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Resumo 

 

 

Primeiramente é apresentada a rede Smart Grid, suas vantagens e 

desvantagens, seu histórico no Brasil e no Mundo e exemplos de localidades 

onde a rede inteligente já é utilizada ou possui um grande desenvolvimento. É 

colocada também a relação entre a rede Smart Grid e o gerenciamento de 

energia, salientando o gerenciamento pelo lado da demanda (GLD). 

A seguir é abordado o tema gerenciamento de energia, conceito, 

justificativa, as etapas para sua implementação na residência, as precauções que 

devem ser tomadas, a relação do gerenciamento de energia  com a rede Smart 

Grid e métodos para o gerenciamento de energia elétrica em uma residência. 

Por fim, é realizada uma análise do consumo de energia elétrica residencial 

e proposta uma metodologia de projeto de instalação elétrica residencial, capaz 

de facilitar o gerenciamento de energia elétrica e a instalação e uso da rede Smart 

Grid  em uma residência. A aplicação da metodologia é exemplificada através de 

um caso exemplo, foi realizado um projeto de instalação elétrica residencial 

utilizando a metodologia apresentada pelo trabalho. 

 

 

Palavras chave : Smart Grids , gerenciamento de energia , consumidor , 

instalação elétrica residencial, projeto elétrico residencial , eficiência  
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Abstract  

 

First is presented the Smart Grid, its advantages and disadvantages, its 

history in Brazil and in the world and examples of locations where the smart grid is 

already used or has a major development first appears. It also placed the 

relationship between Smart Grid and energy management, highlighting the 

demand-side management (DSM). 

The following is approached the subject of energy management, concept, 

rationale, the steps to implement the residence, the precautions to be taken, the 

relationship of power management with the Smart Grid, and methods for energy 

management in a residence. 

Finally, an analysis of household electricity consumption and proposed a 

residential wiring design methodology that will facilitate the energy management 

and the installation and use of Smart Grid in a residence is carried out. The 

methodology is illustrated with an example case, there was a residential wiring 

project using the methodology presented by the function. 

 

 

Keywords: Smart Grids, power management, consumer, residential wiring, 

residential electrical design, efficiency 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Relevância do tema em investigação 
 

O interesse cada vez maior no desenvolvimento de fontes de energia 

renováveis é justificado pelo desejo de se  produzir uma energia de qualidade, 

que reduza os desperdícios e  os danos ao meio ambiente.  

Os pesquisadores e as concessionárias de energia buscam renovar e 

atualizar o setor elétrico em todas as partes que o constituem (geração, 

transmissão e distribuição); estudar diferentes práticas e soluções que atendam 

tanto os consumidores e a sociedade quanto as concessionárias de energia 

elétrica.  

Segundo informações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – 

a média de perdas totais no sistema elétrico nacional chegam a 17,5%, sendo que 

desse total 4,2% se situam no setor de transmissão de energia e 13,3%na área 

de distribuição [2]. 

 Dos 13,3% de perdas na distribuição, 40% se originam de questões 

técnicas e os 60% restantes de perdas comerciais – como furtos de energia, 

medição e/ou mau uso da energia elétrica [2]. 

Durante a discussão sobre a metodologia do terceiro ciclo da revisão 

tarifária das distribuidoras, conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

no fim do ano passado, chegou-se a apontar que o nível de perdas comerciais no 

setor equivaleria a R$ 7 bilhões [4] .  

A redução dessas perdas pode significar a postergação de investimentos 

em geração, transmissão, distribuição  e o aumento dos investimentos em infra 

estrutura, melhorando a qualidade no fornecimento de energia elétrica. 

O principal foco das pesquisas atualmente em encontrar uma alternativa 

que possa reduzir o desperdício e as perdas de energia sem reduzir o 

fornecimento de eletricidade. Uma parte da energia elétrica que chega a casa das 

pessoas, as fábricas, ao comércio é desperdiçada torna necessário buscar 

maneiras de evitar os desperdícios e as perdas dessa energia. 
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O gerenciamento de energia elétrica juntamente com a ideia de rede 

inteligente de energia, Smart Grid, é uma ótima alternativa para redução do 

consumo de energia.  Estes dois conceitos são ferramentas aliadas á otimização 

do consumo de eletricidade em residências e grandes prédios. 

Uma solução muito estudada hoje e que tem sido alvo de muitas pesquisas 

está associada à implantação da energia inteligente ou Smart Grid aliada ao 

conceito de gerenciamento de energia elétrica. O gerenciamento de energia 

elétrica aplicado de maneira correta e utilizando o Smart Grid é capaz de reduzir 

as perdas em uma instalação elétrica de forma considerável otimizando o 

consumo de energia. 

A finalidade do gerenciamento de energia elétrica de uma instalação é 

reduzir o custo com a energia a partir da redução do desperdício e do uso 

inadequado da mesma, nesse ponto campanhas de conscientização a respeito do 

uso consciente da eletricidade são importantes. 

Um sistema de monitoração, que utiliza informações obtidas através da 

rede Smart Grid, permite que os pontos de desperdício de energia elétrica sejam 

eliminados através de um bom método de gerenciamento de energia, desde que o 

mesmo seja aplicado corretamente e de forma disciplinada. 

 
 

1.2 - Objetivos do Trabalho 

  

O objetivo do trabalho é desenvolver uma metodologia de projeto de 

instalação elétrica residencial que possa facilitar o gerenciamento de energia 

elétrica e a instalação e uso da rede Smart Grid na residência. 

Um projeto elétrico residencial pensado desde a sua concepção em 

atender os princípios de um gerenciamento de energia elétrica e no uso da rede 

Smart Grid como sistema de monitoração/medição otimiza os custos com 

eletricidade na residência, diminuindo as perdas com energia. 

A proposta do trabalho é apresentar uma metodologia que se utilizada no 

projeto de instalação elétrica residencial facilita o controle e gestão do consumo 

de eletricidade. Um caso exemplo será apresentado para ilustrar o emprego da 

metodologia proposta.  
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1.3 –Metodologia 

 
A metodologia estabelecida para este trabalho foi dividida em 8 etapas: 

 

Etapa 1 – Nesta etapa foi feita uma revisão bibliográfica a respeito dos Smart Grid 

se do gerenciamento de energia elétrica em geral e aplicada a residências; 

Etapa 2 – Nesta etapa foram estudados  métodos de gerenciamento que otimizam 

o consumo de energia elétrica na residência e como a rede inteligente ajuda no 

gerenciamento da eletricidade; 

Etapa 3 -  Nesta etapa foram analisadas e estudadas técnicas de redução de 

desperdício de energia elétrica na residência que podem ser aplicadas em um 

projeto de instalação elétrica residencial 

Etapa 4 – Nesta etapa foram analisados o consumo e a curva de carga  dos 

aparelhos eletrodomésticos em uma residência; 

Etapa 5 – Nesta etapa foram  analisados os  métodos e ideias que se 

implementados no projeto de instalação elétrica de uma residência podem tornar 

mais eficiente o controle do consumo de  aparelhos eletrodomésticos em uma 

residência; 

Etapa 6 – Nesta etapa foram analisadas e verificadas as  vantagens e 

desvantagens do plano de gerenciamento de energia para residências e possíveis 

melhoras que podem ser implementadas no mesmo; 

Etapa 7 – Nesta etapa foi pensada e criada uma metodologia que se empregada 

no projeto de instalação elétrica de uma residência facilita o gerenciamento da 

energia elétrica e o uso da rede Smart Grid; 

Etapa 8 - Nesta etapa foi realizado um projeto de uma instalação elétrica 

residencial, um caso exemplo para ilustrar a metodologia proposta pelo trabalho e 

como essa metodologia para projetos elétricos pode facilitar o gerenciamento de 

energia elétrica e o uso da rede Smart Grid em residências. 
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1.4 - Organização do trabalho 

 

 O trabalho está disposto em cinco capítulos. O primeiro consiste em uma 

introdução que tem por finalidade introduzir o assunto e apresentar a relevância 

do tema abordado, os objetivos em trabalhar o tema, a metodologia a ser utilizada 

e a organização do mesmo. 

 O segundo capítulo aborda o Smart Grid, o seu conceito, vantagens e 

desvantagens e uma visão a respeito da rede inteligente de energia em vários 

países do mundo e no Brasil  como pode ser utilizado com o gerenciamento de 

energia. 

 O terceiro capítulo discorre a respeito do gerenciamento de energia 

elétrica, conceito, vantagens e desvantagens e como este conceito pode ser 

utilizado juntamente com a ideia de rede e energia inteligente a fim de trazer 

benefícios para o consumidor e para a sociedade e como a rede Smart Grid 

facilita o gerenciamento e controle da energia elétrica. 

 O quarto capítulo apresenta detalhes da configuração de uma residência 

elétrica quanto a equipamentos que consomem energia elétrica, características 

dos mesmos e propostas para redução do consumo de cada categoria de 

aparelhos. 

Ao final do quarto capítulo é apresentado um projeto de instalação elétrica 

residencial, um caso exemplo, que tem por finalidade apresentar uma nova 

metodologia de projetos elétricos para residências, com o objetivo de facilitar a 

implementação dos conceitos de gerenciamento de energia elétrica  desde o 

projeto de instalação elétrica até a sua conclusão. 

 O quinto e último capítulo apresenta a conclusão do trabalho onde são 

analisados os resultados e conclusões obtidos. 
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CAPÍTULO 2 – SMART GRID 

 
2.1– Conceitos fundamentais  

 
 A rede de energia elétrica inteligente  se aplica a todo o sistema elétrico, 

desde a geração passando pelas redes de transmissão e distribuição até atingir o 

consumidor final residencial.  

A utilização da rede inteligente facilita a implementação do monitoramento, 

análise, controle e capacidade de comunicação nos sistemas elétricos, com 

objetivos de otimizara utilização do sistema elétrico de transmissão e distribuição, 

por meio do estímulo do consumo eficiente da energia elétrica e da redução das 

perdas e desperdícios de energia elétrica existentes[1]. 

 A instalação da rede inteligente na residência torna possível que a 

concessionária conheça os padrões de consumo de energia dos seus 

consumidores, e a partir desse conhecimento ela poderá programar os 

procedimentos de operação, manobra, controle e planejamento de sistemas de 

energia elétrica.  

A partir do comportamento observado a concessionária de energia elétrica 

poderá promover, e incentivar caso seja necessário, uma transformação 

significativa na curva de carga do sistema. Essa transformação permitirá também 

que seja otimizado o uso de recursos energéticos no momento em que se 

promover o deslocamento de cargas e o uso racional da energia, que poderá ser 

realizado por meio de estímulos mercadológicos como o conceito de “preço em 

tempo real” ou tarifa horo-sazonal. 

 O “preço em tempo real”, por exemplo, pela aplicação da tarifa de energia 

poderá ter um preço mais elevado naqueles horários considerados de pico e um 

preço menor durante os horários onde se verifica um menor consumo de energia 

elétrica pelos consumidores [2]. 

 Para os consumidores a rede Smart Grid é uma ferramenta facilitadora do 

gerenciamento de energia elétrica, a partir dela os dados necessários para o 

gerenciamento são obtidos de maneira mais assertiva e rápida resultando em 

redução do consumo e economia na conta de energia elétrica. 
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 O significado de Rede Inteligente é um modelo de sistema de energia 

elétrica de geração, distribuição, transmissão e consumo caracterizado pelo 

gerenciamento e controle. Na Figura 2.1 é possível ter uma ideia de como é a 

configuração da rede e de como seriam as relações da rede Smart Grid com o 

sistema de energia elétrica.  

 

 

 

Figura 2.1 - Como funciona a tecnologia Smart Grid [2]. 
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Analisando-se a Figura 2.1 é possível salientar aspectos importantes da 

rede Smart Grid: a sua utilização permitirá que o fluxo de energia elétrica e de 

informações possuam sentido duplo o que é essencial para geração distribuída, o 

consumidor vai poder ter acesso a informações de consumo de toda a instalação 

elétrica residencial de forma detalhada e de fácil acesso. 

Implantar o sistema de rede inteligente de energia significa realizar uma 

transição de um modelo caracterizado pela geração centralizada e redes passivas 

de distribuição, transmissão e consumo para uma rede ativa onde até mesmo o 

consumidor possa efetuar o controle do seu consumo.·. 

Para se colocar em prática o conceito de redes inteligentes é muito 

importante lembrar que várias transformações devem ser realizadas e levadas em 

conta no seu estudo de viabilidade.  

A modernização da infraestrutura da rede de energia elétrica, instalação de 

camadas digitais (como software e capacidade de processamento de dados), 

além da alteração da forma como é realizada a comercialização da energia 

elétrica pelas concessionárias, são apenas algumas das mudanças necessárias 

para a implantação da rede Smart Grid [4]. 

 As principais funções requeridas em uma rede inteligente são: 

- Auto recuperação: capacidade de automaticamente detectar, analisar, responder 

e restaurar falhas na rede; 

- Empoderamento do consumidor: motivar consumidores a serem mais 

participativos e incluindo os equipamentos e comportamento dos consumidores 

nos processos de planejamento e operação da rede; 

- Tolerância a ataques externos: capacidade de mitigar e resistir a ataques físicos 

e ciber-ataques; 

- Fornecer uma energia de melhor qualidade: prover energia com a qualidade 

exigida pela sociedade digital; 

- Permitir vários tipos de geração e armazenagem de energia: capacidade de 

integrar de forma transparente uma variedade de fontes de energia de várias 

dimensões e tecnologia; 

- Maior envolvimento do mercado: viabilizar e beneficiar-se de mercados 

competitivos de energia favorecendo o mercado varejista e a micro geração; 

- Permitir uma maior utilização de geração intermitente de energia. 
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- Reduzir o impacto ambiental do sistema produtor de eletricidade: reduzindo 

perdas e utilizando fontes de baixo impacto ambiental; 

 Com a introdução de sensores e controles automatizados, a rede poderá 

ser capaz de antecipar, detectar e resolver problemas no sistema. Assim, podem-

se evitar ou mitigar faltas de energia, problemas na qualidade do serviço e suas 

interrupções. 

 Um dos principais objetivos da implementação da rede inteligente é 

possibilitar uma maior participação do usuário. Nas redes inteligentes, estarão 

incorporados os aparelhos domésticos e o comportamento do usuário na 

utilização deles. Isso permitirá um melhor controle por parte do usuário no seu 

consumo, reduzindo seus custos por meio de sinais tarifários emitidos pela 

concessionária; com a medição em tempo real e a comunicação bidirecional, os 

consumidores poderão ser recompensados pelos seus esforços em economizar 

energia [3]. 

 

2.2 - Vantagens e Desvantagens 
 

 
Vantagens 
 
 No contexto das redes Smart Grids haverá um espaço cada vez maior para 

conexão de geração distribuída em pequena escala, voltada ao consumo local e 

ao fornecimento do excedente a rede de distribuição. Ao mesmo tempo, a 

automação dos sistemas elétricos dos usuários possibilitará o gerenciamento de 

consumo, evitando desperdícios e otimizando o sistema de suprimento. Um 

exemplo de uma instalação elétrica residencial que leva em consideração esses 

conceitos é a casa inteligente. 

A casa inteligente é composta por medidor inteligente, aparelhos 

eletrodomésticos inteligentes e sensores, na Figura 2.2 é possível observar as 

vantagens da casa inteligente e de cada um destes componentes da rede Smart 

Grid. 

 A rede Smart Grid  pode trazer inúmeros benefícios alguns deles  são 

listados a seguir: 
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• Melhoria na eficiência do usuário final: Economia de energia como consequência 

das informações e feedbacks disponibilizados ao consumidor. 

•Melhoramento na eficiência de instalações: Melhoria da eficiência dos sistemas 

de aquecimento, ventilação e de ar condicionado das construções, do sistema de 

iluminação. 

• Melhora na utilização das plantas de geração: resposta a demanda com base 

em precificação dinâmica e redução da carga. 

• Aumento da eficiência da rede: através do avanço no controle da tensão e na 

otimização da rede. 

• Integração na distribuição de energias renováveis: Facilitando os fluxos 

bidirecionais e controle das redes de média e baixa tensão. 

• Integração em larga escola de energias renováveis: Acomodando a variabilidade 

da produção renovável através do armazenamento e resposta a demanda. 

 

 

Figura 2.2- Smart Grid e suas vantagens. [4] 
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Desvantagens 
 
 No que diz respeito à implantação das Smart Grids, grande parte das 

barreiras tecnológicas que poderiam impedi-la já foram derrubadas, porém a sua 

viabilização exigirá um esforço de todos os agentes envolvidos, incluindo 

consumidores, empresas de eletricidade, e órgãos do governo. 

 Os principais desafios a serem superados para a implantação dessas 

redes são: 

- A instalação dos medidores inteligentes; 

- A comunicação bidirecional, que possibilitará o conhecimento em tempo real das 

condições de fios, cabos, transformadores e até o consumo de dispositivos 

específicos instalados em qualquer ambiente, permitindo seu controle (ligar ou 

desligar); 

- A implantação de uma interface com o consumidor, com aplicativos operacionais 

e de serviços por meio dos quais os clientes possam interagir; 

-Implantação de programas de gerenciamento de demanda; 

- A habilitação da Home Área Network, rede interna que permitirá aos 

consumidores acessar dados de consumo de energia elétrica de sua residência; 

- A automatização e controle das redes de distribuição; 

- O gerenciamento das medições em tempo real; 

-Alto custo devido à substituição dos medidores analógicos por medidores 

eletrônicos mais sofisticados; 

-Falta de normas de regulamentação dos padrões para as tecnologias Smart Grid 

e, 

- Falta de documentação oficial sobre a tecnologia. 

 

 
2.3- Smart Grid no Mundo 
 
 

Esforços para a introdução da rede Smart Grid vêm ocorrendo em várias 

partes do mundo. Em geral esses esforços têm sido apoiados por associações 

com participação da indústria tais como Grid Wise, Modern Grid Initiative (DOE) e 

IntelliGrid (EPRI) nos Estados Unidos e Smart Grid Europe na Europa. 



23 

 

Alguns exemplos, de diferentes amplitudes e profundidade, de aplicações 

do conceito de Smart Grid em várias parte do mundo são: 

 
•Itália 
 

A Enel tem operado remotamente, por meio de um sistema de 

gerenciamento automático, cerca de 31 milhões de medidores eletrônicos 

(Telegestores). Desde 2011 quase a totalidade dos consumidores tem instalados 

em suas residências medidores eletrônicos.  

. 

 
•Portugal 
 

A EDP - Energias de Portugal - em consórcio com institutos de pesquisa e 

empresas de base tecnológica está desenvolvendo o projeto InovGrid cujo 

objetivo é desenvolver um novo sistema elétrico de distribuição inteligente. O 

projeto prevê um ciclo completo, incluindo a telegestão de energia (baseada no 

terminal inteligente do consumidor – Energy Box), integração da micro geração na 

rede e aumento da inteligência de serviço da rede. 

 
•Alemanha 
 

A empresa RWE iniciou um projeto piloto com a implantação de medidores 

inteligentes para 100.000 unidades consumidoras residenciais, com o objetivo de 

desenvolver um medidor com “padrão aberto”, que pode funcionar com todos os 

programas comuns de faturamento e também integrar medidores de água e gás 

[9]. 

 

•Finlândia 

 

 Na Finlândia, a partir de iniciativas voluntárias, um conjunto de empresas 

iniciou a instalação em massa de novos medidores. O parque de medição em 

2008 possuía 35% de medidores eletrônicos.  

Um relatório do Centro de Pesquisa Técnica da Finlândia (Technical 

Research Centre of Finland), parcialmente baseado em um questionário enviado 
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ás empresas de distribuição, indicava que até o ano de 2015 cerca de 100% dos 

medidores na Finlândia seriam lidos automaticamente [7]. 

 

•Holanda 

 

 A implantação do novo sistema de medição deverá ser concluída até 2015, 

quando todos os consumidores (cerca de 13 milhões de unidades consumidoras) 

terão medidores inteligentes. 

 

2.4 - Smart Grid no Brasil 
 
 As tecnologias que permitem automação inteligente em subestações de 

transmissão no contexto Smart Grid já se encontram em estágio avançado no 

Brasil. A norma IEC (International Electrotechnical Commission) 61850 vem 

ganhando campo notadamente nas instalações de empresas de energia elétrica 

no território nacional. Há aplicações como em distribuidoras de energia para 

permitir restabelecimento automático de subestação em caso de falta assinalada 

por evento de proteção. 

 Já há utilização da norma IEC 61850 no setor de óleo e gás. A 

PETROBRAS vem investindo em equipamentos para suas plantas e subestações 

com o objetivo de ter supervisão de medidas, balanceamento de carga 

automática, proteção de falta de disjuntor, etc. Mensagens GOOSE já são 

utilizadas até mesmo para funções críticas como “trip” em caso de faltas. 

 Nas instalações de centros de controle, o protocolo ICCP já se encontra 

bastante disseminado. Há companhias como Eletrosul e CHESF que o utilizam 

mesmo para receber dados de concentradores localizados em nível inferior ao 

seu nível de centro de controle. 

 Nos centros do ONS, o protocolo também é utilizado de forma crescente. 

Com o projeto da ONS de modernizar seus centros, a um nível único no mundo, 

já que é um dos maiores operadores de sistema em termos de carga e 

responsável por área geográfica de proporções continentais, o protocolo ICCP 

ganha posição destacada. 

 Uma das grandes vantagens da modernização dos centros de controle é a 

sua capacidade de ter redundâncias de forma garantir a operação do sistema com 
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alta disponibilidade. Um exemplo seria o centro de controle SE assumir o centro 

de controle S em esquema de contingência.  

O protocolo ICCP permite a distribuição de dados de forma que todos os 

centros responsáveis por contingência mantenham os dados de forma que todos 

os centros responsáveis por contingência mantenham os dados em tempo-real 

não só sob sua supervisão, mas também os dados sobre os quais será 

responsável em eventualidade por contingência. 

 Ao passo que o emprego de ambos IEC 61850 e ICCP encontram-se em 

estágios bem avançados por operadores e empresas do setor de transmissão de 

energia elétrica, o modelo CIM ainda encontra-se em um estágio mais preliminar. 

No entanto, a tendência por sua utilização já é clara na modernização dos centros 

de controle do ONS. 

 Já quanto à norma 62351, como possui um caráter complementar, deve 

ganhar aceitação de forma gradual. No momento atual, em muitas empresas 

ainda não se exige aderência a esta norma. Isto decorre por questão de 

desconhecimento dos conceitos da norma e também pelo próprio fato de que a 

questão da segurança ainda impõe empecilhos como gerência de chaves de 

criptografia. O NIST reconhece que permanecem questões a resolver no atual 

estado da arte em termos de segurança de comunicação [2]. 

 

 

2.5 – Smart Grid e o Gerenciamento de Energia Elétrica pelo lado 
da demanda 
 
 

 Existem várias definições para o conceito de Smart Grid, mas todas 

convergem para o uso de elementos digitais e de comunicações nas redes que 

transportam a energia. Esses elementos possibilitam o envio de uma gama de 

dados e informação para os centros de controle, onde eles são tratados, 

auxiliando na operação e controle do sistema como um todo [6]. 

 Essa gama de dados e informações fornecidos pelas rede Smart Grid 

permite um maior controle e gerenciamento da energia elétrica pela 

concessionária e pelo consumidor. É possível assim ser implantado na residência 
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um melhor método para gerenciamento de energia e para concessionária de 

energia elétrica implantar o Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD).   

Implementando-se o GLD é possível também implementar um novo 

sistema tarifário de energia que busca a distribuição de carga durante o dia, o 

sistema tarifário horo-sazonal. 

 Em suma a rede inteligente, ou Smart Grid, possibilita a coleta de 

informações sobre todo o caminho percorrido pela energia elétrica desde a sua 

geração, passando pela sua distribuição e consumo [5].  

O sistema Smart Grid fornece todas as informações necessárias para que 

seja elaborado um correto plano de gerenciamento e otimização do uso da 

energia elétrica,além de facilitar gerenciamento contínuo necessário ao mesmo.  

As informações adquiridas pela rede inteligente permitem que o uso e 

consumo de energia elétrica seja otimizado tanto pelo lado do consumidor, pelo 

plano de gerenciamento de energia elétrica residencial, quanto pelo lado da 

concessionária que de posse destes dados pode efetuar um melhor controle e 

gerenciamento da rede de energia elétrica.  

Com a rede inteligente o consumidor em sua residência pode obter 

informações em tempo real sobre o seu perfil de consumo de energia elétrica 

além de dados anteriores sobre o mesmo já que o sistema possui um padrão de 

armazenamento de dados e medições. 

 Os conceitos de Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD) e sistema 

tarifário horo-sazonal serão abordados a seguir; o conceito de gerenciamento de 

energia residencial e os respectivos métodos para tal serão abordados mais 

profundamente no Capítulo 3[6]. 

 

  

2.5.1 – Gerenciamento pelo Lado da Demanda (GLD) 
 

 Clark W. Gellings, criador do termo Gerenciamento pelo Lado da Demanda 

(GLD, Demand Side Management (DSM)), define que as atividades de GLD são 

aquelas que envolvem ações no lado da demanda, ou seja, no lado dos 

consumidores, de modo que esses e a concessionária trabalhem em parceria, 

buscando de uma maneira ampla, remodelar a curva de carga, ou seja, busca 
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influenciar e, se necessário modificar o comportamento do consumidor, a fim de 

beneficiar tanto o consumidor como a concessionária. [4] 

 Os programas de GLD envolvem atividades que influenciam o consumidor 

a mudar a configuração de sua curva de carga, podendo resultar em um uso mais 

eficiente de recursos e reduzir os custos tanto para a concessionária de energia 

elétrica quanto para o consumidor. 

 O GLD deve ser entendido também como um fator importante diante do 

planejamento dos sistemas e da utilização dos recursos. Isto é, desde que 

algumas informações possam ser identificadas e repassadas à concessionária de 

energia elétrica (através do sistema de rede inteligente de energia ou Smart Grid), 

torna-se possível determinar um plano de gerenciamento de energia elétrica mais 

eficiente e de menor custo para a geração da energia demandada pelo 

consumidor final. 

 

2.6 – InovCity – Um exemplo de rede inteligente 
 

 InovCity é um projeto integrado de rede inteligente que contempla uma 

iniciativa completa de Smart Grid no município de Aparecida, localizado no interior 

de São Paulo, incluindo ações de mobilidade elétrica, geração distribuída, 

iluminação pública, eficientização energética e instalação de medidores 

inteligentes em todas as unidades consumidoras de baixa tensão, permitindo 

funcionalidades de corte e religamento, tarifação diferenciada e controle de 

fraudes. 

 A base do projeto em Aparecida é a utilização de uma linha completa de 

medidores mono, bi e trifásicos para medição direta, em baixa tensão, e de 

medidores trifásicos para medição indireta, baixa tensão, os quais, associados 

aos coordenadores de comunicação RF-Zig Bee, alimentam um sistema 

centralizado de coleta e gerenciamento de dados. 

 A cidade de Aparecida é a primeira com medição inteligente no Brasil a 

entrar em operação comercial, com mais de 13,5 mil medidores instalados em 

unidades consumidoras, já para faturamento.  

O objetivo do InovCity é criar um “laboratório” que permita testar e validar 

diversas funcionalidades de medição, gerenciamento de energia e automação da 
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distribuição, previstas ou ainda em fase de estudos , em um ambiente real de 

operação. A estrutura do projeto pode ser observada na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 -Estrutura do projeto [3]. 

  

Arquitetura da solução 

 Com investimentos de R$ 10,7 milhões, o projeto prevê a instalação de 

1200 medidores monofásicos, 11 600 bifásicos, 650 trifásicos e 485 medidores 

trifásicos indiretos nos transformadores aéreos de distribuição, interligados por 

uma rede de radiofrequência utilizando a tecnologia ZigBee, em topologia MESH , 

associados a coordenadores de rede para interconexão entre as redes privativas 

a serem e as redes de WiMAX. 

 Tal rede servirá de backhaul interligando-se ao backbone em micro-ondas 

já desenvolvido para as funcionalidades de automação. Para as poucas áreas de 

sombra da cobertura WiMAX, serão utilizadas as redes públicas de dados, 

concentrando as informações em um centro de gerenciamento de medição, 

instalado na sede da Bandeirante Energia. 

 A arquitetura de comunicação prevê a instalação de 1 gateway com quatro 

coordenadores de rede (gateway = 60 unidades consumidoras), que farão a 

interconexão das redes ZigBee -NAN (Neighborhood Area Network) criadas entre 
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os medidores de energia e as redes privada WiMAX e pública de telefonia móvel 

(rede celular) em banda de dados GPRS-3G, para envio das informações dos 

medidores ao centro de medição e recebimento de comandos remotos. 

 Complementando essa estrutura de medição, está prevista a instalação de 

medidores trifásicos de medição indireta nos secundários de cada transformador 

aéreo de distribuição, os quais, associados aos conjuntos de média tensão 

existentes nos circuitos alimentadores, permitirão o estabelecimento de rotinas de 

balanço energético em tempo real em cada circuito de baixa tensão, integrando 

as bases de dados das medições de média e baixa tensão.  

Na Figura 2.4 é possível observar os medidores e concentrador utilizados 

no projeto, na Figura 2.5 e 2.6 são representados esquemas simples de 

implantação do projeto. 

 

 

Figura 2.4 - Medidores e concentrador desenvolvidos pelo projeto [7]. 

 
 
 
 

Situação atual do projeto 
 
 As etapas já iniciadas e ainda em fase de implantação são: 

 

A) Medição Inteligente: o medidor monofásico MD 1400, foram fabricados 

1500 medidores e instalados 1264. O medidor bifásico MD 2400, foram 

fabricados 12 600 e instalados 11 207. Já quanto aos medidores trifásicos 

para balanço energético , para instalação nos transformadores aéreos de 
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distribuição, foram fabricados 485 unidades e instaladas 115. Por fim, 

fabricaram-se 150 coordenadores e instalaram-se 66. 

B) Iluminação pública eficiente: Já foram substituídas 208 luminárias 

convencionais por luminárias a LED. Está sendo estudada a implantação 

de um sistema de controle de fluxo luminoso das luminárias. 

C) Mobilidade elétrica: Foram instalados cinco pontos de recarga de veículos 

elétricos e doadas 17 scooters para a Prefeitura Municipal de Aparecida, 

Arquidiocese de Aparecida e Santuário Nacional. 

D) Projetos sociais: Iniciada a seleção de entidades e ONGs participantes. O 

benefício social será medido pelo número e qualidade do envolvimento de 

jovens e crianças participantes. 

E) Eficiência Energética: Foi iniciada a distribuição de kits com panfletos 

educativos e de 61 140 lâmpadas compactas eficientes aos clientes da 

cidade de Aparecida, e também 460 geladeiras e 560 chuveiros 

inteligentes aos clientes cadastrados como baixa renda. Está sendo feita 

uma visita a todos os consumidores e apresentados métodos de 

conscientização e utilização racional de energia elétrica. 

F) Geração distribuída: Foi iniciada a identificação de fornecedores de 

produtos e serviços. Está em estudo a forma de contabilização da energia 

gerada pelos micro geradores. Os medidores inteligentes já possuem a 

funcionalidade de medição em quatro quadrantes. 
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Figura2.5 - Arquitetura da Solução [7]. 

  

 

 

Figura 2.6 - Home Area Network [7]. 
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CAPÍTULO 3 – GERENCIAMENTO DE 
ENERGIA  

 

3.1 – Gerenciamento de Energia 

 

 O gerenciamento de energia hoje é uma atividade em fase de 

desenvolvimento. Os consumidores estão começando a utilizar o gerenciamento 

de eletricidade e buscar a otimização do uso da energia como um todo, e não 

apenas em uma das etapas do consumo.  

O processo de desenvolvimento leva o gerenciamento energético a se 

aproximar bastante da tecnologia de informação, deixando de ser focado e 

confinado aos equipamentos para ser mais centralizado na coleta e 

processamento de dados, com o auxílio de um sistema eficiente de 

monitoramento de energia elétrica. 

O sistema de monitoração de energia consiste na instalação dos 

equipamentos específicos para tal atividade, ou seja, instalação de medidores 

inteligentes para o acompanhamento do consumo de energia elétrica. Esse 

acompanhamento do consumo de energia não é realizado somente através da 

instalação de medidores inteligentes mas também com a instalação de 

registradores e transdutores de energia em toda instalação elétrica da residência 

[5]. 

 

 
3.2 – Justificativa 
 
 Estudos realizados nas universidades norte americanas mostram que 

existe a possibilidade de no mínimo uma redução na ordem de 25% do consumo 

de energia elétrica em uma residência aplicando-se boas práticas de gestão 

energética aliados a um sistema de gerenciamento de energia elétrica eficiente. 

[1] 

  
 O Quadro 3.1 apresenta previsões de consumo de energia elétrica para as 

diversas classes setoriais americanas em 2015. Percebe-se que haveria uma 
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economia de aproximadamente 100.000.000 MWh, se fossem executados os 

programas de gestão de energia [12]. 

 

Quadro 3.1 - Estimativa de consumo de energia elétrica de cada classe no ano 2015 [12]. 

 

  

 Uma análise mais detalhada do Quadro 3.1 permite apresentar em 

números a importância da implementação do gerenciamento de energia elétrica 

de forma mais focada no setor residencial. 

A classe Residencial foi a classe que obteve a maior redução no consumo, 

realizando o gerenciamento e uso mais consciente da energia elétrica essa classe 

obteria uma redução da ordem de 36,5% no seu consumo de energia elétrica, o 

que corresponde a uma economia de 58.000.000 MWh que representa 

aproximadamente 58% do total de MWh economizados.  

O estudo realizado é apenas um levantamento teórico mas, pode ser 

considerado como um bom indicativo e direcionador para as medidas de 

gerenciamento de energia elétrica e também justifica o foco no segmento 

residencial pois o mesmo representa o segmento onde mais se pode obter 

reduções com medidas de gerenciamento. 

 

 

Classe 
 

Consumo   

  
Sem Conservação de 
Energia Elétrica 

Com Conservação de 
Energia Elétrica 

Redução do consumo de 
energia elétrica para 

Residencial 159.000.000 101.000.000 63,50% 

Comercial + 
Terciário 61.300.000 50.800.000 82,90% 

Industrial 261.223.364 244.260.000 93,50% 

Rural 12.000.000 8.000.000 66,70% 

Iluminação 
Pública 11.878.000 10.800.000 90,90% 

Poderes 
Públicos 8.450.000 6.760.000 80,00% 

Serviços 
Públicos 33.958.000 28.200.000 83,00% 

Consumo 
Próprio  12.600.000 10.100.000 80,20% 

Total 560.409.364 MWh 459.920.000 MWh 82,10% 
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3.3 – Como realizar o gerenciamento de energia 

 
 O gerenciamento de energia de qualquer instalação requer o pleno 

conhecimento dos sistemas energéticos existentes, dos hábitos de utilização da 

instalação e da experiência dos usuários e técnicos. 

 A implementação de medidas estanques, não coordenadas e não 

integradas a uma visão global de toda a instalação ou carente de uma avaliação 

de custo/benefício pode não produzir os resultados esperados, minar a 

credibilidade do programa e assim dificultando a continuidade do processo [7]. 

 O primeiro passo para realizar o gerenciamento de energia em uma 

instalação é conhecer como a energia elétrica é consumida na mesma, 

acompanhar o custo e o consumo de energia elétrica por produto/serviço 

produzido, mantendo um registro cuidadoso. 

 Estudos realizados a respeito de gerenciamento de energia apontam que a 

eficácia de utilização de energia e da sua gestão varia de uma instalação para 

outra, ou de uma residência para outra; pois os comportamentos e utilização de 

energia são variados de um lugar para outro. 

 

• Passos para a elaboração de um programa de gerenciamento de energia 

elétrica 

 

1 - É de suma importância a conscientização a respeito do uso eficiente da 

energia elétrica e o comprometimento de todos os usuários da instalação; 

2- Para realizar o gerenciamento é necessário o conhecimento dos dados da 

instalação, os valores de consumo de energia (kWh) e demanda (kW) dos últimos 

anos; 

3- Levantamento das cargas existentes na instalação, com identificação da 

potência (kW), quantidade e o ambiente a que pertence; 

4- Listagem dos principais equipamentos consumidores de energia elétrica da 

instalação com identificação do período de operação e do número de horas de 

funcionamento dos mesmos; 

5- Divisão percentual das cargas de forma a direcionar as ações nas maiores 

cargas, onde certamente estarão os maiores ganhos de energia; 



35 

 

6- Estabelecimento de metas possíveis de serem atingidas e divulgação dos 

resultados, motivando os consumidores da residência; 

7 - Se possível, a reversão do valor economizado em aquisição de equipamentos 

mais eficientes no uso da energia.  

 

 
3.4 - Precauções 
 
 As instalações elétricas necessitam de um acompanhamento periódico de 

suas condições operacionais, a fim de evitar possíveis falhas e riscos de 

acidentes. Como exemplo do acompanhamento periódico das condições 

operacionais das instalações elétricas, têm-se as verificações do correto 

dimensionamento dos quadros de distribuição, cabos e sistemas de proteção. 

 Assim a criação de um programa de manutenção preventiva possibilita a 

eliminação de problemas que venham a acarretar desperdício de energia, bem 

como diminuir a possibilidade de riscos de acidentes com pessoas e prejuízos ao 

patrimônio da organização. 

 

3.5 – O Smart Grid dentro do plano de gerenciamento de energia 
elétrica residencial 
 

 Para a criação de um plano de gerenciamento de energia elétrica 

residencial eficiente é necessário um sistema de monitoramento da energia 

elétrica na residência, esse monitoramento pode ser realizado pela rede Smart 

Grid ou Rede Inteligente.  

O uso da rede inteligente (Smart Grid) na instalação elétrica residencial 

permite traçar o perfil de consumo de energia elétrica da casa, com informações 

em tempo real além de possuir também um sistema de armazenamento de dados 

que possibilita um melhor controle e acompanhamento do plano de 

gerenciamento de energia elétrica. 

O gerenciamento de energia pode ser realizado sem o sistema da rede 

inteligente porém, o trabalho adquire complexidade maior devido a coleta de 

informações e dados de consumo de energia elétrica ser mais trabalhosa e não 
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tão exata, além de que realizar o gerenciamento contínuo também se torna muito 

mais complexo e passível de erros. 

Em suma, o sistema Smart Grid possibilita uma aquisição de dados de 

consumo de energia elétrica na residência de um modo mais confiável e exato 

além de proporcionar o acompanhamento do consumo em tempo real facilitando o 

gerenciamento de energia contínuo da residência pelos seus consumidores [12]. 

 

 

3.6 – Métodos para um gerenciamento de energia 
  

 A gestão do gerenciamento de energia pode ser executada de várias 

formas e adaptada para diversas realidades, porém, algumas metodologias já 

foram estudadas e testadas na indústria onde essa gestão é aplicada a mais 

tempo. Alguns desses métodos para gerenciamento de energia aplicados na 

indústria e outros métodos aplicados para instalações residenciais são 

apresentados logo a seguir [8]. 

 O conceito de Redes Inteligentes (Smart Grids) surge como facilitador no 

ato de gerenciar energia elétrica e possibilita a inserção do consumidor no 

processo de gerenciamento da sua energia elétrica. 

 Através de medidores inteligentes, interfaces de comunicação e softwares 

específicos para monitoramento o consumidor de uma residência tem fácil acesso 

a seus registros de consumo; que ficam armazenados pelo software utilizado para 

o gerenciamento. De posse dos dados é possível realizar uma análise mais 

assertiva e determinar qual o perfil de consumo da instalação, quais horários e 

equipamentos mais críticos. 

Os métodos apresentados a seguir são métodos para gerenciamento de 

energia elétrica utilizados no segmento industrial porém, podem ser  utilizados 

para o segmento residencial de modo igualmente eficiente e assertivo. 
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3.6.1 – Método por Análise de carga elétrica 

 

 Kreith e Goswani (2007) propõem um método para a análise e 

gerenciamento de energia elétrica na indústria chamado Análise de Carga 

Elétrica. Esse método é útil para investigar o consumo diário de uma planta 

industrial, um prédio, um processo ou equipamento específico. 

 Apesar de ser um método desenvolvido para ser utilizado na indústria esse 

método pode ser utilizado em residências e com a Rede Inteligente devidamente 

implementada na residência, medidores inteligentes e demais medidores 

necessários, efetua-se a coleta dos dados de consumo a cada hora, durante 24 

horas.  

 Os dados obtidos através dos medidores inteligentes podem ser 

armazenados e coletados pelo consumidor através da IHM (Interface Homem 

Máquina que possibilita ao consumidor o acesso a todos os dados coletados 

pelos medidores inteligentes) implementado na residência ou através de 

softwares específicos que fornecem essa funcionalidade. 

E assim, é realizada uma verificação dos dados obtidos, visando encontrar 

oportunidades de redução de consumo de energia elétrica, levando em conta os 

horários de maior demanda. Desta maneira, será possível estabelecer ações para 

diminuir o consumo de energia elétrica. 

 Para Kreith e Goswani (2007), de maneira geral, as ações devem se 

concentrar nos principais equipamentos consumidores de energia elétrica. 

Recomenda-se que após a realização das ações de gerenciamento, uma nova 

coleta de dados seja realizada para verificar qual o ganho conquistado, 

comparando o consumo da primeira coleta de dados com a segunda. Também é 

recomendado a construção de um gráfico comparativo para facilitar a visualização 

dos resultados obtidos. 

 A Figura 3.1 ilustra um exemplo comparativo simulado por Kreith e 

Goswani (2007) com dados da primeira coleta e dados da segunda coleta, 

realizada após a implantação de ações de gerenciamento de energia elétrica. 

 As ações de gerenciamento realizadas nesse método limitaram-se a troca 

de equipamentos e eletrodomésticos antigos por opções mais eficientes, esta 

troca resultou em uma diminuição do consumo de energia elétrica pela residência, 
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como é possível observar analisando-se as curvas do antes e depois na Figura 

3.1. Não houve mudança no perfil de consumo de energia elétrica pois as curvas 

são praticamente idênticas, houve somente a redução no consumo. 

  

 

Figura 3.1 - Comparativo do antes e depois de implementado o gerenciamento de energia 
[13]. 

 

3.6.2 – Método por Categoria de Uso Final 
(TechniquesbyCategoryofEnd Use) 
 

 O procedimento geral para estabelecer o programa de gerenciamento de 

energia por meio desse método em instalações residenciais envolve cinco passos 

e também, assim como o anterior, leva em conta o uso da Rede Inteligente 

(SmartGrids) como ferramenta para obtenção de dados e acompanhamento do 

consumo. 

 

A.  Levantamento do histórico de uso de energia elétrica na edificação. 

Os registros de consumo de energia elétrica dos últimos 12 meses devem 

ser levantados e representados graficamente para que se mais facilmente 

verificar e analisar as variações e tendências anuais de consumo de energia 

elétrica. 

Esse procedimento pode ser feito para os anos anteriores se for julgado 

necessário para a análise, pois dessa maneira as tendências do passado podem 

ser revistas e o uso futuro de energia elétrica pode ser melhor gerenciado.  

As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam a forma do gráfico do uso de energia 

elétrica em 12 meses e um formulário de pesquisa energética da edificação 
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respectivamente, que podem ajudar na elaboração do plano de gerenciamento de 

energia elétrica.  

 

 

Figura 3.2 - Exemplo de um histórico de uso de energia elétrica em uma edificação [14]. 

 

 

B. Realizar auditorias quanto o uso e desperdício de energia elétrica na 

residência. 

 
As Figuras 3.2 e 3.3 são modelos de gestão e gerenciamento de energia 

elétrica utilizadas na realização da auditoria de energia elétrica na residência. As 

Figuras 3.4 e 3.5 são formas propostas utilizadas para coletar informações sobre 

o consumo de cada equipamento ou dispositivo na residência.  

Realizada a auditoria é possível comparar os resultados obtidos com os 

registros históricos de consumo de energia elétrica obtidos anteriormente. A partir 

dos resultados obtidos por meio dessa comparação é possível identificar 

detalhadamente os principais e maiores consumidores de energia. 

As planilhas e gráficos apresentados podem ser obtidos diretamente 

através de softwares específicos para gerenciamento de energia elétrica desde 

que esses estejam conectados com os medidores inteligentes (Rede Smart Grid) 

e devidamente programados para fornecer os dados solicitados. 
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Figura 3.3 - Formulário de pesquisa de energia do edifício . [14] 

 

 

C.   Identificar oportunidades de gerenciamento de energia elétrica. 

 

A partir do levantamento do histórico de consumo na residência e da 

auditoria energética realizada é possível identificar quais equipamentos 

consomem mais, onde existe desperdício e em quais horas do dia o consumo é 

mais elevado. 

A análise realizada possibilita que ações sejam implementadas para 

reduzir o consumo de energia elétrica nas condições mais críticas. Áreas ou 

equipamentos que possuem os maiores consumos de energia elétrica devem ser 
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verificados e analisados.  Cada item deve ser revisto e as seguintes perguntas 

devem ser feitas [9]: 

 

• Este equipamento/área é realmente necessário? 

• Como o equipamento/área pode ser utilizado de forma mais eficiente?  

• Como o mesmo objetivo/função pode ser realizado consumindo menos energia? 

• O equipamento/área pode ser modificado para consumir menos energia? 

• Um equipamento novo é mais eficiente que o atualmente utilizado? Qual é o 

custo-benefício da troca? 

 

Obs.: No Capítulo 4 deste trabalho serão apresentadas alternativas técnicas que 

facilitam o gerenciamento, controle, e redução do consumo de energia elétrica em 

uma residência. 
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Figura 3.4 - Folha de dados para auditoria energética. [14] 
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Figura 3.5 - Exemplo de resultados da auditoria energética. [14] 
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D. Implementar métodos de gerenciamento de energia elétrica que visam a 

economia e a eficiência energética.  

 

Depois de criado um plano de gerenciamento de energia elétrica que 

atenda a edificação uma análise econômica será necessária para se estabelecer 

os benefícios econômicos adquiridos em função do gerenciamento de energia e 

se o custo da ação é justificada e viável.  

As mudanças realizadas em prol do melhor gerenciamento e consumo de 

energia elétrica devem atender aos critérios econômicos do proprietário da 

residência; para assim ser implementado. Como critérios econômicos pode se 

levar em conta o retorno mínimo sobre o investimento ou um período mínimo de 

retorno por exemplo. 

 
 

E.  Monitorar e acompanhar o programa de gerenciamento de energia elétrica, 

avaliar vantagens e desvantagens e revisar o programa de gerenciamento. 

 

Este é o passo final, e talvez o mais importante do programa de 

gerenciamento de energia elétrica. Um programa de monitoramento contínuo é 

necessário para garantir que a economia de energia elétrica não desapareça 

gradualmente com o retorno de velhos hábitos de operação, falta de manutenção, 

negligência, etc. 

Além disso, é importante definir objetivos (objetivos realistas) que permitam 

os executores do gerenciamento avaliar o desempenho dos mesmos e o sucesso 

do programa implementado [8]. 

A implementação de alguns recursos podem facilitar a manutenção das 

medidas de gerenciamento como timer para o chuveiro, sensores de presença, 

sensores de temperatura para ar condicionado e aquecedores, etc. Esses 

recursos serão abordados de forma mais detalhada no Capítulo 4 deste trabalho. 
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CAPÍTULO 4 – PROJETO ELÉTRICO 
RESIDENCIAL EFICIENTE 

 

4.1 – Introdução 
 

A eficiência energética pode ser maximizada quando se utiliza um bom 

método de gerenciamento de energia elétrica juntamente com um projeto de 

instalação mais eficiente e futuramente com o auxílio e implementação da rede 

Smart Grid. 

 O projeto de instalação elétrica pensada para ser mais eficiente além de 

contribuir com a redução das perdas de eletricidade também facilita o seu 

gerenciamento e controle. Há algumas ideias e conceitos que podem ser 

pensados e implementados na fase de projeto de uma instalação elétrica, 

metodologias que facilitam o gerenciamento de energia e utilização da rede Smart 

Grid, neste capítulo será apresentada a metodologia para projetos de instalação 

elétrica residencial baseada em perfis de consumo da residência. 

 A norma NBR 5410/2004 “Instalações Elétricas de Baixa Tensão” 

determina que a previsão de cargas em VA e a quantidade mínima dos 

equipamentos que se deve ter em uma residência e a iluminação adequada de 

uma residência deve ser pensada de acordo com a norma NBR ISO/CIE 8995-

1:2013 “Iluminação de ambientes de trabalho” da ABNT, porém, nenhuma dessas 

normas apresenta critérios, métodos e arranjos específicos que contemplam 

critérios para a eficiência no consumo de energia elétrica de uma residência. 

 A proposta deste capítulo é apresentar um modelo de projeto de instalação 

elétrica residencial mais eficiente, que leva em consideração uma forma de 

projetar já pensando em estratégias de redução e controle do consumo de 

energia elétrica na residência e não somente atendendo as normas de instalação 

e iluminação vigentes [10]. 
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4.2 – Distribuição do consumo de energia elétrica em uma 
residência 
 

 Segundo os dados da pesquisa de campo do Centro Brasileiro de 

Informação de Eficiência Energética (PROCEL INFO), é possível observar no 

gráfico da Figura 4.1, como é a participação dos eletrodomésticos no consumo 

total em uma residência.   

 

 

Figura 4.1 – Participação dos eletrodomésticos no consumo de energia elétrica em uma 
residência no Brasil. Fonte: PROCEL  

 

A análise da Figura 4.1 permite inferir que o chuveiro e os eletrodomésticos 

de condicionamento ambiental são os maiores consumidores de energia elétrica 

em uma residência, 44% do consumo total de eletricidade. Essas duas categorias 

de eletrodomésticos devem receber especial atenção durante a fase de projeto da 

instalação elétrica a fim de otimizar ao máximo seu consumo. 

 

Eletrodomésticos 
 

Por meio de uma análise da Figura 4.1 é possível realizar uma divisão em 

quatro grupos críticos de aparelhos eletrodomésticos que mais consomem 

energia elétrica em uma residência: eletrodomésticos para refrigeração, para 
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condicionamento ambiental, chuveiro, lâmpadas e TV. Os quatro grupos juntos 

correspondem a94% do consumo de energia elétrica em uma residência. 

O primeiro passo para realizar um projeto elétrico mais eficiente de uma 

instalação residencial é fazer o levantamento de todas as cargas que serão 

consumidas na mesma. Para a residência é muito importante que se faça também 

um levantamento da localização das cargas para que todos os circuitos possam 

ser dimensionados corretamente, proporcionando assim uma instalação mais 

compacta e eficiente. [9] 

A Figura 4.2 apresenta a curva de carga diária média no Brasil em relação 

aos eletrodomésticos presentes em uma residência e o consumo de energia 

elétrica dos mesmos. A curva de carga irá auxiliar o projeto e a proposta de 

instalação elétrica eficiente da residência, como será abordado posteriormente 

neste capítulo. 

Obs.: A curva de carga apresentada na Figura 4.2 é válida para o ano de 2014. 

 

 

Figura 4.2 - Curva de carga diária média no Brasil.Fonte: PROCEL INFO. 

 
 

O consumo de energia elétrica em uma residência atualmente é tarifado de 

acordo com a energia consumida pela mesma, por definição energia é igual a 

potência do aparelho vezes o tempo que o equipamento permanece ligado assim, 

para se reduzir a energia consumida é necessária reduzir um dos fatores, 

potência ou tempo de uso do equipamento, ou os dois juntos. 
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A partir do conceito acima apresentado e a partir da curva de carga 

apresentada na Figura 4.2, a seguir serão apresentadas propostas para o controle 

de consumo dos equipamentos e para o projeto de uma instalação elétrica 

residencial mais eficiente.  As propostas tem por objetivo otimizar o gasto de 

energia elétrica, diminuindo as maiores perdas de energia elétrica da instalação 

residencial. 

 
Eletrodomésticos para refrigeração 
 

 A curva de carga dos eletrodomésticos para refrigeração, geladeira e 

freezer, permanece praticamente constante ao longo do dia como é observado na 

Figura 4.2. Estes eletrodomésticos necessitam ficar ligados durante todo o dia e 

alternam entre períodos de consumo e não consumo de energia elétrica. 

 Utilizando-se o conceito proposto no tópico 4.2.1, para se reduzir o 

consumo de energia de um aparelho é necessário reduzir a potência, o tempo ou 

ambos. Reduzir o tempo que esses aparelhos permanecem ligados é mais 

complexo, com maior facilidade de implementação a redução da potência 

consumida se mostra a melhor opção para essa categoria de eletrodomésticos. 

 O termostato é o responsável pelo controle de temperatura no interior das 

geladeiras e freezers, cada condição ambiental (mais quente ou mais frio) pede 

um ajuste diferente do termostato que se regulado de maneira incorreta fornece 

potência maior que a necessária para o resfriamento dos aparelhos aumentando 

o consumo de energia. 

 Uma alternativa para uma regulação mais eficiente do termostato é optar 

por aparelhos com termostato digital ou automático, ou pela instalação de 

termostatos desses tipos nos eletrodomésticos para refrigeração. Adquirir 

equipamentos com o selo PROCEL classe A, equipamentos mais eficientes, 

também é uma alternativa que gera resultados na economia de energia elétrica. 

 
Eletrodomésticos para Condicionamento Ambiental 
 

 Os eletrodomésticos para condicionamento ambiental, tanto aquecedores 

quanto ar condicionado, representam 20% do consumo de energia elétrica de 

uma residência [11].  
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De acordo com a curva de carga apresentada na Figura 4.2 o maior 

consumo de energia desses aparelhos se concentra no intervalo entre 19:00 até 

9:00, o que é plausível já que este é o intervalo que a maioria das pessoas se 

encontram nas residências e desejam um conforto quanto à temperatura. 

O controle do consumo desse aparelho pode ser realizado diminuindo-se o 

tempo que o mesmo permanece ligado, assim como para os eletrodomésticos de 

refrigeração neles o termostato também é uma ótima alternativa para a instalação. 

A instalação do termostato juntamente com os aparelhos de 

condicionamento ambiental permite que se controle melhor a temperatura do 

ambiente que se deseja. A temperatura desejada é ajustada no termostato, 

quando a ambiente atinge a temperatura previamente determinada o sistema de 

condicionamento ambiental é desligado e só é ligado novamente quando se 

atingir a temperatura mínima previamente programada. 

Hoje a maioria dos termostatos existentes nos eletrodomésticos de 

condicionamento ambiental apenas mantém a temperatura, não desligam quando 

a temperatura atinge o ponto ideal, consumindo mais energia. Sensores de 

temperatura em comunicação com os termostatos permitem o uso mais eficiente 

deste grupo de eletrodomésticos, pois, possibilitam que os mesmos fiquem menos 

tempo ligados [8]. 

A instalação e o uso do termostato aliado com sensores de temperatura 

permite que o condicionamento do ambiente seja realizado somente quando 

necessário, diminuindo o tempo ligado dos aparelhos e consequentemente 

diminuindo o seu consumo de energia. 

Outra forma para otimizar o consumo destes equipamentos é utilizar a 

recuperação de calor. 

 

Recuperação de Calor 

O calor é um subproduto inevitável do ar condicionado, que normalmente é 

desperdiçado – muitas vezes contribuindo para o acúmulo indesejado de calor 

urbano.  

Este calor pode ser reaproveitado para aquecer água da residência, por 

exemplo, essa medida poderá diminuir o consumo de energia elétrica do chuveiro 

elétrico; outro grande consumidor de energia elétrica na residência, mas para que 
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isso fosse possível seria necessário uma adaptação no aparelho de ar 

condicionado o que ainda não é viável para as fabricantes do mesmo [11]. 

 

Chuveiro 
 

 O chuveiro é o eletrodoméstico que mais consome energia elétrica em uma 

residência, é responsável por cerca de 24% de toda a energia elétrica consumida 

(considerando-se Brasil como um todo) como é apresentado na Figura 4.1. 

O equipamento é tão simples que é difícil encontrar uma forma de fazê-lo 

consumir menos, a solução mais eficiente para economia de energia elétrica no 

chuveiro elétrico é o controle do tempo que o mesmo permanece ligado. 

Uma das formas de controle de tempo no chuveiro é a instalação de um 

temporizador que limite o tempo de banho de cada usuário, o dispositivo limita o 

tempo do banho cortando o fornecimento de água para o chuveiro depois de um 

tempo pré-estabelecido. 

A cada 5 minutos reduzidos no tempo de funcionamento do chuveiro pode 

haver uma economia de até R$ 10,00 reais na conta de energia elétrica, 

dependendo da potência do equipamento e da tarifa utilizada.  

 

Iluminação 

 

 O período de maior consumo da iluminação é entre 19:00 e 24:00 horas, 

como é possível observar na curva de carga apresentada na Figura 4.2. Quanto à 

iluminação é possível reduzir as duas variáveis que influenciam no consumo de 

energia: potência e tempo. 

 O controle de tempo na utilização da iluminação pode ser alcançado com o 

uso de sensores de presença. A instalação de sensores de presença acoplados 

às luminárias permite que a iluminação seja acionada somente na presença de 

pessoas no cômodo e desligada na ausência das mesmas, assim, o tempo de 

iluminação desnecessária é reduzido e consequentemente o desperdício de 

eletricidade. 

 Já se encontra disponível no mercado sensores de presença com 

temporizador que só efetuam o desligamento da lâmpada depois de um tempo de 
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ausência no cômodo, esse recurso evita que a lâmpada seja desligada e ligada 

muitas vezes em um curto período de tempo.   

Outro recurso importante já disponível são sensores de presença com 

sensibilidade a luminosidade. Eles detectam a luminosidade do ambiente e de 

acordo com essa leitura acionam as lâmpadas ou não. 

A redução da potência consumida também pode ser realizada com o uso 

de lâmpadas LEDs na instalação elétrica de iluminação da residência, esse tipo 

de lâmpada consome menos energia e possui uma vida útil maior que as 

lâmpadas incandescentes e fluorescentes.  

O tempo de vida útil da lâmpada LED não possui dependência quanto ao 

número de acionamentos da mesma, por isso podem ser uma ótima opção 

associadas aos sensores de presença. 

 

4.3 – Instalação elétrica mais eficiente 
 

 A instalação elétrica deve ser pensada desde a sua concepção, no projeto, 

para ser mais eficiente; de forma a reduzir ao máximo as perdas e facilitar o 

controle do consumo de energia elétrica pelo usuário.  

Nesta seção é apresentado um dispositivo, uma metodologia de 

dimensionamento e uma técnica para projeto de instalação elétrica residencial 

que auxiliam na concepção de um projeto elétrico mais eficiente, o item final desta 

seção apresenta um caso exemplo de projeto de instalação elétrica pensado para 

ser mais eficiente. 

 

4.3.1 - Dispositivo de Gerenciamento de Energia Elétrica - DGEE 
 

 Uma das necessidades do setor de eficiência energética hoje é a de um 

dispositivo que facilite o controle e medição da energia elétrica residencial de 

forma a permitir uma maior facilidade no controle de consumo de eletricidade. A 

Figura 4.3 apresenta um modelo de dispositivo que possui essa função de 

gerenciar energia elétrica, o DGEE. 

 O referido Dispositivo de Gerenciamento de Energia Elétrica (DGEE) trata-

se de um projeto desenvolvido pelos estudantes Danilo Dias da Rosa, Fernando 

Yamada Juvino, Miler Luglio Bochi, Rafael Navarenho, Rodrigo Lopes e Rodrigo 
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Hidemitsu, do Centro Universitário da FEI, orientados pelo professor Salvador 

Pinillos Gimenezes [4]. 

 O trabalho consiste na criação de um dispositivo cuja finalidade é monitorar 

os principais parâmetros pertinentes à energia elétrica que é recebida da 

concessionária em tempo real.  

O mecanismo permite que o usuário do sistema implante uma política de 

gerenciamento de energia elétrica em que controles efetivos possam ser 

implantados e visualizados por meio de relatórios gerenciais e percebidos por 

alarmes. Sendo possível, desse modo, a adoção de um plano de gerenciamento e 

ação para redução de custos inerentes ao consumo de energia elétrica. 

 O Dispositivo de Gerenciamento de Energia Elétrica (DGEE) consiste 

basicamente de um quadro elétrico trifásico, de um controlador lógico 

programável (CLP) e um supervisório para monitorar os valores eficazes da 

corrente elétrica e da tensão elétrica de cada circuito. 

Além disso, também monitora o fator de potência, valores eficazes da 

demanda e do consumo de energia elétrica utilizando a interface de comunicação 

OLE (Objeto de Ligação Embarcado para Controle de Processo), que permite ao 

usuário acessar em tempo real tais parâmetros do CLP e disponibilizá-los em 

diferentes servidores. A comunicação entre o DGEE e os servidores é feita por 

uma rede sem fio. 

 Dois tipos de circuitos foram implantados, em que o primeiro é chamado 

circuito de potência e o segundo é o circuito de controle. O circuito de potência é 

responsável pelo interfaceamento com a rede elétrica para aquisição de dados de 

energia elétrica e o circuito de controle é responsável pelo tratamento dos dados 

medidos e pela comunicação via wireless com o servidor. 

 As correntes elétricas de cada fase são medidas por meio de três 

conjuntos transformadores de corrente e transdutores de corrente, cujas entradas 

são de 0 A e 5 A e suas saídas variam linearmente de 4 mA a 20 mA, que são 

conectadas às entradas analógicas do CLP e, por meio de um programa escrito 

em Ladder, são convertidas para valores digitais, que são armazenados na 

memória do CLP. 
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Figura 4.3 - O quadro elétrico DGEE - Dispositivo de Gerenciamento de Energia Elétrica [4]. 

 
  
 Em seguida, esses dados são transmitidos serialmente por comunicação 

sem fio, para os servidores. Para medir as tensões de cada fase foram utilizados 

três conjuntos de transformadores de 220V e ponte retificadora de onda completa 

com filtro.  

A medição das potências ativa, reativa e aparente e o fator de potência – 

foi realizada utilizando-se três conjuntos de transformadores de corrente e um 

transdutor de potência ativa e reativa (transdutor de potência analógico). 

 As variáveis de controle do DGEE são armazenadas na memória do CLP e 

transmitidas serialmente via wireless para o servidor, em intervalos de tempo pré-

programados pelo operador, para que se possa gerar relatórios gerenciais.  

Dependendo da condição de consumo e do valor do fator de potência, o 

sistema pode desativar determinadas cargas por meio da interface das saídas 

digitais do CLP, dentro de certa prioridade especificada pelo operador.  

Essas cargas desativadas são definidas por um rank pré-definido de 

desacionamento de cargas, ou seja, quando a demanda for maior que a demanda 

contratada ou fator de potência for menor que 0.92 , por um intervalo de tempo 

superior ao especificado, determinadas cargas podem ser desativadas, seguindo 

o ranque pré-definido de desacionamento de cargas. 

 Se os valores configurados para a demanda e para o fator de potência não 

forem atendidos, o DGEE registra tais eventos ao longo do tempo no banco de 

dados e sinaliza um evento, gerando um alarme na tela principal. 
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Com essa sistemática o operador pode atuar no desacionamento das 

cargas para evitar custos adicionais de consumo de energia elétrica, até que a 

situação volte aos padrões estipulados. 

O dispositivo DGEE está em fase de desenvolvimento e estudo para uma 

possível implementação futura e pode representar uma ótima alternativa para 

quem deseja controlar de modo mais eficiente o consumo de energia elétrica em 

uma residência. Com o auxílio desse equipamento é possível implementar um 

controle de gerenciamento mais eficaz e assertivo na residência [14]. 

 

4.3.2 – Dimensionamento de cabos e fios pelo critério da seção 
econômica 

 
A função de um cabo elétrico é conduzir energia elétrica da forma 

energeticamente mais eficiente possível desde a fonte até o ponto de utilização. 

No entanto, devido a sua resistência elétrica, o cabo dissipa na forma de calor 

(perdas joulicas)uma parte da energia transportada, de forma que uma eficiência 

de 100% não é obtida nesse processo.  

 A energia dissipada pelos cabos transforma-se em um acréscimo nos 

custos operacionais do equipamento que está sendo alimentado e da instalação 

elétrica como um todo. Esta sobrecarga financeira se estende por toda a vida útil 

do processo envolvido. 

O custo da energia tem um peso cada vez mais importante nos custos 

operacionais das edificações comerciais e industriais. Nesse sentido, todos os 

esforços possíveis devem ser feitos para conter gastos desnecessários.  

 Uma alternativa proposta para reduzir as perdas por efeito joule nos fios e 

cabos, mantidas todas as demais características da instalação, é aumentar a 

seção nominal dos condutores elétricos. Mas aumentar a seção dos cabos na 

instalação elétrica significa aumentar ao custo inicial do cabo, seus acessórios, 

linhas elétricas e mão de obra de instalação, é interessante encontrar um 

compromisso entre estas duas variáveis: redução nas perdas joulicas x aumento 

do custo inicial da instalação. 

 A melhor ocasião para se considerar a questão das perdas joulicas numa 

instalação elétrica é na etapa de projeto, quando custos adicionais são marginais. 

É fácil compreender que após sua instalação, é muito mais difícil e caro incorporar 
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melhorias a um circuito. A questão central neste assunto é identificar uma seção 

de condutor que reduza o custo de energia desperdiçada, sem incorrer em custos 

iniciais excessivos de compra e instalação de um cabo [13]. 

 O dimensionamento de uma seção ótima para os cabos e fios de uma 

instalação elétrica é um assunto abordado pela NBR 15920 que trata do 

dimensionamento econômico de condutores elétricos e visa à escolha de seções 

nominais de cabos que levem a otimização energética da instalação. 

 

Aspectos econômicos 
 

 Quanto menor a seção nominal de um condutor elétrico, menor é o seu 

custo inicial de aquisição e instalação e maior é o custo operacional durante sua 

vida útil. O custo total de um cabo ou fio é composto pela soma do custo inicial de 

instalação do cabo mais o seu custo operacional ao longo de sua vida útil.  

O gráfico da Figura 4.4 apresenta as curvas típicas do custo operacional e 

custo inicial de uma instalação elétrica em função da seção nominal dos 

condutores. 

 

 

Figura 4.4 - Custo inicial e custo operacional dos cabos em função da seção nominal do 
cabo. 

 

  
Denomina-se como seção econômica (Sec) de um circuito aquela seção 

que resulta no menor custo total de instalação e operação de um condutor elétrico 

durante sua vida econômica considerada. A seção econômica é a seção ótima de 
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um fio ou cabo, é a seção que apresenta o melhor custo benefício para a 

instalação elétrica da residência. 

A análise do gráfico apresentado na Figura 4.4 permite localizar o ponto 

que representa a seção econômica nas curvas de custo inicial, custo operacional 

e custo total do cabeamento da instalação elétrica, o ponto mínimo da curva de 

custo total representa a seção ótima para a instalação elétrica residencial. 

 

 

4.3.3 – Um exemplo de projeto de instalação elétrica mais 
eficiente 
 

 Neste item é  apresentado um projeto de instalação elétrica residencial 

levando em conta os princípios essenciais de um projeto de instalação elétrica 

residencial propostos pela norma NBR 5410 e pela norma NBR ISO/CIE 8995-

1:2013 “Iluminação de ambientes de trabalho” que estipulam os requisitos 

mínimos de um projeto de instalação elétrica e de iluminação residencial 

respectivamente, além da norma da CEMIG ND 5.1 “Fornecimento de Energia 

Elétrica em Tensão Secundária – Rede de Distribuição Aérea – Edificações 

Individuais”, juntamente com alguns conceitos de instalações elétricas eficientes 

propostas no trabalho.  

 O objetivo é de posse de todos os conhecimentos e conceitos abordados 

de eficiência,  propor um modelo de instalação elétrica residencial eficiente já que 

as normas vigentes por si sós não incorporam medidas em relação a este ponto. 

 Um fato importante a ser relembrado e ressaltado é o uso do Smart Grid e 

Gerenciamento de Energia, somente com o uso dessas ferramentas e dos 

conceitos e sugestões propostas neste capítulo é possível obter uma instalação 

elétrica totalmente eficiente. 

 O projeto proposto se baseia no princípio de gerenciamento de energia 

elétrica que pode ser realizado atualmente em uma residência, além dos 

princípios de eficiência energética atuais; sem a implantação ainda do Smart Grid. 

 Na Figura 4.5 é apresentado o desenho e as medidas no AutoCAD da 

residência escolhida como modelo para construção do projeto de instalação 

elétrica residencial eficiente, essa planta baixa foi construída de modo a servir 

como um exemplo e como base para o projeto em questão. 
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Figura 4.5 - Planta baixa da residência utilizada na análise. 

 

 A residência é composta de uma sala, cozinha, área de serviço, garagem, 

um quarto com suíte, dois quartos comuns e banheiro. A construção desse 

modelo de residência foi baseada em levantamentos realizados do PROCEL que 

determinaram configurações de residência e quantidade média de 

eletrodomésticos nas residências encontradas no Brasil.  

Com base nos levantamentos da PROCEL foi proposto o modelo da Figura 

4.5 que representaria o modelo mais comum de residência no Brasil. 

 

4.3.3.1 – Método 
 

 O método utilizado no projeto e proposto pelo trabalho consiste em dividir a 

instalação elétrica da residência em perfis de consumo e trabalhar cada perfil de 

modo mais aprofundado, maximizando assim a eficiência de cada setor da 

instalação elétrica residencial e, maximizando a eficiência da residência. 

 A residência apresentada neste capítulo, por exemplo, foi dividida em dois 

perfis de consumo, o perfil social e o perfil de serviços. O perfil social é composto 

pela sala, corredor e quartos o perfil de serviços é composto pelos banheiros, 

garagem, cozinha, lavanderia e área de serviço. 
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 O consumo de energia elétrica do perfil social da casa apresenta 

características diferentes do consumo de energia elétrica do perfil de serviços.  

 O perfil social tem por características o uso de equipamentos com menor 

consumo de energia como, por exemplo, computador, televisão, som, etc. A 

iluminação deve possuir uma temperatura de cor menor e pode possuir uma 

potência de iluminação menor já que nesse perfil serão exercidas atividades que 

não demandam maiores esforços visuais. O perfil social apresenta um consumo 

muito menor de energia elétrica dentro da residência quando comparado ao perfil 

de serviços [15]. 

 No perfil de serviços é onde se localizam os equipamentos com maior 

consumo de energia elétrica dentro da residência como chuveiro, geladeira, 

torneira elétrica, microondas, lavadora de roupas. Nesse perfil se encontra a 

maior parte da potência instalada na residência.  

As atividades realizadas nesse perfil demandam um maior esforço visual, 

pois, são atividades de limpeza e manutenção da residência que necessitam de 

atenção, por isso mesmo a potência de iluminação desse perfil deve ser maior. 

 Com base na construção desses dois perfis de consumo e na carga 

instalada mínima determinada pelas referidas normas foi realizada uma divisão de 

circuitos, que leva em consideração os perfis de consumo. 

 Os circuitos de iluminação foram divididos em social e de serviços, circuitos 

1 e 2 respectivamente. As tomadas de uso geral foram divididas também em 

grupos de acordo com o perfil social e de serviços, os circuitos 3 e 4 são tomadas 

da área social e os circuitos de 5 a 12 são as tomadas da área de serviço. 

 Os circuitos de 13 a 18 também se encontram no perfil de serviços, são as 

tomadas de uso especial; tomadas destinadas a aparelhos e equipamentos que 

apresentam um maior consumo de energia elétrica. A norma determina que para 

correntes acima de 10A a tomada deve ser de uso específico. 

 Os circuitos de 1 a 4 são pertencentes ao perfil social, os circuitos de 5 a 

18 são todos do perfil de serviços confirmando que esse perfil representa a maior 

parte da carga instalada na residência e consequentemente o maior consumo de 

energia elétrica da mesma. 

 A divisão da instalação em perfis de consumo se torna interessante por 

que é possível pensar o projeto de maneiras diferentes para cada perfil, é 
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pensado um projeto de instalação elétrica eficiente para cada perfil levando em 

conta todas as peculiaridades e características de consumo do mesmo, 

maximizando a eficiência de cada perfil e por conseqüência de toda a instalação 

elétrica. 

 A divisão da instalação elétrica em perfis de consumo também facilita o 

controle e gerenciamento de consumo de energia elétrica da residência. Os perfis 

de consumo possuem características diferentes de consumo de energia elétrica e 

modos de gerenciamento também diferentes e adequados para cada perfil 

segundo suas características e peculiaridades. 

A adoção de um modo de gerenciamento que obedeça às características 

de cada perfil permite um ataque mais assertivo no desperdício de cada um, 

maximizando a eficiência de cada perfil de consumo [15].   

  

4.3.3.2 – Carga Instalada 
 

 A distribuição da carga instalada na residência está relacionada a seguir no 

Quadro 4.1, para essa distribuição foram utilizadas as normas NBR e da CEMIG 

citadas anteriormente. Foram utilizadas as condições mínimas estipuladas pelas 

normas e condições consideradas suficientes para o total conforto dos residentes.  

 A tensão considerada para execução do projeto foi à tensão de 127V e um 

fornecimento monofásico pela concessionária de energia elétrica. 

Quadro  4.1 - Distribuição da carga na residência 

Cômodos 
Área 
(m² ) 

Perímetro 
(m) 

Carga para 
Iluminação 

(VA) 
Carga para tomadas de 

uso geral (VA)  
Carga para tomadas de uso 

específico (VA) 

sala 31,064 26,5 460 6 x 100 0 

suíte 12,6 14,2 160 3 x 100 0 

circulação 
11,397

5 21,3 160 5 x 100 0 

quarto 1 7,0125 10,6 100 3 x 100 0 

quarto 2 10,4 13,2 160 3 x 100 0 

banheiro 
suíte 4,46 8,6 100 3 x 600 1 x 4400  

banheiro 
social 4,8 8,8 100 3 x 600 1 x 4400  

lavanderia 7,7775 11,2 100 3 x 600 , 1 x 100 1 x 1000 

cozinha 
10,522

5 13 160 3 x 600  , 1 x 100 1 x 1500 , 1 x 750 , 1 x 2500 

serviço 8,8 11,9 100 3 x 600  , 1 x 100 0 

garagem 29,16 21,6 400 1 x 1000 0 
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Potência instalada total de iluminação = 2120VA 

Potência instalada total de tomadas de uso geral = 11300VA 

Potência instalada total de tomadas de uso específico = 14550VA 

Potência instalada total = 27970VA 

Carga instalada = 27970W ou 27,97kW 

 
4.3.3.3 – Distribuição dos Circuitos 
 

 Os circuitos de iluminação foram divididos em dois, um para o perfil social 

e o outro para o perfil de serviço; essa divisão foi feita para que possa ser feito um 

controle mais adequado e eficiente da energia elétrica consumida com iluminação 

(controle realizado com medidor inteligente, ou outro dispositivo de controle como 

o DGEE). 

 Os perfis de iluminação das duas áreas são diferentes, a iluminação do 

perfil de serviço é utilizada somente com pessoas no ambiente e necessita de 

maior potência de iluminação para realização das atividades; usualmente são 

acionadas por menos tempo que a iluminação social.  

O perfil social de iluminação pode apresentar um maior consumo e 

desperdício de energia elétrica, nesse ambiente as luzes são acessas com mais 

frequência e permanecem por mais tempo acesas e muitas vezes acesas mesmo 

quando não há presença de pessoas nos quartos.  

A potência de iluminamento deve ser menor que a potência de 

iluminamento do perfil de serviços, pois, no perfil social há uma exigência menor 

de esforço visual do que na área de serviço. 

Os circuitos de distribuição de tomadas também obedeceram ao mesmo 

método utilizado para a iluminação, divisão em perfil social e de serviço e, além 

disso, foram levados em conta outros fatores adicionais. 

As tomadas de uso geral (TUGs) foram dividas também pelo critério de 

corrente do circuito, um circuito com muitas tomadas e consequentemente 

corrente alta leva a uma maior perda de energia elétrica por queda de tensão no 

fio.  
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Para minimizar essa perda ao máximo foi estipulado um limite de 1300VA 

por circuito aproximadamente. Dessa forma limita-se a corrente diminuindo a 

perda de energia elétrica. 

As tomadas de uso específico (TUEs) por norma devem ter um circuito 

separado, uma tomada por circuito; as tomadas de uso específico são utilizadas 

para aparelhos específicos que consomem correntes elevadas (acima de 10 A). A 

divisões das tomadas de uso geral e específico também obedeceram ao método 

do perfil de consumo como apresentado na sub-seção 4.5.1  

No Quadro 4.2 é apresentada a distribuição das cargas nos circuitos de 

forma detalhada.  

 

Quadro4.2 - Distribuição dos circuitos. 

Circuito Potência 

№ Tipo Local Quantidade 
x 

Total 

VA VA 

1 ILUMINAÇÃO SOCIAL 

SUITE 1 x 160 

780 

CIRCULAÇÃO 1 x 160 

QTO 1 1 x 100 

QTO 2 1 x 160 

BANHO SUITE 1 x 100 

BANHO SOCIAL 1 x 100 

2 ILUMINAÇÃO SERVIÇO 

SALA  1 x 460 

1220 

LAVANDERIA 1 x 100 

COZINHA 1 x 160 

SERVIÇO 1 x 100 

GARAGEM 1 x 400 

3 PTUG's 
SALA  6 x 100 

900 
SUITE 3 x 100 

4 PTUG's 

CIRCULAÇÃO 5 x 100 

1100 QTO 1 3 x 100 

QTO 2 3 x 100 

5 PTUG's 

BANHO SUITE 1 x 600 

1200 

BANHO SOCIAL 1 x 600 

6 PTUG's LAVANDERIA 2 x 600 1200 

7 PTUG's LAVANDERIA 
1 x 600 

700 
1 x 100  



62 

 

8 PTUG's COZINHA 2 x 600 1200 

9 PTUG's COZINHA 
1 x 600 

700 
1 x 100  

10 PTUG's SERVIÇO 2 x 600 1200 

11 PTUG's SERVIÇO 
1 x 600 

700 
1 x 100  

12 PTUG's GARAGEM 1 x 1000 1000 

13 PTUE's CHUVEIRO 1 x 4400 4400 

14 PTUE's CHUVEIRO 1 x 4400 4400 

15 PTUE's LAVADOURA DE ROUPAS 1 x 1000 1000 

16 PTUE's LAVA-LOUÇAS 1 x 1500 1500 

17 PTUE's MICROONDAS 1 x 750 750 

18 PTUE's TORNEIRA ELÉTRICA 1 x 2500 2500 

 

 

4.3.3.4 – Resultados e Instalação Elétrica Proposta. 
 

 Nas Figuras 4.5 e 4.6 são apresentados respectivamente os resultados 

calculados obtidos para a instalação elétrica da residência em questão e o projeto 

concluído no AutoCAD. Os dados obtidos de forma detalhada e o projeto final são 

apresentados em anexo no presente trabalho. 

 A distribuição, posição, e tipo de lâmpadas e luminárias na residência 

também foi pensada e simulada de forma a se obter a maior eficiência possível 

juntamente com conforto, levou-se em consideração também as exigências de 

iluminação de cada perfil e a norma NBR ISO/CIE 8995-1:2013 “Iluminação de 

ambientes de trabalho”. 

 O projeto luminotécnico da residência foi realizada no software DIALux, um 

software específico para simulação luminotécnica parte dos resultados são 

apresentados a seguir, Figuras , 4.8 e 4.9 e Quadro 4.3, o projeto completo se 

encontra no anexo. O método de perfis de consumo utilizado para o projeto de 

instalação elétrica da residência também foi utilizado no projeto luminotécnico. 

 Os perfis social e de serviço possuem características e demandas 

diferentes quando se trata de iluminação. O perfil de serviço exige uma maior 

iluminação para realização de tarefas domésticas que exigem mais atenção, mais 

cuidado; o perfil social exige uma iluminação mais confortável para socialização e 

descanso dos residentes. 
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Quadro 4.3 -  Configuração final do projeto de instalação elétrica residencial. 
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Figura 4.6 - Projeto de instalação elétrica da residência no AutoCAD. 
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Figura 4.7 - Projeto da residência no Dialux. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 - Iluminação em lux em cada cômodo. 
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4.4 - Vantagens para o consumidor 
 
 O bom e eficiente gerenciamento de energia elétrica residencial e uma 

instalação elétrica pensada e projetada para favorecer um consumo mais eficiente 

de eletricidade traz ao consumidor uma vantagem: economia. Com a implantação 

futuramente do sistema tarifário horo-sazonal o gerenciamento do consumo de 

eletricidade e uma instalação elétrica mais eficiente serão fundamentais para a 

redução de gastos na residência. 

 
4.4.1- Medição de energia elétrica 

 
A medição de energia elétrica realizada pela concessionária é feita 

utilizando sistemas digitais para consumidores de média e alta tensão, e 

medidores analógicos para os demais consumidores. 

Os medidores analógicos e digitais têm como objetivo registrar 

basicamente a energia ativa consumida por toda a instalação em um determinado 

intervalo de tempo. 

 
Consumo(kWh) = P(kW) x t(h) 

 
Esta grandeza efetivamente realiza trabalho, ou seja, transforma a energia 

elétrica em outras formas de energia, tais como: energia luminosa, energia 

mecânica, energia térmica, etc. 

Na conta de energia elétrica ela aparece sob a denominação de consumo. 

É a quantidade de energia elétrica ativa, expressa em kWh, utilizada durante um 

período de 30 dias ou 730 horas/mês ( este período pode variar de 27 a 33 dias). 

 

4.4.2 – Sistema Tarifário 
 

A estrutura tarifária é um conjunto de tarifas aplicáveis aos componentes 

de consumo de energia elétrica e/ou á demanda de potência ativa, de acordo com 

a modalidade de fornecimento de energia. 

Até 1981, o único sistema utilizado, denominado sistema convencional , 

não permitia que o consumidor percebesse os reflexos decorrentes da forma de 

se utilizar eletricidade e não havia diferenciação de preços, segundo sua 

utilização durante as horas do dia e períodos do ano. 
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Hoje, com a modalidade do sistema tarifário horo-sazonal existe a 

possibilidade de aplicação de preços diferenciados de demanda e consumo de 

acordo com as horas do dia ( ponta e fora de ponta) e períodos do ano (seco e 

úmido). 

As tarifas variam de acordo com os níveis de tensão de fornecimento, no 

caso do Grupo A e, com a classificação do consumidor no caso do Grupo B ( 

indústria, comércio, serviços, residências, etc.) 

Para fins de faturamento os consumidores residenciais são subdivididos 

em função da tensão de fornecimento. 

  
Grupo B – Baixa Tensão 
 

Os consumidores pertencentes a este grupo: 

- São atendidos em tensão menor que 2.300V ( as mais usuais , em 220/127 V e 

380/220 V); 

- São faturados apenas pelo consumo, ou seja, pagam apenas pelo kWh utilizado; 

- São subdivididos de acordo com as classes : Residencial, Rural, Edificações 

Públicas. 

 

4.4.3 - Tarifas horo-sazonais 
 

São tarifas de energia elétrica com preços diferenciados, de acordo com a sua 

utilização durante as horas do dia e períodos do ano. Esta diferenciação de 

preços visa reduzir os custos de fornecimento da energia entregue ao 

consumidor, decorrentes da otimização do sistema elétrico nacional. 

As tarifas horo-sazonais permitem ao consumidor diminuir suas despesas, 

desde que consiga gerenciar o seu uso de energia elétrica. Isso é possível com 

um bom gerenciamento, equipamentos que facilitem o gerenciamento e uma 

instalação elétrica pensada para um consumo de energia elétrica mais eficiente. 

 

4.4.4 - Tarifa Branca 
 
 A Tarifa Branca é uma nova opção de tarifa que sinaliza aos consumidores 

a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. Ela é 

oferecida para as instalações em baixa tensão (127 220 380 ou 440 Volts). Com a 
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Tarifa Branca, o consumidor passa a ter possibilidade de pagar valores diferentes 

em função da hora e do dia da semana. 

 Se o consumidor adotar hábitos que priorizem o uso da energia fora do 

período de ponta, diminuindo fortemente o consumo na ponta e no intermediário, 

a opção pela Tarifa Branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela 

energia consumida. 

 Nos dias úteis, o valor Tarifa Branca varia em três horários: ponta, 

intermediário e fora de ponta. Na ponta e no intermediário, a energia é mais cara. 

Fora de ponta, é mais barata. Nos feriados nacionais e nos finais de semana, o 

valor é sempre fora de ponta. 

 Os períodos horários de ponta, intermediário e fora ponta são 

homologados pela ANEEL nas revisões tarifárias periódicas de cada distribuidora, 

que ocorrem em média a cada quatro anos. 

 Antes da criação da Tarifa Branca havia apenas uma tarifa, a convencional, 

que tem valor único cobrado pela energia consumida e é igual em todos os dias, 

em todas as horas. A Tarifa Branca cria condições que incentivam alguns 

consumidores a deslocarem o consumo dos períodos de ponta para aqueles em 

que a distribuição de energia elétrica tem capacidade ociosa. 

 É importante que o consumidor, antes de optar pela Tarifa Branca, 

conheça seu perfil de consumo e a relação entre a Tarifa Branca e a Tarifa 

Convencional. Quanto mais o consumidor deslocar seu consumo para o período 

fora de ponta e quanto maior for a diferença entre essas duas Tarifas, maiores 

são os benefícios da Tarifa Branca. 

 A Tarifa Branca não é recomendada se o consumo for maior nos períodos 

de ponta e intermediário e não houver possibilidade de transferência do uso 

dessa energia elétrica para o período fora de ponta. Para ter certeza do seu perfil, 

o consumidor deve comparar suas contas com a aplicação das duas tarifas. Isso 

é possível por meio de simulação com base nos hábitos de consumo e 

equipamentos do consumidor ou com uso de um medidor;medidores inteligentes 

e/ou rede Smart Grid; aprovado pelo Inmetro, que consiga registrar o consumo 

conforme os horários em que a energia elétrica é utilizada. 
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 Para aderir á Tarifa Branca, os consumidores precisam formalizar sua 

opção junto a distribuidora. Quem não optar pela Tarifa Branca continuará sendo 

faturado pelo sistema atual. 

Comparada com Tarifa Convencional, a Tarifa Branca pode resultar em 

redução na conta de luz do consumidor na medida em que houver possibilidade 

de deslocar o consumo de energia elétrica do período de ponta para o de fora de 

ponta. 

A opção pela Tarifa Branca exige que o consumidor seja disciplinado no 

gerenciamento de seu consumo, pois o horário de utilização da energia é 

fundamental para a economia na conta de luz. Caso não consiga evitar o 

consumo no horário de ponta, a adesão á Tarifa Branca pode resultar em uma 

conta maior: nessa situação, é mais vantajoso continuar na Tarifa convencional. 

Para os consumidores residenciais, os aparelhos elétricos que mais 

contribuem com o consumo de energia no período de ponta são o chuveiro 

elétrico e os equipamentos de condicionamento ambiental, tais como ar-

condicionado e aquecedores. Por apresentarem um elevado consumo de energia 

em comparação com os demais equipamentos, a possibilidade de utilizá-los nos 

períodos de fora de ponta será fundamental para definir a adesão á Tarifa Branca 

pode ser vantajosa para o consumidor. 

 

O consumidor pode aderir a Tarifa Branca a partir de março de 2014. A 

confirmação dessa data depende dos desdobramentos da Audiência Pública n° 

43/2013 (que tem por finalidade colher contribuições para as regras comerciais 

aplicáveis á nova modalidade tarifária) e da homologação dos medidores 

eletrônicos conforme os padrões técnicos definidos em regulamento do Inmetro. 

 

4.4.5 –Bandeiras Tarifárias 
 

A energia elétrica no Brasil é gerada predominantemente por usinas 

hidrelétricas. Para funcionar, essas usinas dependem das chuvas e do nível de 

água nos reservatórios. Quando há pouca água armazenada, usinas termelétricas 

podem ser ligadas com a finalidade de poupar água nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas.  
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Com isso, o custo de geração aumenta, pois essas usinas são movidas a 

combustíveis como gás natural, carvão, óleo combustível e diesel. Por outro lado, 

quando há muita água armazenada, as térmicas não precisam ser ligadas e o 

custo de geração é menor. 

 A partir de 2015 entra em vigoro Sistema de Bandeiras Tarifárias.  As 

bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a energia custará mais ou 

menos, em função das condições de geração de eletricidade. 

As distribuidoras de energia divulgarão, na conta de energia, a simulação 

da aplicação das bandeiras para o subsistema de sua região.  O consumidor 

poderá compreender então qual bandeira estaria valendo no mês atual, se as 

bandeiras tarifárias já estivessem em funcionamento. 

  O sistema possui três bandeiras: verde, amarela e vermelha e indicam o 

seguinte: 

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre 

nenhum acréscimo; 

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre 

acréscimo de R$ 1,50 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos; 

Bandeira vermelha: condições mais custosas de geração. A tarifa sobre 

acréscimo de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. 

Veja a qual subsistema o seu estado pertence:  

 Subsistema Sudeste/Centro-Oeste (SE/CO):Regiões Sudeste e Centro-

Oeste, Acre e Rondônia; 

 Subsistema Sul (S): Região Sul; 

 Subsistema Nordeste (NE):Região Nordeste, exceto o Maranhão; 

 Subsistema Norte (N): Pará, Tocantins e Maranhão. 

As bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que 

hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido. 
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Atualmente, os custos com compra de energia pelas distribuidoras são incluídos 

no cálculo de reajuste das tarifas dessas distribuidoras e são repassados aos 

consumidores um ano depois de ocorridos, quando a tarifa reajustada passa a 

valer.  

Com as bandeiras, haverá a sinalização mensal do custo de geração da 

energia elétrica que será cobrada do consumidor, com acréscimo das bandeiras 

amarela e vermelha. Essa sinalização dá, ao consumidor, a oportunidade de 

adaptar seu consumo, se assim desejar. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO  

 

  

 O projeto de instalação elétrica residencial pensado desde a sua 

concepção para ser  mais eficiente e otimizado além de tornar possível a redução 

dos desperdícios na instalação e dos custos com energia elétrica na residência 

também reduz os custos com adaptação da residência. 

 A maioria das residências hoje não possuem um projeto de instalação 

elétrica adequado para uso da rede Smart Grid e por isso é necessário realizar 

adaptações em toda instalação elétrica gerando custos aos consumidores. O 

projeto de instalação elétrica  pensado desde a sua concepção para utilizar a rede 

inteligente e os conceitos de gerenciamento de energia pode eliminar ou diminuir 

os custos com adaptações nas residências. 

 Com a introdução das bandeiras tarifárias e com a crise energética 

provocada pelos longos períodos de seca, cada vez mais comuns, o custo com o 

consumo de  eletricidade tende a aumentar e representar uma parcela 

significativa da renda do consumidor por isso, se torna tão importante o estudo de 

metodologias e ações que possam ser capazes de reduzir os desperdícios de 

energia elétrica. 

 A proposta do trabalho apresenta uma alternativa que pode reduzir os 

gastos com instalação e manutenção da rede elétrica e a redução dos 

desperdícios, otimizando consumo e reduzindo os custos para o consumidor. 
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ANEXO 

 
ANEXO A – Projeto da instalação elétrica residencial proposta  
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ANEXO B – Projeto luminotécnico 
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