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RESUMO 

 
 

ANDRADE, Diego Matheus de Almeida. A importância da instalação de sistemas 

fotocélula, placas de energia solar e sensores de presença para a economia de energia 

elétrica na AMAN. Resende: AMAN, 2018. Monografia. 

 

Este estudo diz respeito à importância da instalação de sistemas fotocélula, placas de energia 

solar e sensores de presença para a economia de energia elétrica na AMAN. O Exército 

Brasileiro, sendo um órgão da administração pública, deve zelar pelo princípio da 

economicidade, o que faz com que se justifique este tema. O objetivo deste estudo é 

identificar quais seriam os métodos e sistemas que poderiam ser implementados para uma 

redução dos gastos com energia elétrica na AMAN. Para tanto, foi realizado um estudo de 

caso com 86 militares desta instituição, dentre eles cadetes e oficiais, sendo percebido que a 

maioria conhece os sistemas fotocélula, placas de energia solar e sensores de presença. 

Também foi apurado que a maioria acredita que se um destes sistemas for implantado na 

instituição, certamente o consumo de energia elétrica irá diminuir. Assim sendo, sugere-se 

que seja feito um estudo mais aprofundado por parte da instituição, a fim de verificar a 

possibilidade de implantar tais sistemas como medidas de economia. 

 

Palavras-chave: Energia elétrica. Economia. Fotocélula. Placas de energia solar. Sensores de 

presença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANDRADE, Diego Matheus de Almeida. The importance of the installation of photocell 

systems, solar energy plates and presence sensors for the saving of electric energy in 

AMAN. Resende: AMAN, 2018. Monograph. 

 

This study concerns the importance of the installation of photocell systems, solar energy 

plates and presence sensors for saving electrical energy in AMAN. The Brazilian Army, being 

an organ of the public administration, must watch over the principle of economicity, which 

makes this subject justified. The objective of this study is to identify the methods and systems 

that could be implemented to reduce energy costs in AMAN. For that, a case study was 

carried out with 86 cadets and instructors of the institution, being noticed that most know the 

systems photocell, solar plates and sensors of presence. It was also found that most believe 

that if one of these systems is implanted in the institution, the consumption of electric energy 

will certainly decrease. Therefore, it is suggested that a more in-depth study be carried out by 

the institution in order to verify the possibility of implanting such systems as measures of 

economy. 

 

Keywords: Electric power. Economy. Photocell. Plates of solar energy. Sensors of presence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tratará a respeito do consumo de energia elétrica na AMAN e como a 

implantação de sistemas fotocélula, placas de energia solar e sensores de presença poderá 

reduzir esse consumo. Sendo assim, o estudo é delimitado na área da Ciência Militar, mais 

precisamente na administração militar, conforme definido na Portaria nº 734, de 19 Ago. 

2010, do Comando do Exército Brasileiro (BRASIL, 2010).  

Por conseguinte será feita uma análise da importância da instalação de sistemas 

fotocélula, placas de energia solar e sensores de presença para a economia de energia elétrica 

na AMAN. Ou seja, primeiro será feita uma análise dos gastos atuais com as contas de 

energia elétrica e logo após isso um estudo sobre quais dos sistemas seria o melhor a ser 

adotado para uma redução nesse sentido. 

O questionamento que se faz é: a implantação de um ou mais sistemas (já 

mencionados) ajudaria na redução de gastos no setor de energia elétrica da AMAN? Através 

dessa investigação chegaremos a um veredito por métodos científicos de pesquisa. 

Atualmente, uma das maiores preocupações por parte das administrações públicas têm 

sido formas de economia dos recursos financeiros e quais os setores que poderiam “sofrer” 

essa redução. É notório que um setor bastante apropriado a receber mudanças, para a redução 

de gastos no mesmo, é o setor de energia elétrica. Essa redução se dá no consumo da energia 

elétrica tanto na utilização de aparelhos elétricos que proporcionam maior conforto no dia-a-

dia, como no desenvolvimento de tecnologias e produtos. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

diversas atividades necessitam de energia elétrica para sua realização, o que permite a 

seguinte conclusão: a energia elétrica foi um grande avanço para a espécie humana e sem ela 

a realização de muitas atividades seria impraticável. 

O estudo sobre formas de reduzir o consumo deste recurso na AMAN torna-se 

bastante relevante já que, além de os militares deste Estabelecimento de Ensino serem 

cidadãos comuns que precisam da energia elétrica para desempenhar as atividades do dia-a-

dia, necessitam dela, também, para realizar as atividades como administrador público, tendo 

em vista que todos os militares das Forças Armadas o são. 

Podemos citar algumas atividades onde a energia elétrica é empregada na AMAN: 

utilização dos refletores do campo de futebol para partidas noturnas, luzes da Avenida do 

Exército (mais conhecida pelos cadetes como ‘retão’), e das áreas externas aos Pavilhões dos 

Conjuntos Principais, que são acesas e apagadas em horários pré-determinadas 

independentemente da luminosidade.  
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Ou seja, a utilização de energia elétrica por parte dos militares é imprescindível, 

necessitando assim de conhecimentos e modificações para que administrem eficientemente os 

recursos públicos. E é por isso que escrever sobre esse tema se torna tão importante, pois 

todos os militares somos agentes públicos e teremos que lidar com peculiaridades como essa. 

Portanto, como escopo do trabalho tem-se a verificação do consumo de energia 

elétrica, sendo a delimitação do foco, formas de se economizar este recurso na Organização 

Militar situada em Resende, AMAN. De acordo com Kurahassi (2006), o consumo de energia 

elétrica pelo setor público apresenta grande representatividade frente ao consumo geral 

brasileiro, o que ressalta ainda mais a importância do parâmetro utilizado.  

Serão observados os seguintes objetivos específicos: verificar o gasto de energia 

elétrica na AMAN e identificar quais seriam métodos e sistemas que poderiam ser 

implementados para uma redução destes gastos; identificar qual método seria o mais eficaz 

para essa redução. 

O conhecimento, por parte dos agentes públicos, sobre o assunto em questão, torna-se 

indispensável para que o princípio da eficiência faça-se presente na área “energia elétrica”, 

pois esse princípio é foco de muitos estudos como o de Kurahassi (2006), no qual defende que 

o dinheiro público deve ser utilizado de forma correta. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Os procedimentos metodológicos foram os seguintes: leituras preliminares para 

aprofundamento do tema; definição da população e amostra a ser investigada; definição e 

elaboração dos instrumentos de coleta de dados e definição das etapas de análise do material.  

Ao estabelecer as bases práticas para a pesquisa, pretendeu-se assegurar sua execução 

respeitando o cronograma proposto, além de permitir a verificação das etapas do estudo. 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema 

 

 

A energia elétrica é fundamental ao ser humano, pois é um recurso indispensável às 

atividades do cotidiano que resultam em conforto e até mesmo no desenvolvimento de novas 

tecnologias e avanço da humanidade; porém essa sobrecarga, ligada diretamente com o 

aumento demográfico, também trouxe problemas relacionados ao esgotamento dos recursos 

utilizados para produzir tal energia, assim como impactos ao meio ambiente. 
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Segundo Kurahassi (2006), a energia elétrica é um insumo que vem aumentando muito 

a participação nas despesas, como pode ser verificado nos dados do balanço energético 

nacional de 2015 que mostram que nos últimos 11 anos o consumo desse recurso aumentou 

81%, à medida que a população brasileira cresceu 23%. Além disso, analisando-se dados da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pode-se aferir que a tarifa média brasileira 

para a classe de consumo “poder público” aumentou 225% desde 2004. 

De acordo com Viana et al. (2012), o decreto 20.466 de 01/10/31 foi o primeiro 

instrumento legal que falou sobre eficiência na gestão da energia elétrica, instituindo o 

primeiro horário de verão no país, que se constitui no ato de se adiantar uma hora aos relógios 

a partir de uma data previamente estipulada para que haja uma economia de luz através do 

melhor aproveitamento da luz solar, uma vez que adiantar os relógios uma hora faz com que 

haja uma maior utilização da luz solar, havendo a redução do consumo de energia elétrica. 

Depois desse decreto outros vieram para assegurar que este princípio fosse colocado cada vez 

mais em prática e de forma mais eficiente, até que em 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. 

 Ainda sobre esse insumo tão importante às atividades diárias a ANEEL afirma que:  

“As práticas para estimular o uso eficiente da eletricidade se dividem 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). 

Ou seja, o consumo deste recurso deve ser consciente e incentivado através da 

instalação de sistemas que sejam eficazes nesse sentido. 

 

2.2 Procedimentos de pesquisa 

 

Foi realizada uma pesquisa de campo para verificar as possíveis alterações no sistema 

de energia da AMAN visando à diminuição do consumo por meio de instalação dos sistemas 

que são o foco deste trabalho. Isso se deu da seguinte forma: foi feita uma análise na conta 

atual de energia elétrica da AMAN; depois foi elaborada uma hipótese de como seria a conta 

com a instalação de placas solares, sensores de presença e fotocélulas; após isso, fez-se 

pesquisa do valor gasto com a instalação e manutenção desses sistemas; isso nos levou a fazer 
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um questionário com alguns responsáveis pela área de gestão orçamentária, gestão de energia 

elétrica e gestão de aquisições da AMAN a fim de verificar a viabilidade dessa solução; foi 

feita, então, uma análise estatística dos resultados obtidos para se chegar a uma conclusão 

definitiva sobre a viabilidade ou não da instalação desses tipos de sistemas para a economia 

de energia elétrica na AMAN. 

3 ENERGIA ELÉTRICA E CONSUMO 

 

Segundo a ANEEL (2012), a energia elétrica é fundamental para o ser humano, sendo 

a mesma largamente utilizada, e havendo uma grande expansão nas últimas décadas. Com 

isso houve um aquecimento econômico juntamente com uma melhora na qualidade de vida da 

população, mas também trouxe problemas relacionados ao esgotamento dos recursos 

utilizados para produzir tal energia, assim como impactos ao meio ambiente. 

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, o qual vem sendo estimulado no Brasil desde 

1985 com a criação pelo Ministério das Minas e Energias do Programa Nacional de 

Conservação de Energia Elétrica - PROCEL (ANEEL, 2012). 

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 

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 tep1 em 2003 para 11.099 milhões de tep em 2007. 

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). Já em 2017, o consumo de energia elétrica no país 

totalizou um crescimento de 0,4% na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados 

constam da Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, divulgada em Mar de 2017 pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Segundo a empresa, o aumento de 0,4% indica uma 

estabilidade. Essa afirmação faz menção ao princípio de que o consumo de energia reflete o 

desenvolvimento econômico e a situação financeira que o país vive. Como o consumo teve 

um crescimento pequeno, comparado ao de 2007, pode-se inferir que o país se desenvolveu 

menos, tendo em vista as crises em vários setores do Brasil nesses últimos anos. 

                                                           
1 Toneladas equivalentes de petróleo. 
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E mesmo com a crise neste setor no ano de 2001 não houve um recuo significativo no 

consumo do recurso em questão sendo que no Brasil, assim como no restante do mundo, há 

uma grande preocupação com a possibilidade de a demanda ultrapassar a oferta, causando o 

efeito Demanda X Escassez de recursos. 

Em função do racionamento de 2001 e das correspondentes práticas de eficiência 

energéticas adotadas, como utilização de lâmpadas econômicas no setor residencial, em 2002 

o consumo de energia elétrica verificado no país de 321,551 GWh, segundo série histórica 

constante do BEM 2008, estava em níveis próximos aos verificados entre 1999 e 2000. A 

partir desse ano, porém, ingressou em ritmo acelerado de crescimento, o que provocou, 

inclusive, preocupações com relação à capacidade de a oferta acompanhar esta evolução 

(ANEEL, 2012, p. 45).  

A região sudeste, na qual se localiza a AMAN, apresentou aumento de cerca de 83% 

no consumo de energia elétrica durante o período de 1988 a 2007 (ONS, 2008). No entanto, 

como mostra o gráfico 1, o sudeste foi a região em que menos houve aumento no consumo 

energético durante esse período. Tal fato se dá porque o desenvolvimento da região sudeste se 

deu ao longo do tempo, e não de forma brusca como o ocorrido em outras regiões do País. 

 

 

Gráfico 1: Consumo de energia de 1988 a 2007 por regiões 

Fonte: ONS, 2008. 

 

 

 

Ainda sobre a eficiência, Viana e colaboradores (2012) afirmam que este princípio da 

administração pública é alvo de estudos por partes de órgãos nacionais como a Agência 

Nacional de Energia Elétrica, Eletrobrás, Petrobrás e outros. 
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O primeiro instrumento legal que previu a eficiência energética no país é o Decreto 

20.466 de 01/10/1931, o qual instituiu 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 

26/02/1957, 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). 

Além disso, vários programas foram colocados em prática pelo governo no intuito de 

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

Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), Programa Nacional de Racionalização do Uso 

dos Derivados de Petróleo e do Gás Natural(CONPET) e de Etiquetagem de Equipamentos 

(PBE), bem como o Programa de Eficiência Energética (PEE) o qual é regulado pela ANEEL  

(VIANA et al., 2012). 

 

3.1 PROCEL e PBE 

 

O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) teve seu início 

em 30/12/1985 e segundo Viana e colaboradores (2012), “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).  

Um dos subprogramas do PROCEL é o PBE – Programa de Etiquetagem de 

Equipamentos, o qual foi instituído em 1993 sob o nome de Selo PROCEL, o qual é conferido 

aos equipamentos com melhor índice de eficiência energética, após resultado de avaliações 

feitas pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE (VIANA et al., 2012). 

Dentre os 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, devido ao 

incentivo ao consumidor de adquirir produtos mais econômicos bem como às indústrias em 
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desenvolver produtos que obtenham melhor desempenho de eficiência energética (VIANA et 

al., 2012). 

 

3.2 ANEEL, o Programa de Eficiência Energética e a Lei de Eficiência Energética 

 

Segundo Viana e colaboradores (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 

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 que o 

motor elétrico trifásico foi o primeiro a ser objeto de 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). 

Observa-se que no Brasil a preocupação com a eficiência energética é patente, e a 

política pública, através de Leis e Decretos viabiliza tal pretensão. Com isso há economia de 

energia elétrica sem, contudo, prejudicar o fornecimento da mesma à população. 

 

4 PLACAS DE ENERGIA SOLAR, SENSORES DE PRESENÇA E SENSORES 

FOTOCÉLULA 

 

 Segundo o estudo dos professores Márcio Zamboti Fortes e Vitor Hugo Ferreira (UFF) 

Bruno Henriques Dias e Flávio Gomes (UFJF), o sol é uma fonte inesgotável de energia para 

a Terra. A energia irradiada pelo Sol pode chegar à ordem de 1,5 X 1018 kWh por ano, o que 

equivale a 10 mil vezes o consumo mundial de energia nesse período (FORTES et al., 2013). 

Já segundo Melvin Calvin, ganhador do Prêmio Nobel de Química, “a quantidade de 

energia solar que atinge a Terra em dez dias é equivalente a todas as reservas de combustível 

conhecidas” (CALVIN apud JÚNIOR, 1999, p.89). 
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4.1 Placas de energia solar 

 

A ANEEL, por meio da Resolução Normativa N° 482, de 17 de abril de 2012, 

estabeleceu as condições gerais em determinados aspectos da gestão de energia, tais como 

acesso de micro e mini geração de energia distribuída pelas diversas formas de fornecimento 

da mesma. 

 A conversão da energia solar em energia elétrica, pelo fenômeno fotovoltaico, ocorre 

diretamente, em um processo limpo, silencioso e realizado no local de consumo. Isto, aliado 

ao desenvolvimento tecnológico, faz com que a produção de eletricidade por meio de 

geradores fotovoltaicos seja, hoje, uma realidade técnica e econômica que se difunde pelo 

mundo e pelo Brasil, e que apresenta expressivas propensões de conquistar novos usuários na 

perspectiva capitalista, progressista e desenvolvimentista. 

O uso de sistemas fotovoltaicos apresenta diversas vantagens, não se restringindo às 

econômicas. Neste sistema de produção de energia elétrica o consumidor é também o 

produtor da energia, sendo, na maioria das vezes, o único proprietário e responsável por todo 

o processo. Outra vantagem é o fato da fonte energética ser gratuita e disponível por prazo 

virtualmente infinito (fonte renovável de energia), uma vez que a energia proveniente do Sol 

está disponível em todas as partes. A limitação do suprimento de energia em locais isolados é 

superada, pois, como dito antes, é um recurso disponível em qualquer lugar do país. Há 

também a geração local, que contribui para a preservação ambiental, uma vez que os impactos 

são extremamente reduzidos, ou seja, uma energia limpa. 

No que tange a economia, a evolução da produção de energia elétrica, por parte das 

placas de energia solar, já faz com que a instalação das mesmas, no meio industrial, seja 

responsável pela economia de cerca de até 59% nas contas de luz mensais, apesar de haver um 

grande investimento inicial para sua instalação e depois para sua manutenção.  

Um estudo de caso feito pelo doutor em Engenharia Elétrica Lucas Santana em uma 

empresa de grande consumo elétrico na cidade de Campinas chamou a atenção nos seus 

resultados. 

Nessa pesquisa, o Dr. Santana enquadrou o consumo de energia elétrica em estudo no 

Grupo A (Grupo Alta Tensão), pois sua tensão contratada é de 13,8 KV (Quilovolts). Dentro 

das modalidades de cobrança tarifária, esse consumidor está classificado como ‘Verde’. Pode-

se entender melhor sobre essa classificação observando e analisando a tabela 1 a seguir: 
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Tipo de tarifa Consumo 

(KWh) 

Demanda (KW) Ultrapassagem de demanda 

Convencional 

Aplicada como opção para 

consumidores com demanda menor 

que 300 KW. A demanda contratada 

mínima é de 30 KW. 

 

Total 

registrado 

X 

Preço único 

Maior valor 

entre: 

- a medida ou 

- a contratada 

X 

Preço único 

 

Aplicável quando a demanda 

medida superar a contratada de 

10% 

Verde 

Aplicada como opção para 

consumidores da Média Tensão. 

 

Total 

registrado no 

HFP2 

X 

Preços HFP 

para períodos 

seco e úmido  

+ 

Total 

registrado no 

HP3 

+ 

Preços HP 

para períodos 

seco e úmido 

Maior valor 

entre: 

- a medida ou 

- a contratada 

X 

Preço único 

 

Aplicável quando a demanda 

medida superar a contratada de 

10% 

Azul 

Aplicada de forma compulsória para 

clientes com demanda maior ou 

igual a 30 KW e opcional para 

aqueles com demanda entre 30 e 299 

KW. 

 

Total 

registrado no 

HFP 

X 

Preços HFP 

para períodos 

seco e úmido  

+ 

Total 

registrado no 

HP 

+ 

Preços HP 

para períodos 

seco e úmido 

 

Maior valor 

entre: 

- a medida ou 

- a contratada 

X 

Preços 

diferenciados 

para HFP e HP 

 

Aplicável quando a demanda 

medida superar a contratada de 

10% na média tensão e 5% na alta 

tensão, nos respectivos horários 

Tabela 1: Regras para enquadramento tarifário 

Fonte: Silva (2012). 

 

Essa classificação é caracterizada pela aplicação de tarifas distintas para o consumo 

ativo (em kWh) nos horários sazonais, de fora de ponta (HFP) e ponta (HP), levando-se em 

consideração, também, os períodos do ano. Horário de Ponta é o horário de pico, que é o 

período definido e composto por três horas diárias consecutivas, durante o qual o consumo de 

energia elétrica tende a ser maior. Neste estudo de caso, o consumo da empresa, representado 

acima, caracterizou-se por ser de ponta de 2ª a 6ª feira das 18h às 21h (das 19h às 22h 

no Horário de Verão). E o horário fora de ponta são todos os outros horários. 

                                                           
2 Horário fora de ponta. 
3 Horário de ponta. 
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Esta empresa contrata cerca de 270 Kw/h de potência, conforme mostrado na figura 1, 

e cada uma das placas solares tem uma capacidade de produção de apenas 270w/h de potência 

(de acordo com o Portal Solar, que é uma empresa que trabalha para difundir e viabilizar a 

energia solar fotovoltaica no Brasil, ajudando consumidores a entender e encontrar as 

melhores soluções do mercado e colocando eles em contato com fornecedores qualificados.). 

Logo, uma instalação de aproximadamente mil placas solares irá disponibilizar a necessidade 

exata da empresa no que tange à potência contratada, no caso em questão, acarretando uma 

economia de cerca de 59% no pagamento de sua conta de luz pois durante o período de sol, 

que corresponde a aproximadamente 59% do dia, haverá o suprimento total da capacidade de 

energia necessitada por essa empresa. Ou seja, enquanto houver a luz solar toda a potência 

utilizada será proveniente da energia solar. 
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Figura 1- Consumo de energia elétrica 

Fonte: Elektro.com.br, 2018. 
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4.2 Sensores de presença 

  

Quando alguém se aproxima de um corredor escuro e de repente as luzes se acendem, 

por trás desse fenômeno se encontra o sensor de presença (Pena, 2010). 

Os sensores de presença vêm tomando uma importância cada vez maior diante do 

cenário de economia de recursos atualmente. Nesse sentido, o Banco Central estimou que no 

ano de 2015, o país encerrou com alta de 52,3% no valor da energia elétrica, e que para 

diminuir esse crescente uma das saídas viáveis é a instalação de sensores de presença. Eles 

permitem que a luz só seja acesa no momento em que o aparelho detecta movimento. Com 

essa forma de controlar mais o consumo de energia elétrica a economia pode chegar a até 

75% de acordo com pesquisas recentes feitas pela Exatron, que fabrica esse tipo de sensor. 

Ele detecta a movimentação de fontes de calor através de um sensor infravermelho, acionando 

a carga e desligando-a após a ausência de movimento, de acordo com o tempo programado.  

Trazendo para o foco do trabalho, esse sistema poderia ser utilizado em áreas onde não 

há grande movimentação no período noturno, como por exemplo, a pérgula sul do Pátio 

Tenente Moura. Neste caso seria uma opção para economizar energia elétrica e que não 

afetaria a segurança, contribuindo inclusive como mais um meio de alarme, pois ao menor 

sinal de movimentação no local, as luzes acenderiam. 

 

4.3 Sensores fotocélula 

 

Sensores de presença são recomendados para uso externo, que através de fotocélulas 

reconhecem a diminuição da luz e acionam o sistema. Indicados para placas publicitárias, 

postes de luz, locais que necessitam de iluminação intermitente durante a noite como, por 

exemplo, a Avenida do Exército, da AMAN e outros locais. 

Funciona através de fotocélulas. O equipamento identifica e aciona quando o ambiente 

em questão está com baixo nível de luz desejado e desliga automaticamente quando o 

ambiente está com nível de luz suficiente. Existem ainda alguns modelos em que é possível 

programar o desligamento da lâmpada depois de certo tempo de acionamento. Ou seja, 

mesmo que haja a preferência pelo acionamento das luzes por questões de hora (horas pré-

definidas), pode ser feito com duração programada, o que economizaria energia elétrica, pois 

por mais que o militar de serviço responsável pelo acionamento e desligamento das luzes seja 

pontual, não será mais pontual do que tal programa altamente tecnológico como esse. A NGA 

AMAN que padroniza que as luzes sejam acesas e apagadas no FCVN e no ICMN pode até 
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contribuir para uma diminuição dos desperdícios, porém não seria fiel à necessidade ou não 

de luz nos locais determinados. E essas diferenças, por vezes mínimas, resultarão de um jeito 

ou de outro, em uma diferença que, se somadas, darão uma economia considerável. Por ficar 

bastante tempo acessas, seu uso é recomendado com lâmpadas de LED e, em último caso, 

com lâmpadas frias (conhecidas como econômicas). 

Este sistema, na AMAN, proporcionaria uma economia considerável visto que, de 

acordo com a empresa Weather Spark, que é uma empresa que fornece relatórios detalhados 

do clima típico de 150.165 localidades distribuídas por todo o mundo, Resende-RJ, local onde  

este Estabelecimento se localiza, recebe luz solar durante 50,5% em média por dia. Ou seja, 

toda essa energia disponível em abundância e gratuitamente, poderia ser utilizada e 

aproveitada com esse sistema. 

 

5 Análise concreta dos dados 

 

Este tópico destina-se a fazer uma análise dos gastos da AMAN e os benefícios, no 

quesito economia na conta de energia elétrica deste estabelecimento, que a implantação dos 

sistemas supracitados traria para a melhor gestão do recurso público. 

 

5.1 Análise dos gastos da AMAN 

 

A análise concreta dos gastos deste Estabelecimento com energia elétrica foi feita com 

base em uma conta de energia elétrica da AMAN datada de 06/2018 (Anexo 1). 

Pode-se observar que o gasto de energia elétrica da AMAN referente ao mês de junho 

foi de R$514.514,39. Esta conta refere-se às instalações dos conjuntos principais da AMAN. 

Sobre tal valor foi feito o estudo de qual dos sistemas traria maior economia ao valor 

final da conta de energia elétrica. 

 

5.2 Gastos com a instalação de placas solares  

 

No quesito “gastos com a instalação das placas solares”, podemos raciocinar com mil 

placas solares para este Estabelecimento de Ensino, tendo em vista que a maior razão de custo 

benefício é atingida com esse número de placas; a partir desse número, os gastos com a 

aquisição e manutenção superam os benefícios de economia (Cortez, 2003). Sabendo que 

placas solares são vendidas a um preço médio de R$ 900,00, já com a sua instalação, 

https://pt.weatherspark.com/
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calculamos um investimento inicial de R$ 90.000,00 para que se obtenha uma economia de 

59% na conta total de energia elétrica como foi demonstrado no tópico 4.1. 

Na figura 3, podemos observar que em menos de 5 anos a economia feita com essa 

instalação cobrirá o investimento inicial e prosseguirá em ganhos e economias para o 

estabelecimento em questão. Ganhos no sentido de energia limpa, e economia no sentido 

financeiro, que é o foco desta pesquisa. 

Figura 3: relação retorno financeiro X tempo. Fonte: Cortez (2003). 

 

 

Já na figura 4, podemos observar como funcionaria o sistema de placas solares. A 

energia solar é captada pelas placas e enviada para uma bateria que converte a energia solar 

em elétrica, empregando-a imediatamente no sistema elétrico geral ou ainda em sistemas 

elétricos específicos, como por exemplo os sistemas de chuveiros elétricos. Pode ainda haver 

um consumo menor do que o esperado e contratado o que significaria um crédito com a 

empresa fornecedora da energia elétrica. 

 

 
Figura 4: sistemática da energia produzida a partir da energia solar. Fonte: Cortez (2003). 
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5.3 Gastos com a instalação de sensores de presença  

 

 Sobre os sensores de presença, podemos afirmar, após pesquisa de preços que, 

em média, um sensor de presença simples é vendido pelo preço de R$20,00 e gera uma 

economia que gira em torno de 75% nas contas de energia elétrica no que tange à iluminação. 

Sua instalação custa em torno de R$50,00 por unidade instalada. Tomando como base a 

pérgula sul do Pátio Tenente Moura, seriam utilizados em torno de 6 sensores, o que seria um 

investimento inicial um pouco mais alto que o próximo sistema apresentado, porém 

insignificante se comparado à economia que se obteria com essa instalação. Segundo a 

empresa Extraton (uma das maiores comercializadoras de sensores de presença no Brasil), o 

tipo de sensor selecionado também contribui para a vida útil do mesmo, e das lâmpadas 

associadas aos sensores de presença. 

Como exemplo tem-se o seguinte cenário: A cada 5 minutos uma pessoa transita pela 

pérgula sul. Uma vez que o sensor detecta movimento, o tempo de acendimento mantém-se 

somente em 30 segundos. Levando-se em conta que se tem 10 lâmpadas no decorrer da 

pérgula, e que elas ficam 30 segundos acesas e 5 minutos apagadas a duração total do ciclo 

será de 330 segundos (30 segundos acesa e 300 segundos apagada). Pode-se observar este 

cenário no que tange os gastos com esse sistema na figura 5 a seguir. 

 

Tipo de 

Lâmpada 

Quantidade 

de trocas 

Custo 

luminária 

Custo 

Energia 

(ano) 

Custo 

total 

(ano) 

FLC (baixo 

consumo) 

9,43 R$ 

14.138,18 

R$ 45,32 R$ 

14.183,50 

Halogena 5,89 R$ 

3.534,55 

R$ 

113,30 

R$ 

3.647,85 

LED 0,94 R$ 

1.885,09 

R$ 22,66 R$ 

1.907,75 

Tubular 9,43 R$ 

12.253,09 

R$ 

115,57 

R$ 

12.358,66 

Figura 5: tipos de lâmpadas e sua relação com sensores de presença. Fonte: Finder. 
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O impacto econômico na conta de energia elétrica total da AMAN não pode ser obtido 

tendo em vista a não discriminação do que seria iluminação e o que seriam outros gastos 

elétricos na própria conta deste estabelecimento. Analisando-se a figura 5, pode-se perceber 

que a instalação dos sensores de presença, deve ser associada a uma melhora na qualidade das 

lâmpadas, pois o acendimento e desligamento constante, proporcionado por este sistema, pode 

gerar um efeito contrário à economia, com gastos exagerados nas trocas de lâmpadas antes 

que sua vida útil fosse atingida.  

 

5.4 Gastos com a instalação de dispositivos fotocélula 

  

A instalação desse sistema promete obter uma economia de 25% no setor utilizado. 

Como não foi possível discriminar o consumo por setor na AMAN, não foi obtida a economia 

numérica para questões de escolha do melhor sistema na ótica econômica.  

De acordo com o consultor em Eco hospedagem Thiago Cagna, os valores estimados 

na aquisição de equipamentos para instalação do sistema de fotocélula são mostrados na 

figura 6: 

 

 
Figura 6: valores e tipos de sensores fotocélula. Fonte: Thiago Cagna (echohospedagem) 
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Para a instalação desses aparelhos, foi utilizado o valor de R$50,00 visto que é o preço 

médio cobrado para a instalação de uma unidade de fotocélula segundo a IDET (instituto para 

desenvolvimento do emprego). Tomando como exemplo a Avenida do Exército (retão) da 

AMAN, será utilizado apenas uma unidade fotocélula, visto que este sistema pode ser 

instalado no ponto inicial de distribuição de energia para todo um sistema, ou seja, poderia ser 

instalado no primeiro poste de luz e o restante seguiria a mesma sistemática, acendendo e 

apagando conforme o primeiro. Pode-se dizer, então, que o investimento com a instalação 

seria insignificante se comparado com os ganhos e economias com energia elétrica.  

6 ESTUDO DE CASO 

 

Foi realizado um estudo de caso com 86 militares desta instituição, dentre eles cadetes 

e oficiais, os quais responderam um questionário virtual contendo 4 perguntas. 

Questionado a respeito de podendo escolher um sistema para a redução do consumo de 

energia elétrica na AMAN, qual ou quais os sistemas implementariam, 65,1% dos 

entrevistados respondeu que implementaria o sistema fotovoltaicos (placa de energia); 33,7% 

o sistema fotocélula; 47,7% sistema de sensor de presença; 2,3% NDA e 1,2% não opinaram 

(gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2: Sistema que escolheria para a AMAN 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

Foi perguntado se o entrevistado sabia o que são sistemas de sensor de presença e se a 

instalação do mesmo ajudaria a reduzir o consumo de energia elétrica. Os resultados 
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mostraram que 84,9% conheciam e achavam que o sistema reduziria o consumo energético, 

14% afirmaram que conheciam, mas achavam que não haveria redução e 2% não conheciam o 

sistema mencionado (gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3: Sistema de sensor de presença: conhece/funcionaria 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

Questionados a respeito de saberem o que são sistemas fotovoltaicos de captação de 

energia solar e se a instalação dos mesmos reduziria o consumo de energia elétrica na AMAN, 

93% responderam que conheciam e que o sistema reduziria o consumo, 5% responderam que 

conheciam e que o sistema não reduziria o consumo e 2% não conheciam o sistema (gráfico 

4). 
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Gráfico 4: Sistema fotovoltaico: conhece/funcionaria 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

Questionados a respeito de saberem o que são sistemas fotocélula e se a instalação dos 

mesmos reduziria o consumo de energia elétrica na AMAN, 89,4% dos indivíduos 

responderam que conheciam e que haveria redução no consumo de energia, 7,1% 

responderam que conheciam e que não reduziria o consumo e 1,9% não conheciam o sistema. 

 

 

Gráfico 5: Sistema fotocélula: conhece/funcionaria 

Fonte: Do autor, 2018. 

 

 

Através da análise dos resultados, pode-se perceber que apenas uma minoria dos 

cadetes e instrutores da AMAN não conhecia algum tipo de sistema alternativo de energia. A 

maioria concorda que se fosse utilizado um dos três sistemas apresentados, quais sejam: 

fotocélula, sensor de presença ou sistema fotovoltaico, haveria uma economia de energia 

elétrica na AMAN. 

Assim sendo, necessário se faz um estudo mais aprofundado a respeito do tema, a fim 

de verificar qual destes sistemas economizaria mais energia, ficando como sugestão que a 

AMAN adote um destes sistemas, com a finalidade de economizar energia elétrica. 

 

7 GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
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Como não foi possível determinar seguramente qual dos sistemas seria o melhor, de 

fato, deve-se pensar em outras medidas que auxiliam na economia e na mentalidade de 

economizar energia elétrica.  

Segundo Silva (2012), o setor comercial e de serviços públicos representam 

aproximadamente 21% do total de consumo no Brasil. Iluminação, ar condicionado e 

refrigeração são os principais usos finais nesses setores, representando cerca de 44%, 20% e 

17% do uso setorial de eletricidade, respectivamente. 

Ainda há falta de informação sobre o potencial de uso mais eficiente de eletricidade 

nesses setores. Mais de 600 auditorias energéticas foram realizadas em edifícios em várias 

regiões do país no final dos anos 80 e início dos anos 90, mas não houve uma análise 

completa desses dados. No entanto, é claro que o potencial de economia é grande. Além 

disso, alguns progressos foram feitos para aumentar a eficiência energética, especialmente na 

iluminação (SILVA, 2012). 

Algumas empresas comerciais aumentaram a eficiência energética da iluminação, 

embora continue a existir um potencial enorme para melhorias eficientes em termos de custos. 

Inúmeras tecnologias eficientes de iluminação foram introduzidas no Brasil na década de 

1990. A maioria das economias resulta do uso de lâmpadas de LED e lâmpadas fluorescentes 

pequenas (SILVA, 2012). 

No que diz respeito ao ar condicionado, para o Brasil como um todo, o ar 

condicionado representa apenas cerca de 20% do uso de eletricidade do setor. Mas o ar 

condicionado pode representar mais de metade do consumo total de eletricidade em grandes 

edifícios de escritórios, hotéis ou centros comerciais (SILVA, 2012). 

Uma ampla gama de medidas pode ser tomada para reduzir o uso de eletricidade para 

ar condicionado, incluindo: reduzir a entrada de radiação solar e ganhos de calor em edifícios; 

resfriamento por ventilação natural quando o clima permite; aumentar a eficiência do ar 

condicionado e melhor controle ao usar o ar condicionado. O PROCEL começou a testar e 

rotular a eficiência dos condicionadores de ar de janela em 1995-96, além de reconhecer, 

premiar e divulgar os modelos mais conceituados (SILVA, 2012). 

Maior eficiência pode ser obtida usando sistemas centrais de ar condicionado em 

edifícios comerciais, especialmente sistemas maiores contendo compressores centrífugos. No 

entanto, pode ser mais difícil controlar a saída do ar condicionado em diferentes áreas do 

edifício com uma central de sistema de refrigeração (SILVA, 2012). 

Bom projeto de construção, incluindo a limitação do número de janelas voltadas para o 

norte, janelas de sombreamento, usar películas de janela, isolação e superfícies reflexivas, e 
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usando a ventilação natural, pode reduzir o calor e aumentar o conforto dos ocupantes. Um 

estudo comparando projetos em diferentes edifícios comerciais em várias regiões do Brasil 

descobriu que o emprego de uma combinação dessas medidas reduziu o uso de eletricidade do 

ar condicionado por 60-75% (SILVA, 2012). 

Outro tipo de tecnologia que se deve atentar para seu uso são os motores elétricos, 

onde os mais utilizados são os trifásicos e monofásicos de indução, os síncronos e os de 

corrente contínua (SILVA, 2012). 

Segundo Santos e colaboradores (2007), “existem milhares desses motores em operação no 

Brasil, com potências nominais que variam de valores inferiores a 1 KW até centenas de KW. Juntos, esses 

motores de indução consomem quase ¼ de toda energia gerada no país. No total isso representa uma economia 

de duzentos milhões de dólares todo ano” (SANTOS et al., 2007, p. 85).  

Os motores representam cerca de metade do consumo industrial de eletricidade, cerca 

de 40% do uso de eletricidade em edifícios comerciais (principalmente através de ar 

condicionado, refrigeração e equipamentos de bombeamento), e cerca de 40% do uso de 

eletricidade residencial (através de refrigeradores e eletrodomésticos). Aproximadamente 1,2 

milhões de motores trifásicos e 6,0 milhões de monofásicos são vendidos anualmente no 

Brasil. A maioria desses motores é feita por três fabricantes, o maior dos quais tem uma quota 

de mercado de 60-70% (SILVA, 2012). 

Motores de alta eficiência normalmente custam cerca de 40% a mais que os motores 

padrão vendidos no Brasil. No entanto, os motores de alta eficiência são econômicos em 

muitas aplicações quando um novo motor é necessário, com um custo de energia economiza 

cerca de US $ 0.015-0.025 por kWh. O período de retorno simples varia de 1 a 7 anos, 

dependendo do tamanho do motor e a tarifa de eletricidade. Mas o primeiro custo extra, falta 

de familiaridade e falta de uma infraestrutura de entrega bem desenvolvida contribuem para a 

quota de mercado muito baixa dos motores de alta eficiência (SILVA, 2012). 

Para a indústria como um todo, o programa de auditoria do PROCEL indicou uma 

economia potencial de 8-15% com base em medidas de baixo custo, como a substituição de 

motores sobredimensionados, sistemas de transmissão entre motores e equipamentos 

subsequentes, substituindo linhas sobrecarregadas, ajustar ou substituir transformadores 

sobrecarregados, corrigindo fatores de baixa potência, corrigindo problemas, e usando 

lâmpadas mais eficientes ou luminárias. Economias adicionais são possíveis através do uso de 

motores com eficiência energética, acionamentos de velocidade variável, melhoria de fornos 

elétricos, caldeiras, melhorias nos processos eletrolíticos e sistema de cogeração, mas essas 

medidas são mais caras (SILVA, 2012). 
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Apesar de algumas medidas apresentadas darem a impressão de custar mais caro ao 

serem implantadas, com o passar do tempo a economia irá retornar o valor gasto. 

Cabe salientar que, com os sistemas alternativos de energia como os apresentados 

neste estudo, há uma grande possibilidade de se conseguir uma economia razoável. 

 

8 CONCLUSÃO 

 

A energia elétrica é de suma importância para o ser humano, tanto em sua residência 

quanto nas indústrias, comércios e todas as atividades requerem o uso de energia elétrica 

atualmente. 

O Exército Brasileiro, como órgão da administração pública necessita alicerçar-se no 

princípio da economicidade. Assim sendo, é preciso encontrar uma forma de economizar 

energia elétrica, a fim de não gastar o erário de forma inadequada. 

Com isso, pensou-se na realização deste estudo, onde pretendeu-se verificar qual seria 

o melhor método e sistema a ser implantado para uma possível redução do consumo de 

energia elétrica na AMAN. Como conclusão categórica não se pode observar de fato qual dos 

sistemas seria o de maior economicidade, porém observaram-se as formas de implantação, 

bem como as vantagens que cada sistema ofereceria tanto aos cofres públicos quanto ao meio 

ambiente. 

O sistema fotovoltaico oferece uma economia bastante expressiva, porém o 

investimento inicial seria bastante elevado, o que acarretaria em um planejamento mais 

detalhado com bastante antecedência. Já os sistemas de fotocélula e de sensor de presença 

possuem investimento inicial não muito significativo, porém há a necessidade de 

investimentos na colocação de lâmpadas de uma qualidade superior, visto que as lâmpadas de 

baixa qualidade queimariam e provocariam um desperdício grande nas suas trocas precoces. 

A escolha ideal de qual sistema seria o melhor requer um estudo mais aprofundado dos 

impactos de cada instalação e dos objetivos quistos com as mesmas. 

Segundo o estudo de caso realizado com 86 militares desta instituição, foi mostrado 

que a maioria conhecia os sistemas fotovoltaicos, de fotocélula e sensor de presença, bem 

como concordam que, caso fossem instalados, colaborariam para que houvesse uma economia 

de energia elétrica na instituição. 

Observa-se que a eficiência e a efetividade têm sido foco na área de administração 

pública e sabe-se que os gastos, principalmente com energia elétrica são grandes, 

principalmente por se tratar de dinheiro público, onde os próprios funcionários das 



31 

 

 

instituições não têm comprometimento com a economia. Faz-se necessário, portanto, que 

estes agentes públicos possuam conhecimento necessário a respeito do tema para que se possa 

chegar a um indicador de desempenho relacionado ao consumo de energia que satisfaça aos 

parâmetros considerados satisfatórios, lembrando sempre que se está lidando com dinheiro 

público. 

Os estudos deste trabalho também contemplaram outras formas de economia de 

energia elétrica como, por exemplo, o uso de lâmpadas de LED que são lâmpadas com vida 

útil de aproximadamente 100 mil horas, enquanto que as incandescentes duram em torno de 

750 horas e as florescentes 8 mil horas. Além de o consumo ser bem menor dura mais, logo a 

razão custo benefício é muito superior às demais. Outro exemplo explorado foi a do ar 

condicionado que com simples ajustes de posição do aparelho, quantidade de janelas, 

incidência de luz solar no ambiente dentre outras, aumenta a economia e a eficiência no que 

tange energia elétrica. Por último foi falado sobre o uso de motores de alta eficiência, que 

apesar de custarem cerca de 40% a mais que os motores comuns, têm maior durabilidade e 

uma maior economicidade. 

Assim, sugere-se que a AMAN utilize um destes sistemas: fotovoltaico, de fotocélula 

e sensor de presença, a fim de que se obtenha uma maior economia dentro da instituição. 
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Anexo 1 – Conta de energia elétrica da AMAN referente ao mês de junho de 2018. 
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