplicativos internos nos quais as
agências registram os pagamentos efetuados, gerando registros históricos dos
gastos que esta teve com as agências ao longo de vários anos. Através destes
registros foi possível levantar informações para descrever o custo de utilização do
edifício da agência estudada.
Primeiramente, os gastos gerais da agência foram apurados, limitados entre os
anos 2007 e 2012. Esses gastos gerais significam o quanto a instituição
disponibilizou, em termos monetários, para a agência se manter funcionando. Esses
montantes foram classificados em cinco categorias (Quadro 6.6), para identificar
quais destes eram referentes a dispêndios com o edifício.
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Quadro 6.6 – Categoria de despesas da agência.

Categoria

Exemplos de despesas
CONTA DE AGUA
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
ALUGUEL
LIMPEZA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO
TAXA VISTORIA POLÍCIA FEDERAL - PLANOS DE SEGURANCA

Edifício

MANUT. CORRETIVA INSTAL ELETROHIDROSANITÁRIAS
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS PREDIAIS
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO-BREAKS
MANUTENÇÃO CORRETIVA PORTAS GIRATÓRIAS
MUNICIPAL LICENÇA/ALVARÁ PARA FUNCIONAMENTO
DEDETIZAÇÃO
MANUT. PREV/CORR. EM CIRCUITO FECHADO DE TV
JARDINAGEM
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Suprimentos

MATERIAL NÃO PERMANENTE
CAFÉ/LANCHE P/FUNCINÁRIOS
CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES
LOCAÇÃO DE ALARME
RELACIONAMENTO PÙBLICO SOCIAL
RECARGA DE EXTINTORES
CONSERVAÇÃO E REPAROS DE MOBILIÁRIO
OUT DESP ADMINISTATIVAS ESPECÍFICAS A ATIVIDADE DA EMPRESA
LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS - TELEFONIA CONVENCIONAL
LIGAÇÕES URBANAS E INTERURBANAS - TELEFONIA CELULAR
TRANSPORTE DE NUMERÁRIO - EMPRESAS ESPECIALIZADAS
TRANSPORTE TÁXI
DESPESAS DE REPROGRAFIA
TRANSPORTE – PEDÁGIO

Serviços
contratados

SERV TERC-COB. EXTRAJUDICIAL DÍVIDAS - EMPRESAS CONTRATADAS
MANUTENÇÃO DE COFRE
TERCEIROS- DIVULGACAO COMERCIAL TELEFONE - EMPR. CONTRATADA
POSTAGEM SIMPLES DE CORRESPONDÊNCIA – ECT
DESPESAS CARTORÁRIAS
ECT - SEDEX/ENTREGA DE ENCOMENDAS
RELACIONAMENTO INTERNO
ESTACIONAMENTO ROTATIVO
PASSAGENS AÉREAS
PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS
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REMUNERAÇÃO FUNCIONÁRIOS
REMUNERAÇÃO TELEFONISTAS
VIGILÂNCIA
REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Benefícios e
Salários

PROGRAMA ADOLESCENTE TRABALHADOR
TREIN EXTERNO ADOLESCENTE TRABALHADOR - INFORMÁTICA
PROG EXTR APRIM PROFIS - TREINAMENTOS COMPRADOS MERCADO
PROGR EXTR APRIM PROFIS - MENSALIDADES ESCOLARES
PROG EXTR APRIM PROFIS - AQUIS LIVROS/MATER DIDÁTICOS
CESTA ALIMENTAÇÃO
VALE-TRANSPORTE
HONORÁRIO ADVOGADO CONTRATADO

Custas
Judiciais

DEMANDAS TRABALHISTAS
DEMANDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DEMANDAS CÍVEIS
MULTAS

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Verificou-se que os dispêndios com o edifício durante esses cinco anos (20072012) representaram 22,23% dos gastos gerais da agência, conforme a Figura 6.12.
demonstra:
Figura 6.12 – Percentual de cada categoria de custos orçamentário em relação ao gasto
geral da instituição com a agência durante 2007 até 2012.

3,43%
EDIFÍCIO

22,23%

SUPRIMENTOS

3,66%

39,96%

SERVIÇOS CONTRATADOS
BENEFÍCIOS E SALARIOS

30,83%

CUSTAS JUDICIAIS

Fonte: Elaborada pela autora (2013).

Os custos com o edifício representam a terceira categoria de despesa mais
onerosa da instituição com a agência.
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Após aferir a parcela dos gastos correspondente ao valor desembolsado para
as despesas com o edifício, buscou-se distinguir, dentre elas, o montante referente à
manutenção predial e o montante referente à operação do edifício.
A Figura 6.13 aponta a porcentagem de cada tipo de despesa com edifício em
relação a gasto da empresa com o imóvel da agência, classificadas em: operacional,
de manutenção e aluguel. A despesa operacional com o aluguel, de grande
montante numerário, foi distinguida das outras despesas operacionais para que a
comparação entre as despesas operacionais e de manutenção fosse mais
proporcional e de fácil interpretação.
Figura 6.13 – Percentual de cada tipo de despesa da instituição com a agência durante
2007 até 2012.

16,34%

OPERAÇÃO
MANUTENCAO

51,76%
31,90%

ALUGUEL

Fonte: Elaborada pela autora (2013).

Os gastos com a manutenção do edifício representam aproximadamente 32%
dos dispêndios da agência com o edifício.
Os gastos de operação da agência corresponderam a 16,34% das despesas da
agência com o edifício durante o período de coleta dos dados. Dentre esses gastos
é válido distinguir a despesa referente ao consumo de energia elétrica. Abaixo a
Figura 6.14 ilustra essa distinção:
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Figura 6.14 – Distinção, dentre o percentual referente a despesa operacional, dos gastos
com energia elétrica.

3,11%
13,23%

OPERACIONAL - ENERGIA
ELETRICA
OPERACIONAL - OUTROS

51,76%

MANUTENCAO

31,90%
ALUGUEL

Fonte: Elaborada pela autora (2013).

Com isso é possível notar que a fatia referente ao custo com energia elétrica
corresponde a 80% das despesas operacionais do edifício que a agência teve que
disponibilizar durante os cinco anos. A Figura 6.15 demonstra o supracitado:
Figura 6.15 – Despesas operacionais durante os anos de 2007 a 2012.

19,03%
CUSTO DA ENERGIA
ELÉTRICA

80,97%

OUTROS CUSTOS
OPERACIONAIS

Fonte: Elaborada pela autora (2013).

Da maneira como o consumo elétrico foi registrado – apenas o valor pago
mensal – não é possível coletar os dados referentes a cada sistema consumidor de
eletricidade individualmente. O consumo elétrico referente a alguns sistemas tem
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potencial de medição individualizada. Como é o caso de sistema de climatização que
é alimentado por um quadro de energia especifico.
Diferentemente das despesas de manutenção que são especificamente
registradas, tornando acessíveis os dados de custos referentes a elas. Assim, na
coleta de dados foi possível também identificar os gastos referentes a porcentagem
relativa ao custo de manutenção com o sistema de climatização. Assim, foi elaborada
a Figura 6.16, mostrando os referidos percentuais.
Figura 6.16 – Distinção dos gastos com manutenção do sistema de climatização dentre o
percentual referente a despesa de manutenção do edifício durante os anos de 2007 a 2012.

OPERAÇÃO

16,34%

3,14%
CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA AC - R$ 34.473,19

51,76%
28,76%

OUTROS CUSTOS DE
MANUTENÇÃO DO EDIFICIO
ALUGUEL

Fonte: Elaborada pela autora (2013).

A fatia correspondente aos gastos com a manutenção do sistema de
climatização corresponde a quase 10% perante aos custos totais de manutenção da
edificação. Essa relação é apresentada na Figura 6.17:
Figura 6.17 – Despesas com a manutenção do edifício durante os anos de 2007 a 2012.

9,83%

CUSTOS DE MANUTENÇÃO DO
SISTEMA AC - R$34.473,19

90,17%

Fonte: Elaborada pela autora (2013).

OUTROS CUSTOS DE MANUTENÇÃO
DO EDIFICIO

96

6.3. Aplicação do método ACCV para a escolha entre alternativas.

Tendo

conhecimento

das

características

específicas

de

sistemas

de

condicionamento de ar, do edifício e do sistema instalado do caso prático, aplica-se
o método ACCV seguindo o passo-a-passo apresentado no Capitulo 4.

 Passo 1: Estabelecer objetivos
O objetivo da aplicação do método é identificar entre três alternativas de
sistemas de climatização qual é a mais viável economicamente, considerando seus
custos ao longo dos 5 anos (prazo do contrato de aluguel do edifício).

 Passo 2: Identificar alternativas
O sistema de climatização instalado na agência, Split Roof Top, será uma das
alternativas. Para a identificação das outras duas alternativas, foi necessário
consulta à profissional especializado na área de projetos de refrigeração.
O projetista determinou a carga térmica do ambiente de 37,98 TR ou 47,47Hp
(0,8TR = 1Hp). Isso ocorreu, somente após: análise das dimensões e forma do
edifício (2 pavimentos, totalizando 586m2); verificação da orientação do edifício
(fachada principal - SO); consideração da área de vidro (120,72m2) e; cargas
internas (janelas expostas ao sol – 107,51m2, pessoas sentadas – 146, taxa de
iluminação - 30W/m2 e equipamentos – 16W/m2); e com o auxílio de um programa
de

computador

desenvolvido

por

um

fabricante

de

equipamentos

de

condicionamento de ar. Daí, o profissional identificou possíveis equipamentos e
arranjos de sistema que atendam a essa carga térmica, garantindo o conforto
térmico dos ocupantes e a qualidade interna do ar do edifício. Para a seleção das
alternativas também foi observada a existência dos mesmos modelos de
equipamentos instalados em outras dependências da instituição.
Assim, os sistemas selecionados para esse estudo foram do tipo Split: Roof
Top (já instalado), Mini Splits e Sistema MultiSplit VRF. Os critérios adotados estão
relacionados no Quadro 6.7.
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Quadro 6.7: Critérios adotados para a escolha das alternativas.
Tipos de Sistemas
Mini
Critérios de Escolha
Splits
Quanto ao tratamento do
●
ar
Resfriamento
Porte médio (agências
Quanto ao tamanho do
bancárias, escritórios,
●
local a refrigerar
escolas, supermercados,
igrejas)
Quanto ao tipo de material Gás refrigerante
●
usado na evaporação
Quanto ao tipo de
expansão da condensação
Quanto ao conforto
ambiental
Quanto a infraestrutura
necessária

Ar

Ruído Externo
Variação térmica
Facilidade na instalação
Flexibilidade para
ampliação do sistema
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
Também houve interesse em indicar o Sistema

Split Systems
Roof Top
(instalado)

VRF

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●

●
●

●

●

●

●
●

Multi Split VRF por seus

equipamentos consumirem menos energia durante o seu uso em comparação com
os demais. Essa característica proporciona economia no custo de operação do
sistema.
Os Quadros 6.8, 6.9 e 6.10 identificam as três alternativas para o sistema de
climatização e seus principais equipamentos. No Anexo D é possível verificar os
modelos de equipamentos selecionados e a planilha de cálculo.
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Quadro 6.8 – Principais equipamentos do Sistema 1.
Sistema 1: Roof Top
Ambiente
Tesouraria
Bateria de Caixa
Plataforma de
Atendimento
Sala de Reunião
Suporte
Sala de Apoio
Sala de
Autoatendimento
Abastecimento

Equipamentos
Split Horizontal (montagem
ao tempo) - 7,5TR

Split Horizontal (montagem
ao tempo) - 20TR

Split Horizontal (montagem
ao tempo) - 10TR

Qtde

Consumo elétrico
(kWh/mês) *

01

01

837,06

01

* Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1hora por dia por mês, é obtido
com base na potência mediana por hora/mês (30 dias), no ciclo refrigeração com atenuação de
30%.

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
Quadro 6.9 – Principais equipamentos do Sistema 2.
Sistema 2: MultiSplit VRF
Equipamentos
Ambiente
Evaporadora
Condensadora
01 Un.
Tesouraria
Evaporadora Tipo
Cassete, 1hp
2 Un. Evaporadora
Bateria de Caixa
Piso Teto, 2,5hp
01 Un.
Condensador a Ar,
Sala de Reunião
Evaporadora Tipo
8hp
Cassete, 1,5hp
02 Un.
Suporte
Evaporadora Piso
Teto, 2,5hp
01 Un.
Sala de Apoio
Evaporadora Tipo
Cassete,1hp
08 Un.
Plataforma de
Condensadora Ar,
Evaporadora Piso
Atendimento
20hp.
Teto, 2,5hp
05 Un.
Sala de
Evaporadora Piso
Autoatendimento
Teto, 2,5hp
Condensador a Ar,
12hp
01 Un.
Abastecimento
Evaporadora Piso
Teto, 1,5hp

Qtde

Consumo elétrico
(kWh/mês) *

02

638,57

01

01

* Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1hora por dia por mês, é obtido com
base na potência mediana por hora/mês (30 dias), no ciclo refrigeração com atenuação de 30%.

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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Quadro 6.10 – Principais equipamentos do Sistema 3.

Sistema 3: Mini Splits
Ambiente

Equipamento

Tesouraria
Bateria de Caixa
Plataforma de
Atendimento
Sala de Reunião
Suporte
Sala de Apoio
Sala de
Autoatendimento
Abastecimento

Evap. Piso Teto/Cond. Axial Vertical,
1,5TR
Evap. Piso Teto/Cond. Axial Vertical,
1,5TR
Evap. Cassete/Cond. Axial Vertical,
2TR
Evap. Piso Teto/Cond. Axial Vertical,
1,5TR
Evap. Cassete/Cond. Axial Vertical,
2TR
Evap. Piso Teto/Cond. Axial Vertical,
1,5TR
Evap. Piso Teto/Cond. Axial Vertical,
1,5TR
Evap. Cassete/Cond. Axial Vertical,
2TR

Consumo
QTDE elétrico
(kWh/mês)*
01
03
06
01

1017,27

02
01
06
02

* Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1hora por dia por mês, é
obtido com base na potência mediana por hora/mês (30 dias), no ciclo refrigeração com
atenuação de 30%.
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

 Passo 3: Estabelecer parâmetros comuns para a análise econômica das
alternativas
Os parâmetros comuns considerados para as três alternativas são:
•

Taxa de atualização: 12,23% a.a., considerando taxa de juros (i) =
6,32% a.a. (Caderneta de Poupança de 2013) e taxa de inflação (f) =
5,56% a.a. (Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC de 2013).
Tem-se que iatual = i + f + if = 0,0632 + 0,0556 + 0,0035 = 0,1223.

•

Período de estudo: 5 anos, prazo do contrato de aluguel.

•

Data-base: 2014.
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 Passo 4: Estimar todos os custos referentes a cada alternativa.
Os custos de instalação, manutenção e desmontagem das três alternativas
propostas foram coletados no mercado, através de consultas a no mínimo três
fornecedores distintos.
•

Custo de projeto – 04 escritórios de projeto especialista em sistemas de
condicionamento de ar;

•

Custos de aquisição – 02 fornecedores porte médio e 01 multinacional;

•

Custo de manutenção – 01 multinacional e 03 mantenedoras de porte
pequeno;

•

Custo de desinstalação – 01 multinacional e 02 empresas de porte
médio;

Geralmente as empresas que fazem a instalação dos sistemas, também
promovem a desmontagem deste.

•

Custos Iniciais
Para a estimativa de custo de projeto, apenas a metragem ou TR da

agência foram utilizadas pelos escritórios consultados e os referidos valores
independiam da tipologia de cada sistema. Com isso, os custos de projetos
foram estimados iguais para os três sistemas propostos.
O quadro 6.11 apresenta os valores orçados pelos escritórios
consultados e a média considerada como custo de projeto, iguais para os
três sistemas.
Quadro 6.11: Custo médio de projeto para os três sistemas

Escritório 1
R$ 8.000,00

Escritório 2
R$ 5.000,00

Fonte: Pesquisa de mercado, 2014.

Escritório 3
R$ 4.000,00

Escritório 4
R$ 5.000,00

Custo Médio
Projeto para
as três
alternativas
R$ 5.500,00
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Quanto aos custos de instalação destes sistemas, estes foram
estimados

considerando

a

média

dos

valores

orçados

pelas

03

fornecedoras consultadas (Quadro 6.12).
Quadro 6.12: Custo médio de instalação dos três sistemas

Alternativas
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

Fornecedora 1

Fornecedora 2

Fornecedora 3

R$ 151.100,00
R$ 408.840,00
R$ 225.200,00

R$ 187.500,00
R$ 380.000,00
R$ 133.000,00

R$ 393.750,00
R$ 593.750,00
R$ 85.250,00

Custo Médio
de Instalação
R$ 244.116,07
R$ 460.863,33
R$ 147.816,67

Fonte: Pesquisa de mercado, 2014.

O Quadro 6.13 consolida a soma dos valores dos custos iniciais (custo
de projeto adicionado o custo de instalação) de cada sistema.
Quadro 6.13: Custo iniciais dos três sistemas

Alternativas
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

Custo de
Projeto
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00

Custo de
Instalação
R$ 244.116,07
R$ 460.863,33
R$ 147.816,67

Custos Iniciais
R$ 249.616,07
R$ 466.363,33
R$ 153.316,67

Fonte: Pesquisa de mercado, 2014.

Nota-se no Quadro 6.13 que entre os custos iniciais pesquisados, o
Sistema 3 apresenta o menor custo.

•

Custos de Operação
Para a estimativa dos custos de operação dos três sistemas, o consumo

elétrico de cada sistema foi determinado a partir dos dados da potência
elétrica dos equipamentos, especificados pelo fabricante, considerando
70% deste valor, conforme INMETRO e orientação de especialista.
O custo da tarifa energética para edifícios comerciais da distribuidora
local em Julho de 2014 é de R$ 0,289 kWh. Com a incidência dos tributos o
custo da energia para o consumidor comercial é R$ 0,383 kWh
A frequência de uso dos equipamentos de condicionadores de ar é 12
horas diárias. O quadro 6.14 apresenta o consumo elétrico em kWh por ano
dos sistemas. No Anexo D é possível verificar a planilha de cálculo.
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Quadro 6.14: Custo anual de operação dos três sistemas

Sistemas
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

Consumo
elétrico
(kWh/mês)
837,06

kW/ano*

Custo Energia
(R$/kWh)

120536,64

0,383

638,57

91953,38

0,383

1017,27

146487,02

0,383

Custo Anual
de Operação
R$ 46.165,53
R$ 35.218,15
R$ 56.104,53

* Considerando uso de 12 horas diárias
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Como esperado, o Sistema 2 é o mais econômico no custo de
operação perante os demais sistemas avaliados.

•

. Custos de Manutenção
A planilha orçamentária da instituição para determinar o custo da

manutenção mensal do sistema de condicionamento de ar de suas sedes
(Anexo C) foi usada somente para a estimativa de custos mensais da
manutenção do sistema 1 e 2. Isso porque, os custos de manutenção do
sistema MultiSplit VRF não são computados na planilha e, por necessitarem
de rotinas de manutenção específicas, seus valores diferem dos outros
sistemas Splits indicados.
Assim, foram solicitados, para três mantenedoras deste sistema,
orçamentos para a manutenção mensal das três alternativas. Com isso,
considerando a média dos valores mensais, é possível estimar os custos
anuais de manutenção dos sistemas conforme apresentados no Quadro
6.15.
Quadro 6.15: Custo anual de manutenção dos três sistemas

Sistemas

Planilha

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Média

Sistema 1
R$500,91
R$491,68
Sistema 2
R$3.590,00
Sistema 3
R$1.751,91 R$2.765,70
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

R$400,00
R$3.000,00
R$2.083,00

R$630,00
R$3.200,00
R$2.500,00

R$505,65
R$3.263,33
R$2.275,15

Custo Médio
Anual de
Manutenção
R$ 6.067,77
R$ 39.160,00
R$ 27.301,83
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Os valores estimados pelas mantenedoras se basearam no custo HH em
cada equipamento. O Sistema VRF em todas as cotações apresentou o
custo HH diferente dos demais sistemas propostos. A justificativa é a
necessidade de profissional com conhecimentos em microeletrônica para
realizar as inspeções técnicas.
O Sistema Roof Top é eleito pelas mantenedoras consultadas o de mais
fácil manutenção.

•

Custos com a desmontagem
Os custos de desmontagem dos equipamentos foram obtidos com as

mesmas empresas instaladoras dos mesmos. O preço unitário foi
apresentado por equipamento. O Quadro 6.16 apresenta o custo médio de
desmontagem dos sistemas.
Quadro 6.16: Custo médio de desmontagem dos três sistemas

Alternativas
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

Empresa 1
R$ 1.200,00
R$ 9.500,00
R$ 8.100,00

Empresa 2
R$ 960,00
R$ 9.570,00
R$ 9.020,00

Empresa 3
R$ 1.500,00
R$ 11.250,00
R$ 11.000,00

Custo Médio
de
Desmontagem
R$ 1.220,00
R$ 10.106,67
R$ 9.373,33

Fonte: Pesquisa de mercado, 2014.

Assim, se conclui o Passo 4 com os seguintes valores (Quadro 6.17):
Quadro 6.17: Custo médio dos três sistemas

Alternativas
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

Custos Iniciais

Custo Anual
de Operação

R$ 249.616,17
R$ 466.363,33
R$ 153.316,67

R$ 46.165,53
R$ 35.218,15
R$ 56.104,53

Fonte: Pesquisa de mercado, 2014.

Custo Anual
de
Manutenção
R$ 6.067,77
R$ 39.160,00
R$ 27.301,83

Custo de
Desmontagem
R$ 1.220,00
R$ 10.106,67
R$ 9.373,33
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 Passo 5: Calcular o VPL de todos os custos de cada alternativa.
Para o cálculo do VPL (Equação 2) dos custos durante os 5 anos de cada
alternativa considera-se os custos envolvidos no ciclo de vida de cada uma
delas(Quadro 6.16) e os parâmetros estabelecidos no Passo 3, onde:
n
i

= 5 anos
= 12,23%

Seguem, no Quadro 6.18, os VPL dos custos estimados durante os próximos 5
anos, descontados ao ano presente (2014):
Quadro 6.18 – VPL dos custos estimados durante os 5 anos de uso dos sistemas.

Alternativas Custos Iniciais
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

R$ 249.616,17
R$ 466.363,33
R$ 153.316,67

Custos de
Operação
Ano 0
R$ 165.472,54
R$ 126.233,51
R$ 201.097,21

Custos de
Manutenção
Ano 0
R$ 21.748,90
R$ 140.362,40
R$ 97.858,80

Custos de
desmontagem
Ano 0
R$ 1.220,00
R$ 10.106,67
R$ 9.373,33

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Os custos iniciais e de desmontagem são determinados conforme estimados,
pois sua cotação ocorre no ano 0. Os custos operacionais e de manutenção são
pagamentos desembolsados anualmente (pagamentos uniformes).
A Figura 6.18 demonstra o desempenho econômico dos três sistemas durante
os 5 anos considerados para o estudo.
Figura 6.18: Custos do ciclo de vida de cada sistema no ano 0.
Custos do Ciclo de Vida de Cada Sistema no ano 0
R$ 500.000,00
R$ 400.000,00
Sistema 1

R$ 300.000,00

Sistema 2

R$ 200.000,00

Sistema 3

R$ 100.000,00

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Custo Final
Ano0

Custos
Operação/
Manutenção
Ano 0

Custos
Iniciais

R$ 0,00
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Observa-se na Figura 6.18 que em uma tomada de decisão baseada nos
custos iniciais dos sistemas, o Sistema 03 apresenta a opção de maior vantagem
econômica. Porém, seus custos durante a fase de uso são superiores aos demais
sistemas. E isto pode significar uma desvantagem quando se compara as
alternativas considerando seus custos durante todo seu ciclo de vida

 Passo 6 e Passo 7: Aplicar o CCV e identificar a alternativa com menor
indicador.
Nesta etapa somam-se todos os custos do ano 0 e encontra-se o CCV das
alternativas. Daí conclui-se (Quadro 6.19):
Quadro 6.19 – CVV dos sistemas.

Alternativas
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

CCV
R$ 438.057,61
R$ 743.065,91
R$ 461.646,00

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

O Sistema 1 é a alternativa mais viável economicamente do ponto de vista da
ACCV.
Assim, com o resultado da aplicação do método, fica claro que no caso
estudado: a princípio, quando se considera apenas o custo de aquisição do sistema
de condicionamento de ar, a escolha pelo Sistema 3 se apresenta como a alternativa
mais vantajosa em termos econômicos, porém, quando se faz uma análise dos
custos das alternativas durante os próximos 5 anos, o Sistema 1 passa a ser a
alternativa escolhida.
Portanto, uma tomada de decisão que, se considera, além dos custos iniciais,
também os custos durante o uso e a desmontagem de um sistema de climatização,
pode apresentar resultado diferente de uma escolha baseada apenas nos custos de
instalação destes sistemas.

106

7 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE E DISCUSSÃO DAS DIFICULDADES DE
APLICAÇÃO DO MÉTODO ACCV
Ao longo do caso prático, estudado no Capítulo 6, inúmeras dificuldades na
aplicação foram somadas aos entraves do método ACCV. Quadro 7.1 lista as
principais dificuldades encontradas e identifica os entraves da aplicação do método
correspondente. Assim, propõe-se discutir tais dificuldades e entraves, e, através de
técnica Análise de Sensibilidade, avaliar cenários de possíveis impactos de alguma
delas no resultado da análise.
Quadro 7.1 – Dificuldades da aplicação da ACCV no caso estudado.(continua).

Passos da ACCV

Passo 1: Definir
objetivos

Entraves

Interesse Construtor
e/ou Usuário
Informações Fiáveis

Passo 2: Identificar
alternativas

Informações Fiáveis
Imprevisibilidade

Dificuldades

• Identificar o interesse da empresa na
economia de custos para com o
sistema de climatização.
• Indicar um período de estudo
vantajoso para a instituição.

• Falta de informações técnicas a
respeito das tipologias existentes, da
vida útil dos componentes, da rotina
de manutenção praticada, da
qualidade de projeto, da operação e
dos custos envolvidos no sistema de
climatização.
• Necessidade de profissional
qualificado para a seleção de
alternativas tecnicamente viáveis;
• Identificar alternativas que possam
resultar em possíveis benefícios
econômicos na ACCV.
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Quadro 7.1 – Dificuldades da aplicação da ACCV no caso estudado. (conclusão).

Passos da ACCV

Passo 3: Estabelecer
parâmetros comuns
para as alternativas

Entraves

Interesse Construtor
e/ou Usuário
Imprevisibilidade
Informações Fiáveis

Passo
4:
Estimar
todos os custos do
ciclo referentes a cada
alternativa

Passo 5: Usar o
método VPL para
descontar todos os
custos para cada
alternativa.

Informações Fiáveis
Imprevisibilidade

-

Passo 6 e 7: Aplicar o
cálculo do custo de
vida (CCV) e identificar
a alternativa com
menor indicador.
Fonte: Elaborado pela autora (2014).

Dificuldades

• Definir índice inflacionário.
• Prever a taxa de inflação pra os
próximos 5 anos.
• Indicar uma taxa de desconto
confiável.
• Identificar o período do contrato de
aluguel do edifício estudado como o
tempo de estudo. Sendo que, apesar
do contrato ter prazo de 5 anos sabese que a expectativa de uso dessas
sedes ultrapassa esse período.
• Prever custos futuros da tarifa
energética.
• Estimar tempo de uso dos
equipamentos.
• Prever custos futuros com a
manutenção e com a substituição de
componentes.
• Identificar o consumo elétrico dos
aparelhos de condicionamento de ar.
• Falta de informação a respeito da
reciclagem destes sistemas e
possíveis benefícios financeiros.
• Variação no custo da tarifa
energética.
• Variação no custo da mão de obra e
materiais da construção civil.
• Não houve dificuldades, a fórmula do
VPL não apresenta complexidades.

• Não houve dificuldades

No caso de estudo, inicia-se a aplicação da metodologia ACCV com a
necessidade de se obter conhecimento técnico do sistema predial o qual seria
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avaliado. Esse, talvez, seja o primeiro obstáculo de uma aplicação da ACCV com a
finalidade de selecionar alternativas. Nem sempre o profissional que realiza o estudo
de viabilidade econômica tem conhecimentos técnicos sobre o sistema avaliado. Às
vezes a assessoria técnica de um profissional capacitado basta, porém, dependendo
da complexidade do sistema escolhido, o estudo exigirá que o analista seja
capacitado na área avaliada.
Além disso, o profissional deverá alinhar o objetivo da análise com os
interesses da empresa solicitante. No caso estudado, foi necessário conhecimento
de qual sistema predial teria potencial de economia para a instituição. Essa
informação foi obtida através de registros históricos, consulta a técnicos da empresa
e pesquisa publicada por estudiosos da área. Acontece, porém, que na maioria das
vezes é comum não haver informações suficientes sobre custos gerados por
sistemas e equipamentos da construção civil e nem todas as empresas possuem
registros de seus gastos com seus edifícios. Isso dificulta a escolha de um objetivo
que possibilitará resultados econômicos satisfatórios.
Durante o desenvolvimento do estudo prático, além de se detectar qual sistema
seria interessante de ser avaliado, alinhou-se também com a instituição, o período
de estudo. Por possuir contratos de alugueis de suas sedes por 5 anos, indicou-se
um período de estudo englobando esse intervalo de tempo.
Porém, quando uma instituição financeira aluga suas sedes comerciais a
expectativa de realocação delas é quase nula. Isso porque, fatores como localidade,
exposição da marca e identificação cliente/empresa são analisados previamente
antes da escolha do edifício para locação. Uma mudança de endereço pode
impactar negativamente nos negócios da instituição.
Daí quando se determina um período de estudo de viabilidade econômica
baseado no tempo de um contrato de aluguel e esse contrato tem perspectiva de ser
renovado diversas vezes, custos importantes que podem ocorrer após esse período
podem ser omitidos.
Assim, no Cenário 1, pretende-se simular o impacto causado no resultado de
uma ACCV quando uma determinação equivocada do período de estudo é
estabelecida.
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Cenário 1: Estender o tempo de estudo considerando substituição de
equipamentos durante esse período.
Considera-se como período de estudo 30 anos, tempo provável de uso
e o qual englobam a substituição dos três sistemas pelo menos uma vez.
Para isso, considerou-se as vidas úteis levantadas pela ASHRAE
(www.ashrae.com/database) das três alternativas:
•

Sistema 1: Roof Top – 22 anos (uma substituição ao longo dos 20
anos)

•

Sistema 2: Multi Split VRF – 17 anos (uma substituição ao longo dos
20 anos)

•

Sistema 3: Mini Splits – 13 anos cada aparelho (duas substituições ao
longo dos 20 anos)
A simulação da consideração dos custos relativos à possíveis

substituição dos equipamentos no fim da vida útil de cada sistema durante
os 20 anos de estudo, resultou no gráfico apresentado na Figura 7.1, as
planilhas cálculos estão detalhadas no Anexo D:
Figura 7.1: Cenário 1 – Variação do período de estudo da ACCV

Cenário 1
5
4,5
CCV em milhões de R$

4
3,5
3
Sistema 1: Roof Top

2,5

Sistema 2: VRF

2

Sistema 3: Mini Splits

1,5
1
0,5
0
0

5

10

15
Anos

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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Com o gráfico (Figura 7.1) identifica-se:
•

Considerando os custos iniciais (ano 0) o Sistema 3 é o mais
vantajoso, mas, a partir do primeiro ano de uso esse sistema perde a
atratividade econômica para o Sistema 1.

•

No décimo terceiro ano de uso, na escala de vantagens econômicas:
o Sistema 1 é o mais econômico, seguido do Sistema 2 e o Sistema 3
é o mais oneroso.

•

No décimo sétimo ano de uso, o ranking entre as alternativas
permanece o mesmo.

•

Porém, a vantagem econômica do Sistema 1 só ocorre quando se
considera o

período econômico entre 01 e aproximadamente 18

anos, cabendo ao Sistema 3 a escolha de maior benefício econômico
entre 18 e 25 anos..
•

Durante o período de 25 a 30 anos, o Sistema 1 se torna novamente o
sistema mais viável na ACCV aplicada.

No Cenário 1, a determinação equivocada da quantidade de substituições/
reposições e de um período de estudo pode influenciar no resultado da ACCV. Isso
ressalta um dos obstáculos da aplicação do método ACCV: a falta de informações
fiáveis. Às vezes, com o intuito de tornar o levantamento dos dados em uma
atividade menos complexa, o analista indica períodos e taxas de sua conveniência e
omite informações que poderiam mudar a tomada de decisão.
Além do mais, omissões a respeito da localidade, do tamanho, da idade e
outras características do edifício no qual foi instalado o sistema e o material e forma
dos

seus

equipamentos

podem

alterar

suas

expectativas

de

vida

e,

consequentemente, as vidas úteis indicadas não seriam atingidas. Isso influenciaria
na quantidade de substituições dos equipamentos, o que também poderia alterar a
escolha do sistema mais econômico sob a ótica do ciclo de vida.
Uma limitação do método ACCV é a imprevisibilidade, intrínseca a qualquer
estudo de viabilidade econômica. As previsões do custo da energia elétrica e a das
taxas inflacionárias futuras são exemplos de hipóteses apontadas pelo analista que
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poderão não se confirmar. E assim, decisões eventualmente tomadas no presente
podem estar baseadas em previsões otimistas ou pessimistas futuras.
No item que trata da Energia, no capítulo 3 desta dissertação, é mencionado o
quanto decisões políticas, questões ambientais e variações econômicas podem
influenciar na determinação do custo da tarifa energética. Por consequência, essas
medidas impactam também nos custos de operação de um sistema predial
consumidor de energia elétrica.
Esse é o motivo da simulação do Cenário 2.



Cenário 2: Variação no custo da tarifa energética.
Espera-se verificar o quanto a tarifa de energia elétrica pode variar
para que o Sistema 1 - Roof Top continue sendo o sistema de climatização
mais vantajoso para a edificação estudada (resultado da aplicação da
ACCV).
Para isso, simulou-se a variação da tarifa do kWh em função do CCV
para todas as alternativas, gerando o gráfico da Figura 7.2. Os valores
indicados foram baseados em cálculos apresentados nas planilhas do
Anexo D.

Figura 7.2: Cenário 2 - Variação da tarifa de energia nos três sistemas

Cenário 2
R$3.500.000,00
R$3.000.000,00
CCV em R$

R$2.500.000,00
R$2.000.000,00
R$ 3,36

R$1.500.000,00

Sistema 1 - Roof Top
Sistema 2 - VRF

R$1.000.000,00

Sistema 3 - Mini Splits

R$500.000,00

Tarifas de energia elétrica em R$

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

R$4,80

R$4,40

R$4,00

R$3,60

R$3,20

R$2,80

R$2,40

R$2,00

R$1,60

R$1,20

R$0,80

R$0,40

R$0,10

R$0,00
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Observa-se na Figura 7.2 que o Sistema 1 permanecerá sendo
economicamente vantajoso com a tarifa de energia variando até o valor de
R$ 3,36/kWh.

A tarifa kWh, hoje, para o consumidor comercial é de

aproximadamente R$0,40. Portanto, na escolha entre alternativas para
sistemas de climatização, a tarifa energética pode sofrer uma variação de
até 1000% para que o resultado da ACCV se altere.
Nota-se também que alternativas com controle de consumo energético,
mesmo possuindo um custo de aquisição e manutenção maior, como é o
caso do Sistema 2 – VRF, tendem a ser mais vantajosas com o aumento da
tarifa.
A identificação da taxa de desconto também é uma incerteza gerada pela
imprevisibilidade do método ACCV. No Capítulo 4 dessa dissertação sugerem-se
alguns índices inflacionários e taxas de juros nos quais é possível basear uma
análise financeira. Porém, são juros projetados para o futuro e, por ocorrerem em
data diferente da atual, pode não haver correções conforme previstas.
Avalia-se essa incerteza gerada pela imprevisibilidade das taxas de desconto
no Cenário 3.



Cenário 3: Utilizar outros índices inflacionários
Simula-se no Cenário 3, a variação que a taxa de desconto pode sofrer
para que não invalide a seleção do Roof Top na ACCV aplicada.
Tendo em vista os diversos índices de reajustes da inflação e taxas de
juros, o Cenário 3 estabelece seis taxas de desconto, baseadas nas
considerações listadas no Quadro 7.2:
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Quadro 7.2: Taxas de descontos estabelecidas para o Cenário 3.
f (índices de
Taxa de
i (taxa de
Considerações
reajustes
juros)
desconto (i+f+if)
inflacionários)
Sem reajuste inflacionário
0
6,32
6,32%
Índice inflacionário IPC - 2013
3,89
6,32
10,46%
Índice inflacionário IGPM-2013
5,52
6,32
12,19%
Índice inflacionário CUB SP-2013
7,3
6,32
14,08%
Índice inflacionário INCC - 2013
8,06
6,32
14,89%
Taxa de juros de investimentos
5,56
12,00
mais
agressivos
e
Índice
18,23%
Inflacionário INPC - 2013
Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Com essas taxas, novos valores de CCV foram estabelecidos para
cada alternativa (Anexo D). Assim, gerou-se o gráfico apresentado na
Figura 7.3.
Figura 7.3: Cenário 3 – Variação da taxa de desconto.

Cenário 3
R$ 900.000,00
R$ 800.000,00
R$ 700.000,00
CCV em R$

R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
Sistema 1 - Roof Top
R$ 400.000,00

Sistema 2 - VRF

R$ 300.000,00

Sistema 3 - Mini Splits

R$ 200.000,00
R$ 100.000,00
R$ 0,00
27%
26%
25%
24%
23%
22%
21%
20%
19%
18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Taxa de Juros

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.

Com o auxilio de um programa computacional chegou-se a taxa de
20,95% a qual levará a escolha pelo Sistema 3 a ser a alternativa mais
vantajosa economicamente. Momento que a linha do Sistema 1 cruza com a
linha do Sistema 3. Uma hipótese pessimista para a conjuntura atual.
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Os Cenários 2 e 3 indicam que, para o caso estudado, as variações imprevistas
no custo de energia e a determinação de taxas de descontos diferentes da
estabelecida (dentro de uma hipótese aceitável no momento atual) não
influenciariam na escolha pelo Sistema 1. Porém, só se chega a essa conclusão
quando se avaliam os riscos dessas variações e diferenças. Daí a técnica de gestão
de risco, Análise de Sensibilidade, se apresenta como ferramenta essencial para a
tomada de decisão final.
Assim, a imprevisibilidade deve ser tratada em toda ACCV através de uma
técnica de gestão de risco. Poderão fazer parte destes cenários de incertezas: a
previsão do tempo de uso dos sistemas, a oscilação dos custos de mão de obra e
material da construção civil e etc...
Outra hipótese interessante para fomentar a discussão das dificuldades do
método é avaliar o conflito entre o interesse do proprietário do imóvel (construtor) e o
interesse do inquilino (usuário). Esse conflito ocorre quando quem constrói não será
usuário do imóvel. O edifício será alugado ou vendido a outra entidade. Daí custos
elevados de aquisição de sistemas e componentes prediais são descartados
imediatamente pelo construtor. Com isso, não há preocupação de escolha por
equipamentos caros que apresentam custos de operação e manutenção mais
acessíveis.
O Cenário 4 apresenta a hipótese dos custos de aquisição e instalação do
sistema de climatização do caso estudado sejam de responsabilidade do proprietário
do imóvel que aluga a agência para a instituição.

 Cenário 4: Os custos iniciais não são despesas da instituição.
Os custos iniciais não são considerados no CCV das alternativas
(planilhas de cálculos no Anexo D). A Figura 7.4 e 7.5 apresentam o
resultado

deste

respectivamente.

cenário

para

o

inquilino

e

para

o

proprietário
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Figura 7.4: Cenário 4: Custos Inquilino

Custos Inquilino
R$350.000,00
R$300.000,00
Custo de
Desmontagem

R$250.000,00
R$200.000,00

Custo de
Manutenção

R$150.000,00

Custo de
Operação

R$100.000,00
R$50.000,00
R$0,00
Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.
Figura 7.5: Cenário 4: Custos Construtor

Custos Construtor
R$500.000,00
R$450.000,00
R$400.000,00
R$350.000,00
R$300.000,00
R$250.000,00
R$200.000,00
R$150.000,00
R$100.000,00
R$50.000,00
R$0,00

Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3

Sistema 1

Sistema 2

Sistema 3

Fonte: Elaborado pela autora, 2013.

Nota-se que o Sistema 1 permanece, neste contexto, sendo a
alternativa mais vantajosa para a instituição inquilina. Para o proprietário do
imóvel, o Sistema 3 apresenta os custos de instalação e de aquisição mais
atrativos.
Fica exposto no Cenário 4 que, neste caso, existe diferença entre a tomada de
decisão do inquilino e do proprietário. Isso, se o construtor basear sua escolha no
menor custo de aquisição.
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Porém, se a benfeitoria se reverter em contratos de aluguéis ou preços de
venda mais elevados, escolhas de alternativas com custos iniciais mais altos e com
benefícios compensatórios durante o uso, podem ser atrativas também para o
construtor. A ACCV pode ser um estudo feito pelo construtor que comprove ao
usuário os benefícios de um contrato a preços acima do mercado.
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS

Na prática, a ACCV apresenta barreiras que dificultam a sua aplicação no setor
da construção civil. As principais delas, segundo alguns pesquisadores, são: a falta
de informação fiável, a imprevisibilidade e o conflito de interesse entre o construtor e
o usuário. O estudo proposto promove a discussão desses entraves perante o
resultado obtido em uma ACCV aplicada para a escolha entre alternativas de
sistemas de climatização para uma agência bancária.
O entrave mais impactante durante a aplicação do método foi a estimativa
constante dos dados dos custos futuros. Apesar de a instituição financeira possuir
registros das despesas de suas sedes com os edifícios, as informações não são
coletadas com a finalidade de gerar um banco de dados, base para fomentar a
aplicação de uma ACCV. Essa falta de visão de futuro para coletar corretamente os
dados que sustentarão estimativas mais precisas sobre despesas futuras da
entidade com suas dependências, dificulta ou até impossibilita, em uma ACCV, a
obtenção de resultados corretos e confiáveis.
Nota-se, durante a coleta dos dados apresentada no Capítulo 6, que pequenas
medidas de controle de registros dos gastos podem ser tomadas pela instituição para
possibilitar a existência de um banco de dados ativo para servir de base para uma
análise econômica ao longo do tempo. Algumas medidas são sugeridas:
 Instalar quadros de energia individuais com medidores específicos para
cada

sistema

consumidor.

Exemplo:

equipamentos,

iluminação,

condicionadores de ar, elevadores;
 Coletar registros das despesas geradas com aquisição e/ou substituição
de equipamentos e componentes do edifício;
 Coletar registros de gastos com desmontagem e/ou desinstalação de
equipamentos e componentes do edifício;
 Sugere-se ainda que os dados coletados sejam registrados em um único
aplicativo e que, através de uma fácil interface com o usuário, se
diferencie

despesas

com

aquisição,

operação,

demolição/desmontagem para cada sistema predial.

manutenção

e
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À falta de dados para estimar os gastos futuros, soma-se a falta de
informações fiáveis a respeito do sistema predial estudado, como por exemplo: a
estimativa da vida útil do sistema de climatização e seus componentes.
No Brasil, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar condicionado, Ventilação
e Aquecimento (ABRAVA) recomenda consulta aos fabricantes para se determinar a
vida útil dos equipamentos de ar condicionado.

Porém a ASHRAE (2011),

associação norte-americana, recomenda cautela na utilização desse tipo de
informação, pois fatores como a localidade e a variações nas rotinas de manutenção
podem afetar a vida dos componentes.
A entidade, ASHRAE, disponibiliza um banco de dados online, continuamente
atualizado

pelos

próprios

usuários

(www.ashrae.org/database),

que

provê

informações a respeito da vida útil de equipamentos AVAC, instalados em diversos
tipos de edifícios, localizados nas principais áreas metropolitanas dos Estados
Unidos.
No Brasil, não há informações públicas sobre vidas úteis de equipamentos de
climatização em uso, como é o caso do banco de dados da ASHRAE. Portanto, a
determinação da vida útil desses sistemas, instalados em edifícios brasileiros, fica
condicionada a indicação do fabricante, sujeita a ser afetada por diversidades
ambientais e inconformidades na rotina de manutenção.
A limitação do método ACCV é a imprevisibilidade, é uma variável impossível
de se extinguir. Prever índices inflacionários e taxas de juros futuros, assim como
prever o uso dos sistemas prediais são alguns parâmetros estabelecidos pela
análise no presente, porém seus impactos são incertos no futuro. Para gerir
possíveis incertezas, é importante que o resultado de uma ACCV seja sempre
avaliado por uma técnica de gestão de risco como a Análise de Sensibilidade.
Observou-se também, durante a prática do método ACCV, que a falta de
interesse de construtores/investidores na utilização do método como tomada de
decisão – pois geralmente esses agentes optam pelo menor custo – pode ser
revertida. Isso ocorre quando o método expõe as despesas pós-obra e comprova os
benefícios econômicos ao usuário/comprador/inquilino, possibilitando um incremento
nos valores dos contratos de aluguéis ou venda dos seus imóveis.
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Enfim, para se viabilizar a prática da ACCV no setor da construção civil, é
necessária, primeiramente, uma mudança de paradigma dos estudos de viabilidade
econômica dos empreendimentos: custos iniciais mais altos devem ser vistos como
um investimento a longo prazo, seja para o construtor/usuário que se beneficia com
a economia durante a fase de uso dos edifícios, seja para o construtor/investidor que
reverte esse investimento inicial em lucro na venda ou locação de seus imóveis.
Ademais, é recomendável:
 Produção de uma base de dados (com mensuração em uso) de custos
de aquisição, operação, manutenção, desmontagem e reciclagem dos
edifícios e de seus sistemas;
 Produção de uma base de dados (com mensuração em uso) de vida útil
e desempenho de componentes da construção civil;
 Desenvolvimento de metodologia para o registro dos dados ao longo da
vida dos equipamentos e componentes prediais;
 Adoção de programas de controle e gerenciamento de consumo de
energia individualizado para cada tipo de sistema consumidor;
 Normatização para elaboração de planos de manutenção para todos os
sistemas e componentes do edifício;
 Garantia de qualidade nos projetos e suas especificações;
 Estudos que identifiquem os custos de reabilitação e outras opções de
fim de vida do edificado.
Recomenda-se ainda, a realização de ações de formação e divulgação da
metodologia ACCV junto às entidades envolvidas, para uma maior sensibilização do
tema.
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ANEXO A – PMOC do sistema de climatização do edificio.
RELAÇÃO DE SERVIÇOS PREVENTIVOS
AR CONDICIONADO
======================================================================
==

Quando da primeira visita ao Ponto de Atendimento, a CONTRATADA deverá entregar
preenchido o PMOC – Plano de manutenção operação e controle do sistema de ar
condicionado, para que o mesmo seja arquivado em pasta específica na própria
dependência (Portaria nº 3523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde).

Adicionalmente, a cada visita ao Ponto de Atendimento para manutenção do sistema de ar
condicionado, a CONTRATADA deverá entregar uma via do Relatório de Manutenção,
Documento nº 07, para que seja arquivado na mesma pasta do PMOC para atendimento a
futuras fiscalizações da Agência de Vigilância Sanitária.

Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)

1 - Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes:

Nome (Edifício/Entidade)
Endereço completo
Complemento
Telefone

Nº
Bairro

Cidade
Fax

UF
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2 - Identificação do ( ) CONTRATANTE ( ) Locatário ou ( ) Preposto:

Nome/Razão Social

CIC/CNPJ

Endereço completo

Tel./Fax/Endereço Eletrônico

3 - Identificação do Responsável Técnico:

Nome / Razão Social

CIC/CNPJ

Endereço completo

Tel./Fax/Endereço Eletrônico

Registro no Conselho de Classe

ART*

*ART= Anotação de Responsabilidade Técnica

4 - Relação dos Ambientes Climatizados:

Tipo de

Nº de

Ocupantes

Atividade

Identificação do Ambiente Área Climatizada Carga
ou Conjunto de Ambientes Total

Fixos

Flutuantes

(m2)

Bancária
NOTA: Anexar Projeto de Instalação do sistema de climatização.

5 - Recomendações aos usuários em situações de falha de equipamentos e outras de
emergência:

Térmica
(TR)
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1) Acione imediatamente a empresa mantenedora;
2) Comunique o fato ao CSL jurisdicionante.
6 - Plano de Manutenção e Controle:

Descrição da Atividade

Periodicidade

Data de

Executado por

Aprovado por

(2)

(2)

Execução
Conforme planilhas a seguir

(1)

(2)

Observações: (1) - (M)- Mensal, (B)- Bimestral, (T)- Trimestral, (S)- Semestral, (A)- Anual,
(E)- Eventual

CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade
1

Ventiladores

1.1

Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do

M B

T

S A E

●

conjunto.
1.2

Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento

●

anormal dos mancais.
●

1.3

Lubrificar mancais.

1.4

Verificar e corrigir vazamentos nas junções flexíveis.

1.5

Limpar sistema de drenagem.

1.6

Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração.

●

1.7

Verificar e corrigir a operação dos controles de vazão.

●

2

Motores Elétricos

2.1

Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e ●

●
●
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CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

T

S A E

corrosão.
2.2

Verificar e corrigir o sentido de rotação.

●

2.3

Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.

●

2.4

Lubrificar os mancais.

2.5

Medir e registrar tensão entre fases.

●

2.6

Medir e registrar corrente em cada fase.

●

2.7

Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja

●

●

observado declínio acentuado em relação à última medida,
alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)
3

Polias e Correias

3.1

Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e desgastes. ●

3.2

Verificar a tensão e o alinhamento do conjunto.

3.3

Substituir o jogo de correias.

3.4

Verificar e corrigir a fixação das polias.

4

Acoplamentos

4.1

Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e ●

●
●
●

desgastes.
●

4.2

Verificar e corrigir alinhamento, vibrações e ruídos anormais.

4.3

Substituir os elementos de interligação.

5

Filtros Secos

5.1

Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão

●

5.2

Verificar e corrigir frestas dos filtros.

●

5.3

Medir e registrar o diferencial de pressão (não laváveis).

●

5.4

Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.

●

5.5

Limpar o elemento filtrante trocando se necessário.

●

●
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CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade
6

Filtros Embebidos em Óleo

6.1

Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão.

M B

T

S A E

●

Lavar o filtro com produto desengraxante e inodoro.
6.2

Verificar e corrigir frestas dos filtros.

●

6.3

Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.

●

6.4

Limpar o filtro.

●

6.5

Aplicar óleo (inodoro) no elemento filtrante e escorrer,

●

mantendo uma fina película de óleo.
●

6.6

Substituir o elemento filtrante

7

Gabinete

7.1

Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão.

●

7.2

Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do

●

gabinete.
7.3

Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento

●

termo-acústico.
8

Evaporadores ( Refrigerante / Ar )

8.1

Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão na ●
moldura da serpentina e na bandeja. Lavar a bandeja e
serpentina com remoção de biofilme (lodo), sem uso de
produtos desengraxantes e corrosivos.

8.2

Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a

●

troca de calor
8.3

Limpar as superfícies do lado ar ou líquido refrigerante.

8.4

Verificar e corrigir a vazão de ar, conforme projeto.

8.5

Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de
plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e

●
●
●
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CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

T

S A E

saída.
8.6

Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente

●

(inspeção visual )
8.7

●

Medir e registrar o superaquecimento com os valores da
atividade 8.5 acima.

8.8

Verificar e corrigir a operação de drenagem de água da

●

bandeja.
8.9

Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e

●

externos

9

Condensadores (água / ar)

9.1

Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca

●

térmica
9.2

Limpar as superfícies de troca de calor (condens. água).

●

9.3

Limpar as superfícies de troca de calor (condens. ar).

●

9.4

Verificar e corrigir os fluxos dos fluidos

●

9.5

Verificar e corrigir vazamentos internos e externos

●

9.6

Limpar o sistema de drenagem

●

9.7

Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição

●

de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e
saída.
9.8

Purgar gases não condensáveis do sistema

9.9

Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema a partir das

●
●

medições acima realizadas ( item 9.7 acima )
10

Compressores

10.1 Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.

●
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CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

10.2 Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou

●

T

S A E

ruídos anormais.
10.3 Medir e registrar tensão entre fases.

●

10.4 Medir e registrar corrente em cada fase.

●
●

10.5 Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja
observado declínio acentuado em relação à última medida,
alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)
10.6 Verificar e corrigir o aterramento.

●

10.7 Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor.

●

10.8 Medir e registrar a temperatura de sucção junto ao

●

compressor.
10.9 Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor.

●

10.1 Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao

●

0

compressor.

10.1 Verificar e corrigir o nível de óleo no visor.

●

1
●

10.1 Verificar o teor de acidez do óleo.
2

●

10.1 Trocar o óleo.
3
●

10.1 Medir e registrar a pressão diferencial do óleo.
4
10.1 Verificar e corrigir o funcionamento da resistência de cárter.

●

5
●

10.1 Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço.
6
10.1 Verificar e corrigir a existência de vazamentos.

●
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CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

7
10.1 Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de
8

segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo).

11

Circuito Refrigerante

11.1 Verificar e corrigir a fixação e a existência de danos e

●

●

corrosão de tubulações.
11.2 Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento

●

térmico.
11.3 Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores

●

de vibração.
11.4 Verificar e corrigir a existência de bolhas e umidade no visor

●

de líquido.
11.5 Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador.

●

11.6 Verificar e corrigir vazamento de gás.

●

11.7 Verificar e corrigir atuação da válvula solenóide.

●

11.8 Verificar e corrigir fixação e isolamento do bulbo da válvula de ●
expansão termostática.
12

Painéis Elétricos e Eletrônicos

12.1 Verificar a instalação quanto as suas condições, existências

●

de sujeiras, danos e corrosão.
12.2 Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.

●

12.3 Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos

●

componentes eletromecânicos (fusíveis, botoeiras, lâmpadas
de sinalização, contatos de contatoras, capacitores),
terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de
aterramento, reapertando.
12.4 Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e

●

T

S A E
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CONDICIONADORES UNITÁRIOS (“Self-Contained” /
“Splitão” / “Roof-Top”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

T

S A E

intertravamentos
●

12.5 Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção
(relés), operação e controle, conforme as condições de
referências.
12.6 Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e

●

sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.

CONDICIONADORES DOMÉSTICOS (“Aparelhos de Janela”
/ “MiniSplit”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade
1

Ventiladores

1.1

Verificar e corrigir limpeza (carcaça e rotor) e fixação do

M B

●

conjunto.
1.2

Verificar e corrigir vibrações, ruídos anormais e aquecimento

●

anormal dos mancais.
1.3

Limpar sistema de drenagem.

●

1.4

Verificar e corrigir o estado de amortecedores de vibração.

●

2

Motores Elétricos

2.1

Verificar e corrigir a fixação e a existência de sujeiras, danos e ●
corrosão.
●

2.2

Verificar e corrigir vibrações e ruídos anormais.

3

Filtros Secos

3.1

Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão

●

3.2

Verificar e corrigir frestas dos filtros.

●

3.3

Verificar e corrigir o ajuste da moldura do filtro na estrutura.

●

T

S A E
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CONDICIONADORES DOMÉSTICOS (“Aparelhos de Janela”
/ “MiniSplit”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

3.4

Limpar o elemento filtrante trocando se necessário.

●

4

Gabinete

4.1

Verificar e corrigir a existência de sujeira, danos e corrosão.

●

4.2

Verificar e corrigir a vedação dos painéis de fechamento do

●

T

S A E

gabinete.
4.3

Verificar e corrigir o estado de conservação do isolamento

●

termo-acústico.
5

Evaporadores ( Refrigerante / Ar )

5.1

Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão na moldura da

●

serpentina e na bandeja. Lavar a bandeja e serpentina com
remoção de biofilme (lodo), sem uso de produtos
desengraxantes e corrosivos.
5.2

Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a

●

troca de calor
5.3

Limpar as superfícies do lado ar.

5.4

Verificar e corrigir a operação de drenagem de água da

●
●

bandeja.
5.5

Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e

●

externos
6

Condensadores (ar)

6.1

Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca

●

térmica
●

6.2

Limpar as superfícies de troca de calor.

6.3

Verificar e corrigir o fluxo de ar.

●

6.4

Verificar e corrigir vazamentos internos e externos

●

7

Compressores
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CONDICIONADORES DOMÉSTICOS (“Aparelhos de Janela”
/ “MiniSplit”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade

M B

7.1

Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.

●

7.2

Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou

●

T

S A E

ruídos anormais.
7.3

Verificar e corrigir o aterramento.

7.4

Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço.

7.5

Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de

●
●
●

segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo).
8

Circuito Refrigerante

8.1

Verificar e corrigir a fixação, danos e a corrosão nas

●

tubulações.
8.2

Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento

●

térmico.
8.3

Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores

●

de vibração.
8.4

Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador.

●

8.5

Verificar e corrigir vazamento de gás.

●

9

Painéis Elétricos e Eletrônicos

9.1

Verificar a instalação quanto as suas condições, existências

●

de sujeiras, danos e corrosão.
9.2

Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.

●

9.3

Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos

●

componentes eletromecânicos (fusíveis, botoeiras, lâmpadas
de sinalização, contatos de contatoras, capacitores),
terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de
aterramento, reapertando.
9.4

Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e
intertravamentos

●
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CONDICIONADORES DOMÉSTICOS (“Aparelhos de Janela”
/ “MiniSplit”)
Item Identif. conjunto/componente/atividade
9.5

M B

T

S A E
●

Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção
(relês), operação e controle, conforme as condições de
referências.

9.6

Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e

●

sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.
9.7

Medir e registrar tensão

●

9.8

Medir e registrar corrente

●

DISTRIBUIÇÃO E DIFUSÃO DE AR
Item

Identif. conjunto/componente/atividade

1

Umidificadores de Ar com Gerador Elétrico de Vapor

M B T

S A E

Incorporado.
●

1.1

Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.

1.2

Limpar os elementos.

1.3

Verificar e corrigir o funcionamento do sistema de alimentação ●

●

e o nível de água.
1.4

Verificar e corrigir o funcionamento do extravasor e do sistema ●
de drenagem de água.

1.5

●

Verificar e corrigir funcionamento dos bicos injetores
pulverizadores e do sistema distribuidor de vapor

1.6

Verificar e corrigir funcionamento de válvulas solenóides

●

1.7

Verificar e corrigir vazamentos nas linhas de vapor e

●

condensado
1.8

Medir e registrar tensão e corrente elétrica de entrada

1.9

Medir e registrar o isolamento dos elementos elétricos

1.10

Verificar e corrigir aterramento dos elementos elétricos

●
●
●
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2

Aquecedores de Ar Elétricos

2.1

Verificar e corrigir a existência de agentes prejudiciais a troca

●

de calor
2.2

Limpar resistências elétricas do lado do ar

2.3

Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de

●
●

segurança
●

2.4

Medir e registrar valores de tensão e corrente elétrica.

2.5

Medir e registrar o isolamento elétrico

2.6

Verificar e corrigir a existência de aterramento do componente ●

2.7

Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente

●

●

(inspeção visual)
3

Registros e “dampers”

3.1

Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão.

3.2

Verificar e corrigir funcionamento mecânico.

4

Venezianas, Grelhas e Difusores

4.1

Verificar e corrigir sujeiras, danos e corrosão.

4.2

Ajustar vazão de ar para condições de projeto.

4.3

Verificar e corrigir funcionamento mecânico.

5

Dutos

5.1

Verificar a corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão

●
●

●
●
●

●

interna e externamente, onde for acessível.
5.2

Verificar e corrigir a vedação das portas de inspeção.

●

5.3

Verificar e corrigir a existência de danos na isolação térmica.

●

5.4

Verificar e corrigir a vedação das conexões.

●

5.5

Ajustar vazão de ar para as condições de projeto

SISTEMAS E QUADROS ELÉTRICOS

●
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Item

Identif. conjunto/componente/atividade

1.

Sistemas Elétricos e Eletrônicos

1.1

Verificar a instalação quanto as suas condições, existências

M B T

S A E

●

de sujeiras, danos e corrosão.
1.2

Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.

●

1.3

Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos

●

componentes eletromecânicos(fusíveis, botoeiras, lâmpadas
de sinalização, contatos de contatoras, capacitores),
terminais, conexões, cabos, barramentos e sistema de
aterramento, reapertando.
1.4

Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e

●

intertravamentos
1.5

●

Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção
(relés), operação e controle, conforme as condições de
referências.

1.6

Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e

●

sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.

RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso
Item

Identif. conjunto/componente/atividade

1

Evaporadores ( Refrigerante / Líquido )

1.1

Verificar e corrigir a existência de agentes que prejudiquem a

M

B

T

S

A

●

troca de calor.
1.2

●

Medir e registrar as temperaturas e pressões, na condição de
plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e
saída.

1.3

Verificar e corrigir o isolamento térmico do componente

●

(inspeção visual )
1.4

Medir e registrar o superaquecimento com os valores da
atividade 1.2 acima

●

E
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RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso
Item

Identif. conjunto/componente/atividade

M

1.5

Verificar e corrigir a existência de vazamentos internos e

●

B

T

S

A

E

externos
2

Condensadores (água / ar)

2.1

Limpar as superfícies de troca de calor (condens. água/ar).

2.2

Verificar e corrigir os fluxos dos fluidos

●

2.3

Verificar e corrigir vazamentos internos e externos

●

2.4

Medir e registrar as temperaturas e as pressões na condição

●

●

de plena vazão de ambos os fluidos nos pontos de entrada e
saída.
2.5

Purgar gases não condensáveis do sistema

2.6

Medir e registrar o sub-resfriamento do sistema a partir das

●
●

medições acima realizadas ( item 2.4 acima )
3

Compressores

3.1

Verificar e corrigir a existência de sujeiras, danos e corrosão.

●

3.2

Verificar e corrigir a fixação e a existência de vibrações ou

●

ruídos anormais.
3.3

Medir e registrar tensão entre fases.

●

3.4

Medir e registrar corrente em cada fase.

●

3.5

Medir e registrar a resistência de isolamento. (caso seja

●

observado declínio acentuado em relação à última medida,
alterar a verificação para a periodicidade bimestral.)
●

3.6

Verificar e corrigir o aterramento.

3.7

Medir e registrar a pressão de sucção junto ao compressor.

●

3.8

Medir e registrar a temperatura de sucção junto ao

●

compressor.
3.9

Medir e registrar a pressão de descarga junto ao compressor.

●

3.10

Medir e registrar a temperatura de descarga junto ao

●
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RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso
Item

Identif. conjunto/componente/atividade

M

B

T

S

A

E

compressor.
●

3.11

Verificar e corrigir o nível de óleo no visor.

3.12

Verificar o teor de acidez do óleo.

3.13

Trocar o óleo.

3.14

Medir e registrar a pressão diferencial do óleo.

3.15

Verificar e corrigir o funcionamento da resistência de cárter.

3.16

Verificar e corrigir o funcionamento das válvulas de serviço.

3.17

Verificar e corrigir a existência de vazamentos.

●

3.18

Verificar e corrigir o funcionamento dos dispositivos de

●

●
●
●
●
●

segurança (pressostatos de alta, baixa, óleo).
4

Circuito Refrigerante

4.1

Verificar e corrigir a fixação e a existência de danos e

●

corrosão de tubulações.
4.2

Verificar e corrigir a existência de danos no isolamento

●

térmico.
4.3

Verificar e corrigir a existência de danos nos compensadores

●

de vibração.
4.4

Verificar e corrigir a existência de bolhas e umidade no visor

●

de líquido.
4.5

Verificar e corrigir queda de pressão no filtro secador.

●

4.6

Verificar e corrigir vazamento de gás.

●

4.7

Verificar e corrigir atuação da válvula solenóide.

●

4.8

Verificar e corrigir fixação e isolamento do bulbo da válvula de ●
expansão.

5

Painéis Elétricos e Eletrônicos

5.1

Limpar os elementos e eliminar os pontos de corrosão.

●
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RESFRIADOR DE LÍQUIDO – Alternativos / Parafuso
Item

Identif. conjunto/componente/atividade

M

5.2

Verificar e corrigir o funcionamento e fixação dos

●

B

T

S

A

E

componentes eletromecânicos (fusíveis, botoeiras, lâmpadas
de sinalização, contatos de contatoras, capacitores),
terminais, conexões, cabos, barramentos, sistema de
aterramento, reapertando.
5.3

●

Verificar e corrigir a atuação do sistema de partida e
intertravamentos

5.4

●

Verificar e corrigir, regulando os elementos de proteção
(relés), operação e controle, conforme as condições de
referências.

5.5

●

Verificar e corrigir o funcionamento dos alarmes visuais e
sonoros, e operação no modo manual, automático e remoto.

DEPENDÊNCI JAN

FEV MAR ABR MAI

JUN

JUL AGO SET OUT

NOV

DEZ

Dependência 1 A

M

M

M

M

M

S

M

M

M

M

M

Dependência 2 M

A

M

M

M

M

M

S

M

M

M

M

Dependência 3 M

M

A

M

M

M

M

M

S

M

M

M

Dependência 4 M

M

M

A

M

M

M

M

M

S

M

M

Dependência 5 M

M

M

M

A

M

M

M

M

M

S

M

Dependência 6 M

M

M

M

M

A

M

M

M

M

M

S

M

M

M

M

M

S

M

M

M

M

M

AS

...
Dependência n A

Tipos de Manutenção Periódica:
(M) - Mensal;
(S) - Semestral;
(A) - Anual.
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ANEXO B – Projetos do Sistema de Climatização instalado na agência.
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ANEXO C – Tabela edital de licitação de mantenedoras de ar condicionado: cálculo do valor pago mensalmente por agência.
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO

Número do Lote:
Código do Lote:

02
B
GRANDE SÃO PAULO - REGIÕES OESTE, SUDOESTE E
NORTE
SÃO PAULO

Nome do Lote:
Cidade Sede:
Quantidade Total de
Dependências:

34

TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO NA REGIÃO (h)
CUSTO MÉDIO DE MÃO DE OBRA PREVENTIVA (R$)
CUSTO MÉDIO FIXO REFERENTE DESPESAS DIVERSAS
(Ferramental, Uniforme, Carro/Condução, Refeição, etc.)
(R$)
BDI

1,50
72,00
103,00
25,00%
QUANTIDADES

PREFIX
O BB

0385 /
00
0385 /
03
0663 /
00
0663 /
05
1201 /
00
1270 /
00
1516 /
00
1516 /
06
1526 /
00
1544 /
00
1546 /
00
1547 /
00
1740 /
00
1810 /
00

CAPACID
A-DE
TOTAL
(TR)

DEPENDÊNCIA

PINHEIROS
CET

SP
SP

CEAGESP

SP

QSQ-SHOP.VILLA
LOBOS SP
JAGUARE-SP

SP

FRADIQUE COUTINHO
SP
PONTE DO MORUMBI
SP
QSQ-SHOPPING
MORUMBI SP
VILA OLIMPIA

SP

AV.PROF.FRANC.MORA
TO SP
JARDIM BONFIGLIOLI
SP
AVENIDA JOAO DIAS
SP
GIOVANNI GRONCHI
SP
RIO PEQUENO

SP

SPLIT / SPLIT /
SPLIT / SPLIT / SPLIT /
SELF A SELF A
SELF A SELF A SELF A
ÁGUA
ÁGUA FANCOI
AR (01
AR (02
AR (03
(01
(02
L
COMPR. COMPR. COMPR.
COMPR. COMPR.
)
)
)
)
)

TORR
E

BOMB
A

SPLI
T

EXAUSTO
APARE
R/
-LHO
VENTILADE
DOR /
JANEL
COR-TINA
A
DE AR

CHILLE
R

CUSTO
MÉDIO
MÃO DE OBRA
TOTAL DE
ESTIMADO
PREVENTIVA
HORAS
COM
DE
PREVENTIVA
MATERIAL DESLOCAMENT
S (MENSAL)
(equivalênci
O COM BDI
(h)
(MENSAL) (R$)
a em
meses)

71,00

1

0

0

5

0

0

1

2

1

0

0

0

10,65

2,53

1.090,41

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2,00

2,53

311,91

55,50

0

0

0

5

0

0

1

2

0

0

0

0

9,10

2,53

950,91

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2,00

2,53

311,91

50,00

0

0

0

6

0

0

1

2

0

0

0

0

10,10

2,53

1.040,91

15,50

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3,60

2,53

455,91

33,00

2

0

0

0

0

0

0

0

3

4

0

0

7,35

2,53

793,41

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2,00

2,53

311,91

39,50

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

0

5,85

2,53

658,41

29,00

2

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

4,35

2,53

523,41

19,50

1

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

6,05

2,53

676,41

27,50

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

4,55

2,53

541,41

15,00

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3,05

2,53

406,41

15,00

0

0

0

1

0

0

1

2

0

0

0

0

5,10

2,53

590,91

145

1832 /
00
1880 /
00
1896 /
00
2801 /
00
2807 /
00
2962 /
00
3006 /
00
3039 /
00
3050 /
00
3065 /
00
3320 /
00
3323 /
00
3559 /
00
3560 /
00
4306 /
00
4722 /
00
4752 /
00
4835 /
00
5706 /
00
8441 /
00

VILA JAGUARA

7,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3,00

2,53

401,91

23,75

2

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6,10

2,53

680,91

PE.ANTONIO J.SANTOS
SP

16,00

1

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

0

6,30

2,53

698,91

BUTANTA

35,00

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

5,35

2,53

613,41

20,00

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4,50

2,53

536,91

AVENIDA FARIA LIMA
SP

20,00

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,10

2,53

410,91

VILA FUNCHAL

SP

32,50

2

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

5,35

2,53

613,41

PORTAL DO MORUMBI
SP

16,00

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

7,50

2,53

806,91

VILA LEOPOLDINA

109,50

5

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

7,75

2,53

829,41

3,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2,50

2,53

356,91

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2,25

2,53

334,41

30,00

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,90

2,53

482,91

37,50

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,10

2,53

500,91

24,00

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4,60

2,53

545,91

28,00

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

4,55

2,53

541,41

8,75

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

0

5,00

2,53

581,91

SHOPPING CAMPO
LIMPO SP

17,00

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

3,75

2,53

469,41

CSO/PEE JAGUARE

24,50

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3,85

2,53

478,41

PARQUE ANHEMBI SP

28,00

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4,60

2,53

545,91

ESTILO AV.ANGELICA
SP

19,00

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

4,60

2,53

545,91

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874,00

40

1

1

4

8

60

21

3

BERRINI

SP
SP

SP

ITAIM BIBI

SP

SP

CHACARA
STO.ANTONIO SP
EMPRESARIAL AGUA
BRANCA-SAO PAULO,SP
BARRA FUNDA

SP

UNIV.DE SAO PAULO
SP
HEITOR PENTEADO
SP
AV.PEDROSO DE
MORAIS SP
IPEN

SP

TOTAL GERAL DO LOTE

17

168,40

19.641,03
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ANEXO D – Planilhas de cálculos

 Consumo elétrico dos sistemas:

Sistemas Indicação

MODELO HITACHI

Capacidade de
Potência
Total
Consumo
Refrigeração COP elétrica
potência
elétrico
QTDE
(kW)
(W/W) consumida(kW) elétrica (kWh) kWh/mês (kWh/mês)* kW/ano

Custo
Energia

Custo anual

Condensadora RAP075 SERIE EL/ES
7,5TR

Ventilador

RVT075CP/CM

Trocador

RTC075CP

1

26,37

2,84

9,01

1

70,32

3,44

18,57

1

35,16

2,89

12,28

Condensadora RAP200 SERIE DL
Roof Top

20TR

Ventilador

RVT200CP/CM

39,86

1195,80

837,06

120536,64

R$ 0,383

R$ 46.165,53

30,41

912,24

638,57

91953,38

R$ 0,383

R$ 35.218,15

48,44

1453,24

1017,27

146487,02

R$ 0,383

R$ 56.104,53

Trocador

RTC200CK
(2X)RAP050 SERIE
Condensadora EL/ES

10TR

Ventilador

RVT100CP/CM

Trocador

RTC100CP

Condensadora RAS8FSNHB
8hp

Multi Split
20hp

Evaporadoras

RCI1,0FSNB2

Evaporadoras

RPK2,5FSNSM3

Evaporadoras

RCI1,5FSNB2

Condensadora RAS20FSNB
Evaporadoras

2

22,4

44,80

4,81
9,31

1

56

56,00

4,34

RPK2,5FSNSM3

12,90

Condensadora RAS12FSNHB
12hp

1,5TR

Evaporadoras

RPK2,5FSNSM3

Evaporadoras

RPK1,5FSNSM3

Condensadora RAP18BL
Evaporadoras

Mini
Splits
2TR

33,5

33,50

4,09
8,19

12

5,27

2,86

RPC18AP

Condensadora RAP24BL
Evaporadoras

1

RPC24AP

22,11
10

7,03

2,67
26,33

* Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1hora por dia por mês, é obtido com base na potência mediana por hora/mês (30 dias), no ciclo refrigeração com atenuação de 30%.
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 Cenário 0:
Alternativas Custos Iniciais
Custo Anual de Operação
Custo Anual de Manutenção
Custo Final
Sistema 1
R$ 249.616,17
-R$ 46.165,53
-R$ 6.067,77
R$ 1.220,00
Sistema 2
R$ 466.363,33
-R$ 35.218,15
-R$ 39.160,00
R$ 10.106,67
Sistema 3
R$ 153.316,67
-R$ 56.104,53
-R$ 27.301,83
R$ 9.373,33
Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 165.472,54
R$ 21.748,90
R$ 1.220,00 R$ 438.057,61
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 126.233,51
R$ 140.362,40
R$ 10.106,67 R$ 743.065,91
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 201.097,21
R$ 97.858,80
R$ 9.373,33 R$ 461.646,00
taxa
n

12,23%
5

112,23%

178,05%

 Cenário 1:
Custos
Alternativas Iniciais
Sistema 1
Sistema 2
Sistema 3
taxa

Custo Com Operação Ano
0

R$
249.616,17
R$
466.363,33
R$
153.316,67
12,23%
13anos
17 anos
22 anos
26 anos

Custo Com Manutenção Ano
0

R$ 365.630,38

R$ 48.056,66

R$ 278.927,27

R$ 310.146,67

R$ 444.347,12

R$ 216.230,13

112,23%

1005,03%
448,14%
710,97%
1265,89%
2008,32%

Custos de
Substituição do
Sistema (13anos)

Custos de Substituição
do Sistema(17 anos)

Custos de Substituição
do Sistema(22 anos)

Custos de
Substituição do
Sistema(26 anos)

R$ 3.159.874,98

R$ 1.220,00 R$ 3.824.398,18

R$ 3.315.711,72
R$ 687.077,77

Custo Final (20
anos)
CCV

R$ 10.106,67 R$ 4.381.255,66
R$ 3.079.090,22

R$ 9.373,33 R$ 4.589.435,23
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 Cenário 2:
Tarifa de Energia
Elétrica
Sistema 1 - Roof Top
Sistema 2 - VRF
Sistema 3 - Mini Splits
Tarifa de Energia
Elétrica
Sistema 1 - Roof Top
Sistema 2 - VRF
Sistema 3 - Mini Splits
Tarifa de Energia
Elétrica
Sistema 1 - Roof Top
Sistema 2 - VRF
Sistema 3 - Mini Splits
Tarifa de Energia
Elétrica
Sistema 1 - Roof Top
Sistema 2 - VRF
Sistema 3 - Mini Splits
Tarifa de Energia
Elétrica
Sistema 1 - Roof Top
Sistema 2 - VRF
Sistema 3 - Mini Splits

R$ 0,10

R$ 0,20

R$ 0,30

R$ 0,383

R$ 0,40

R$ 0,50

R$ 0,60

R$ 0,70

R$ 0,80

R$ 0,90

R$ 1,00

R$ 315.789,39
R$ 649.791,54
R$ 313.054,59

R$ 358.993,71
R$ 682.750,67
R$ 365.560,39

R$ 402.198,03
R$ 715.709,81
R$ 418.066,18

R$ 438.057,62
R$ 743.065,89
R$ 461.646,00

R$ 445.402,35
R$ 748.668,94
R$ 470.571,98

R$ 488.606,67
R$ 781.628,08
R$ 523.077,78

R$ 531.810,99
R$ 814.587,21
R$ 575.583,57

R$ 575.015,32
R$ 847.546,35
R$ 628.089,37

R$ 618.219,64
R$ 880.505,48
R$ 680.595,17

R$ 661.423,96
R$ 913.464,62
R$ 733.100,96

R$ 704.628,28
R$ 946.423,75
R$ 785.606,76

R$ 1,10

R$ 1,20

R$ 1,30

R$ 1,40

R$ 1,50

R$ 1,60

R$ 1,70

R$ 1,80

R$ 1,90

R$ 2,00

R$ 747.832,60
R$ 979.382,89
R$ 838.112,56
R$ 2,10

R$ 791.036,92
R$ 834.241,24
R$ 877.445,57
R$ 920.649,89
R$ 963.854,21 R$ 1.007.058,53 R$ 1.050.262,85 R$ 1.093.467,17 R$ 1.136.671,49
R$ 1.012.342,02 R$ 1.045.301,16 R$ 1.078.260,29 R$ 1.111.219,43 R$ 1.144.178,56 R$ 1.177.137,69 R$ 1.210.096,83 R$ 1.243.055,96 R$ 1.276.015,10
R$ 890.618,35
R$ 943.124,15
R$ 995.629,95 R$ 1.048.135,74 R$ 1.100.641,54 R$ 1.153.147,34 R$ 1.205.653,13 R$ 1.258.158,93 R$ 1.310.664,72
R$ 2,20

R$ 2,30

R$ 2,40

R$ 2,50

R$ 2,60

R$ 2,70

R$ 3,10

R$ 3,20

R$ 3,30

R$ 3,40

R$ 3,50

R$ 3,60

R$ 3,70

R$ 4,10

R$ 4,20

R$ 4,30

R$ 4,40

R$ 4,50

R$ 4,60

R$ 4,70

R$ 3,80

R$ 3,90

R$ 4,00

R$ 4,80

R$ 4,90

R$ 5,00

R$ 2.043.962,24 R$ 2.087.166,56 R$ 2.130.370,88 R$ 2.173.575,21 R$ 2.216.779,53 R$ 2.259.983,85 R$ 2.303.188,17 R$ 2.346.392,49 R$ 2.389.596,81 R$ 2.432.801,13
R$ 1.968.156,93 R$ 2.001.116,07 R$ 2.034.075,20 R$ 2.067.034,34 R$ 2.099.993,47 R$ 2.132.952,61 R$ 2.165.911,74 R$ 2.198.870,88 R$ 2.231.830,01 R$ 2.264.789,15
R$ 2.413.286,45 R$ 2.465.792,25 R$ 2.518.298,04 R$ 2.570.803,84 R$ 2.623.309,64 R$ 2.675.815,43 R$ 2.728.321,23 R$ 2.780.827,03 R$ 2.833.332,82 R$ 2.885.838,62

12,19%
5

112,19%
5,52

177,73%

5,52

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 155.160,16
R$ 20.393,49
R$ 1.220,00 R$ 426.389,81
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 118.366,53
R$ 131.614,90
R$ 10.106,67 R$ 726.451,44

taxa
n

R$ 3,00

R$ 1.611.919,03 R$ 1.655.123,35 R$ 1.698.327,67 R$ 1.741.531,99 R$ 1.784.736,31 R$ 1.827.940,64 R$ 1.871.144,96 R$ 1.914.349,28 R$ 1.957.553,60 R$ 2.000.757,92
R$ 1.638.565,58 R$ 1.671.524,72 R$ 1.704.483,85 R$ 1.737.442,99 R$ 1.770.402,12 R$ 1.803.361,26 R$ 1.836.320,39 R$ 1.869.279,53 R$ 1.902.238,66 R$ 1.935.197,80
R$ 1.888.228,49 R$ 1.940.734,28 R$ 1.993.240,08 R$ 2.045.745,88 R$ 2.098.251,67 R$ 2.150.757,47 R$ 2.203.263,26 R$ 2.255.769,06 R$ 2.308.274,86 R$ 2.360.780,65

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 165.640,72
R$ 21.771,00
R$ 1.220,00 R$ 438.247,89
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 126.361,80
R$ 140.505,06
R$ 10.106,67 R$ 743.336,86
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 201.301,59
R$ 97.958,25
R$ 9.373,33 R$ 461.949,84

Sistema 3

R$ 2,90

R$ 1.179.875,81 R$ 1.223.080,14 R$ 1.266.284,46 R$ 1.309.488,78 R$ 1.352.693,10 R$ 1.395.897,42 R$ 1.439.101,74 R$ 1.482.306,06 R$ 1.525.510,39 R$ 1.568.714,71
R$ 1.308.974,23 R$ 1.341.933,37 R$ 1.374.892,50 R$ 1.407.851,64 R$ 1.440.810,77 R$ 1.473.769,91 R$ 1.506.729,04 R$ 1.539.688,18 R$ 1.572.647,31 R$ 1.605.606,45
R$ 1.363.170,52 R$ 1.415.676,32 R$ 1.468.182,11 R$ 1.520.687,91 R$ 1.573.193,71 R$ 1.625.699,50 R$ 1.678.205,30 R$ 1.730.711,10 R$ 1.783.216,89 R$ 1.835.722,69

 Cenário 3:

taxa
n

R$ 2,80

R$ 153.316,67

R$ 188.564,67

R$ 91.760,16

14,89%
5

114,89%
8,06

200,17%

R$ 9.373,33

R$ 443.014,82

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 172.984,60
R$ 22.736,24
R$ 1.220,00 R$ 446.557,02
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 131.964,21
R$ 146.734,52
R$ 10.106,67 R$ 755.168,74
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 210.226,55
R$ 102.301,35
R$ 9.373,33 R$ 475.217,90

8,06
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taxa

10,46%

110,46%
164,42%
3,89
Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 158.180,58
R$ 20.790,48
R$ 1.220,00 R$ 429.807,23
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 120.670,71
R$ 134.176,98
R$ 10.106,67 R$ 731.317,70
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 192.235,36
R$ 93.546,41
R$ 9.373,33 R$ 448.471,76
taxa

14,08%

114,08%
7,3

193,23%

3,89

7,3

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 192.784,74
R$ 25.338,68
R$ 1.220,00 R$ 468.959,59
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 147.069,08
R$ 163.530,03
R$ 10.106,67 R$ 787.069,10
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 234.289,46
R$ 114.010,96
R$ 9.373,33 R$ 510.990,42
taxa
Poupanca

6,32%

106,32%

135,85%

sem inflação

12,00%

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 143.627,67
R$ 18.877,71
R$ 1.220,00 R$ 413.341,56
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 109.568,78
R$ 121.832,45
R$ 10.106,67 R$ 707.871,24
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 174.549,35
R$ 84.939,96
R$ 9.373,33 R$ 422.179,31
taxa

18,23%

118,23%

230,99%

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 135.226,25
R$ 17.773,47
R$ 1.220,00 R$ 403.835,89
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 103.159,62
R$ 114.705,93
R$ 10.106,67 R$ 694.335,55
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 164.339,18
R$ 79.971,44
R$ 9.373,33 R$ 407.000,62
taxa

20,95%

120,95%

258,84%

Alternativas Custos Iniciais
Custo Com Operação Ano 0 Custo Com Manutenção Ano 0 Custo Final Ano0
CCV
Sistema 1
R$ 249.616,17
R$ 124.152,04
R$ 16.317,93
R$ 1.220,00 R$ 391.306,14
Sistema 2
R$ 466.363,33
R$ 94.711,47
R$ 105.312,20
R$ 10.106,67 R$ 676.493,67
Sistema 3
R$ 153.316,67
R$ 150.880,79
R$ 73.422,27
R$ 9.373,33 R$ 386.993,06
taxa

25,00%

125,00%

305,18%

poupanca 12%

150

 Cenário 4:
Inquilino
Alternativas Custo de Operação
Custo de Manutenção
Custo de Desmontagem
CCV
Sistema 1
R$ 165.472,54
R$ 21.748,90
R$ 1.220,00
R$ 188.441,44
Sistema 2
R$ 126.233,51
R$ 140.362,40
R$ 10.106,67
R$ 276.702,58
Sistema 3
R$ 201.097,21
97858,79524
R$ 9.373,33
R$ 308.329,33

Construtor
Alternativas Custos Iniciais
Sistema 1
R$ 249.616,17
Sistema 2
R$ 466.363,33
Sistema 3
R$ 153.316,67

