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RESUMO 

 

OLIVEIRA JUNIOR, Adailton Cordeiro de. Um estudo sobre o consumo de energia 

elétrica na AMAN no período de 2010 a 2016. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 
 

O estudo aborda o consumo de energia elétrica na Academia Militar das Agulhas Negras no 

período de 2010 a 2016, e o objetivo geral da pesquisa consiste na identificação de métodos 

ou técnicas que possam reduzi-lo. Considerando que o consumo de energia elétrica gera um 

desembolso financeiro e a importância da administração eficiente dos recursos financeiros das 

instituições públicas, principalmente em época de crise econômica, o objetivo do estudo 

torna-se notório. Em relação aos procedimentos adotados, esta monografia pode ser 

classificada como um estudo de caso. Adicionalmente foi necessária uma busca bibliográfica 

para familiarização com tema, onde as principais fontes são legislações gerais e específicas, 

alguns manuais do Exército Brasileiro, livros e sites da internet relacionados com o assunto, e 

ainda informações da seção de engenheira elétrica da AMAN, da Prefeitura Militar e contas 

de energia elétrica de 2010 a 2016. Esta pesquisa trata de um assunto ainda pouco discutido, 

portanto optou-se por um estudo descritivo com abordagem qualitativa. Os resultados 

advindos do estudo retratam que existem técnicas que podem ser implementadas na AMAN 

de forma a reduzir o consumo de energia elétrica, no entanto, ainda nota-se que a organização 

possui uma conscientização a cerca do tema, e preza pelo consumo eficiente de energia 

elétrica. 

  
Palavras-chave: Energia elétrica; Administração pública; Consumo consciente de energia 

elétrica. 
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RESUMEN 

 

OLIVEIRA JUNIOR, Adailton Cordeiro de. Um estudo sobre o consumo de energia 

elétrica na AMAN no período de 2010 a 2016. Resende: AMAN, 2017. Monografia. 

 

El estudio aborda el consumo de energía eléctrica en la Academia Militar das Agulhas Negras 

en el período de 2010 a 2016, y el objetivo general de la investigación consiste en la 

identificación de métodos o técnicas que puedan reducirlo. Considerando que el consumo de 

energía eléctrica genera un desembolso financiero y la importancia de la administración 

eficiente de los recursos financieros de las instituciones públicas, principalmente en época de 

crisis económica, el objetivo del estudio se vuelve notorio. En cuanto a los procedimientos 

adoptados, esta monografía puede ser clasificada como un estudio de caso. Además, fue 

necesaria una búsqueda bibliográfica para familiarización con tema, donde las principales 

fuentes son legislaciones generales y específicas, algunos manuales del Ejército Brasileño, 

libros y sitios de internet relacionados con el tema, e incluso informaciones de la sección de 

ingeniera eléctrica de la AMAN, del Ayuntamiento Militar y cuentas de energía eléctrica de 

2010 a 2016. Esta investigación trata de un tema aún poco discutido, por lo que se optó por un 

estudio descriptivo con enfoque cualitativo. Los resultados del estudio retratan que existen 

técnicas que pueden ser implementadas en la AMAN para reducir el consumo de energía 

eléctrica, sin embargo, todavía se nota que la organización tiene una concientización a cerca 

del tema, y preca por el consumo eficiente de energía De la electricidad. 

 

 

Palabras-clave: Energía eléctrica; Administracion PUBLICA; Consumo consciente de 

energía eléctrica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

O presente estudo trata sobre o consumo de energia elétrica na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN). Considerando o tema, este estudo é concentrado na área da Ciência 

Militar tida como administração militar, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 Ago 10, 

do Comando do Exército Brasileiro. (BRASIL, 2010) 

Sabe-se que existem diversas formas de se gerar energia, no entanto, este estudo se 

restringirá a análise de consumo da energia elétrica. Esta opção é respaldada pelos dados 

obtidos no Balanço Energético de 2015, onde a Empresa de Pesquisa de Energia (EPE) 

declara que 92,2% da energia consumida pelo setor público brasileiro é elétrica. 

Atualmente o consumo de energia elétrica tem recebido grande atenção, e sua 

relevância para a humanidade é notória, tanto na utilização de aparelhos elétricos que 

proporcionam maior conforto no dia-a-dia, como no desenvolvimento de tecnologias e 

produtos. O assunto tem sido fortemente abordado em diversas frentes, e sua relevância vai 

além do valor desembolsado para o pagamento de contas de energia elétrica, estendendo-se 

até impactos ambientais. 

Conforme Brasil (2005), o assunto veio à tona no século XXI, quando o Brasil foi 

assolado por uma crise elétrica, onde estava suscetível a apagões devido a baixa reserva de 

água. E apesar deste problema ter sido superado, a preocupação relacionada ao tema 

permanece. Permanece não somente pela quantidade de água disponível, considerando que o 

Brasil tem seu sistema gerador de energia elétrica quase que majoritariamente hidroelétrico, 

mas também pelo uso de outra fonte de recursos que poderiam gerar um maior desgaste 

ambiental. (BRASIL, 2005) 

Adicionalmente, desde 2014 o Brasil tem enfrentado uma crise econômica. Esta 

situação faz com que instituições e a população em geral deem maior atenção aos seus gastos, 

buscando assim economizar. As duas situações expostas salientam a significância deste 

estudo, observando que a redução do consumo de energia elétrica não somente preza pelo 

aspecto financeiro, mas também ambiental. 

Por fim, esta pesquisa busca identificar métodos e/ou técnicas que possam reduzir o 

consumo de energia elétrica na entidade estudada. 
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1.2 Justificativa 

 

Tendo já sido introduzida a importância do assunto a ser tratado, o estudo é facilmente 

justificado. De forma a reforçar, salienta-se novamente que diversas são as atividades 

necessitam de energia elétrica para sua realização. Portanto conclui-se que a energia elétrica 

foi um grande avanço para a espécie humana e sem ela a realização de muitas atividades seria 

impraticável. 

Sob a ótica militar a relevância do tópico não é diminuída. Considerando que os 

militares, além de desempenharem as atividades de qualquer outro cidadão, são agentes da 

administração pública, estes, exercem, em nome da administração, funções que dependem da 

energia elétrica, como por exemplo, a manutenção da segurança das instalações.  

De modo a exemplificar, algumas situações concretas que evidenciam o consumo de 

energia elétrica são: o monitoramento dos ambientes por meio do sistema de câmeras de 

segurança, sistema de comunicação utilizando aparelhos eletrônicos, e até mesmo a própria 

iluminação e uso de aparelhos refrigeradores para conservação de alimentos. Ou seja, existe 

uma demanda considerável de utilização de energia elétrica por parte dos militares, 

necessitando assim de conhecimentos para administrar eficientemente os recursos públicos. 

Portanto, nota-se que o Exército Brasileiro utiliza a energia elétrica na realização de 

atividades essenciais para manutenção da soberania do país, e em concomitância, deve prezar 

pela gestão eficiente deste recurso. Nesta busca pela preservação não somente os recursos 

financeiros, mas também dos recursos naturais da nação brasileira, a contribuição de um 

estudo que auxilie na redução do consumo de energia elétrica na AMAN é notória e de grande 

valia.  

 

1.3 Objetivos geral e específicos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo geral deste estudo é identificar métodos e/ou técnicas que possam auxiliar 

na redução do consumo de energia elétrica na Academia Militar das Agulhas Negras. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Além do objetivo maior do trabalho, isto é sua finalidade, o estudo apresenta os 

seguintes objetivos específicos: 
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• Verificar o consumo de energia elétrica na AMAN no período de 2010 a 2016. 

• Identificar o impacto do consumo de energia elétrica no orçamento da AMAN. 

• Identificar métodos e técnicas contemporâneas que auxiliem na redução do consumo 

de energia elétrica. 

 

1.4  Delimitação do estudo 

 

 Como dito previamente, a presente pesquisa situa-se na área de administração militar. 

Complementarmente, tem-se a delimitação física e temporal, fisicamente a pesquisa aborda o 

ambiente da AMAN, instituição militar situado em Resende/RJ, especificamente o Conjunto 

Principal I e II, Região de Parques, Batalhão de Comando e Serviço, Seção de Educação 

Física e Bairro da Independência. Já como espaço temporal, foram selecionados os anos de 

2010 e 2016. 

 

1.5  Organização do estudo 

 

Esta monografia esta subdividida em quatro capítulos. O primeiro capítulo é iniciado 

com a contextualização do problema de pesquisa, posteriormente também são reveladas 

informações como a importância, pretensões, delimitação e organização do estudo. 

Sequencialmente, o segundo capítulo, nomeado como referencial teórico 

metodológico, expõe a base literária da pesquisa bem como clarificar os procedimentos 

metodológicos adotados neste estudo. Isto é, nesta seção está disponível todo conhecimento 

necessário para realização da pesquisa e qual o tipo de pesquisa, métodos utilizados para 

coleta de dados e como se deu a interpretação dos dados. 

O terceiro capítulo é direcionado para a apresentação dos resultados e das 

interpretações dos dados obtidos com a pesquisa. E finalmente, no último capítulo, são feitas 

algumas considerações finais a respeito do estudo, para isso, todas as fontes dos capítulos 

anteriores foram utilizadas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO 

 

 

2.1  Revisão da Literatura e Antecedentes do Problema 

 

Segundo Morales (2007) a energia elétrica, por ser utilizada em todos os setores de 

uma organização, é um custo relevante para a mesma, necessitando assim que o mesmo seja 

reduzido ao mínimo. Deste modo a organização atingirá a eficiência energética, que não 

somente poderá reduzir o custo financeiro, como também age protegendo os recursos naturais 

de nosso país. 

 Coforme fora expresso, este estudo segue a linha de pesquisa da administração, na 

área da Ciência Militar. E a seguir são apresentados os dados encontrados na pesquisa 

bibliográfica a cerca do tema abordado no estudo. 

 

2.1.1 Academia Militar das Agulhas Negras 

 

A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) é um estabelecimento de ensino 

superior militar. E o objetivo fim desta instituição é a formação de oficiais combatentes de 

carreira das armas, quadros e serviço do Exercito Brasileiro.  

Como parte da estrutura do Exército Brasileiro (EB), a AMAN é subordinada 

organizacionalmente a DESMIL (Diretoria de Ensino Superior Militar) e posteriormente ao 

DECEX (Departamento de Educação e Cultura do Exército). 

De acordo com o Ministério da Defesa (2017), a AMAN foi originada da primeira 

escola militar das Américas, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada 

em 1792, no Rio de Janeiro. A atual nomeação de Academia Militar das Agulhas Negras 

surgiu somente em 1951. 

Relacionado a estrutura física desta instituição de ensino, em 1944 estava localizada 

em Porto Alegre (RS), posteriormente no bairro de Realengo no Rio de Janeiro e hoje é 

situada na cidade de Resende (RJ), aos pés do majestoso maciço das Agulhas Negras. A 

cidade acadêmica, lugar onde a AMAN se localiza, atualmente possui 12.000 habitantes. 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017) 

Por fim, esta organização militar é reconhecida como a escola máter da formação do 

chefe militar, única pela sua formação de caráter. 
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2.1.2 Administração pública 

 

Na busca pela identificação de itens relevantes da administração pública para esta 

pesquisa, o artigo 37 da Constituição Federal se destacou. Este artigo cita diversos princípios 

da administração pública, dente eles, o que mais se sobressai é o Princípio da Eficiência. 

Da mesma forma, o artigo 70 da Constituição Federal, lei maior que rege todo o 

ordenamento jurídico brasileiro, prevê o princípio da economicidade, onde incentiva a 

promoção de resultados esperados a um menor custo. Em concordância, a Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas da União Lei 8.443/92, principalmente em seus artigos 1º, 16, 37, 43 e 90 

legisla em favor da economicidade. 

Também defendendo este princípio, Lotta (2002), afirma que a Administração Pública, 

por trabalhar com dinheiro público, necessita obter um patamar de gastos mínimo possível, no 

intuito de economizar o erário público e demonstrar que realiza uma gestão eficiente, no que 

diz respeito a despesas. 

Atualmente, nota-se que a Administração Pública está preocupada em redefinir suas 

estruturas, uma vez que os dias correntes exigem que isso seja feito. Por isso então assumindo 

posturas diferenciadas, principalmente no que diz respeito a despesas (LOTTA, 2002). 

Com isso, Lotta (2002) reafirma a importância de uma boa gestão orçamentária, 

principalmente em um ambiente cada vez mais tomado pela opinião pública e com tópicos 

como eficiência e economicidade em destaque. 

Assim, de acordo com o Tribunal de Contas da União, economicidade é a 

“minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem 

comprometimento dos padrões de qualidade” (ISSAI, 2004 apud BRASIL, 2000, p.11). 

Dessa forma, a AMAN por fazer parte da administração pública deve ter uma gestão 

eficiente para tratar do consumo de energia elétrica, de maneira a evitar desperdícios e 

contribuir para o bom nome da Instituição Exército Brasileiro. 

 

2.1.3 Energia Elétrica 

 

Objetivando entender o desenvolvimento histórico da energia elétrica na Brasil, faz-se 

aqui uma explanação diversificada a respeito do assunto. Nesse sentido, para facilitar a 

organização e o entendimento, divide-se este capítulo em duas fases, sendo a primeira parte 

sobre o histórico de energia elétrica e o segundo sobre eficiência energética e consumo. 
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2.1.3.1 História da energia elétrica no Brasil 

 

O ser humano utiliza diariamente energia, das mais diversas maneiras, como por 

exemplo, energia solar, energia elétrica ou em outras formas. Viana et al. (2012) defende que 

a energia pode ser apresentada de várias formas, podendo a mesma ser convertida entre si. 

Historicamente, o Brasil começa utilizar energia a partir do carvão1, posteriormente, 

tem-se a criação de usinas, para atender as demandas de iluminação, indústria têxtil, 

serralheria e mineração (DÂMAZO, 2004). Já entre o século XIX e XX, iniciou-se o 

desenvolvimento de hidrelétricas2, todavia, como o crescimento das indústrias e da população 

urbana a demanda de energia ultrapassaria a capacidade da geração de energia elétrica. 

Tratando-se de um produto que é consumido diariamente nas mais variadas áreas, 

como setores industriais, institucionais e nos lares, existe uma preocupação significativa a 

respeito de seu uso. Dessa forma, surgem dos governos federais e estaduais iniciativas para 

reorganizar o setor energético, como a criação do Ministério das Minas e Energia3 e a Lei do 

Horário de verão4.  

Segundo Branco (2002), com o passar dos anos houve um declínio dos investimentos 

nos setores energéticos. E no ano de 2001, um conjunto de deficiência no planejamento e 

investimentos acarretou uma crise grave e crônica no Brasil. Objetivando controlar a crise, o 

governo interviu novamente. As novas medidas implementadas foram ações emergenciais 

para conter a crise, a saber: estabelecimento de metas mínimas e progressivas de consumo, a 

criação do CGE5 (Câmara de Gestão da Crise Energética) e inclusive a mudança da tarifa 

energética para os consumidores. 

Como isto, nota-se um esforço governamental no sentido de promover o consumo 

consciente de energia elétrica. Assim, no próximo subcapítulo será tratado sobre a eficiência 

energética e consumo. 

 

2.1.3.2 Eficiência Energética e Consumo 

 

A energia elétrica é de grande importância para o ser humano, e em decorrência do 

crescimento demográfico nas últimas décadas, houve uma maior demanda de energia para 

                                                                 
1 Carvão mineral, importado, utilizado como fonte básica de energia nas indústrias, transportes e iluminação.  
2 Motivado, principalmente, por capital estrangeiro. 
3 Atualmente, Ministério de Minas e Energia. 
4 Decreto-Lei 4.295/42. 
5 Medida Provisória Nº 2.147 
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manter ou melhorar a qualidade de vida da população. Tal acontecimento trouxe problemas 

relacionados ao esgotamento dos recursos utilizados para produzir tal energia, assim como 

impactos ambientais. (ANEEL, 2012) 

Observando o surgimento de tais problemas muitas campanhas têm sido feitas no 

intuito de que o homem utilize a energia de forma responsável, sem desperdício e 

principalmente, voltado para o uso eficiente. Estes estímulos ao consumo consciente estão 

presentes no Brasil desde 1985, com a criação pelo Ministério das Minas e Energias do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL. (ANEEL, 2012) 

A ANEEL ainda classifica essas campanhas em dois grupos, a saber: 

 

As práticas para estimular o uso eficiente da eletricidade se divide em dois grupos 

principais: ações educativas da população e investimentos em equipamentos e 

instalações. As primeiras também desenvolvidas individualmente pelas 

distribuidoras, marcaram o início da atuação do Procel, caracterizada pela 

publicação e distribuição de manuais destinados a orientar os consumidores de 

diversos segmentos, como residências, comércio, indústrias e setor público. Além 

disso, o Procel desenvolveu também programa pedagógico junto às escolas do 

Ensino Fundamental e iniciou projetos e cursos técnicos, com o objetivo de formar 

profissionais com competência específica em eficiência energética (ANEEL, 2012, 

p. 38). 

 

 

De acordo com ANEEL (2012), através do consumo de energia pode-se mensurar a 

qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma sociedade. Foi observado pelo 

Instituto Econômico de Pesquisa Aplicada - IPEA (2008), que de 2003 a 2007 a economia 

mundial esteve em vigorosa expansão o que ocasionou um aumento significativo na variação 

acumulada de energia, a qual passou de 9.828 milhões de tep6 em 2003 para 11.099 milhões 

de tep em 2007. 

Ao encontro da afirmativa acima, os Estados Unidos no ano de 2001, mesmo com o 

racionamento de energia elétrica não houve registro de recuo, passando de 171,949 milhões 

de tep para 172,186 milhões de tep, tendo um aumento de 0,14%. E o país teve, em 2007, o 

maior consumidor de energia elétrica, chegando a consumir 21,3% do total mundial.  

No Brasil, a energia elétrica foi a modalidade de energia mais consumida no ano de 

2007, alcançando o índice de 35,443 milhões de tep bem como um aumento de 5,7% em 

relação ao ano de 2006. (ANEEL, 2012) 

Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS apud ANEEL 

(2012), a região Sudeste/Centro-Oeste do Brasil nos anos de 1988 a 2007 aumentou seu 

                                                                 
6 Toneladas equivalentes de petróleo. 
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consumo de energia elétrica em 83,71%, a região Norte em 184,51%, no Nordeste o aumento 

foi de 130,79% e no Sul 128,53%, conforme pode ser observado no gráfico abaixo.  

 

 

 

 

Gráfico 1: Consumo de energia elétrica no Brasil de 1988 a 2007 

 

Fonte: Adaptado de ONS, 2008. 

 

Apesar do grande aumento de consumo em todas as regiões do Brasil, a variação da 

região Norte é a mais expressiva, e pode ser justificada pela Zona Franca de Manaus e a 

Hidrelétrica de Tucuruí. 

Segundo Viana et al (2012), a eficiência energética no Brasil é tratada por diversos 

órgãos, entre eles o Ministério das Minas e Energia, Eletrobrás, Petrobrás, Agência Nacional 

de Energia Elétrica, as próprias concessionárias, dentre outros. 

O primeiro instrumento legal que previa a eficiência energética no país foi instituído 

em 1931, é o Decreto 20.466 de 01/10/31, o qual estabeleceu o primeiro horário de verão no 

Brasil. A partir daí outros Decretos vieram no intuito de assegurar a eficiência energética, 

como o de n. 41.019 de 26/02/57, o qual regulamentava os serviços de energia elétrica. 

Finalmente no ano de 2001 foi sancionada a Lei 10.295/01 (Lei da Eficiência 

Energética) e o Decreto 4.059/01, o qual regulamenta referida Lei e cria o Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. (VIANA et al, 2012) 

Sudeste/Centro
-oeste; 83,71

Norte; 184,51Nordeste; 
130,79

Sul; 128,53
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Em congruência, vários outros programas foram colocados em prática pelo governo no 

intuito de obter um melhor nível de eficiência energética no país, dentre eles o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e o Programa de Eficiência Energética (PEE). (VIANA et al, 

2012) 

De acordo com Viana et al (2012), o PROCEL teve seu início em 30/12/1985. Os 

autores ainda trazem a seguinte afirmação: 

 

O Procel aplica, de forma voluntária, recursos da Eletrobrás enquanto existe a 

obrigação das concessionárias distribuidoras de energia elétrica realizar 

investimentos anuais em programas de eficiência de acordo com um percentual de 

sua receita anual líquida. Em 2007, o investimento total realizado pelo Procel foi de 

R$ 53 milhões, e de R$ 31,3 milhões em 2008, sendo que os recursos aplicados 

pelas empresas distribuidoras de eletricidade em projetos de eficiência energética 

foram de mais de R$ 261 milhões durante o ano fiscal de 2006/2007. Em 2010 

foram investidos R$ 76,23 milhões sendo R$ 13,91 milhões da Eletrobrás, R$ 45,32 

milhões provenientes da RGR e R$ 17,00 milhões decorrentes de despesas com 

instalações prediais, recursos humanos e demais insumos para a gestão do Programa. 

Em 2011 foram investidos R$ 95,56 milhões sendo R$ 68,46 milhões da RGR e o 

restante da Eletrobrás. (VIANA et al, 2012, p. 33) 

 

 

Os valores expostos na citação acima retratam a preocupação com o consumo de 

energia, ou seja, a PROCEL investe em programas que propaguem a eficiência na utilização 

de energia elétrica. 

Um dos subprogramas do PROCEL é o PBE, o qual foi instituído em 1993 sob o nome 

de Selo Procel. Este selo é conferido aos equipamentos com melhor índice de eficiência 

energética, após as avaliações feitas pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem. (VIANA et al, 

2012) 

Dentre os tipos de produtos que recebem o selo estão: refrigeradores, lâmpadas 

fluorescentes, aparelhos de ar condicionado, reatores, ventiladores de teto, dentre outros. Com 

este tipo de ação, no ano de 2011 houve uma economia de 8,6% a mais do que em 2010, 

resultado do incentivo ao consumidor de adquirir produtos mais econômicos bem como às 

indústrias em desenvolver produtos que obtenham melhor desempenho de eficiência 

energética. (VIANA et al, 2012) 

Segundo Viana et al (2012), uma das principais competências da ANEEL é promover 

a eficiência energética e combater o desperdício de energia. Com a crise de energia elétrica no 

ano 2000 o papel da ANEEL foi fundamental para ajudar a combater a crise, implantando 

ações que promoviam a racionalização do consumo de energia elétrica. 

No ano de 2001 foi sancionada a Lei 10.295/01, ou Lei de Eficiência Energética, a 

qual dispõe sobre a política nacional de conservação e uso racional de energia, prevendo em 
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seu art. 2º.: “níveis máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência 

energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados e comercializados no 

país”. 

Logo em seguida criou-se o Decreto 4.059/01, o qual instituiu o Comitê Gestor de 

Indicadores e de Níveis de Eficiência Energética – CGIEE, o qual tem por função principal 

elaborar normas específicas para cada tipo de aparelho que consome energia, sendo o motor 

elétrico trifásico o primeiro objeto sujeito a tal regulamentação, uma vez que o mesmo é 

largamente utilizado pelas indústrias, consumindo um percentual de 30% do consumo total do 

Brasil e 50% do consumo das indústrias. (VIANA et al, 2012) 

Portando, conclui-se que no território brasileiro, a preocupação com a eficiência 

energética é real, e existem diversas políticas públicas que externalizam isto. O grande 

objetivo com essas políticas é gerar a economia de energia elétrica sem prejudicar o 

fornecimento da mesma, e como pôde ser observado, muitas políticas já geraram resultados. 

 

2.1.3.3 Métodos e Técnicas de Economia de Energia Elétrica 

 

De acordo com Brasil (2005), após a revolução industrial e principalmente no século 

XX houve um grande impacto da atividade humana sobre o meio ambiente, especialmente 

devido ao fato de que a população aumentou de forma considerável. Observou-se que grande 

parte desse impacto se deve ao consumo de energia elétrica, a qual contribui para a produção, 

locomoção, eficiência, segurança, conforto, dentre outros. 

Com isso os governos intensificaram a construção de usinas de geração, linhas de 

transmissão e distribuição, e como dito anteriormente, também investiu na educação e 

informação dos consumidores para que os mesmos utilizem a energia de forma responsável. 

Assim, divulgam medidas que podem ser tomadas pelos consumidores com a finalidade de 

obter uma economia de energia elétrica. (BRASIL, 2005) 

Jannuzzi (2015) apresenta a teoria de que os principais obstáculos para a eficiência 

energética são as informações, a cultura, a infraestrutura e qualidade das instalações. Com isto 

o autor destaca a importância do comportamento humano para o uso consciente da energia 

elétrica. 

Complementando esta ideia, Abreu e Azevedo (2009) defendem a conscientização 

como uma ferramenta aliada ao consumo eficiente. Os autores trazem um exemplo real do 
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racionamento ocorrido no ano de 2001 no estado de Tocantins, onde políticas que incentivam 

o consumo eficiente deram resultado positivo, modificando o comportamento da população. 

Mesmo com a disponibilidade de informação, existem alguns aparelhos comumente 

utilizados que consomem uma grande quantidade de energia elétrica, um desses vilões é o 

chuveiro. No entanto, algumas medidas podem ser tomadas a fim de minimizar os impactos 

da utilização do aparelho, Brasil (2005) defende que a utilização do aparelho no modo verão, 

propicia uma economia de até 30%, se comparado com a utilização no modo inverno. A 

mesma publicação ainda atenta os usuários do chuveiro elétrico em relação ao tempo de uso, 

declarando que o mesmo deve buscar não ultrapassar cinco minutos de utilização. 

Juntamente com o chuveiro, têm-se a geladeira e o freezer, que são responsáveis por 

30% do consumo de energia em uma residência. Este dado ratifica ainda mais a importância 

da verificação do selo de eficiência do PROCEL ao comprar equipamentos que utilizam 

energia elétrica. (BRASIL, 2005) 

Outro enfoque trazido por Brasil (2005) é a utilização de lâmpadas, e como ações que 

geram economia de energia elétrica, recomenda-se a utilização de lâmpadas de LED, 

fluorescentes compactas ou circulares. Estes tipos de lâmpadas além de consumir menos 

energia, possuem uma maior durabilidade. 

Mesmo com esta afirmação, Gebran e Rizzato (2017) defendem que lâmpadas de LED 

são eficientemente superiores do que as outras citadas. Os autores ainda apontam as vantagens 

da utilização do LED dentre elas estão: a não produção de calor, variedade de cor e uma vida 

útil de 20 a 45 mil horas de uso contínuo. 

Na busca pela economia, Brasil (2005) esclarece que as instalações elétricas devem 

receber manutenção periódica. Ainda tratando sobre a iluminação, também são incentivadas 

as seguintes ações: aproveitar a iluminação natural e pintar as paredes com cores claras. 

Relativo ao uso de eletrodoméstico citado por Brasil (2005) é o ar condicionado, o 

qual se deve observar o modelo adequado para cada ambiente, bem como o selo PROCEL. 

Adicionalmente, recomenda-se que o ambiente de utilização deve estar com portas e janelas 

fechadas durante o uso e os filtros devem estar limpos. 

Nota-se que existem muitas medidas que podem se tomadas para gerar redução do 

consumo de energia elétrica. Silva (2012) considera que mudanças de hábitos e padrões de 

utilização farão com que haja diminuição no consumo de energia elétrica. 

Silva (2012) também cita medidas tecnológicas que podem ser utilizadas para diminuir 

as tarifas de energia elétrica, porém chama atenção para o fato de que, diferentemente das 
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medidas administrativas este tipo de medida demanda investimento inicial, onde novas 

tecnologias deverão ser adquiridas para a redução do custo final. 

Desta forma, é fundamental que primeiramente seja feito uma análise do custo-

benefício. Tais medidas incluem a substituição de equipamentos em uso por outros com 

melhor eficiência energética e o ajuste de potência da organização. (SILVA, 2012) 

Dentre os equipamentos substituíveis, Silva (2012) cita o exemplo da iluminação, 

onde a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou de Led, bem como 

reatores eletromagnéticos por eletrônicos ou luminárias por modelos com refletor de alumínio 

além de reduzir o consumo de energia, ainda colabora para uma melhoria no ambiente. 

O autor ainda cita a utilização de telhas transparentes, as quais aproveitam a 

iluminação do dia, janelas maiores que propiciam maior claridade ao ambiente, tintas claras 

nas paredes, tudo isso são medidas que não despendem muito numerário e colaboram para a 

economia de energia elétrica. 

Outro fator que colabora é a substituição de aparelhos de climatização, onde deve-se 

dar preferência aos aparelhos tipo janela e Split, os quais apesar de exigirem um investimento 

inicial proporcionarão redução no custo à medida em que forem utilizados em seu 

dimensionamento adequado. ( SILVA, 2012) 

 

 

Figura 1: Ar condicionado Split 

 

Fonte: Silva (2012) 
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Considerando todo o conglomerado de informações exposto, existem dois grupos de 

atitudes que podem reduzir o consumo de energia elétrica, são elas: medidas administrativas e 

medidas tecnológicas. E neste subtópico, diversos exemplos foram disponibilizados. 

Assim, diante dos achados na literatura acerca do tema, é oportuno problematizar a 

questão: De que forma pode-se reduzir o consumo de energia elétrica no orçamento da 

AMAN? Em outras palavras, o que se pode fazer para diminuir esse consumo? 

Na busca bibliográfica do assunto em análise, constata-se facilmente a importância da 

administração dos recursos públicos e a grande preocupação em torno do consumo consciente 

de energia elétrica. Com isso, a hipótese que se levanta é que podem existir técnicas, 

procedimentos e/ou meios redutores do consumo de energia elétrica a serem empregados na 

AMAN. 

 

2.2 Referencial Metodológico e Procedimentos 

 

Demo (1996) afirma que a pesquisa é semelhante a uma atividade rotineira, um 

questionamento que se baseia na realidade. Com isto, a pesquisa busca explicar, entender ou 

descrever fatos calcando-se na realidade prática ou teórica. 

Adicionalmente, o método científico é definido por Gil (1994) como o conjunto de 

procedimentos adotados para se atingir o conhecimento. Portanto, pode se concluir que o 

método científico é utilizado para obter respostas dos problemas pesquisados. 

 

2.2.1 Tipo de pesquisa 

 

 A monografia que aqui se apresenta é, em relação aos procedimentos adotados, um 

estudo de caso. De acordo com Yin (2005), o estudo de caso é investigação empírica que 

analisa um fenômeno inserido no seu contexto da vida real. Este método é mais usado quando 

se intenciona analisar as condições contextuais. 

 Existe o estudo de caso único e também o multicasos, no entanto, o presente estudo 

caracteriza-se como um estudo de caso único. Isto é, a pesquisa restringe-se a AMAN. 

 Complementarmente, a pesquisa quanto a abordagem do problema é qualitativa. 

Triviños (1987) defende que a abordagem qualitativa proporciona ao pesquisador uma melhor 

análise de aspectos relacionados a práticas organizacionais. 
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 Por fim, a classificação da pesquisa quanto aos objetivos. Conforme Gil (1994), 

pesquisas bibliográficas e estudos de caso, no geral, fazendo uso da pesquisa descritiva. Este 

estudo também optou pela técnica descritiva, isto porque ela objetiva maior familiarização 

com o tema, buscando tornar o problema claro ou construir teorias.  

 

2.2.2 Métodos de coleta de dados 

 

 Godoy (1995) afirma que em pesquisa do tipo estudo de caso, a entrevista é uma das 

técnicas mais utilizada e eficaz para coleta de dados. Considerando a eficiência das 

entrevistas, isto é, a economia de tempo, a facilitação na obtenção de dados e outros, esta 

monografia a utilizou como principal fonte de coleta de dados. 

As entrevistas realizadas basearam-se em questionários estruturados, onde há um 

direcionamento sobre as informações que se deseja obter. Foram realizadas três entrevistas, 

sendo os entrevistados, o chefe do Setor Financeiro, o chefe da Seção Técnica da Prefeitura 

Militar e chefe da Seção de Aquisição, Licitações e Contratos. O período das entrevistas foi 

dias 13 de junho de 2017 e 14 de junho de 2017. 

Adicionalmente foram coletados dados como contas de energia elétrica da AMAN 

compreendidas no intervalo de tempo estudado. Estas informações foram obtidas junto a 

seção financeira, no ano de 2016 , quando da realização do projeto de pesquisa. 

 

2.2.3 Interpretação dos dados 

 

Uma das etapas mais desafiadora de uma pesquisa é a análise de dados. “Examinar, 

categorizar, classificar em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo em vista 

proposições iniciais de um estudo” é como Yin (2005, p.137) define a atividade de analisar 

dados.  

Corroborando com a afirmativa acima, Yin (2005) se posiciona dizendo que a 

dificuldade nesta fase do estudo é resultado de uma falta de técnica exata. E ainda orienta que 

os pesquisadores devem utilizar uma estratégia geral de análise, e atuar com diligência aos 

manipular os resultados. Essas orientações buscam fornecer resultados imparciais e precisos. 

Observando os critérios acima, o tratamento dos dados baseou-se na análise de 

conteúdo e na estatística descritiva. De acordo com Flick (2013) a análise de conteúdo é um 

procedimento utilizado para tratar textos, em contrapartida a estatística descritiva, conforme 
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Joaquim (2015), objetiva recolher, organizar, sintetizar e apresentar dados oriundos de 

números. 

Portanto, para a análise dos dados obtidos, foram observadas as técnicas dispostas 

acima. No próximo capítulo serão expostos os resultados advindos desta análise. 

 

 

3. RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 
 

Considerando o embasamento teórico apresentado, buscou-se a resposta para o 

problema de pesquisa estabelecido. Os resultados advindos desta busca são descritos abaixo.  

 

3.2 Resultados 

 

 A respeito dos resultados encontrados, primeiramente se objetivou esquadrinhar a 

situação a atual da AMAN no que diz respeito à energia elétrica. Deste modo, o consumo de 

energia elétrica na AMAN no ano de 2016 é exposto na tabela abaixo.  

 

Tabela 01: Consumo de energia elétrica na AMAN em 2016 

Consumo (KWH) Ano 

5911099,4 2016 

Fonte: Dados da pesquisa extraídos de contas mensais de energia elétrica 

 

 

 Um fator importante revelado pela pesquisa é que o consumo de energia elétrica está 

alocado no grupo responsável pela segunda maior despesa da AMAN. Isto pode ser observado 

por meio do orçamento da AMAN, onde gastos com concessionárias representa o segundo 

maior valor destinado. O gráfico abaixo representa o orçamento de 2016 da AMAN. 

 

Gráfico 1: Orçamento da AMAN de 2016 
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Fonte: Dados da pesquisa obtido no Setor Financeiro da AMAN 

 

 Traduzindo para percentual, o valor disponibilizado para concessionárias é equivalente 

a 18,02%, conforme demonstrado abaixo. 

 

Gráfico 2: Orçamento da AMAN em % 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 De acordo com o chefe do setor financeiro da AMAN, em entrevista realizada, o gasto 

efetivo com energia elétrica representa cerca de 8% do orçamento total da instituição, em 
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valores reais aproximadamente 6 milhões de reais. O entrevistado ainda complementou 

dizendo que  redução do valor destinado ao gasto com energia elétrica poderia gerar impacto 

positivo no orçamento. 

No sentindo de determinar o padrão anual do consumo de energia elétrica na AMAN, 

foram analisadas as contas mensais no perído de 2010 a 2016. Especificamente os dados que 

originaram o gráfico, são faturas mensais emitidas pela concessionária de energia elétrica, 

Enel, antiga Ampla.  

O gráfico obtido por meio desta análise é ciclico, isto é, existe um padrão de consumo. 

Observando o mesmo, nota-se que nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto ocorre uma 

baixa no consumo de energia elétrica, o que pode ser explicado considerando que este são 

meses de férias. 

 

Gráfico 2: Padrão de consumo anual 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quando se trata de investimentos em novas tecnologias afim de reduzir o consumo de 

energia elétrica, foi revelado durante entrevista com o chefe do setor financeiro que a AMAN 

possui projetos para utilização de energia solar em andamento. 

 De acordo com o chefe da seção de engenharia elétrica, em entrevista realizada no dia 

13 de junho de 2017, a eficiência energética é um assunto tratada pela organização estudada a 

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
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aproximadamente 10 anos. O mesmo ainda informou que as atitudes em relação ao problema 

foram: substituição de lâmpadas, substituição do sistema de aquecimento elétrico da água por 

placas de aquecimento solar e reformas pontuais nas redes elétricas. 

Apesar das reformas pontuais informadas pela seção de engenharia elétrica, o setor 

financeiro afirma que a rede de energia elétrica da AMAN é antiga e possui pouco eficiência 

na trasmissão de energia. 

 Atualmente a AMAN possui seu sistema de iluminação, em sua maioria, composto por 

lâmpadas fluorescentes.  Adicionalmente, se observa que a organização prioriza cores claras 

na pintura de suas paredes e a utilização de janelas. 

Nesta linha estrutural ainda se identifica que o principal sistema de climatização 

adotado pela organização são as janelas, tendo ar condicionado apenas em alguns ambientes. 

No que se refere ao sistema de aquecimento de água nos chuveiros, a instituição 

possui alguns chuveiros elétricos e no alojamento dos cadetes é utilizado boileres elétricos 

para o aquecimento. 

 Em entrevista com o chefe da seção de engenharia elétrica, também foi apontado que o 

sistema de energia elétrica da AMAN abrangue parte da vila militar. Tal estrutura dificulta a 

diminuição do consumo de energia elétrica na organização, por isso, estão sendo realizadas 

obras para fins de separação, já tendo sido 2 bairros da vila militar separados. 

 Tratando-se do sistema de compra de materiais na AMAN, o chefe da SALC – Seção 

de Aquisições, Licitações e Contratos declara que os setores que solicitam a compra do 

material devem avaliar os critérios de sustentabilidade ambiental ao fazer requisição de 

compra. E duranta as compras há a observação de especificidades como eficiência energética. 

 Este informação vai ao encontro do exposto pela seção de engenharia elétrica, onde 

declarou-se que a mesma solicita produtos que possuem o selo PROCEL A. 

Outro aspecto importante para o trabalho é a consideração sobre o nível de 

conscientização dos militares que fazem uso deste recurso. Portanto, aplicou-se um 

questionário aos cadetes do quarto ano do curso de Intendência da Academia. Entretanto, 

como a aplicabilidade desse resultado é muito inconsistente e pouco provável efetivamente, 

para o presente estudo, resolveu-se apenas citar sua elaboração. 

 Quanto ao foco do problema de pesquisa, de que forma pode-se reduzir o consumo de 

energia elétrica na AMAN, os resultados trouxeram: o consumo de energia elétrica da 

AMAN, quanto este consumo impacta o orçamento e ainda qual é a estrutura e técnicas de 

redução de consumo já utilizadas. 
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3.3 Análise dos dados 

 

Diante dos resultados encontrados, pode-se fazer algumas inferências. Constata-se que 

a hipótese da pesquisa foi corroborada. Isto é, a hipótese de que existem métodos e técnicas 

que diminuem o consumo de energia elétrica é defendida no trabalho. 

Inicialmente, analisando o gráfico 2, observa-se que a partir do ano de 2012 os meses 

de janeiro e fevereiro foram os meses que tiveram o menor consumo de energia elétrica. Fato 

este que pode ser explicado considerando que a AMAN é uma instituição de ensino, onde 

ocorre recesso escolar neste período.  

Já os meses mais preocupantes, isto é, que atingem o pico de consumo no período de 

2010 a 2016 são respectivamente: dezembro, março, novembro, dezembro, outubro, 

novembro e abril. 

O gráfico também se destacou o comportamento do ano 2014, onde ocorreu uma 

queda significativa do consumo de energia elétrica. A queda foi fruto da implementação de 

diretrizes do Comandante da AMAN em resposta a um elevado consumo no ano anterior. 

Mesmo o consumo tendo permanecido abaixo dos anos anteriores, a partir de 2015 percebe-se 

novamente uma tendência de elevação do consumo.  

Assim, entende-se que o consumo de energia elétrica que pode ser diminuído, 

defendendo a hipótese da pesquisa. Pois quando se compara o consumo do ano de 2016 com o 

ano de 2014, houve um aumento equivalente a 67%. Com isto, nota-se que o estabelecimento 

de metas de consumo funcionou na organização em 2014. 

O ocorrido nos remete a teoria de Abreu e Azevedo (2009) onde defende-se a 

conscientização dos consumidores como um forte ferramenta na redução do consumo. 

Portanto esta uma técnica essencial na missão do consumo eficiente e que pode ter uma maior 

aplicação na instituição estudada. 

A busca pelo nível de conscientização dos usuários foi uma limitação do trabalho, 

existiu a dificuldade de parametrizar o nível de consciência dos militares, por este motivo não 

foram divulgados dados do questionário aplicado aos cadetes do quarto ano. 

Mesmo assim notou-se, por meio de observação in loco, que grande parte dos militares 

desligam as luzes, ar condicionado e outros equipamentos quando estes não estão sendo mais 

utilizados. Em contrapartida a falha é inerente ao comportamento humano, podendo assim um 

esquecimento acarretar um consumo desnecessário. 
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Como técnicas sugeridas a organização pode não só estipular metas de consumo como 

também realizar campanhas de conscientização dos usuários. As campanhas realizadas podem 

ser larga escala ou com simples modificações como um adesivo chamativo nos interruptores 

lembrando que os mesmos devem ser desligados após a utilização. 

Desde modo Jannuzzi (2015) afirmou que informação, cultura, infraestrutura e 

qualidade das instalações são os principais obstáculos para a eficiência energética. Como isto, 

a conscientização atinge dois obstáculos, isto é a informação e a cultura. Já relacionado a 

infraestrutura e a qualidade das instalações, outras posturas devem ser adotadas, estas 

normalmente exigem um investimento financeiro, o que dificulta sua aplicação. 

Primeiramente tratando-se do sistema elétrico, conforme dados da entrevista a rede 

elétrica é antiga, fato este que não colabora para a redução do consumo de energia. De acordo 

com Brasil (2005) as manutenções da rede elétrica devem ser constantes para que assim o 

sistema tenha aproveitamento máximo. 

Não obstante disto, outro fator que se destaca é a anexação dos bairros militares à 

AMAN. O chefe da seção técnica da prefeitura militar da AMAN relatou que esta condição é 

um grande impacto do consumo de energia da organização. No entanto, sabe-se que a 

instituição está gerando esforço para que a situação mude, isto é obras de separação já estão 

sendo realizadas. Espera-se que no final das obras haja uma diminuição no consumo de 

energia na instituição. 

Dando sequência, no que tange a estrutura física da AMAN, a organização apresenta 

alguns aspectos positivos como priorização da utilização de janelas, paredes em cores claras, 

compra de equipamentos observando o selo de eficiência e a utilização de lâmpadas 

fluorescente. 

Apesar das lâmpadas fluorescentes serem eficientes, o mercado já apresenta novas 

opções superiores, como as lâmpadas de LED. Conforme Gebran e Rizzato (2017) trazem no 

referencial teórico, as lâmpadas de LED são mais eficientes e duradouras, no entanto, o 

investimento financeiro inicial é maior. 

Com isto, a inviabilidade de substituição de todo o sistema de iluminação vem à tona. 

Como medida para contornar a dificuldade econômica, se apresenta a substituição parcelada 

ou quando da troca por motivos de manutenção. 

Também ligado a iluminação, a instituição já possui paredes em cores claras e bastante 

janelas, indo assim ao encontro das recomendações trazidas por Brasil (2005). As janelas 
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contribuem só para o sistema de iluminação, mas também para o sistema de climatização. 

Todas essas práticas são defendidas para redução do consumo de energia elétrica. 

Em relação aos equipamentos utilizados na AMAN, observou-se que os mesmos 

possuem o selo de eficiência PROCEL e estão em boas condições de uso. Considerando que a 

certificação de eficiência é um critério observado na solicitação de compra de materiais e/ou 

equipamentos, neste aspecto, a organização age de forma exemplar.  

Como último aspecto físico observado, mas não o menos importante, têm-se o sistema 

de aquecimento de água. Este sistema é um dos pontos críticos pois é onde tratamos do 

chuveiro elétrico, um dos vilões de consumo. Isto posto, é importante salientar as nuances do 

sistema utilizado na AMAN. 

A organização militar estudada faz uso de chuveiros elétricos e boilers elétricos. Neste 

sentido, uma atitude comportamental que pode reduzir o consumo é o uso do chuveiro elétrico 

no modo verão, que conforme Brasil (2005) já representaria uma economia de 30%.  

Já os boilers são utilizados essencialmente para suprir o consumo do efetivo de 

cadetes, que representa um alto número de militares.  

Considerando esta especificidade a opção que se apresenta é o aquecimento por placas 

solares, ou até mesmo fazer a ampliação do sistema de aquecimento por caldeiras para atender 

ao CPI, como acontece no CPII. Tratando-se do investimento em energia solar para o 

aquecimento de água, de acordo com o chefe da seção de engenharia elétrica, já existe um 

projeto em andamento, tal medida reduziria o consumo de energia da AMAN. 

Por fim, ainda é importante ressaltar a relevância da pesquisa, pois a mesma tem a 

intenção de expor aos gestores da AMAN algumas possibilidades, para que chefia tenha 

conhecimento de procedimentos para reduzir o consumo, colaborando não somente para a 

gestão eficiente, mas também para uma gestão ambiental. 
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4 CONSIDERAÇÃO FINAIS 

 

 

 A monografia aqui apresentada objetivou identificar métodos e técnicas para redução 

do consumo de energia elétrica da AMAN. O consumo de energia elétrica é um tema que 

possui grande destaque nos dias atuais, pois o consumo de energia não só tem impacto 

financeiro para organização, como também um impacto ambiental para a sociedade. 

 Assim, no intuito de estabelecer um conhecimento básico a respeito do tema, fez-se 

uma busca bibliográfica. Nesta busca, a importância do assunto tratado foi ainda mais 

salientada, trazendo à luz aspectos históricos como o racionamento ocorrido no Brasil em 

2001. Fatos como este denotam a relevância do consumo consciente. 

 Com isto algumas técnicas para redução do consumo de energia elétrica apareceram, e 

observou-se que elas são classificadas em dois tipos, isto é, mudanças comportamentais e 

estruturais. O tipo de técnica que apresenta maior dificuldade de aplicação são as mudanças 

estruturais. Esta dificuldade justifica-se porque usualmente, mudanças na estrutura necessitam 

da disponibilidade de um numerário financeiro. 

 Deste modo, concluiu-se que a melhor técnica a ser utilizada na AMAN seria a 

mudança comportamental. Conforme exposto no referencial teórico, Silva (2012) defende a 

utilização desde método, afirmando que mudanças de hábitos e padrões de consumo trazem 

uma redução efetiva do consumo. 

 Exemplificando as atitudes que podem ser realizadas neste sentindo, foram sugeridas 

campanhas de conscientização, utilização de adesivos chamativos que incentivem o consumo 

eficiente e o uso dos chuveiros elétricos no modo verão sempre que possível. 

 Apesar da aplicabilidade complexa, também se apresentaram mudanças estruturais 

como a troca das lâmpadas fluorescentes por LED e a substituição do sistema de aquecimento 

de água elétrico pelo sistema solar. 

 Suplementarmente, os três objetivos específicos informados foram: verificar o 

consumo de energia elétrica na AMAN no período de 2010 a 2016, identificar o impacto do 

consumo de energia elétrica no orçamento da AMAN e identificar métodos e técnicas 

contemporâneas que auxiliem na redução do consumo de energia elétrica. 

Neste sentido, os resultados apresentados demonstraram como se deu o consumo de 

energia elétrica na AMAN no período de 2010 a 2016. O que foi notado foi um consumo 

cíclico, isto é, o consumo de energia elétrica na organização segue um padrão. Os meses que 
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obtiveram o menor consumo foram os meses de janeiro e fevereiro, meses que coincide com o 

período de férias dos cadetes. 

Adicionalmente, o ano de 2014 foi o período de menor consumo da organização. 

Apesar do consumo permanecer reduzido, se comparado aos anos anteriores, a partir do ano 

de 2015 percebeu-se uma tendência de aumento. A média de consumo no ano de 2016 foi 

equivalente a 492591,61KWH, 67% acima do consumo de 2014. 

Referente a representatividade do consumo de energia elétrica no orçamento da 

AMAN, conforme dados da pesquisa, o gasto com energia é de aproximadamente 8% do 

orçamento. E uma redução neste gasto pode gerar benefícios para instituição, no entanto sabe-

se que uma redução no consumo de energia elétrica não significa necessariamente uma 

redução no valor desembolsado com a mesma. 

Na busca pela redução do consumo, também foram expostas técnicas e métodos atuais 

voltados para este fim. Com isto, nota-se que todos os objetivos do trabalho foram atingidos e 

a hipótese inicial levantada foi defendida. 

 Diante dos resultados, pode-se afirmar que a AMAN tem um consumo de energia 

elétrica que pode ser reduzido. No estudo pode-se concluir que as técnicas que apresentam 

probabilidade de melhor desempenho são a conscientização dos usuários quanto ao consumo 

eficiente e o estabelecimento de metas de consumo. 

 Dentro dessa perspectiva, os resultados alcançados nesta pesquisa têm aplicabilidade 

prática real. Surge como proposição para futuras pesquisas, o aprofundamento sobre o nível 

de conscientização dos militares desta organização. 

A monografia se revelou de extrema importância, e agregou conhecimento enquanto 

pessoa e militar que atuará como oficial do Exército Brasileiro, uma vez que pode-se 

generalizar a aplicabilidade dos conhecimentos aqui obtidos em diversos quartéis de norte ao 

sul do território nacional. Dessa forma, a missão de agir com diligência na utilização dos 

recursos públicos, gerindo eficientemente a energia elétrica utilizada, é facilitada.  

Pontualmente o estudo contribui propondo medidas para a redução do consumo da 

própria unidade. No entanto, uma vez que o exemplo trazido pela organização pode não 

somente disponibilizar informação aos usuários internos, mas também influenciar o 

comportamento dos mesmos em suas residências, atingindo suas famílias, a contribuição 

social desta monografia ultrapassa os limites físicos da AMAN. 
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APÊNDICE A – Entrevista 1 

 

ENTREVISTA COM O CHEFE DA SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
AMAN 

 

Dados do entrevistado: 

Nome: Ary Pinheiro de Assis – Cel Assis 

Cargo/função: Eng Elétrico 

Formação Acadêmica: QEM - ELE 

 

Objetivo: Servir de instrumento para obtenção de dados a serem utilizados no TCC 

 

Entrevista 

1) Quais as ações que a AMAN desenvolve em relação à eficiência energética? 
 

A eficiência energética é um assunto tratado, pelo menos, que eu venho acompanhando há 
mais de 10 anos aqui na Academia. Ela se resumiu em substituição, ao longo desses anos, das 
lâmpadas menos eficientes pelas mais eficientes, e iluminação pública, principalmente. A 

substituição do sistema de aquecimento de água elétrica por placas de aquecimento pelo sol, e 
reformas pontuais das instalações elétricas para que se desperdice menos com aquecimento 

dos cabos. 
 
2) Você considera que essas ações são suficientes ou há alguma proposta que deve ser 

levada em conta? 
 

Elas são suficientes porque nós aqui da Academia atuamos em outra área que não só na área 
de eficiência energética, que é a racionalização do uso da energia elétrica. Essa 
racionalização, por exemplo, consiste em passar para as vilas militares, o consumo de energia, 

para que cada morador pague sua própria conta, em vez de estimar uma taxa, que muita das 
vezes irrisória em relação ao consumo real. Então hoje em dia, temos 2 bairros de vilas 

militares independentes e esse ano tem a continuação da obra para a separação do bairro 
Independência. E isso, vai diminuir e muito o consumo de energia. 
 

3) O setor de engenharia elétrica da AMAN é ativo, informando e conscientizando todos 
os envolvidos no processo de consumo de energia elétrica? Se sim, como se dá este trabalho? 

 
O trabalho é feito basicamente conscientizando os técnicos a trabalharem de forma 
coordenada com os engenheiros da Seção técnica da Prefeitura Militar da AMAN, de forma 

que haja sempre um planejamento, um projeto focando essa parte de eficiência energética 
além da segurança necessária.  

 
4) Existe padrão de eficiência estabelecido? O nível de eficiência é um dos critérios de 
compra de equipamentos eletrônicos da AMAN?  

 
É um critério, que pelo menos parte daqui Seção Técnica, das requisições e projetos (básicos e 

executivos) licitados, nos sempre nos preocupamos com os equipamentos que vão ser 
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instalados, selo Procel A, no máximo B, caso não existam melhor. Esse nível estabelecido é a 
própria lei, do Ministério da Gestão e Planejamento, Federal, estabelece nível A para os 

equipamentos adquiridos e também que os projetos e as obras tenham uma etiquetagem 
similar aos equipamentos elétricos, e uma eficiência de conservação de energia. Então a gente 

tem buscado esse nível A em eficiência em todas as obras. 
 
5) Existe algum tipo de energia no qual a AMAN pode investir para melhorar a 

eficiência? Foi Feito algum estudo sobre a substituição de fonte de energia na AMAN? 
 

Já, já foi feito um estudo, por exemplo em relação ao gás, substituindo fontes de energia pelo 
gás, ou até mesmo pelo combustível, que hoje são utilizadas pelas caldeiras. Mas isso depende 
da rede da série de chegar na Academia, isso é um investimento a ser viabilizado mais para o 

futuro. Em relação as fontes, isso aí é o gás, que estamos atento, mas que carece de 
investimento grande, em parceria com a concessionária, mas também as outras fontes que 

buscamos é o sol, que não se cobra né. Sempre que possível fazemos a substituição pelo sol. 
Agora por exemplo,  existe  o projeto em elaboração de implementação da capacidade de 
aquecimento solar do CP para que atenda também o CPI para substituição dos boyler 

elétricos. 
 

6) Os sensores de presença diminuem o consumo de energia elétrica em até 20%, a 
AMAN faz uso desse sistema? Porque não é expressivo? 

 

Porque o sensor de presença serve para situações muito pontuais, muito específicas, ele é 
funcional, mas serve, principalmente, mais para corredores, ou algo parecido e a gente tem 

que atentar também que a AMAN, por ter alas, corredores de circulação muito amplos, pode 
afetar a segurança, e também há a dificuldade de manutenção desses sistemas, porque quando 
implementamos equipamentos adicionais, vem ao encontro a substituição eventual de material 

danificado. Outro ponto é a substituição pelas lâmpadas compactas, que já são eficientes, por 
LED, que a tendência do momento, isso vai impactar cada vez menos, porque as lâmpadas 

LED duram muito mais e efetivamente consomem muito pouco. 
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APÊNDICE B – Entrevista 2 

 

ENTREVISTA COM O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO DA AMAN 
 

Dados do entrevistado: 

Nome: Laerte Gilson de Lima – Cap QCO Adm 

Cargo/função: Chefe do Setor Financeiro da AMAN 

Formação Acadêmica: Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro 

 

Objetivo: Servir de instrumento para obtenção de dados a serem utilizados no TCC 

 

Entrevista 

1) Qual percentual do valor do consumo de energia elétrica no orçamento geral da AMAN? 

É válido tentar diminuí- lo ou não irá interferir no orçamento? 

 

O percentual é de cerca de oito por cento de nosso orçamento total anual. É válido sim, pois 

iria ter impacto nas nossas despesas.  O gasto da AMAN com energia elétrica é de cerca de 

seis milhões de reais por ano, portanto qualquer economia seria um recurso considerável. A 

AMAN poderia solicitar à Diretoria de Gestão Orçamentária, que é a responsável pela 

descentralização desses recursos, a reversão dessa quantia economizada para outras despesas, 

como manutenção da Unidade ou contratos continuados (contratação de funcionários 

terceirizados). 

 

2) Já que a redução do consumo é satisfatória para o orçamento, o que pode ser feito caso a 

economia do consumo seja realizada com êxito? 

 

Como dito na resposta anterior, procurar a reversão para outro tipo de gasto em favor da 

Academia, ou até mesmo utilizar com outras concessionárias, como aumento do contrato com 

internet, aumentando a velocidade ou ampliando a rede (wifi) para celulares, o que geraria 

benefício para toda a AMAN e principalmente para o ensino dos Cadetes. 

 

3) Qual tipo de investimento pode ser realizado objetivando a redução do consumo de 

energia elétrica? Existe algum projeto para a restruturação da rede elétrica? 
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Poderia ser feita revisão geral em nossa rede elétrica, que é muito antiga e tem pouca 

eficiência na transmissão de energia. Com isso, seria realizada a manutenção e troca de 

equipamentos, o que poderia evitar desperdícios. A dificuldade é que essa medida é muito 

cara e dependemos da liberação de recursos específicos para isso. Outro investimento é a 

troca de equipamentos antigos e que gastam muita energia, como condicionadores de ar, por 

aparelhos mais modernos e econômicos. Resende é uma cidade muito quente em boa parte do 

ano, e nesse período temos grande aumento de consumo de energia elétrica causado pelo uso 

do ar-condicionado na Academia. Um investimento que traria economia seria a implantação 

de sistemas de uso de energia solar. É um gasto elevado no início, mas sedria compensado ao 

longo do tempo com a economia gerada. Quanto a projetos, temos em andamento e com 

previsão de finalização ainda este ano, as obras da mudança da rede dos PNR do bairro 

Independência.  
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APÊNDICE C – Entrevista 3 

 

ENTREVISTA COM O CHEFE DA SALC 
 

Dados pessoais do entrevistado: 

Nome: Gilberto Marques de Souza 

Cargo/função: Chefe da SALC 

Formação Acadêmica:  

 

Objetivo: Servir de instrumento para obtenção de dados a serem utilizados no TCC 

 

Entrevista 

1) Os critérios de eficiência energética são considerados na compra de materiais que 

consumam energia elétrica, por exemplo: Lâmpadas? É observado a qualidade e o nível de 
consumo PROCEL ou compra-se o material mais barato? 

 
Sim, são considerados e observados. 

 

2) Quais ações no setor de compras envolve o cuidado com a eficiência energética? 

 

O Setor requisitante já deverá incluir em seu Termo de Referência os critérios de 

Sustentabilidade Ambiental, de acordo com a IN 06 – IBAMA, de 15 Mar 2013. O Setor de 

compras apenas transferirá para o Edital, pontos relevantes destes critérios. O Edital ditará as 

regras para o pregão, que é o ato de compra em si. Grosso modo, no Edital apenas se trata dos 

tramites legais para a participação dos interessados, a condução do Pregão e os critérios que 

definirão o(s) vencedor (es) do certame. 

 

3) Quais medidas podem ser implementadas, no âmbito da SALC?  Na ocasião da 

comparação de preços para efetuar compra, os cálculos de economia de energia elétrica são 
mensurados? 

 
 

A SALC fará uma conferência nos preços médios apresentados no Mapa Comparativo, para 

verificar se estão coerentes com o mercado. Na abertura da sessão, fará a conferência se as 

propostas apresentadas para participação no pregão, estão compatíveis com a descrição dos 

itens constantes no Termo de Referência, desclassificando as que não atendem às exigências 

(é aí que entra a importância da correta confecção do Termo de Referência no que diz respeito 
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ao material a ser comprado e no decorrer da fase de lances e na aceitação, apenas verificará se 

os preços apresentados não estão acima do valor de referência. 
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APÊNDICE D - Modelo de Questionário Aplicado aos Cadetes 

 

PRÁTICAS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM UMA 

ESCOLA DE FORMAÇÃO MILITAR 

 

Caro (a) participante: 
 

Esta é uma pesquisa desenvolvida pelo Cadete Adailton Cordeiro de Oliveira Júnior, sob 
orientação do 1º Tenente Igor Francisco Brasileiro Mrozinski e tem por finalidade identificar 

o nível de consciência econômica com os gastos de energia elétrica dos cadetes do quarto ano 
do curso de intendência da Academia Militar das Agulhas Negras. 
 

Sua participação é voluntária e de grande importância para a conclusão dessa pesquisa. Para 
que os dados analisados sejam fidedignos, contamos com sua sinceridade ao responder o 

questionário. Ainda ressaltamos que não haverá identificação individual, assim sendo os 
dados serão analisados em conjunto e as identificações serão preservadas. 
 

 
Agradecemos sua colaboração! 

 
Cad. Adailton Cordeiro de Oliveira Junior 

 

1º Ten Igor Francisco Brasileiro Mrozinski 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:__________________________      Cad. Nº: ______________________ 

 

BLOCO DE PERGUNTAS 

 

1. Quando você é a última pessoa a deixar um determinado local, com que frequência 

você apaga a luz? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

2. Com que frequência você costuma deixar os aparelhos eletrônicos no modo stand by? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

3. Você permanece no banho por mais de 5 (cinco) minutos? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

4. Em um ambiente climatizado, se você for o último a sair, você desliga o ar 

condicionado? 
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(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

5. O consumo de energia de um aparelho é um dos critérios verificados para efetuar a 

compra do produto? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

6. Os equipamentos de informática da instituição são desligados quando não estão sendo 

utilizados? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

7. Você se preocupa em poupar energia elétrica? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

8. Se houve placas ou adesivos sinalizando informações como: “apague a luz ao sair”, 

isso impactaria seu comportamento ao livrar o ambiente? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

9. Sua preocupação com o consumo de energia elétrica é maior na sua própria casa? 

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

10.  Você se preocupa com o horário de pico* de energia elétrica ao fazer uso da mesma? 

*Das 18 às 21 horas  

(    ) Sempre     (    ) Quase sempre     (    ) Nunca 

 

11. O que você faz para economizar energia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________. 

 

Obrigado pela participação! 

 
 

 
 

 


