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Apresentação

Olá, Fala galera, o nosso curso está chegando ao final. Parabéns por ter chegado até
aqui!
Agora vamos apresentar informações acerca dos aparelhos elétricos e a classificação
que os mesmos recebem do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
(PROCEL), de forma mais detalhada. Além de discutir o papel da eficiência energética,
através da utilização de aparelhos elétricos mais eficientes e da utilização do consumo
consciente, na redução dos impactos econômicos e ambientais.
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Módulo 3
A eficiência energética
Os aparelhos elétricos e o PROCEL. O papel da eficiência energética na redução dos
impactos econômicos e ambientais. O sistema de gerenciamento da energia elétrica
no Brasil: concessões e agência reguladora.

Os aparelhos elétricos e o
PROCEL
Nos cadernos anteriores nós vimos a importância da energia nas suas diversas
formas na sociedade. Desde o final do século XIX a humanidade vem se utilizando
cada vez mais da energia elétrica. Por meio da utilização da eletricidade nós podemos
iluminar as nossas residências, ruas, estabelecimentos comerciais; carregar os telefones
celulares, computadores e tablets que nos ligam ao mundo; usufruir dos benefícios que
os diversos equipamentos elétricos e eletrônicos podem nos proporcionar, desde um
suco feito no liquidificador, passando por uma série assistida na televisão e captada
por um decodificador, até calçar um sapato que foi confeccionado em uma máquina que
utiliza a eletricidade para poder funcionar.
Nos dias de hoje é praticamente impossível a vida em sociedade sem a eletricidade.
Porém, tanta comodidade tem o seu custo! O consumo de energia elétrica, diante
disso, tem aumentado exponencialmente. E, como vimos no Módulo 2, para se produzir
energia elétrica um impacto ambiental, em maior ou menor intensidade, ocorrerá.
Visando promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício,
foi instituído em 30 de dezembro de 1985, pela Portaria Interministerial n° 1.877, o
PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que é um programa
de governo, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e executado pela
Eletrobrás (ELETROBRÁS, s/d).
O PROCEL apresenta seis áreas de atuação (ELETROBRÁS, s/d):
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Equipamentos
Identificação, por meio do Selo PROCEL,
dos equipamentos e eletrodomésticos mais
eficientes, o que induz o desenvolvimento
e ao aprimoramento tecnológico dos
produtos disponíveis no mercado brasileiro.
É a área mais conhecida pelo consumidor,
pois analisa a classificação energética
fixada nos eletrodomésticos fornecidos
pelo PROCEL.
Edificações
Promoção do uso eficiente de energia no
setor de construção civil, em edificações
residenciais, comerciais e públicas, por meio
da disponibilização de recomendações
especializadas e simuladores.
Iluminação pública (Reluz)
Apoio à prefeituras no planejamento e
implantação de projetos de substituição de
equipamentos e melhorias na iluminação
pública e sinalização semafórica.

Conhecimento
Elaboração e disseminação de informação
qualificada em eficiência energética, seja
por meio de ações educacionais no ensino
formal ou da divulgação de dicas, livros,
softwares e manuais técnicos.
Como podemos verificar, o PROCEL
age de diferentes maneiras, mas, nos
deteremos mais sobre os equipamentos. No
módulo 2 foi visto como calcular o consumo
de energia elétrica de um aparelho
doméstico. Cada equipamento elétrico
vem com um quadro com informações
técnicas acerca da sua potência, tensão,
frequência, etc., tal como podemos ver na
Figura 1:
Figura 1 - Características técnicas de coifa
de vidro plano parede 90cm

Poder público
https://novo.brastemp.com.br/coifa-vidro-planoFerramentas, treinamento e auxílio no Fonte:
-parede-brastemp-90-cm/, acesso em 19 ago. 2020.
planejamento e implantação de projetos
que visem ao menor consumo de energia
Além destas informações, que constam
em municípios e ao uso eficiente de em todos os equipamentos elétricos,
eletricidade e água na área de saneamento. em alguns equipamentos elétricos, o
PROCEL inseriu a Etiqueta Nacional de
Indústria e comércio
Conservação de Energia (ENCE), que pode
Treinamentos, manuais e ferramentas ser visualizada na Figura 2, a seguir, a
computacionais voltados para a redução qual indica o desempenho energético
do desperdício de energia nos segmentos dos equipamentos. Esta etiquetagem é
industrial e comercial, com a otimização voluntária em alguns casos, mas obrigatória
dos sistemas produtivos.
em alguns equipamentos, tais como os
condicionadores de ar e geladeiras.
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Figura 2 - Etiqueta Nacional de
Conservação de Energia

Fonte: https://iei-brasil.org/2019/05/30/o-que-e-a-etiqueta-nacional-de-conservacao-de-energia-ence/,
acesso em 18 ago. 2020.

A ENCE pode auxiliar bastante o
consumidor a comprar um aparelho mais
eficiente, ou seja, o que cumpre a sua
função e consome menos energia. Muitas
vezes o consumidor se sente tentado a
comprar um equipamento com custo mais
baixo e classificação energética ruim, mas
esquece que pode estar pagando mico! O
consumidor deve levar em consideração o
tempo que o equipamento ficará em uso e
o consumo de eletricidade que ele vai ter.
Se, por exemplo, for um ar condicionado
que fica ligado 10 horas por dia, esta
economia que ocorreu na hora da compra
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não surtirá muito efeito, pois o consumo
maior de eletricidade vai indicar que a
conta de luz virá mais cara!
Então, devemos nos atentar às
informações
disponibilizadas
pelos
fabricantes e pelo PROCEL para fazermos
escolhas conscientes. O PROCEL INFO
disponibiliza em seu site, a lista de
equipamentos com selo, e informa
os consumos médios esperados dos
equipamentos, para que as pessoas
possam fazer escolhas conscientes na
compra de equipamentos. É importante
entender que o selo PROCEL é uma coisa
e a etiqueta ENCE é outra. O PROCEL é o
Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica e emite o selo PROCEL
que
é recebido pelos equipamentos
mais eficientes energeticamente de
cada categoria. Nem sempre todas as
categorias recebem a ENCE “A”. Se em uma
determinada categoria todos os melhores
são classificados como “B”, recebe o selo
PROCEL o melhor “B” daquela categoria.

Você sabia?
A potência tem como unidade padrão
no sistema internacional (SI) o watt,
representado pela letra W. Mas, embora o watt
seja a unidade padrão, outras unidades de
potência estão presentes no nosso cotidiano.
Podemos destacar os condicionadores de
ar, que vêm com a potência especificada em
“BTU” (British termal unit ou Unidade térmica
britânica) e os veículos automotores que vêm
com a potência dada em CV (cavalo-vapor), para
os veículos nacionais ou em HP (horse-power),
para os importados.

Similarmente ao caso dos condicionadores de
ar, motores elétricos também possuem uma
conversão de energia. Um motor de 1CV não
irá demandar uma potência de apenas 735,5W,
pois existem perdas no processo de conversão
de energia, e isso dependerá da eficiência,
ou rendimento, do motor em si. Por exemplo,
um motor de 1CV de um conhecido fabricante
brasileiro pode demandar uma potência de 901W
elétricos para disponibilizar uma potência de 1CV,
ou 735,5W, no eixo de seu motor.
(catálogo WEG, motor IR3, 1CV, 220/380, 4
pólos).

Para converter de BTU/h para watt basta
multiplicarmos pela constante 0,293.
Exemplo: um ar condicionado de 9000 BTU/h
tem 9000 x 0,293 = 2640 W.
Importante não misturar as potências térmicas
e elétricas dos equipamentos! Para se obter
9000 BTU/h de potência térmica, não
necessariamente 2640W elétricos serão gastos,
pois há uma conversão de energia envolvida no
processo.
Embora muitos acreditem que o CV é uma
tradução de HP, isso é errado.
1 CV = 0,9863 HP e 1 HP = 1,0139 CV. Para
converter CV para W é preciso multiplicar por
735,49875 W, ou, aproximadamente 1 CV =
735,5 W.
Exemplo: um veículo com 128 CV tem
aproximadamente 128 x 735,5 = 94.144 W.
Já um HP = 745,7 W.
O cálculo é semelhante ao do CV.

Saiba mais!
A Tesla Motors é uma empresa americana

que tem crescido muito no mercado automotivo
através dos veículos que ela fabrica. Todos os seus
veículos são 100% elétricos. Como os automóveis
elétricos ainda são bastante caros, poucas pessoas
podem comprar um. Peter John é um jovem rico
americano que quer comprar um carro potente e
bonito. Ele viu o Tesla Model S e gostou muito. Mas,
ele não soube se o carro era potente. Ele leu no
manual do mesmo que a potência dele, como era
um carro elétrico, era de 451kW disponibilizados
no eixo das rodas. Você pode auxiliá-lo e lhe dizer
a potência deste carro em CV? desconsidere as
perdas do sistema.
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O papel da eficiência energética
na redução dos impactos
econômicos e ambientais
Como estamos falando especificamente sobre energia elétrica, o consumo e
produção, por qualquer fonte, gera um impacto ambiental. Algumas fontes de energia
são renováveis e, portanto, agridem menos o meio ambiente. Mas ainda assim agridem!
Então, o PROCEL, ao expor a ENCE em diversos produtos (até em carros e construções!)
auxilia na redução dos impactos econômicos e ambientais.
As pessoas estão cada vez mais consumistas e investindo muito em equipamentos
elétricos e eletrônicos, de modo a obterem maior conforto e praticidade para o seu
dia a dia. Poucas pessoas abririam mão desta comodidade e conforto para cuidar do
meio ambiente. Nisto é que mostra-se extremamente necessária a discussão acerca
da eficiência energética e do consumo consciente. Várias dicas e sugestões foram
compartilhadas ao final do caderno do Módulo 2 e, agora, queremos discutir mais um
pouco sobre a eficiência energética.
Já vimos que o ENCE avalia diversos produtos e apresenta estas informações para
que o consumidor possa realizar uma compra consciente. A tecnologia, também, tem
papel importante para melhorar a eficiência energética. Tomemos por base a televisão
(TV): os primeiros modelos tinham válvulas, consumiam muita energia (especialmente
por causa do calor que geravam) e tinha uma imagem de baixa qualidade. Depois desta,
modelos de tubos de raios catódicos (CRT) se propagaram e mostraram ao mundo
imagens de maior qualidade e, depois de certo tempo, com cores. Também consumia
menos energia que o modelo anterior.
Após esta, surgiram as TVs de LCD, LED, OLED e QLED, que melhoraram a qualidade
das imagens e diminuíram o consumo de eletricidade. A tecnologia também tem
diminuído o consumo de eletricidade devido à iluminação, pois as atuais lâmpadas de
LED consomem menos eletricidade que as fluorescentes, que consomem menos que as
incandescentes, para uma mesma intensidade de luz.
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Para conhecer
Um pouco sobre as diferenças das telas
LCD, LED, OLED e QLED, acesse o site “QLED, OLED,
LED e LCD: entenda as diferenças entres os tipos
de telas”, no seguinte link: https://olhardigital.com.
br/video/lcd-oled-microled-entenda-as-diferencasentre-as-telas/78693

Mas, a eficiência energética não se passa apenas na utilização de equipamentos
elétricos e eletrônicos que consomem menos! É importante, também, a conscientização
em relação ao uso das energias disponíveis. Um exemplo de eficiência energética na
área da iluminação é a construção de imóveis com mais áreas que recebam luz natural
e que possam aproveitar melhor esta iluminação oriunda do sol, diminuindo o consumo
de energia elétrica por meio das lâmpadas. E em caso de possibilidade de ventilação
natural, diminuem o consumo elétrico de condicionadores de ar, ventiladores e
climatizadores, visto que pode ser melhor aproveitada a ventilação natural.
O Sol nasce para todos, mas nem todos aproveitam bem esta generosa fonte
energética. Tem se difundido cada vez mais a utilização de painéis e aquecedores
solares, de modo a aproveitar a luz e o calor vindo do Sol para produção de energia
elétrica e para aquecer a água, respectivamente.
Até os automóveis têm sido modificados de modo a buscar uma maior eficiência
energética e um consumo mais consciente. Cada vez mais carros têm sido fabricados
com motores turbo, os quais apresentam uma menor cilindrada (tamanho do motor,
que pode ser 1000 cm³, conhecido como o carro 1.0 ou 1600 cm³, conhecido como
o carro 1.6, entre outros) e potência equivalente a motores de cilindrada bem maior.
Isto faz com que o automóvel apresente uma boa potência e um baixo consumo de
combustível, ou seja, aumenta a sua eficiência energética.

O sistema de gerenciamento
da energia elétrica no Brasil:
concessões e agência reguladora
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Todo o setor elétrico brasileiro é regulado pela ANEEL - Agência Nacional de Energia
Elétrica, que foi criada por meio da Lei nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997
(BRASIL, 2020a). A ANEEL iniciou suas atividades em dezembro de 1997, e possui
atribuições nas áreas de: Concessão, permissão e autorização; regulação; fiscalização;
Eficiência Energética; mediação e ouvidoria; e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
Considerando o que dispõe as Competências da ANEEL, seguem abaixo a função e
objetivos de cada demanda (BRASIL, 2020b).

Concessão, permissão e
autorização

Promove políticas, por delegação do Governo Federal, as atividades relativas a liberação
de empreendimentos e serviços de energia elétrica;
Leiloa licença do setor, promovendo, com base no plano e diretrizes aprovadas pelo
Ministério de Minas e Energia, os procedimentos de concorrências para a contratação de
concessionárias e permissionárias de serviço público para produzir, transmitir e distribuir
energia elétrica e para a autorizar a concessão de aproveitamento de potenciais hidráulicos;
Faz a gestão dos contratos de fornecimento, contratando e coordenando os termos de
concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica e de liberação de uso
de bem público.
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Regulação
estabelece as regras para o serviço de energia,
regulando a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica;
lista metas a serem alcançadas pelas distribuidoras
de energia elétrica;
cria limites ou condições para empresas, grupos
empresariais e acionistas, com o objetivo de propiciar
concorrência efetiva entre os agentes e impedir a
concentração econômica nos serviços e atividades
de energia elétrica, visando o equilíbrio e o bom
funcionamento do mercado;
cria a metodologia de cálculo de tarifas aplicadas
às contas das concessionárias e permissionárias de
distribuição de energia

Fiscalização

Controla e fiscaliza, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as
concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica.;
Assegura o bom funcionamento dos agentes, para que não venham a comprometer
o serviço ao consumidor, e principalmente a qualidade de fornecimento dos serviços de
energia elétrica;
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Suprime, no âmbito administrativo, as divergências entre concessionárias,
permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, bem como
entre esses agentes e seus consumidores.

A Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000 tornou obrigatório às concessionárias e
permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica a aplicação
anual até 31 de dezembro de 2022, os percentuais mínimos definidos no caput
deste artigo: serão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), tanto para pesquisa
e desenvolvimento como para programas de eficiência energética na oferta e no uso
final da energia; (Redação dada pela Lei nº 13.203, de 2015).
Cabe à ANEEL gerir os programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Eficiência
Energética, ambos conduzidos por concessionárias de geração, transmissão e
distribuição, bem como regulamentar os investimentos compulsórios em P&D pelos
agentes do setor. Com isso, a ANEEL procura incentivar a realização de projetos que
melhorem a eficiência e a qualidade dos serviços prestados e reduzam a dependência
tecnológica do setor.

Uma das ações resultantes disso, é
a Olimpíada Nacional de Eficiência
Energética! Esperamos que você tenha
aprendido bastante, faça uma excelente
prova e ajude a transformar, para melhor,
o mundo em que vivemos!
Até a próxima!
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