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RESUMO 
 
 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES: ESTUDO DE CASO EM UM 
SALÃO DE FESTAS 

 
AUTORA: Larisse Maira Silva Couto 

ORIENTADOR: Dr. José Abílio Lima de Freitas 
 
 

Atualmente percebe-se o consumo exagerado no setor de edifícios, o que vai contra 
aos objetivos de redução de emissão, consumo e colaboração com o meio 
ambiente. Estima-se que as edificações públicas brasileiras consumem 50% 
(PROCEL 2015) de toda energia elétrica gasta no setor público.  
Neste trabalho será apresentada uma análise dos dados de consumo energético 
identificando os pontos potenciais de atuação para redução de insumos energéticos. 
Sabemos que não é uma missão fácil de implementar melhorias em edifícios, 
teremos grandes obstáculos pois mudança do comportamento energético em 
edifícios não é prioridade e poucas empresas consideram uma estratégia 
empresarial a análise do seu consumo energético e eventual investimento 
econômico.  
O objetivo principal deste trabalho é apresentar as propostas e ações de eficiência 
energética e avaliar a factibilidade e viabilidade das propostas. Propõe-se, como 
estudo de caso, um salão de festas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: construção sustentável; eficiência energética em edificações; 
redução insumos energéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS: CASE STUDY IN A PARTY HALL 
 

AUTHOR: Larisse Maira Silva Couto 
ADVISOR: Dr. José Abílio Lima de Freitas 

 
 

Exaggerated consumption in the buildings sector is now perceived, which goes 
against the objectives of reducing emissions, consumption and collaboration with the 
environment. It is estimated that Brazilian public buildings consume 50% (PROCEL 
2015) of all electric energy spent in the public sector. 
In this work, an analysis of energy consumption data will be presented, identifying the 
potential points of action to reduce energy inputs. 
We know that it is not an easy task to implement improvements in buildings, we will 
have great obstacles because changing the energy behavior in buildings is not a 
priority and few companies consider a business strategy to analyze their energy 
consumption and eventual economic investment. 
The main objective of this work is to present proposals and actions of energy 
efficiency and evaluate the feasibility and viability of the proposals. It is proposed, as 
a case study, a ballroom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: sustainable construction; energy efficiency in buildings; reduction of 
energy inputs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor elétrico brasileiro, assim como em muitas partes do mundo, tem sofrido 

grandes transformações nos últimos anos. Atualmente estamos vivenciando um 

período de crise hídrica e isso traz como grande consequência à desativação de 

várias usinas hidrelétricas. O Brasil possui 4.680 usinas o que corresponde a 

151.594.636 kW de potência instalada, isso considerando a geração por usinas 

hidrelétrica, termelétrica, termonuclear e pequenas centrais de geração eólica e 

fotovoltaica, conforme dados da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

2017. Está previsto para os próximos anos uma adição de 24.617.833 kW na 

capacidade de geração do País, proveniente dos 233 empreendimentos atualmente 

em construção e mais 585 em empreendimentos com construção não iniciada, 

dados ANEEL 2017. Com a retirada de algumas usinas hidrelétricas de operação e 

para continuar a atender a demanda de energia no país, é necessário ativar as 

usinas termelétricas, geração que utiliza combustíveis fósseis poluentes e de custo 

elevado, o que afeta diretamente no bolso do cliente, devido às cobranças via 

bandeiras, amarela e vermelha. 

 

Para minimizar os problemas energéticos, ambientais e econômicos, foi criado a lei 

da eficiência energética n° 10.295, que são ações de diversas naturezas que 

culminam na redução da energia necessária para atender as demandas da 

sociedade por serviços de energia sob a forma de luz, calor/frio, acionamento, 

transportes e uso em processos. O objetivo é atender as necessidades da economia 

com o menor uso de energia primária e, portanto, menor impacto na natureza. A 

partir da lei de eficiência energética, foi criado o Grupo Técnico para Eficientização 

de Energia nas Edificações no País - GT-Edificações, com a função de propor uma 

forma de regulamentar as edificações construídas no Brasil visando o uso racional 

da energia elétrica. Através do GT foi criado a Secretaria Técnica de Edificações – 

ST-Edificações em 2005 com o objetivo de definir as bases necessárias para 

racionalizar o uso de energia nos edifícios comerciais, de serviços e públicos. A 

secretaria técnica é composta por especialistas do meio acadêmico e representantes 

da construção civil. Também como parte do grupo tem o CT-Edificações que é a 

Comissão Técnica em que discute e define o processo de obtenção da Etiqueta 

Nacional de Conservação de Energia – ENCE. A ENCE classifica os equipamentos, 
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veículos e edificações em faixas coloridas, em geral de “A” (mais eficiente) a "E" 

(menos eficiente). 

 

Assim como a ENCE o Programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE gerou o PBE 

EDIFICA que foi desenvolvido em parceria com o Inmetro e a Eletrobras/PROCEL 

Edifica que etiquetam as edificações comerciais, de serviços e públicas, edificações 

residenciais, com o objetivo de deixar transparente o consumo energético do produto 

podendo assim estimular a competitividade industrial através de inovações e 

desenvolvimentos tecnológicos que geram produtos cada vez mais eficientes. Nas 

Figuras 1 e 2 um exemplo do modelo das etiquetas para edificações. 

 

 

Figura 1 - Exemplo de etiqueta para edificação comercial, de serviço e pública. 

 

 
 

Fonte: www.pbeedifica.com.br/conhecendo-pbe-edifica 
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Figura 2 - Exemplo de etiqueta de edificações residenciais 

 

 
 

Fonte: http://www.pbeedifica.com.br/conhecendo-pbe-edifica 

 

 

O Brasil atentou para as questões de eficiência energética a partir de 2005 em que 

começou a criar esse movimento de monitoramento da energia gasta em 

edificações.  

 

As edificações comerciais e residenciais representam mais de 30% do consumo total 

de energia do planeta (UNEP, 1) sendo o segmento de consumo com maior 

participação na matriz energética mundial.  

 

A grande maioria das edificações desperdiça grandes oportunidades de poupar 

energia e custos pelo não emprego de tecnologias construtivas vinculados à 

eficiência energética, por isso este trabalho visa estudar ações que solucione os 

problemas atuais indicados e as técnicas de retrofits. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivos gerais 

 

Este trabalho visa estudar ações, para aplicar no estudo de caso, que estão 

ligadas diretamente na redução de gastos dos prédios públicos, privados e 

residenciais através da redução do consumo e da demanda de energia 

elétrica, relatando as principais medidas de eficiência energética e a avaliação 

das edificações quanto ao nível de eficiência energética, com consequente 

redução dos impactos ambientais. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar uma revisão bibliográfica das normas e legislações sobre 

eficiência energética em edifícios comerciais, de serviço e públicos;  

 Estudar e aplicar a metodologia apresentada no regulamento brasileiro 

(RTQ-C) para edifícios comerciais, de serviços e públicos em um 

estudo de caso; 

 Estudar soluções eficientes para atuar nos sistemas de geração de 

energia, iluminação, aquecedor solar, etc;  

 Apresentar um estudo de caso de um salão de festas; 

 Empregar soluções técnicas para atender as exigências de eficiência 

imposta pela ELETROBRAS/PROCEL. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS  

 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo menciona 

uma introdução sobre a situação atual da eficiência energética no Brasil e o 

consumo de energia com as fontes hoje disponíveis, o histórico do consumo 

energético. O segundo capítulo é abordado sobre a legislação brasileira de 

eficiência energética indicando os órgãos existentes e suas funções, a 

metodologia de avaliação de um edifício para obtenção da etiqueta, o cenário 

mundial da eficiência energética e as tecnologias disponíveis no mercado. No 
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terceiro capítulo é apresentado o estudo de caso com situação atual do local e as 

soluções propostas. No quarto capítulo é apresentado a conclusão do trabalho. 

No quinto capítulo está a referência bibliográfica e no sexto capítulo constam os 

Anexos com os catálogos de equipamentos e produtos se houver. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Por definição,  

Edificações comerciais e serviços são caracterizados por não possuir 
finalidade residencial ou industrial. São considerados exemplos destas 
edificações: escolas privadas, edifícios para o tratamento de saúde de 
animais ou humanos, tais como hospitais, postos de saúde e clínicas 
privadas, vendas de mercadorias em geral, prestação de serviços, bancos 
privados; diversão; preparação e venda de alimentos, escritórios e edifícios 
empresariais, sedes de empresas ou indústrias, desde que não haja a 
atividade de produção nesta última e meios de hospedagem. Já as 
edificações públicas são imóveis construídos ou adaptados com recursos 
públicos para exercício de atividade administrativa ou para a prestação de 
serviços públicos, tais como prédios administrativos, escolas, hospitais, 
postos de saúde, clínicas, museus, instituições de pesquisa e outras 
instituições ou associações de diversos tipos. (PBE Edifica) 

 

As edificações são responsáveis por cerca de 40% do consumo de energia na 

maioria dos países (Ambiente Energia, 2012). No Brasil o consumo chega a 48,5% 

referente aos gastos de energia em edificações residenciais, comerciais e do poder 

público, sendo o vilão maior deste consumo, cerca de 70%, a energia gasta em 

conforto do usuário, que é no sistema de iluminação e climatização principalmente 

para aquecimento, arrefecimento e alimentação de aparelhos elétricos. 

 

A relação do consumidor com a energia vem se alterando nos últimos anos. O 

aumento do poder de escolha tem se materializado no setor de eletricidade através 

da popularização das tecnologias. A carga de energia do Sistema Interligado 

Nacional - SIN prevista para o ano de 2017 deverá crescer 2,7%. Para os quatro 

anos subsequentes, para o período 2017-2021, prevê um crescimento médio anual 

da carga de energia do SIN de 3,6% ao ano, significando uma expansão média 

anual de 2.506 MW médios, conforme estudo do EPE – Empresa de Pesquisa 

Energética divulgado no arquivo ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico de 

06 de abril de 2017. 
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Na Figura 3 temos a ilustração das diversas fontes de energia disponíveis hoje no 

Brasil para a geração de eletricidade indicando o percentual de oferta e o percentual 

de consumo por setores. 

 

 

Figura 3 - Fluxo de energia elétrica - BEN 2016 

 

 
 

Fonte: Relatório Final BEM 2016, p. 40. 

 

 

O consumo em setores industriais, residenciais e públicos é alto e a oferta da 

energia proveniente de fonte limpa e renovável ainda é baixa. Assim há um grande 

potencial de ações gerenciados pelo lado da demanda - GLD tanto na auto geração 

quanto na eficiência energética.  
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Abaixo, no Gráfico 1, indica a situação de consumo no Brasil comparando o setor 

público e comercial, em que os edifícios comerciais apresentam o maior consumo 

anual de energia elétrica e consequentemente a alta  emissão de CO2.  

 

 

Gráfico 1 - Energia Elétrica e CO2 no Brasil 

 

 
 

Fonte: www.cbs.org.br. 

 

 

2.1 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A Lei de Eficiência Energética nº 10.295/2001 dispõe sobre a Política 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e dá outras 
providências. Entre elas, determina a existência de níveis mínimos de 
eficiência energética (ou máximos de consumo especifico de energia) de 
máquinas e aparelhos consumidores de energia (elétrica, derivados de 
petróleo ou outros insumos energéticos) fabricados ou comercializados no 
país, bem como de edificações construídas, com base em indicadores 
técnicos pertinentes e de forma compulsória. (PROCEL, 56) 

 

A Lei de Eficiência Energética é um instrumento importante para indução à 

eficiência energética. Esta determina a exigência de níveis mínimos e máximos 

do consumo de energia. Para implementar o que foi disposto na Lei, foi criado o 

CGIEE - Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética que dispõe sobre 

a política de conservação e uso racional de energia. O CGIEE é composto por 
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seis órgãos e tem a função de elaborar o plano de trabalho e cronograma para 

implementar e aplicar a lei da eficiência energética; função de elaborar a 

regulamentação específica de aparelhos consumidores de energia; avaliar e 

acompanhar o processo de regulamentação e fiscalização e deliberar sobre as 

proposições do grupo técnico para eficientização de energia em edificações. O 

Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações no País tem a 

competência de adotar os procedimentos para avaliação da eficiência energética 

nas edificações e instituir os indicadores técnicos referenciais do consumo de 

energia em relação à eficiência energética. Também é função do GT instituir os 

requisitos técnicos para que os projetos de edificações a serem construídas 

atendam os requisitos estipulados pelo GT. O GT constituiu a Secretaria Técnica 

de Edificações com a função já descrita anteriormente. Esta é coordenada pelo 

Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações - Procel Edifica que 

trabalha em seis vertentes: Capacitação, Tecnologia, Disseminação, 

Regulamentação, Habitação e Eficiência Energética e Planejamento. 

 

Além desta política baseada em etiquetagem tem a política que estabelece 

classificações por meio de programas de certificação. “A certificação é um 

mecanismo de mercado que visa promover a eficiência energética de uma 

edificação de elevado desempenho ao compará-la ao mínimo obrigatório 

(CASALS, 2006)”.  

 

2.2 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

A Secretaria Técnica especifica o método de classificação dos edifícios, para isso 

existem dois métodos de avaliação, um para edificações comerciais, de serviços 

e públicas (Inmetro, 2010a) e outro para edificações residenciais (Inmetro, 

2012b). O nível de eficiência é indicado por etiquetas com classificação de A 

(mais eficiente) a E (menos eficiente). Existe uma etiqueta para projeto e outra 

para a edificação construída, como ilustrado nas Figuras 1 e 2 no item 

introdução. 
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2.2.1 Edificações comerciais, de serviços e públicas 

 

Para auxiliar na avaliação dos edifícios comerciais, existe o RTQ-C que é o 

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética das 

Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas. Especifica requisitos 

técnicos, bem como os métodos para classificação de edifícios comerciais, de 

serviços e públicos quanto à eficiência energética. Os edifícios submetidos a 

este RTQ devem atender às normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) vigentes e aplicáveis (RTQ, 13). 

 

A etiquetagem de eficiência energética de edifícios deve ser realizada através 

dos métodos prescritivo ou de simulação. O método prescritivo é baseado na 

análise de simulações de um número limitado de casos através de regressão. 

Em edificações onde o PAFt (Percentual de Área de Abertura na Fachada 

total) é elevado, os vidros possuem alto desempenho e/ou os elementos de 

sombreamento são diferenciados por orientação, recomenda-se utilizar o 

método de simulação ou ferramentas de simulação simplificadas. 

 

PAFt: É calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura 
envidraçada, ou com fechamento transparente ou translúcido, de cada 
fachada e a área total de fachada da edificação. Refere-se exclusivamente 

a aberturas em paredes verticais com inclinação superior a 60 em relação 
ao plano horizontal, tais como janelas tradicionais, portas de vidro ou sheds, 
mesmo sendo estes últimos localizados na cobertura. Exclui área externa 
de caixa d’água no cômputo da área de fachada, mas inclui a área da caixa 
de escada até o ponto mais alto da cobertura (cumeeira). (RTQ,10) 

 

A avaliação do edifício é com base em três quesitos: 

 

 Envoltória 

 Sistema de iluminação 

 Sistema de ar condicionado 

 

São avaliados os sistemas individualmente e tem-se a classificação geral do 

edifício. Cada quesito possui um peso diferente, conforme tabela 1, e cada 

quesito possui sua forma de avaliação, conforme Tabela 2 abaixo:  
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Tabela 1 - Atribuição do peso a cada quesito 

 

 
 

Fonte: http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/apresentacao_carlos_pires.pdf 

 

 

Tabela 2 - Combinações de métodos de avaliação para classificação 
Geral 

 

 
 

Fonte: RTQ, 16. 

 

 

Nas Tabelas 3 e 4 seguem a classificação da eficiência individual e geral 

respectivamente. As classificações finais e parciais são apresentadas na 

ENCE: 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Tabela 3 - Equivalente numérico da eficiência do sistema individual     
(EqNum) 

 

 
 

Fonte: RTQ, 16. 

 

 

Tabela 4 - Classificação Geral 

 

 
 

Fonte: RTQ, 18. 

 

 

Em complemento ao RTQs tem o RAC - Requisitos de Avaliação da 

Conformidade para Eficiência Energética de Edificações que apresenta os 

procedimentos, informações e documentos necessários para submissão e 

obtenção da etiqueta. A inspeção do edifício para obtenção da etiqueta é 

realizada por um OIA - Organismo de Inspeção Acreditado com base nos 

RTQs e nos critérios estabelecidos no RAC. 

 

Etapas de etiquetagem: 

 

 Primeira etapa - Inspeção de projeto e emissão da ENCE de Projeto 

 Segunda etapa - Inspeção da edificação construída e emissão da 

ENCE de Edificação Construída 
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No Anexos consta os modelos de etiquetas e o modelo do formulário de 

solicitação da etiqueta. 

 

2.2.2 Edificações Etiquetadas 

 

De acordo com o Procel, as ações de eficiência energética que já estão sendo 

empregadas em novos edifícios sendo construídos de acordo com os padrões 

instituídos pela PBE Edifica chegam a um potencial de economia de energia 

de até 50%, já as edificações existentes que sofrerem grandes reformas, 

apresentam uma economia de até 30%. Hoje no Brasil, de acordo com a 

informação disponibilizada pelo Inmetro, temos 113 ENCEs de projeto e 87 

ENCEs de edifício construído. 

 

2.3 ANÁLISE DE BENCHMARKING 

 

Para entender a dimensão e o potencial de ações de eficiência energética em 

edifícios, é necessário realizar o trabalho de coleta de informações do 

desempenho energético de edificações para compreender o uso de energia nas 

construções e fazer uma análise comparativa com outras construções 

semelhantes e assim decidir onde os investimentos podem ser feitos. Ter os 

dados permite que tomadores de decisão acompanhem o desempenho 

energético em relação às metas de melhorias. Essa ferramenta de análise e 

comparação é chamada de benchmarking, em que é possível comparar e 

identificar a potencial melhoria. Uma ferramenta eficaz para redução de energia.  

 

Essa análise de benchmarking ainda não existe no Brasil, mas está sendo 

proposta esta ferramenta pelo Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – 

CBCS, podendo assim identificar os itens potenciais de redução de custos e 

consumo. Junto com o benchmarking, o CBCS está propondo para o futuro a 

etiquetagem energética, ampliando o que hoje é feito pelo Programa Brasileiro de 

Etiquetagem – PBE. 
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Figura 4 - Programa de Etiquetagem CBCS 

 

 
 

Fonte: www.cbcs.org.br 

 

 

2.4 TECNOLOGIAS NO MERCADO 

 

Abaixo serão abordadas algumas soluções tecnológicas disponíveis no mercado 

com o objetivo de buscar a eficiência energética nos produtos finais. 

 

2.4.1 Fontes de energia 

 

O consumidor, podendo gerar sua própria eletricidade, evolui de uma posição 

passiva para ativa no setor elétrico. No Brasil, essa modalidade de geração foi 

regulamentada em 2012 pela ANEEL, através da Resolução Normativa (REN) 

n° 482, que também instituiu o modelo de net-metering no país, que permite 

que o gerador exporte eletricidade à rede da distribuidora em troca de 

créditos, os quais podem ser utilizados em até 60 meses para reduzir as 

faturas subsequentes. Em 2015, o regulamento foi aprimorado, de modo a 

tornar o processo de conexão mais célere e ampliar o acesso à geração 

distribuída (possibilitando a geração compartilhada e em condomínios, por 

exemplo). Atualmente, a resolução permite a conexão de geradores de até 5 

MW na rede de distribuição, a partir de fontes renováveis de energia ou 

cogeração qualificada. A partir da regulamentação, a adoção de sistemas de 
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geração própria teve um início tímido, passando a se popularizar mais 

recentemente.  

 

Esse movimento é natural em qualquer processo de difusão tecnológica, no 

entanto, o aumento do interesse em sistemas de geração própria foi 

catalisado por fatores adicionais: 

 

 Alteração da REN 482/2012, conforme mencionado anteriormente; 

 Isenções tributárias sobre a energia compensada pela unidade 

consumidora; 

 Aumento significativo das tarifas de eletricidade em 2015;  

 Redução no preço dos sistemas fotovoltaicos.  

 

Apesar do crescimento recente, a micro e minigeração distribuída ainda é 

incipiente no Brasil. Abaixo, no Gráfico 2, indica o crescimento do emprego 

desta energia no Brasil. São os valores acumulados de conexões e 

consumidores até o período de Maio/2017 que recebem os créditos de micro 

e minigeração distribuída. E no Gráfico 3 indica que a tecnologia fotovoltaica é 

a mais difundida entre as fontes de energia limpa disponível. 

 

A EPE demonstrou na Nota Técnica DEA 19/14 Inserção da Geração 

Fotovoltaica Distribuída no Brasil – Condicionantes e Impactos, que o 

potencial técnico é enorme, podendo a geração distribuída fotovoltaica 

residencial atender mais que o dobro do consumo do setor. Portanto, 

mantidas as condições regulatórias, e com o aprimoramento das alternativas 

de financiamento e modelos de negócio, há grande espaço para a geração 

distribuída se desenvolver no Brasil. 
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Gráfico 2 - Números de conexões e consumidores 

 

 
 
Fonte: Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL 

 

 

Gráfico 3 - Potência Instalada por fonte 

 

 
 
Fonte: Nota Técnica nº 0056/2017-SRD/ANEEL 
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2.4.2 Light Emitting Diode 

 

Light Emitting Diode, são fontes luminosas para iluminação artificial. Os LEDs 

são compostos de camadas diferentes de semicondutores em estado sólido, 

que convertem energia elétrica diretamente em luz monocromática, 

opostamente a uma lâmpada incandescente, que emana um espectro 

contínuo de luz. 

 

 

Figura 5 - Funcionamento interno do LED 

 

 
 

Fonte: http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10003763.pdf 

 

 

A radiação emitida pelo LED pode ser desde ultravioleta até infravermelha. A 

dopagem do cristal pode ser feita em gálio, alumínio, arsênio, zinco, fósforo, 

índio e nitrogênio.  

 

O LED utiliza baixa tensão de alimentação, sendo 1,9V a 4V para led de alto 

brilho e de 5V a 12V para led de alta potencia. Como opera em corrente 
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contínua é necessário circuito auxiliar para adequar os sinais de alimentação. 

Sua intensidade luminosa é proporcional a corrente.  

 

Na Tabela 5 segue o comparativo da eficiência luminosa e na Tabela 6 o 

comparativo do tempo de vida útil com as demais soluções técnicas de 

lâmpadas disponíveis no mercado, exceto a incandescente que deixou de ser 

produzida.  

 

 

Tabela 5 - Comparativo para eficiência luminosa 

 

 
 

Fonte: Eficiência energética através da implementação de iluminação LED, Adriel de Oliveira 

 
 

Tabela 6 - Tempo de vida média 

 

 
 

Fonte: Eficiência energética através da implementação de iluminação LED, Adriel de Oliveira 

 

 

A vantagem de utilizar o led é que possui o tempo de vida útil elevado, 

permitindo assim menores custos de manutenção, mão de obra. Não utiliza 

mercúrio, chumbo e outros materiais considerados danosos ao meio ambiente 

na fabricação do led. 
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Reduzem o consumo de energia em edifícios de três formas principais: 

 

 Garantindo que a energia é usada apenas quando é realmente 

necessário, por exemplo, utilizando detectores de movimento; 

 Garantindo que apenas a quantidade exata de energia é usada para 

cada requisito, por exemplo, através do controlo constante da 

iluminação; 

 Minimizando fatores externos indesejáveis que afetam o equilíbrio da 

energia, por exemplo, empregando o controlo obturador em janelas; 

 

2.4.3 Acústica - Analógico x Digital 

 

O som é uma propagação de energia mecânica num meio material (sólido, 

líquido ou gasoso) que pode ser percebido pelo ouvido humano. Tenório 

conceitua analógico como algo operacionalizável, do ponto de vista físico: 

  

Os dispositivos analógicos operam com grandezas físicas contínuas tais 
como distância, deslocamento angular, velocidade, aceleração, volume de 
um líquido, potencial elétrico etc, grandezas estas análogas a um outro 
conjunto de variáveis contínuas ou discretas cujo comportamento se tem 
interesse em conhecer. (TENÓRIO, 1988) 

 

O analógico tem como via de regra o contínuo, a tendência ao infinito. O 

digital é uma linguagem, a linguagem que o computador pode ler e então 

processar uma amostragem daquilo que sofreu as progressivas transduções. 

A física explica experimentalmente que há uma redução qualitativa no som 

digital, pois é o processo de sucessivas transduções que formata o som digital 

com suas propriedades de mais baixa qualidade e maior compressão. 

 

 Analógico é: quente, real, tradicional, aproximado, ruidoso, versão 

única, lento e layout tradicional; 

 Digital: frio, decodificado, novo, preciso, silencioso, possibilidade de 

infinitas cópias idênticas, rápido e layout novo. Neste caso, a 

conversão A/D (analógico / digital) é definitiva e jamais poderá ser 

melhorada; 
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No analógico, apesar da perda progressiva de qualidade, o tempo de 

armazenamento é muito longo. Já no digital, esse tempo ainda é incerto e 

pouco seguro. 

 

2.4.4 Climatização e refrigeração 

 

Os equipamentos mais modernos para o sistema de ar condicionado são do 

tipo Inverter. Nesta tecnologia os compressores funcionam apenas na 

velocidade necessária para manter o aquecimento ou resfriamento do 

ambiente, com pouca oscilação e atinge a temperatura desejada mais rápido. 

São equipamentos mais silenciosos e consomem cerca de 40% menos de 

energia em comparação com os Split tradicionais e o gás utilizado não agride 

a camada de ozônio, gás R-410A em substituição ao gás R-22(HCFC). No 

Gráfico 4 ilustra a evolução dos compressores.  

 

 

Gráfico 4 - Evolução dos compressores 

 

 
 

Fonte: http://www.fujitsu-general.com/br/products/tecnologiainverter.html 
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Outra solução que veio para reduzir o consumo de energia do sistema de 

climatizadores são os sensores de movimento que liga e desliga 

automaticamente o aparelho na presença de movimento, controlando o fluxo 

de ar que sai do aparelho através do número de pessoas que estão no 

ambiente. 

 

2.4.5 Uso de vidro em fachadas 

 

Vidro é um material 100% reciclável e são utilizados nas fachadas dos 

edifícios para proteger do excesso de calor do ambiente, reduzindo a 

demanda do uso de ar condicionado e luz artificial. De acordo com a 

produtora de vidros Cebrace, os vidros barram até 80% da entrada do calor 

no ambiente e quase 100% dos raios UV – Ultravioleta. 

 

 

Figura 6 - Vidros de proteção solar para residências e edifícios 

 

 
 

Fonte: http://www.cebrace.com.br/#!/produtos/obras-residenciais/linha-habitat 

 

 

Para economia de água e custos de manutenção, foi desenvolvido o vidro 

autolimpante Bioclean que capta a força dos raios UV e da água da chuva 

para combater a sujeira, dispensando a limpeza constante e uso de 

detergentes. 
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Figura 7 - Vidro autolimpante Bioclean 

 

 
 

Fonte: http://www.cebrace.com.br/#!/produtos/obras-comerciais/bioclean 

 

 

2.4.6 Reaproveitamento de água 

 

As indústrias são responsáveis por cerca de 20% do consumo de água, no 

Brasil, sendo boa parte extraída de recursos hídricos e, uma vez usada, não 

recebe tratamento adequado para ser reposta na natureza (FIEMG 2015). A 

reciclagem da água oriunda de processos industriais é uma forma de reduzir 

sua extração da natureza e evitar o lançamento de poluentes no meio 

ambiente.  

 

O primeiro prédio de Minas Gerais que recebeu a certificação Leed - 

Leadership in Energy and Environmental Design, como sistema de 

reaproveitamento de água, reutiliza a água dos lavatórios e chuveiros para 

abastecer a descarga dos vasos sanitários. Fez uso de metais sanitários de 

baixo consumo, como bacias com duplo acionamento que economia mais de 

60% do consumo de água comparado com as bacias não ecológicas e fez 

uso de torneiras com restritores de vazão, que são pequenos dispositivos com 

a função de controlar a saída de água em torneiras ou chuveiros, reduzindo a 

vazão independentemente da pressão, podendo chegar a uma economia de 

até 85%. 
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Os reservatórios receberão as águas pluviais e também a água proveniente 

dos drenos do sistema de ar-condicionado para abastecer o sistema de 

irrigação e também a própria torre de ar. O mecanismo, aliado à especificação 

de sistemas de baixo consumo de água, permitirá uma redução do consumo 

acima de 40%.  

 

 

Figura 8 - Edifício Forluz em Belo Horizonte 

 

 
 

Fonte: http://www.gustavopenna.com.br/projetos/exibir/edificio_forluz/23 

 

 

Do aproveitamento da água da chuva se utiliza normalmente de 4 etapas, e 

as especificações de cada etapa diferem pelo uso final que será dado à água. 

São os sistemas de captação: 

 

 Sistema de fluxo total: baseia-se na coleta da totalidade da água 

recolhida pela superfície de captação. O excesso de água no 

reservatório é direcionado para o sistema de drenagem;  

 Sistema com derivação: Similar ao sistema de fluxo total, apenas 

contém uma tubulação antes da recolhimento no reservatório por onde 

é eliminado o primeiro volume de água da chuva, pois esta água traz 

consigo ácidos, microorganismos, e outros poluentes atmosféricos; 
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 Sistema com volume adicional de retenção: possui um reservatório 

dimensionado para armazenar uma quantidade definida de água da 

chuva, de acordo com o fim a que se destina, mais um excedente 

visando reduzir riscos de inundações. Uma válvula regula a saída de 

água para a drenagem, evitando que um grande volume de água seja 

lançado na drenagem e na rede de esgoto pluvial. O foco deste 

sistema está na diminuição dos problemas de drenagem urbana, é 

muito utilizado para áreas urbanas em edificações em altura, visando 

retardar a absorção das águas pluvial pelo sistema urbano;  

 Sistema com infiltração no solo: é direcionado para um leito de 

infiltração diretamente no solo. 

 

2.4.7 Postes Solares 

 

Os postes solares representam um dos melhores exemplos da utilização das 

novas tecnologias para a redução do consumo de energia. A utilização de 

lâmpadas LED combinada com um sistema de geração fotovoltaico e baterias 

para armazenamento de energia configuram um sistema autônomo de baixo 

custo de operação e manutenção. Estes contam com sensores de fotocélula 

para maior economia da bateria, dependendo da configuração de 

funcionamento. O tempo de operação é contínuo de no máximo 12 horas e a 

bateria armazena a carga para funcionamento 100% de até 3 dias. Os dias 

necessários para recarregar a bateria são de 10 horas. 

 

Figura 9 - Poste Autônomo 

 

 
 

Fonte: https://www.postesolar.eco.br/autonomo 
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Além destas tecnologias disponíveis, é necessário que o governo atue 

bravamente em ações: 

 

 Decretar a criação de códigos e padrões de eficiência energética em 

edificações para exigir requisitos mínimos na construção de projetos, 

obras e/ou operações. Isso pode diminuir as despesas de energia durante 

toda a vida útil da edificação; 

 Estabelecer metas de melhoria de eficiência energética. Muitas 

comunidades definem metas locais para a eficiência energética em 

edifícios públicos. Governos podem ainda apresentar metas voluntárias 

para incentivar a ação do setor privado e criar programas como “desafios” 

para ações em toda a cidade; 

 Estabelecer programas financeiros, incentivos e outras opções para ajudar 

os projetos de eficiência a superar as barreiras econômicas, como custos 

iniciais; 

 Liderar pelo exemplo. Políticas governamentais bem-sucedidas e projetos 

realizados em edifícios do governo podem criar maior demanda e 

aceitação para a construção de tecnologias e abordagens de eficiência; 

 Engajar os proprietários dos edifícios, gestores e ocupantes através de 

parcerias, competições e prêmios; 

 Trabalhar com tecnologia, equipamentos e outros prestadores de serviço 

para desenvolver habilidades e apoiar modelos de negócios e acelerar a 

demanda de eficiência energética nas construções; 

 Trabalhar com serviços que melhoram o acesso a dados sobre o uso de 

energia e apoiar esforços para reduzir a demanda de energia dos 

consumidores.  

 

Um estudo da Associação da Indústria Eléctrica Alemã (ZVEI) constatou que o 

consumo de energia e os custos para iluminação em edifícios de todos os tipos 

podem ser reduzidos até 80%, usando sistemas de edifícios inteligentes. Outro 

grande consumidor de energia nos edifícios é o aquecimento. O consumo anual 
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de energia para aquecimento e ventilação pode ser reduzido até 45% usando 

métodos muito simples, como controle individual da temperatura ambiente ou 

controle de aquecimento baseado na temperatura externa. Atualmente, estes 

sistemas de edifícios inteligentes funcionam independentemente da rede elétrica. 

Em uma rede mais inteligente, interagem com a rede para dar aos consumidores 

maiores controle sobre a quantidade de eletricidade que utilizam e quando a 

utilizam. 

 

2.5 CASOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA NO MUNDO 

 

Bruxelas, na Bélgica, obteve grande sucesso com os projetos do Nearly Zero-

Energy Buildings. Ao responder às exigências das diretrizes europeias para 

prédios ocupados ou pertencentes às autoridades públicas, a cidade foi muito 

além dos requisitos mínimos e aprovou normas ainda mais rigorosas em ritmo 

acelerado para melhorar o desempenho energético de edifícios novos. (Paula 

Tanscheit, 2016) 

 

Tóquio, no Japão, implementou um programa de controle de emissões de gases 

de efeito estufa que limita as emissões para infraestruturas industriais e 

comerciais de larga escala. O programa busca engajar os inquilinos e 

proprietários de edificações para reduzir em 17% as emissões até 2019. (Paula 

Tanscheit, 2016) 

 

A Armênia tem sido pioneira nessa área. O R2E2 é um programa pioneiro que 

criou um fundo rotativo para projetos de eficiência e de energia renovável. (Paula 

Tanscheit, 2016) 

 

Buenos Aires, na Argentina, lançou seu Programa de Eficiência Energética em 

prédios públicos, a fim de ajudar a cumprir sua meta de redução das suas 

emissões globais em 30% abaixo dos níveis de 2008 até 2030. A iniciativa já está 

sendo executada, com mais de 20 prédios públicos submetidos a auditorias 

energéticas e implementação de melhores práticas para melhoria da eficiência e 

desempenho do edifício. Os líderes da cidade estão implantando ferramentas de 

gestão de energia e novos padrões de sustentabilidade ambiental em novos 

http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
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edifícios públicos, levando a cidade a se aproximar de suas metas de emissões. 

(Paula Tanscheit, 2016) 

 

Cingapura criou o Green Leasing Toolkit, que equipa os inquilinos e proprietários 

com informações sobre como monitorar a eficiência da construção. Esta 

ferramenta aumenta o desempenho do edifício a partir do zero, e oferece aos 

inquilinos e proprietários o conhecimento para começar a agir. (Paula Tanscheit, 

2016) 

 

Bainbridge Island, no estado de Washington, nos EUA, está trabalhando com 

prestadores de serviço de eficiência no desenvolvimento de capacitações através 

da realização de workshops sobre melhorias técnicas dos edifícios, tais como 

controle de vazamento de ar. Também aumentou os padrões para as 

certificações de construtores e melhorou o ensino para os técnicos que tomam 

decisões sobre as características das construções. (Paula Tanscheit, 2016) 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 APRESENTAÇÃO DO CONSUMIDOR 

 

Salão de festas localizado na cidade de João Monlevade/MG. Possui 

funcionamento regular todas as sextas-feiras do mês das 21:00h às 02:00, sendo 

os demais dias da semana de acordo com a demanda de contrato/aluguel para 

realização de eventos como casamento, aniversário e afins. Ou seja, funciona 

aos finais de semana, porém não é de forma regular. Possui 600m², sendo o 

segundo andar um mesamine e capacidade para até 1000 pessoas. Além das 

instalações fixas do ambiente, quando alugado faz o da instalação do som para 

shows e toda estrutura para boate, iluminação cênica e filmadoras. O local é 

totalmente fechado não tendo entrada para circulação de ar natural e para 

entrada de luz natural. O teto é revestido com madeira decorativa e a parede até 

1,60m é revestida com madeira decorativa. O objetivo é identificar as cargas 

instaladas, bem como o consumo de cada unidade de carga para assim 

identificar e propor as melhorias e estimar o potencial de redução do consumo de 

energia. A escolha deste local foi devido ao alto consumo de energia, em torno 

http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
http://thecityfixbrasil.com/author/ptanscheit/
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de 1400 KWh mensal, e pelo fato das instalações do local e seus equipamentos 

se apresentarem obsoletos e fora dos padrões estabelecidos em norma. 

Havendo assim a possibilidade de apresentar um estudo de caso contemplando 

um projeto de melhoria de eficientização energética do local com redução do 

consumo. 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

Realizar visita ao local e fazer o levantamento de todos os equipamentos, 

característica de funcionamento, tempo de uso, para assim definir as melhores 

soluções. Para auxiliar, foi utilizado como base o fluxograma da Figura 10 junto 

com as etapas pré-definidas: 

 

 

Figura 10 - Fluxograma do método de processo 

 

 
 

Fonte: O autor 
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3.3 RECURSOS DE TRABALHO 

 

Para executar esta auditoria será necessário o uso de planilhas para coleta e 

registro de dados, realizar entrevistas com os funcionários do local para entender 

como é a rotina de funcionamento dos equipamentos. Para medição do consumo 

de energia dos equipamentos foi utilizado o equipamento Alicate Wattímetro 

Digital ET-4091 Minipa, Figura 11. Para medição do sistema de iluminação foi 

utilizado o luxímetro Minipa MLM-1011, Figura 12. 

 

 

Figura 11 - Alicate Wattímetro Digital 

 

 
 

Fonte: http://www.minipa.com.br/alicates-produtos/alicates-wattimetros/73-et-4091 

 

 

Figura 12 - Luxímetro utilizado 

 

 
 

Fonte: http://www.tecnoferramentas.com.br/instrumentos-de-medicao/luximetro 
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3.4 INSUMOS ENERGÉTICOS 

 

Levantamento dos principais insumos energéticos utilizados na instalação 

dividido por grupos: 

 

 Salão; 

 Som; 

 Jardim; 

 Climatização do ambiente; 

 Cozinha/BAR. 

 

 

Quadro 1 - Levantamento insumos energéticos 

(continua) 

Setor Equipamento Quantidade Potência Total (KW) 

Salão Lâmpada Led 20 0,4 

Salão Lâmpada Led 22 0,66 

Salão Lâmpada Fluorescente 8 0,36 

Salão Lâmpada Fluorescente 10 0,25 

Salão Ventilador 23 5,29 

Som Potência 2 10,16 

Som Potência 1 1,016 

Som Potência 1 1,524 

Som Equalizador 3 1,143 

Som Mesa de Som 1 0,635 

Som Máquina de Fumaça 1 2 

Som Moving 4 0,32 

Som Lazer 2 0,254 

Som Globo 3 0,06 

Jardim Bomba 1/2 CV 1 0,3677495 

Jardim Lâmpada Fluorescente 10 0,45 

Climatização Motor de 4 CV 1 2,941996 

Climatização Motor de 1 CV 7 5,148493 

Climatização Motor de 1/4 CV 1 0,18387475 

Climatização Fonte 1 0,02 

Climatização Congelador 1 - 

Climatização Contatores 6 0,06 

Climatização Lâmpadas 12 0,54 
 
Fonte: O autor 
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Quadro 1 - Levantamento insumos energéticos 

(conclusão) 

Setor Equipamento Quantidade Potência Total (KW) 

Cozinha/BAR Geladeira (280ltrs) 1 5 

Cozinha/BAR Freezer (260ltrs) 1 2,93 

Cozinha/BAR Congelador 5 4,5 

Cozinha/BAR Congelador Maior (cinza) 1 3,8 
 
Fonte: O autor 

 

 

3.5 ESTIMATIVA DA PARTICIPAÇÃO DOS USOS FINAIS DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

Apresentação da estimativa da participação de cada uso final de energia elétrica 

existente, no consumo mensal. O Gráfico 5 indica o percentual da potência total 

em KW dos equipamentos por grupo, podendo assim ter uma visão do grupo de 

maior consumo.  

 

 

Gráfico 5 - Indicador percentual de potência (KW) por grupos 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

 

Salão
14%

Som
34%

Jardim
2%

Climatização
18%

Cozinha/BAR
32%
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No Quadro 2 abaixo foi calculado o custo mensal da energia do salão de festas. 

Foi considerado neste cálculo o funcionamento dos equipamentos por 18h por 

semana com exceção do setor de climatização que considerou o funcionamento 

de 10h por semana, com o custo do KWh de R$ 0,7552175. 

 

O alto custo no setor SOM é devido a duas potências de 40A 127V, porém foi 

salientado pelo local que esta potência não é utilizada ao máximo, ou seja, não 

consome a todo momento os 40A. Então foi refeito os cálculos considerando 40% 

do consumo da potência, apresentando um consumo mensal de R$ 372,19.  

 

 

Quadro 2 - Cálculo do consumo mensal 

 

Setor Custo mensal por setor (R$) 

Salão  R$                           378,45  

Som  R$                           930,48  

Jardim  R$                             44,47  

Climatização  R$                           268,69  

Cozinha/BAR  R$                           510,38  
 
Fonte: O autor 

 

 

3.6 AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO 

 

Conta de luz indicando o histórico de consumo dos últimos 12 meses. 

Concessionária CEMIG sendo fornecimento para este local trifásico, 220V, e com 

o custo de energia na modalidade comercial, R$ 0,7552175 (custo tarifa verde). 

Neste período de 12 meses teve a variação da tarifa da bandeira, sendo agora o 

fornecimento da tarifa verde no mês de Junho/2017 e amarela no mês de 

Julho/17.  
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Figura 13 - Histórico do consumo 

 

 
 
Fonte: Quadro adaptado da fonte de energia 

 

 

Figura 14 - Bandeiras Tarifárias 

 

 
 
Fonte: http://www.cemig.com.br 

 

 

3.7 ANÁLISE PRELIMINAR 

 

Apresentação da análise preliminar das possíveis oportunidades de economia de 

energia: 
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a) salão/Jardim - iluminação: 

- atualmente utiliza-se algumas lâmpadas fluorescentes. Aplicar 

lâmpadas com tecnologia LED, que apresenta menor consumo e maior 

vida útil; 

- redimensionar o sistema e reposicionar os pontos de luzes a fim de 

reduzir a quantidade utilizada; 

b) som: 

- avaliar a tecnologia disponível no mercado que gera redução no 

consumo de energia; 

c) sistema de climatização do ambiente:  

- avaliar se os motores empregados são de alto rendimento, com selo 

com Procel categoria A; 

- avaliar a instalação elétrica e fechamento dos motores se estão 

dimensionados corretamente e constam com sistema de proteção; 

- implementar a aplicação de manta dos condutores do sistema de 

condicionamento artificial, aumentando assim a eficiência e evitando a 

perca de calor para o meio; 

- implementar a chaminé solar, aumentando a eficiência de 

resfriamento do ambiente com a saída de ar quente; 

- avaliar o tempo de vida dos motores, todos menos de 20cv, se já 

foram rebobinados, pois isso faz perder em 6% a eficiência; 

d) cozinha/BAR: 

- ação principal é a substituição de todos os equipamentos por novos, 

com selo Procel A, reduzindo o consumo de energia. 

 

3.8 AÇÕES PROPOSTAS DE EFICIENCIA 

 

3.8.1 Salão/Jardim – Iluminação 

 

De acordo com a NBR ISO 8995-1 – Iluminação de ambientes internos de 

trabalho, uma boa iluminação: 
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propicia a visualização do ambiente que permite que as pessoas vejam, se 
movam com segurança e desempenhem tarefas visuais de maneira 
eficiente, precisa e segura sem causar fadiga visual e desconforto. A 
iluminação pode ser natural, artificial ou uma combinação de ambas (NBR 
ISO 8995-1, pag 5) 

 

Para o ambiente estudado, os requisitos de iluminação indicado na tabela da 

NBR ISO 8995-1, item 25, pedem-se: 

 

 

Quadro 3 - Os requisitos de iluminação recomendados 

 

 
 
Fonte: NBR ISO 8995-1, 22. 

 

 

Sendo: 

Êm lux - Iluminância mantida: estabelece a iluminância de manutenção na 

superfície de referência para um ambiente, tarefa ou atividade indicada na 

primeira coluna; 

UGRL - Índice limite de ofuscamento unificado: estabelece o UGR limite 

aplicável para a situação listada na primeira coluna; 

Ra - Índice de reprodução de cor mínimo: estabelece o índice de reprodução 

de cor mínimo para a situação listada na primeira coluna. 

 

A partir da NBR ISO 8995-1 entende-se que o local melhor se encaixou na 

norma como Teatro e Salas de Concerto, sendo necessário um Êm lux médio 

de 200 lux, UGRL de 22 e Ra de 80.  
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A primeira proposta a ser apresentada, é o redimensionamento do sistema e 

o reposicionamento dos pontos de iluminação com a finalidade de reduzir a 

quantidade presente no ambiente. Foi medida a intensidade da iluminação 

com o luxímetro e obtido os resultados indicado no Quadro 4: 

 

 

Quadro 4 - Intensidade luminosa medida 

 

Ponto Lux Ponto Lux Ponto Lux Ponto Lux 

1 71 11 1 21 6 31 12 

2 2 12 2 22 7 32 21 

3 66 13 32 23 2 33 13 

4 50 14 1 24 58 34 17 

5 2 15 1 25 41 35 21 

6 3 16 2 26 82     

7 9 17 13 27 62     

8 1 18 16 28 2     

9 1 19 1 29 90     

10 1 20 41 30 18     
 

Fonte: O autor 

 

 

Os pontos de 1 a 9 são da região próxima ao palco e pista de dança (Figura 

15). Dos pontos 10 a 22 é da região do meio do salão (Figura 16). Os pontos 

23 a 30 são da região do final do salão próximo à entrada do salão e dos 

banheiros e cozinha (Figura 17). Os pontos de 31 a 35 é o hall de entrada do 

salão (figura 18). Realizando o cálculo do Êm lux apresentou o valor médio de 

22 lux, ou seja, ambiente totalmente fora de norma. Como o ambiente está 

fora de norma, não é possível atuar com a solução proposta a fim de reduzir o 

consumo neste item. O proprietário tem que solicitar um reprojeto do sistema 

de iluminação eficiente e de baixo custo, buscando adequar o local para o 

aproveitamento da luz natural. É necessário investir para ter um ambiente 

saudável e confortável. 
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Figura 15 - Próximo ao palco e pista de dança 

 

 
 
Fonte: O autor  

 

 

Figura 16 - Meio e saída do salão 

 

 
 
Fonte: O autor  
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Figura 17 - Meio e saída do salão 

 

 
 
Fonte: O autor  

 

 

Figura 18 - Hall de entrada 

 

 
 
Fonte: O autor  
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A segunda proposta foi a substituição das lâmpadas fluorescentes por led. 

Hoje o ambiente ainda consta com 18 lâmpadas fluorescentes, sendo 8 de 

45W e 10 de 25W. Como proposta foi sugerida a substituição por lâmpada led 

Philips de 13,5W fria. 

 

 

Quadro 5 - Dados lâmpada proposta 

 

Quantidade 18 unid. 

Fabricante Philips 

Potência (W) 13,5 

IRC >80 

Vida útil  15mil horas 

Custo  R$      29,90  

 

Fonte: http://www.philips.com.br/c-p/8718696463123/led-lampada#see-all-benefits 

 

 

Realizado a análise financeira através dos cálculos de VPL – Valor Presente 

Líquido (Quadro 6), a proposta de substituição destas iluminações 

considerando o período de retorno dos investimentos em 2,5 anos e a taxa 

mínima de atratividade de 11,25%, a proposta apresentou como viável 

retornando o investimento em 2,2 anos. 
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Quadro 6 - Cálculo VPL Iluminação 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

 

Para a iluminação externa, na rua, em dias de festas, a iluminação fica 12 

horas acessas. São 10 lâmpadas LED de 45W cada. Foi feita a proposta de 

instalar postes solares autônomos com lâmpadas de maior potência e maior 

fluxo luminoso, reduzindo assim os pontos atuais de lâmpadas. Esses postes 

possuem autonomia de 3 dias por 12 horas de funcionamento, podendo então 

funcionar nas quintas, sextas e sábados. Para análise de viabilidade desta 

proposta, foi solicitada a empresa JOVIC Engenharia uma cotação dos 

produtos. Poste solar modelo JPV30/5-P com 5m de altura, potência luminária 

de 50W com fluxo luminoso de 4.873 lm com bateria integrada, possui o custo 

de R$ 6.000,00. Realizado a análise financeira através do método do VPL e 

considerando o tempo de 2,5 anos, a proposta de substituição foi tida como 

viável. Fica então a cargo do cliente implementar a solução de um poste solar, 

retirando as demais iluminações elétricas.  

 

 

Lâmpada Led Philips

538,20R$          

Conusmo Energia Ano 158,56R$       

Lâmpada Fluorescente

Conusmo Energia Ano 398,04R$       

Detalhe os custos e as receitas projetadas como resultado deste projeto Valores em RS

Período Total
Investimento 

Inicial
Receita Despesa 1 Despesa 2 Despesa 3 Despesa 4 Despesa 5

0 -538,2 538,20R$       Benefício 239,48R$  

1 239,480575 239,4806

2 239,480575 239,4806

3 239,480575 239,4806

4 239,480575 239,4806

5 239,480575 239,4806

6 239,480575 239,4806

7 239,480575 239,4806

8 239,480575 239,4806

9 239,480575 239,4806

10 239,480575 239,4806

Taxa mínima de atratividade Tempo Máximo Tolerado da empresa

TMA 11,25% TMT (meses)

2,2473639 Anos

R$ 857,49 R$

30

Resultado da Análise Economica do Projeto

PBS (Paybakc simples)

VPL 2,5 anos VPL POSITIVO = a alternativa de investimento é economicamente interessante à taxa 

mínima de atratividade considerada, tornando-se tanto mais atrativa quanto maior 

for o seu resultado. 
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Quadro 7 - Cálculo VPL - Iluminação Jardim 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

 

3.8.2 Acústica 

 

Para avaliar este quesito foi utilizada a NBR 10152 – Níveis de ruído para 

conforto acústico, de apoio para análise do ambiente. De acordo com a norma 

deve considerar nesta aplicação os níveis abaixo de decibéis aceitáveis: 

 

 

Tabela 7 - Valores dB(A) e NC 

 

 
 
Fonte: NBR 10152, 2. 

 

 

 

Poste autônomo

6.000,00R$       

Conusmo Energia Ano -R$             

Lâmpada Fluorescente

Conusmo Energia Ano 293,64R$       

Detalhe os custos e as receitas projetadas como resultado deste projeto Valores em RS

Período Total
Investimento 

Inicial
Receita Despesa 1 Despesa 2 Despesa 3 Despesa 4 Despesa 5

0 -293,64 6.000,00R$   Benefício 293,64R$  

1 293,64 293,64

2 293,64 293,64

3 293,64 293,64

4 293,64 293,64

5 293,64 293,64

6 293,64 293,64

7 293,64 293,64

8 293,64 293,64

9 293,64 293,64

10 293,64 293,64

Taxa mínima de atratividade Tempo Máximo Tolerado da empresa

TMA 11,25% TMT (meses)

20,43318349 Anos

R$ 1.417,69 R$

30

Resultado da Análise Economica do Projeto

PBS (Paybakc simples)

VPL 2,5 anos

VPL POSITIVO = a alternativa de investimento é economicamente interessante à taxa 

mínima de atratividade considerada, tornando-se tanto mais atrativa quanto maior 

for o seu resultado. 
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Sendo: 

dB(A): Nível de pressão sonora ponderado 

NC: curva de avaliação de ruído 

 

O valor inferior da faixa representa o nível sonoro de conforto, enquanto o 

superior significa nível sonoro aceitável para a finalidade.  

  

Na avaliação feita no local, foi proposta a distribuição das caixas de som pelo 

salão, pois hoje se encontram todas no palco, necessitando da maior 

demanda das potências e alto-falantes. Além da redução da corrente, outro 

benefício será a melhora da acústica do local, como a redução de ruídos e 

redução dos custos com os demais componentes, consequentemente 

aumentando a qualidade musical, potência musical, PMPO - Peak Music 

Power Output.  

 

Não foi possível realizar a medição da corrente da potência com a situação 

proposta, pois o cliente não executou a mudança a tempo do término deste 

trabalho, mas espera-se que tenha menor consumo menor, considerando a 

fórmula P=VxI, reduzindo o vilão que é hoje. 

  

A segunda proposta foi a adoção de equipamentos digitais que possuem 

menor corrente, porém para este ponto é necessário um estudo mais 

elaborado de análise financeira do retorno dos investimentos. É sabido que 

enquanto uma potência analógica custa R$ 1,00 o watt rms, a potência digital 

custa em torno de R$ 8,00. Outra questão é a manutenção, pois a analógica é 

de fácil acesso e conserto, já a digital possui um custo mais elevado de 

manutenção e troca de componentes em caso de queima.  

 

3.8.3 Climatização do ambiente 

 

O local possui um sistema de circulação de ar forçada para refrigeração. Este 

sistema não é suficiente para manter a temperatura de conforto em dias de 

festa, que é frequentado por 700 a 1000 pessoas. Além deste sistema, o local 

conta com ventiladores em vários pontos, porém não tem a eficiência 
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desejada. Na tabela abaixo indica a temperatura ideal para este tipo de 

ambiente. 

 

 

Tabela 8 - Condições internas para verão 

 

 
 
Fonte: ABNT 6401, pag 2. 
 

 

Sendo: 

(A) TBS = temperatura de bulbo seco (°C) 

(B) UR = umidade relativa (%).  

(C) * = condições constantes para o ano inteiro. 

 

Não foi possível medir a eficiência de refrigeração do sistema atual, mas é 

perceptível que não é 100% eficaz. Pode até ser considerado como um 

edifício doente, por não ter a circulação de ar natural e a forçada não é eficaz 

para manter a temperatura de conforto. Para auxiliar no sistema de circulação 

de ar, foi proposto ao cliente a instalação da chaminé solar ou de aspiradores 

estáticos para saída de ar quente, aumentando a eficiência de circulação de 

ar dos motores.  

 

A Chaminé Solar é um dispositivo localizado na cobertura composto por uma 

câmara fechada em sua parte superior por material transparente e opaco à 

radiação de onda longa (vidro), cujas paredes são pintadas em cor escura, de 

tal forma que, a radiação solar aquecerá as paredes, tornando o ar em seu 

interior menos denso, que escapará por uma abertura no ponto mais alto do 

dispositivo. Ao sair, é criada uma zona de sucção que fará com que o ar no 
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interior do cômodo seja removido. A chaminé solar também é chamada de 

câmara solar. 

 

 

Figura 19 - Chaminé solar 

 

 
 
Fonte: http://teto2r.com/casa-pronorte-macapa/ 

 

 

Aspiradores estáticos são dispositivos também localizados nas coberturas, 

em forma de chaminés, que extraem o ar do interior da edificação por 

diferença de pressão. 

 

 

Figura 20 - Aspiradores Estáticos 

 

 
 

Fonte: http://www.sas-sa.com/chimeneas 
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Dos motores atuais empregados, apenas o de 4CV que é de alto rendimento, 

os demais não são. Foi sugerido na próxima necessidade de manutenção 

realizar a troca por novos motores de alto rendimento, pois o retorno do 

investimento em motores de até 20CV é em menos de 1 ano, conforme o 

Engenheiro Helder Pires Luca, Especialista do Centro de Negócios de 

Eficiência Energética WEG.  

 

Para aumentar a eficiência do sistema de circulação de ar, foi proposto a 

instalação de manta nos condutores externos, estes que ficam exposto ao 

tempo.  

 

3.8.4 Cozinha/BAR 

 

Os equipamentos atuais da cozinha e do bar são antigos. A proposta é a 

substituição por novos com selo PROCEL A. Abaixo, no Quadro 8, seguem os  

detalhes do estudo: 

 

 

Quadro 8 - Proposta de novos equipamentos 

 

  

Setor Equipamento 
Quanti
dade 

Potência Total 
Custo 

energia 
atual 

Investimento 

A
TU

A
L 

Cozinha/BAR Geladeira (280ltrs) 1 150 KWh/mês  R$ 113,28  

  

Cozinha/BAR Freezer (260ltrs) 1 87,8 KWh/mês  R$ 66,31 

Cozinha/BAR Congelador 5 324 KWh/mês  R$ 244,69  

Cozinha/BAR Congelador Maior (cinza) 1 114 KWh/mês  R$ 86,09  

P
R

O
P

O
ST

A
 

Cozinha/BAR Refrigerador Consul 239L  1 
23,4 KWh/mês 

  
 R$ 17,67   R$ 979,00 

Cozinha/BAR 
Freezer Consul 1 Porta Vertical 231 
Litros Branco Cycle Defrost 127v 

1 
41,2 KWh/mês 

  
 R$ 31,11   R$ 1.595,44  

Cozinha/BAR 
Freezer e Refrigerador Horizontal 
Dupla Ação 2 tampas 546 litros 
DA550 – Metalfrio 

6 143 KWh/mês  R$ 107,99   R$ 13.794,00 

 

Fonte: O autor 
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Na análise do retorno financeiro pelo VPL, considerando o tempo de 10 anos 

e a taxa mínima de atratividade de 11,25%, todas as substituições foram 

consideradas viáveis, pois mostra que a alternativa de investimento é 

economicamente interessante à taxa mínima de atratividade considerada, 

tornando-se tanto mais atrativa quanto maior for o seu resultado. 

Detalhamento dos cálculos nos Anexos. 

 

 

Figura 21 - Instalações do bar 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

 

Figura 22 - Instalações da cozinha 

 

 
 
Fonte: O autor 
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3.8.5 Energia solar 

 

Realizado o dimensionamento da energia solar fotovoltaica e para esta 

instalação será necessário uma usina de 11,88kW, necessitando de uma área 

de 117,1 m² para instalação dos módulos. A proposta avaliada no tempo de 

25 anos foi tida como viável, podendo recuperar o investimento em 6 anos.  

 

 

Figura 23 - Dados de radiação solar do local 

 

 
 
Fonte: Dados software RETScreen 

 

 

Figura 24 - Análise financeira energia solar 

 

 
 
Fonte: Dados software RETScreen 

Unidade

Localização 

dos dados 

climáticos

Localização do 

Projeto

Latitude ˚N -19,9 -19,9

Longitude ˚E -43,9 -43,9

Elevação m 850 850

Temperatura para projeto de aquecimento °C 12,1

Temperatura para projeto de refrigeração °C 31,1

Amplitude da Temperatura do Solo °C 13,0

Mês

Temperatura 

do Ar

Humidade 

relativa

Radiação solar 

diária - 

horizontal

Pressão 

Atmosférica

Velocidade 

do Vento

Temperatura 

do Solo

Graus-dia

para

aquecimento

Refrigeração

graus-dias

°C % kWh/m²/d kPa m/s °C °C-d °C-d

Janeiro 23,4 79,0% 4,28 91,3 3,0 24,1 0 415

Fevereiro 23,9 75,7% 5,56 91,3 3,0 24,7 0 389

Março 23,2 78,8% 4,06 91,3 2,9 23,8 0 409

Abril 22,3 75,9% 4,28 91,5 2,9 22,6 0 369

Maio 20,0 75,1% 3,69 91,5 2,7 20,4 0 310

Junho 18,8 73,0% 3,72 91,7 2,7 18,9 0 264

Julho 18,7 69,6% 3,97 91,8 2,9 19,6 0 270

Agosto 19,9 64,0% 4,36 91,7 3,2 22,0 0 307

Setembro 21,2 66,1% 4,69 91,6 3,4 24,5 0 336

Outubro 22,7 68,0% 4,44 91,4 3,5 25,1 0 394

Novembro 22,4 77,5% 4,81 91,3 3,2 24,0 0 372

Dezembro 22,8 80,8% 4,33 91,3 3,1 23,5 0 397

Anual 21,6 73,6% 4,34 91,5 3,0 22,8 0 4.232

Medido a m 10,0 0,0

Viabil. Financeira

% 25,4%

% 25,4%

% 25,4%

% 25,4%

ano 6,1

ano 4,8

Rs 320.708

Rs/an 25.088

5,31

Sem débito

Rs/MWh 140,37

Rs/tCO2 (17.560)            

TIR antes impostos-capital próprio

TIR antes impostos - ativos

Custo de Redução de GEE

Valor Presente Líquido (VPL)

Economia anual no ciclo de vida

Razão custo benefício (C-B)

Juros da dívida

Custo da Geração de energia

Retorno simples

Retorno do capital próprio

TIR após impostos - capital

TIR após impostos - ativos
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Quadro 9 - Detalhamento técnico dos componentes 

 

 
 
Fonte: O autor 

 

 

3.9 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que seja implementado 

soluções inteligentes em eficiência energética bem como a substituição de 

equipamentos obsoletos por novos com selo procel de eficiência “A”, trazendo 

assim ganhos econômicos e de consumo de energia para a empresa. Os 

resultados das medições determinaram que no quesito iluminação e climatização 

são os mais críticos. O local não possui ventilação natural de ar, e a ventilação 

mecânica, através de motores, não é eficiente. Por ser um ambiente totalmente 

Potencia de Pico do Módulo 

Fotovoltaico-(Wp) 330 W Min Tensão Entrada DC- inversor 200 V Critérios

Decisão Inicial- Total de Painéis 

Solares 36

Min Tensão Entrada do Sistema- 

Envelhecido 20 anos 435,77 V

Tensão Mínima de 

Entrada do Inversor VERIFIC Aprovado

Potência Total da Usina 11,88 kW

Max Tensão Entrada  do 

InversorDC 1000 V

PotÊncia AC do Inversor 12,5 kW Max. Tensão do Sistema 590,99 V

Tensão Máxima de 

Entrada do Inversor VERIFIC Aprovado

Razão de Potência 95% %

Min Tensão Entrada do Inversor -  

DC MPP 320 V

Razão de Potencia 

deve ficar entre 80 e 

125% VERIFIC Aprovado

Painéis por String 12

Max Tensão Entrada  do Inversor- 

DC MPP 800 V

PotÊncia Por String 3960 W

Número Máximo de Painéis por 

String 20,30

Coeficiente  T Voc -0,33 %

Número Mínimo de Painéis por 

String 8,07

Tensão VoC 46,2 V Corrente de Saída AC do Inversor 14,5 A

Corrente de Curto Circuito 9,28 A Tensão de Saída 220 V

Coeficiente Temp Isc 0,05 %

Temperatura Minima Ambiente 5 oC

T teste 25 oC

Diferença Temperatura -20 oC

Correção Corrente Curso 

Circuito- Isc

Diferença Percentual 0,07 % -1,00%

Tensão Máxima do módulo 49,25 V 9,19 A

Tensão Máxima do Sistema- DC 590,99 V

Temperatura Máxima Ambiente 38 oC

Diferença Temperatura 43 oC

Diferença Percentual -14,2% 1,9%

Tensão Mínima do Módulo 39,64 V 9,46 A

Tensão Mínima do Sistema 475,73 V

Componente

Proteção DC Voc x 1,15 679,6 V 600

Proteção DC Corrente Isc x 1,25 11,82 A 16

Proteção AC- Iout 18,13 A 20

Componentes Elétricos
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fechado o mesmo não possui iluminação natural. Um reprojeto será necessário 

para adequar a eficiência luminosa e o conforto térmico do local conforme norma. 

 

Das novas tecnologias de equipamentos para eficientização de energia 

existentes no mercado, foi proposto para a iluminação a adoção da tecnologia 

LED. Atualmente o local possui 18 pontos de iluminação que utilizam lâmpadas 

fluorescentes de baixo rendimento. Com a implementação da tecnologia LED 

pode-se verificar no Quadro 6 uma economia anual no consumo de energia em 

torno de 40%. A área externa do local possui 10 pontos de iluminação que 

também utilizam lâmpadas fluorescentes de baixo rendimento. A solução 

proposta foi a instalação de um único poste solar autônomo movido a energia 

solar fotovoltaica, com autonomia de 3 dias sem sol funcionando 12 horas por 

dia. Este sistema possui sensor fotocélula, possui luminária LED de alta 

eficiência gerando uma economia de energia de 100% conforme indicado no 

Quadro 7. Para os equipamentos eletrodomésticos que compõem o local, como 

geladeiras e freezers, obsoletos e em fim de vida útil, foi proposto a troca de 

todos por novos com selo PROCEL eficiência “A”, trazendo uma economia anual 

de energia em torno de 30% conforme os Quadros 11, 12 e 13. Como proposta 

final a instalação de uma usina solar fotovoltaica de 11,88 kWp que atende 100% 

da demanda do local. Esta apresentou como sendo viável e atrativa, retornando 

os investimentos a partir do quinto ano de uso. Para instalação dos painéis será 

necessário uma área de 100m², área que o local possui suficiente para instalação 

dos painéis solares sem interferir na arquitetura. 

 

Ficou a cargo do proprietário empregar tais soluções quando tiver um orçamento 

disponível. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Estudos voltados à eficiência energética nos mais variados ramos da economia são 

de extrema importância, quer seja para redução de custos ou para mitigar o 

desperdício. A redução do consumo de energia evidenciado na prática demonstra o 

potencial de se investir em sistemas mais modernos de iluminação, climatização e 
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ate mesmo na implantação de uma usina solar fotovoltaica, quebrando os 

paradigmas do setor.  

 

Evidenciamos no desenvolvimento do trabalho que existem incentivos 

governamentais como o selo PROCEL e a utilização do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem - PBE que incentivam os fabricantes a desenvolverem através de 

pesquisas e inovações tecnológicas equipamentos mais eficientes e que consomem 

menos energia elétrica. Porém comparando mundialmente, é necessário maior 

atuação do governo em programas de incentivo, metas e fiscalização. O uso de 

energia limpa e renovável da matriz energética brasileira é apenas 8%. 

 

O desenvolver do estudo possibilitou uma analise criteriosa do consumo energético 

de um salão de festas localizado na cidade de João Monlevade/MG. Neste salão 

foram identificados os pontos críticos relacionados ao uso ineficiente de tecnologias 

e equipamentos eletrodomésticos com baixo rendimento. Através de medições feitas 

em campo, utilizando equipamentos de medição de grandezas elétricas e de 

intensidade da luz, foi possível identificar e propor soluções de eficiência energética 

que mais se adequam ao local, objetivando a redução do consumo de energia. O 

estudo de caso demonstrou que a utilização de uma iluminação mais eficiente pode 

trazer uma economia de energia. Já os sistemas de climatização sugeridos além de 

proporcionarem um maior conforto térmico para o ambiente trarão como benefícios 

um maior rendimento e eficiência do sistema atual. Apesar das soluções propostas 

se apresentarem viáveis, como apresentado através do estudo de viabilidade, 

algumas delas tem elevados custos de implementação se tornando um entrave na 

disseminação dessas tecnologias. 

 

A falta de conhecimento de todos os envolvidos sobre métodos modernos de 

eficiência energética é uma barreira que deve ser superada. O fator crucial a ser 

levado em consideração é a redução do consumo de energia elétrica e tempo de 

retorno do investimento. Portanto, o trabalho vem de encontro a essa demanda e se 

remete a proporcionar informações para os demais interessados pelo o assunto. 
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ANEXOS 

 

Figura 25 - Selo Procel 

 

 

 

Fonte: http://www.procelinfo.com.br 
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Figura 26 - Projeto da Unidade Habitacional Autônoma 
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Figura 27 - Projeto da Edificação Multifamiliar 
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Figura 28 - Projeto das Áreas de Uso Comum 
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Figura 29 - Edificação Construída - Unidade Habitacional Autônoma Construída 
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Figura 30 - Edificação Multifamiliar Construída 
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Figura 31 - Área de uso comum construída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Figura 32 - Formulário de solicitação de etiquetagem 
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Quadro 10 - Cálculo VPL Geladeira 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refrigerador Consul 239L 

979,00R$          

Conusmo Energia Ano 212,04R$       

Geladeira (280ltrs)

Conusmo Energia Ano 1.359,36R$   

Detalhe os custos e as receitas projetadas como resultado deste projeto Valores em RS

Período Total
Investimento 

Inicial
Receita Despesa 1 Despesa 2 Despesa 3 Despesa 4 Despesa 5

0 -979 979 Benefício 1.147,32R$  

1 1147,32 1147,32

2 1147,32 1147,32

3 1147,32 1147,32

4 1147,32 1147,32

5 1147,32 1147,32

6 1147,32 1147,32

7 1147,32 1147,32

8 1147,32 1147,32

9 1147,32 1147,32

10 1147,32 1147,32

Taxa mínima de atratividade Tempo Máximo Tolerado da empresa

TMA 11,25% TMT (meses)

0,853292891 Anos

R$ 5.707,58 R$

120

Resultado da Análise Economica do Projeto

PBS (Paybakc simples)

VPL 10 anos
VPL POSITIVO = a alternativa de investimento é economicamente interessante à taxa 

mínima de atratividade considerada, tornando-se tanto mais atrativa quanto maior for o 

seu resultado. 
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Quadro 11 - Cálculo VPL Freezer Vertical 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freezer Consul 1 Porta Vertical 231 Litros Branco Cycle Defrost 127v

1.595,44R$       

Conusmo Energia Ano 373,32R$       

Freezer (260ltrs)

Conusmo Energia Ano 795,72R$       

Detalhe os custos e as receitas projetadas como resultado deste projeto Valores em RS

Período Total
Investimento 

Inicial
Receita Despesa 1 Despesa 2 Despesa 3 Despesa 4 Despesa 5

0 -1595,44 1595,44 Benefício 422,40R$  

1 422,4 422,4

2 422,4 422,4

3 422,4 422,4

4 422,4 422,4

5 422,4 422,4

6 422,4 422,4

7 422,4 422,4

8 422,4 422,4

9 422,4 422,4

10 422,4 422,4

Taxa mínima de atratividade Tempo Máximo Tolerado da empresa

TMA 11,25% TMT (meses)

3,777083333 Anos

R$ 866,31 R$

120

Resultado da Análise Economica do Projeto

PBS (Paybakc simples)

VPL 10 anos
VPL POSITIVO = a alternativa de investimento é economicamente interessante à taxa 

mínima de atratividade considerada, tornando-se tanto mais atrativa quanto maior for 

o seu resultado. 
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Quadro 12 - Cálculo VPL Freezer horizontal 

 

 

Fonte: O autor 

 

Freezer e Refrigerador Horizontal Dupla Ação 2 tampas 546 litros DA550 – Metalfrio

13.794,00R$    

Conusmo Energia Ano 1.295,88R$   

Congelador

Conusmo Energia Ano 3.969,36R$   

Detalhe os custos e as receitas projetadas como resultado deste projeto Valores em RS

Período Total
Investimento 

Inicial
Receita Despesa 1 Despesa 2 Despesa 3 Despesa 4 Despesa 5

0 -13794 13794 Benefício 2.673,48R$  

1 2673,48 2673,48

2 2673,48 2673,48

3 2673,48 2673,48

4 2673,48 2673,48

5 2673,48 2673,48

6 2673,48 2673,48

7 2673,48 2673,48

8 2673,48 2673,48

9 2673,48 2673,48

10 2673,48 2673,48

Taxa mínima de atratividade Tempo Máximo Tolerado da empresa

TMA 11,25% TMT (meses)

5,159567306 Anos

R$ 1.787,05 R$

120

Resultado da Análise Economica do Projeto

PBS (Paybakc simples)

VPL 10 anos
VPL POSITIVO = a alternativa de investimento é economicamente interessante à taxa 

mínima de atratividade considerada, tornando-se tanto mais atrativa quanto maior for o 

seu resultado. 




