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RESUMO
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O conceito da máquina base do ar condicionado pouco evoluiu desde a invenção,
compreendendo

compressor,

condensador

e

evaporador.

Com

a

crescente

preocupação com o meio ambiente, fez-se necessário o desenvolvimento de técnicas
menos agressivas e mais econômicas, para que haja otimização tanto de recursos
naturais como financeiros.
O presente trabalho tem como finalidade apresentar o Sistema de Ar Condicionado
Central, do Edifício Sede da Polícia Federal, locado em Brasília.
O referido sistema sofreu um retrofit recentemente, sendo concluído no final de
2013. Será adotada metodologia quantitativa para a realização de análise técnica e
econômica do sistema de refrigeração. Serão coletados dados relativos ao consumo
mensal de energia (kW) e consumo de água nas bacias das torres de arrefecimento.
A implantação desse novo sistema de refrigeração no Edifício Sede da Polícia
Federal resultará em uma racionalização do consumo de energia e água, e ainda
propiciará a otimização do sistema como um todo, mostrando os benefícios dessa
implantação em qualquer edifício público do Distrito Federal que utilize da mesma
tecnologia.
Palavras-chave: Ar condicionado, produção mais limpa, eficiência energética, gestão
ambiental.
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ABSTRACT
The concept of air conditioning machine base have changed little since the
invention, comprising compressor, condenser and evaporator. With the growing
concern for the environment, it became necessary to develop less aggressive
and more economical techniques, so there is optimization of both natural and
financial resources.
This study aims to present the Central Air Conditioning System, the
Headquarters of the Federal Police in Brasilia leased.
This system has undergone a recent retrofit, being completed in late 2013.
It will be adopted quantitative methodology for carrying out technical and
economic analysis of the cooling system. Data will be collected for the energy
monthly consumption (kW) and consumption of water in the basins of cooling
towers.
The implementation of this new cooling system at the Headquarters of the
Federal Police will result in a rationalization of energy and water consumption,
and also will provide system optimization as a whole, showing the benefits of
this implementation in any public building of the Federal District to use the same
technology.
Keywords: Air conditioning,
environmental management.

cleaner

production,

energy

efficiency,

7

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Frentes de atuação da Produção Mais Limpa. Fonte: UNEP. ------------------- 15
Figura 2: Distribuição do consumo de energia elétrica em edifícios públicos. Fonte:
Guia de Utilização de Energia em Edifícios Públicos. PROCEL. ------------------------- 22
Figura

3:

Localização

do

Edifício

Sede

da

Polícia

Federal.

Fonte:

https://www.google.com.br/maps/place/Edif%C3%ADcio+Sede+Pol%C3%ADcia+Fed
eral/ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
Figura 4: (Imagem Edifício Sede) - Torre de resfriamento de capacidade de 1800 litros.
Marca Annemos. ---------------------------------------------------------------------------------- 27
Figura 5: (Imagem Edifício Sede) - Chiller de 150 TR cada. Marca Tranne. ------------ 28
Figura 6: (Imagem Edifício Sede) - Chiller de 430 TR. Marca York. --------------------- 28
Figura 7: (Imagem Edifício Sede) - Como estão dispostos os três equipamentos na CAG
- Central de Água Gelada. ----------------------------------------------------------------------- 29
Figura 8: Planta baixa da CAG - Central de Água Gelada. O local indicado refere-se à
tubulação proveniente dos drenos, e também onde foi instalado um hidrômetro. ------- 31

8

LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Mudança no horário de funcionamento do sistema de refrigeração. ---------- 30

9

LISTA DE SIGLAS
ANEEL

Agência Nacional de Energia Elétrica

CAG

Central de Água Gelada

CCIEE

Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência
Energética

CCEE

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

CEB-DIS

Companhia Elétrica de Brasília - Distribuidora

CNPE

Conselho Nacional de Política Energética

DPF

Departamento de Polícia Federal

ELETROBRÁS

Centrais Elétricas Brasileiras S.A

EPE

Empresa de Pesquisa Energética

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

MME

Ministério de Minas e Energia

MJ

Ministério da Justiça

PBE

Programa Brasileiro de Etiquetagem

PML

Produção Mais Limpa

PNE

Programa Nacional de Eficiência Energética

PROCEL

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

UNEP

United Nations Environment Programme

10

SUMÁRIO
1.

INTRODUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 11
1.1.

ASPECTOS GERAIS ------------------------------------------------------------------------------- 11

1.2.
OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO ------------------------------------------------------ 12
1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ------------------------------------------------------------------- 12
2.

REFERÊNCIAL TEÓRICO-------------------------------------------------------------------------------- 12
2.1.

PRODUÇÃO MAIS LIMPA – PML--------------------------------------------------------------- 12

2.2.

REUSO DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------------- 16

2.3.
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ----------------------------------------------------------------------- 16
2.3.1. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O INCENTIVO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ---- 18
2.3.2. PERFIL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS -- 22
2.4.

ESTUDO DE CASO: SEDE DA POLÍCIA FEDERAL -------------------------------------- 23

2.5.
DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ----------------------------------------- 24
2.5.1. SISTEMA ANTIGO ------------------------------------------------------------------------------- 25
2.5.2. SISTEMA NOVO ---------------------------------------------------------------------------------- 26
2.5.3.
EQUIPAMENTOS DISPOSTOS NA CAG – CENTRAL DE ÁGUA GELADA -- 27
2.5.4.
FATORES DE INFLUÊNCIA --------------------------------------------------------------- 29
2.5.4.1. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ------------------------------------ 29
2.5.4.2. DISPOSIÇÃO FÍSICA DE QUIPAMENTOS -------------------------------------------- 30
2.5.4.3. CONFIGURAÇÃO DAS NOVAS MÁQUINAS INSTALADAS ---------------------- 30
2.6.
CONSUMO DE ELETRICIDADE ----------------------------------------------------------------- 31
2.6.1. DEMANDA X CONSUMO ---------------------------------------------------------------------- 31
2.6.2. CONSUMO DE ENERGIA DO EDIFÍCIO --------------------------------------------------- 32
3.

METODOLOGIA--------------------------------------------------------------------------------------------- 33

4.

CONSIDERAÇÕES FINAIS ------------------------------------------------------------------------------ 33

5.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ------------------------------------------------------------------- 35

11

1. INTRODUÇÃO
1.1.

ASPECTOS GERAIS

Com o advento do aquecimento global e conseqüentemente o aumento
das temperaturas climáticas, a procura por sistemas de refrigeração
aumentaram

esporadicamente

nas

últimas

décadas.

Aparelhos

antes

considerados artigos de luxo, passaram a se tornar indispensáveis.
A evolução tecnológica nestes últimos anos ofereceu inúmeros novos
aparelhos, equipamentos eletrônicos e sistemas de refrigeração. No final dos
anos 80, não havia normas de instalação e de regulamentação dos padrões de
funcionamento dos sistemas de refrigeração que garantissem a qualidade do ar
em ambientes fechados.
Atualmente, tais parâmetros já estão preestabelecidos. Um dos fatores
que mais influenciam na percepção de satisfação e de bem-estar do ambiente
de trabalho é o conforto térmico. Para o homem, o conforto térmico depende de
variáveis pessoais e ambientais, variáveis estas que influenciam de maneira
direta no seu sistema termo-regulador, o qual tenta manter a temperatura
corporal em torno de 37°. Tal percepção de conforto é comprometida em
edifícios antigos devido à defasagem dos sistemas de condicionamento do ar.
Assim, com o sistema ultrapassado em relação à tecnologia atual, e com a
temperatura ambiente mais elevada do que na época em que o Edifício Sede
da Polícia Federal foi projetado, o sistema não consegue refrigerar toda a carga
demandada, além dos parâmetros de eficiência energética não serem
atendidos.
O presente trabalho visa identificar os benefícios obtidos mediante a
substituição do sistema de condicionamento de ar do Edifício Sede da Polícia
Federal em Brasília, especificamente no tocante do reuso de água proveniente
dos drenos da evaporadora, fato de dupla relevância, a redução do custo com
a conta de água e no quesito ambiental, além de importar uma economia de
energia significativa, em conseqüência da modificação do antigo sistema, do
tipo expansão indireta através de caixas de expansão, para o sistema de
expansão indireta com fancoletes. As caixas de indução, que estavam
presentes no antigo sistema, em geral não são mais utilizadas por ser
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considerado um sistema retrógrado e ultrapassado. Não há mais registros de
Edifícios que utilizem desse modelo.
Dessa forma, foram analisados e apresentados os ganhos provenientes
da troca do sistema de refrigeração, no que diz respeito à eficiência energética
e economia de água.

1.2.

OBJETIVOS E METAS DO TRABALHO

O referido trabalho tem o objetivo de apresentar proposta de um novo
sistema de refrigeração, aplicado a um prédio público na cidade de Brasília.
1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Apresentar o conceito de Produção Mais Limpa (PML) e sua
aplicação nas empresas;
- Discutir a relevância do reuso da água nos processos produtivos;
- Relacionar o conceito de eficiência energética e seus efeitos no
sistema de refrigeração;
- Apresentar um estudo de caso de um dado sistema de refrigeração
que sofreu retrofit;
- Apresentar o detalhamento técnico e de engenharia do estudo de
caso: Edifício Sede da Polícia Federal - Brasília;
A partir da especificação técnica de um sistema de refrigeração estimarse-á a economia de energia e eficiência do conjunto, produzida anualmente
pelo sistema e a economia de água obtida com a instalação do mesmo.
Verificando a possibilidade de instalação do mesmo sistema em todos os
prédios públicos locados em Brasília.
2. REFERÊNCIAL TEÓRICO
2.1.

PRODUÇÃO MAIS LIMPA – PML

A globalização da economia a partir dos anos 70 criou um novo ambiente
de negócios para as organizações. O acirramento da concorrência, as buscas
pela manutenção da participação de mercado levaram a elaboração de novas
formas de produção.
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O pensamento retrógrado de que uma gestão ambiental dentro das
organizações era fator dispensável, foi se atualizando forçadamente, quando
tais empresas se viram pressionadas não só pela fiscalização, mas sim pela
competitividade que esse tipo de gestão poderia acarretar. Atrelado a isso,
devido aos incidentes ecológicos que tem acontecido ao redor do mundo e do
melhor entendimento sobre a escassez dos recursos naturais, emergiu a
conscientização quanto às questões ambientais. A adoção dessas estratégias
“verdes” são fatores de competição e reconhecidamente legítimos no mundo de
hoje.
Segundo FILHO e SICSÚ (2003, p.2):
“O novo paradigma empresarial procura reverter as antigas
dificuldades fundamentando-se em fatores diversos, tais como:
cadeia de valor, flexibilização dos trabalhos, melhoria contínua dos
processos e produtos, preocupação com a satisfação dos clientes,
consciência ecológica, surgimento da organização virtual, redução do
ciclo de vida de fabricação.”

A tendência em gerar sustentabilidade por meio de processos produtivos
tem conduzido à elevação dos investimentos ambientais em atividades
econômicas lucrativas. A aplicação de ferramentas de gestão ambiental tornouse crucial para a sobrevivência de algumas organizações.
Considerando a relevância das variáveis ambientais na sobrevivência das
organizações no mercado vale dizer que o presente estudo acerca das
mudanças ocorridas no sistema de refrigeração não foram motivadas pela
questão ambiental propriamente dita. A oportunidade em instalar a eficácia de
um dado sistema de refrigeração considerando as economias de água e
energia foram os fatores que se mostraram viáveis, a partir da necessidade da
troca do antigo sistema que se encontrava em péssimo estado, a partir dessa
reforma foi possível acrescentar tais mudanças no projeto do Edifício Sede da
Polícia Federal, locada em Brasília.
Da reforma, foi possível analisar o perfil do referente objeto de estudo e
inserir uma ferramenta de gestão ambiental, a Produção Mais Limpa (ou
apenas PML) se mostrou eficiente e aplicável ao caso, onde possibilita o
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funcionamento da empresa de modo social e ambientalmente responsável,
ocasionando também influência em melhorias econômicas e tecnológicas.
A Produção Mais Limpa, cuja metodologia propõe aplicação continuada
de uma estratégia ambiental preventiva e integrada aos processos e produtos,
a fim de aumentar a eficiência e reduzir os riscos à sociedade e ao meio
ambiente, além de minimizar os desperdícios, reduzir custos, e alavancar o
potencial inovador da organização, visando ganhos de competitividade e, a
otimização dos processos industriais. Para a Produção Mais Limpa, todo
resíduo deve ser considerado um produto de valor econômico negativo.
Portanto, a produtividade e os benefícios financeiros da empresa podem ser
alavancados pela redução do consumo de matéria-prima, água e energia ou
pela redução ou prevenção da geração de resíduos, segundo o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente – UNEP.
A Produção Mais Limpa atua em várias frentes, contribuindo com
melhores desempenhos em áreas estratégicas da função produção. Quanto a
mudanças na tecnologia, onde o estudo caso se enquadra, procuram adaptarse os equipamentos e os processos, com o objetivo de reduzir ou eliminar a
geração de resíduos, em estudo o reaproveitamento de água proveniente dos
drenos da evaporadora. Estão incluídas nessas mudanças as:
 Alterações no processo de produção;


Automação;

 Mudanças nas condições de processo (temperatura de produção,
pressão, umidade utilizada);
 Rearranjos físicos da produção e
 Modificações nos equipamentos.
O objeto de estudo se enquadra em todos os pontos citados, em que tais
mudanças são explicadas no decorrer deste trabalho.
Com respeito às modificações dos equipamentos, houve a oportunidade
de um rearranjo do projeto de modo que houvesse uma reutilização de água.
Quando se diz reutilização, trata da reinserção dos resíduos da produção como
matéria-prima (substituta ou complementar de alguma outra matéria-prima) no
processo original. A seguir detalharemos como a água considerada aqui como
resíduo, foi reutilizada no processo.
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Apesar do exposto sobre as vantagens ambientais e econômicas
provenientes da aplicação da PML, seu uso ainda se encontra bem limitado no
Brasil. Existem barreiras internas às empresas para a implantação da PML.
Diversos estudos demonstraram que a classificação desses impedimentos
depende da empresa avaliada, mas na maioria dos casos são:
- Econômica: Imaturidade das práticas de alocação de custos e dos
planos de investimento;
- Política: Pouca ênfase na PML como estratégia ambiental, tecnológica
e de desenvolvimento industrial;
- Organizacional: Falta de incentivos aos funcionários e de gestão
ambiental nas organizações, resistência a mudanças e imaturidade da
estrutura orgânica e de seus sistemas de informação;
- Técnica: Complexidade da PML na avaliação e identificação das
oportunidades, ausência de uma base operacional com práticas estruturadas
de produção e de manutenção, acesso restritivo a equipamentos de suporte à
Produção Mais Limpa;
- Conceitual: Falta de percepção da importância de melhorias
ambientais, desentendimento do conceito de Produção Mais Limpa.
A aplicação dessa proposta na situação em discussão irá atingir
resultados consideráveis em todas as frentes de atuação da PML, ocasionando
benefícios econômicos (menor custo para as empresas), ambientais (menor
impacto negativo) e tecnológicos (melhores técnicas).

Figura 1: Frentes de atuação da Produção Mais Limpa. Fonte: UNEP.

.
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2.2.

REUSO DE ÁGUA

O uso racional da água pode ser caracterizado por meio da adoção de
práticas, técnicas e tecnologias que propiciem a melhoria da eficiência do seu
uso. Nos últimos anos, a procura por processos eficientes de reaproveitamento
da água tem crescido esporadicamente. Empresas e pessoas físicas estão
cada vez mais preocupadas com questões ambientais.
O reuso de água é visto como o reaproveitamento de águas previamente
utilizadas, uma ou mais vezes, em atividades humanas, para suprir a
necessidade de outros usos benéficos, inclusive o original, é considerado em
diversos países, uma alternativa para minimizar o uso de águas potáveis para
usos menos restritivos quanto a qualidade.
No que diz respeito ao reaproveitamento de água para resfriamento
evaporativo, este está associado a um grande consumo de água nas indústrias
e grandes edificações, sendo, portanto um candidato potencial para ter a
demanda de água suprida pelo reuso.
Talvez pela impressão da enorme disponibilidade hídrica ou pela pouca
importância atribuída ao tratamento de esgotos, o reuso de água ainda é pouco
difundido e estudado no Brasil. Na tentativa de contribuir para a mudança
desse quadro, esse trabalho apresenta um estudo de caso de reuso de água
em um sistema de resfriamento composto por trocadores de calor e torres de
resfriamento.

2.3.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O Brasil possui há pelo menos três décadas, programas de eficiência
energética reconhecidos internacionalmente, além de políticas e planos
específicos. (CEPEL, 2014)
A maioria das medidas em eficiência energética adotadas em nível
mundial é de caráter voluntário, onde vêm sendo aplicadas desde a década de
setenta, motivadas pelas crises do petróleo. Assim surgiram, desde então,
iniciativas que conscientizam os consumidores sobre o uso racional e eficiente
da energia, como incentivos fiscais e descontos tarifários para a aquisição de
equipamentos mais eficientes, além de consideráveis investimentos em P&D.
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No Brasil a consistência de programas nacionais que combinem adesões
voluntárias com legislação compulsória, e um suporte proporcionado pelos
recursos decorrentes das receitas das concessionárias, fez do País referência
internacional no que diz respeito a programas de eficiência energética. No caso
brasileiro, o governo optou em utilizar suas empresas estatais – Eletrobrás e
Petrobras – para executar os dois programas nacionais de conservação de
energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para supervisionar o
Programa de Eficiência Energética (PEE), executado pelas concessionárias
distribuidoras de eletricidade no País.
Segundo Pinto Jr (2007, p. 17)
“a eficiência energética é definida como sendo a
quantidade de energia necessária a geração de
determinadas unidades monetárias.”
Em geral a construção de edifícios inteligentes vincula-se a aparato legal
e institucional que apoia o bom uso dos recursos energéticos. Atualmente,
observa-se um movimento das construções na direção da eficiência energética.
Para tanto, se faz necessário aplicar medidas de conservação de energia que
englobam desde adequação dos hábitos e rotinas de uso, até a troca de
equipamentos e sistemas e a automação destes, fato referente ao objeto de
estudo.
As edificações públicas apresentam oportunidades significativas de
redução de custos e de economia de energia gerada através de um melhor
gerenciamento da instalação, adoção de equipamentos tecnologicamente mais
avançados e eficientes, alterações de algumas características arquitetônicas,
utilização de técnicas modernas de projeto e construção, alterações dos
hábitos dos usuários e de algumas rotinas de trabalho na edificação.
Entretanto, as oportunidades de redução de consumo de energia elétrica em
cada prédio devem ser analisadas mediante uma análise de viabilidade
técnico-econômica.
O consumo de energia associado à garantia do conforto térmico e visual
dos espaços internos dos edifícios é basicamente devido aos sistemas de
aquecimento, arrefecimento e iluminação (FORNARI e ZECCHINI, 2008).
Estudos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL
constataram que em edifícios públicos 48% do consumo são devido ao
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condicionamento de ar, 23% a iluminação, 15% a equipamentos de escritório e
14% devido a demais cargas, como bombas e elevadores. O programa
também afirma que 30% desta energia gasta pode ser economizada por meio
de retrofits.
Segundo FORNARI e ZECCHINI (2008)
“dependendo da performance da envolvente, uma
reabilitação eficaz de um edifício ineficiente pode permitir
economia de energia de até 30%”.

Esta mesma margem de economia é reafirmada pelo Guia da Utilização
Racional de Energia em Edifícios Públicos, PROCEL.
Portanto é possível ver que nos processos produtivos a sobrevivência das
empresas está intimamente ligada ao uso racional e eficaz dos insumos (água,
energia, etc), no presente objeto de estudo, o mesmo se vê dependente dessa
racionalização, dessa forma foi analisado seu perfil pré reforma e pós reforma,
julgando a eficácia da substituição dos equipamentos, no que se diz respeito á
eficiência energética do edifício como um todo.

2.3.1. Políticas públicas para o incentivo a eficiência energética
A política energética constitui uma intervenção política cujo objetivo é
garantir o suprimento de energia. Em verdade, essas políticas visam garantir a
continuidade do processo de desenvolvimento econômico e do bem estar da
sociedade. (PINTO JR, 2007)
A preocupação na racionalização e no uso correto dos recursos
energéticos é fundamental para a sobrevivência do indivíduo em sociedade. O
desperdício

destes

pode

futuramente

abreviar

a

continuidade

e

sustentabilidade de alguns processos produtivos importantes para as gerações
futuras.
No Brasil as edificações comerciais são grandes consumidoras de
energia elétrica. Em termos de porcentagem da energia elétrica gerada, o setor
comercial consome 14,2% e setor publico 8,2% (BRASIL, Online). A
proximidade entre demanda e oferta aumenta o custo da energia e o risco de
escassez dos recursos. Diante disso, é necessária a adoção de medidas que
promovam o uso eficiente dos mesmos. (VERAS, 2009).
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O incentivo a eficiência energética é dado por políticas públicas através
de órgãos e programas como o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO, Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica – PROCEL, Programa Nacional de Eficiência Energética em
Edificações – PROCEL EDIFICA e o Programa Brasileiro de Etiquetagem –
PBE. Cada um desses instrumentos, leis, programas e ações integram-se e
complementam-se a fim de alavancar a Eficiência Energética no contexto da
Sustentabilidade em Edificações.
O Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações –
PROCEL EDIFICA, é o programa que infere diretamente no presente estudo de
caso. Este foi instituído em 2003 pela ELETROBRAS/PROCEL e atua de forma
conjunta com os Ministérios de Minas e Energia, o Ministério das Cidades, as
universidades, os centros de pesquisa e entidades das áreas governamental,
tecnológica, econômica e de desenvolvimento, além do setor da construção
civil.
O objetivo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica –
PROCEL é promover o uso racional da energia elétrica em edificações desde
sua fundação, mas também incentiva a modernização para a eficiência
energética de edifícios já antigos. Tais ações foram ampliadas e organizadas
com o objetivo de incentivar a conservação e o uso eficiente dos recursos
naturais (água, luz, ventilação etc.) nas edificações, reduzindo os desperdícios
e os impactos sobre o meio ambiente. Essa preocupação de racionalização do
recurso elétrico é justificada pelo consumo de energia elétrica nas edificações
que correspondem cerca de 45% do consumo faturado no país. Com o
programa estima-se reduzir este consumo em 50% para novas edificações e de
30% para aquelas que promoverem reformas a fim de primar a eficiência
energética (PROCEL, Online).
No que se refere ao setor de energia elétrica, as mudanças inseridas
foram calcadas na inserção da competição de um setor tradicionalmente
marcado por sua ausência. Dessa forma, foram criadas condições para os
segmentos de geração e transmissão de energia.
Daí a relevância em discutir essa questão de eficiência energética, onde o
uso

eficiente

da

energia

proporciona à

empresa

uma melhoria

do

funcionamento do seu processo produtivo, assim como a assegura de uma
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economia considerável regida pelas normas e programas estabelecidos para o
caso.
Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE
Em 1984, o Inmetro iniciou, juntamente com o Ministério de Minas e
Energia, uma discussão sobre a conservação de energia, com a finalidade de
contribuir para a racionalização no seu uso no país, informando os
consumidores sobre a eficiência energética de cada produto, estimulando-os a
fazer uma compra mais consciente.
Esse esforço deu início ao Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). O
PBE promove a eficiência energética por meio de etiquetas informativas a
respeito do desempenho de máquinas e equipamentos energéticos, sendo de
adesão compulsória para alguns equipamentos a partir da Lei 10.295,
publicada em outubro de 2001 (conhecida por “Lei de Eficiência Energética”).
Há dezenas de equipamentos etiquetados como, por exemplo, refrigeradores,
congeladores verticais e horizontais, condicionadores de ar, motores elétricos
trifásicos, aquecedores de água de passagem, entre outros. De 2006 a 2013,
no tocante a Refrigeradores e Condicionadores de Ar, estima-se uma
economia de R$ 6 bilhões, desde 2000.

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - Procel
Criado em 1985, coordenado pelo MME e operacionalizado pela
Eletrobrás, o Procel é constituído por diversos subprogramas, dentre os quais
se destacam ações nas áreas de iluminação pública, industrial, saneamento,
educação, edificações, prédios públicos, gestão energética municipal,
informações, desenvolvimento tecnológico e divulgação. As ações de
marketing, notadamente a etiquetagem, o Selo e o Prêmio Procel, são
responsáveis por cerca de 90% dos resultados do Programa.
Desde sua criação já foram investidos mais de R$ 1,4 bilhão, sendo o
Programa responsável pela economia estimada de cerca de 70 TW∙h,
equivalente ao suprimento de 35 milhões de residências durante um ano. Em
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2003, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel foi
responsável por uma economia de energia de 1,82 TW∙h, chegando a 6,16
TW∙h, no ano de 2010 e 9,74 TW∙h em 2013. De 2003 até o presente, os
refrigeradores domésticos passaram a consumir cerca de 15% menos energia,
enquanto que o número de categorias agraciados com o Selo Procel cresceu.

A Lei de Eficiência Energética
A Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, estabelecendo “níveis
máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência
energética, de máquinas e aparelhos fabricados ou comercializados no País”.
É a chamada “Lei de Eficiência Energética”. Em 19 de dezembro de 2001, o
Decreto nº 4.059 veio a regulamentar a Lei, instituindo o CGIEE - Comitê
Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, encarregado de
operacionalizar o estabelecido pela lei. Estudo realizado em 2012 aponta que
os equipamentos regulamentados e em regulamentação serão capazes de
reduzir o consumo de energia elétrica em 14 TW∙h/ano em 2030 e a demanda
de ponta em 9 GW.
Os benefícios energéticos desta medida, nos próximos vinte anos,
representarão cerca de 10 TW∙h/ano, equivalendo à expansão de 2.433 MW
na oferta, proporcionando uma economia de aproximadamente R$ 6 bilhões
em custos de geração, transmissão e distribuição. A implementação destas
medidas são parte do esforço do governo federal no sentido de promover a
eficiência energética no Brasil, alinhando-se com as premissas e diretrizes do
Plano Nacional de Eficiência Energética (PNE).

Plano Nacional de Eficiência Energética
Para fazer frente ao desafio de economizar 10% de energia no horizonte
de 2030, o Plano Nacional Eficiência Energética (PNE) objetiva alinhar os
instrumentos de ação governamental, orientar a captação dos recursos,
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promover o aperfeiçoamento do marco legal e regulatório afeto ao assunto,
constituir um mercado sustentável de Eficiência Energética e mobilizar a
Sociedade brasileira no combate ao desperdício de energia, preservando
recursos naturais.
Obs.: Todos os dados citados no box acima foram fornecidos pelo
Departamento de Desenvolvimento Energético,

pertencente a Secretaria de

Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME.

2.3.2. Perfil do consumo de energia elétrica em prédios públicos
O uso de energia elétrica em prédios públicos está vinculado aos padrões
tecnológicos e de eficiência energética dos diversos sistemas e equipamentos
instalados, às suas características arquitetônicas, ao comportamento e ao grau
de consciência dos usuários para o uso adequado e racional da energia.

Figura 2: Distribuição do consumo de energia elétrica em edifícios públicos. Fonte: Guia de
Utilização de Energia em Edifícios Públicos. PROCEL.

Quando o administrador da edificação introduz a dimensão da
eficientização energética em sua escala decisória, dois aspectos fundamentais
devem ser considerados: o gerenciamento dos sistemas energéticos existentes
e o comprometimento do corpo funcional que utiliza a edificação. No Edifício
Sede da Polícia Federal, foi elaborado um informativo, indicando como deveria
ser feito o bom uso do ar condicionado nas acomodações do prédio. Nele
continha um breve manual de como usar os fancoils instalados, a faixa de
temperatura adequada para o conforto térmico, e ainda acrescentava

23

solicitando o desligamento do mesmo, em casos em que não se mostrava
necessário o seu uso. Esse informativo foi divulgado e passou a ter vigência
após a instalação do novo sistema.
Para um controle eficiente deste consumo, foi elaborada uma planilha,
para um registro cuidadoso dos gastos mensais de consumo e demanda de
energia elétrica que foram obtidos diretamente das contas mensais
apresentadas pela concessionária (CEB – Companhia Energética de Brasília).
Esses dados forneceram informações preciosas que subsidiaram decisões
sobre como identificar os equipamentos que mais consumiam energia. No
estudo de caso, o ar condicionado se sobressaiu sobre os demais
equipamentos, o que nos levou a premissa deste estudo.
Baseando-se nas informações colhidas nesta análise e nas expectativas
de redução de consumo e de demanda, foi possível obter reduções de custo
significativas com alterações na automação do sistema de refrigeração, que foi
analisado durante certo período e modulado de acordo com a demanda,
também houve alterações no contrato de fornecimento de energia elétrica
firmado com a concessionária.

2.4.

ESTUDO DE CASO: SEDE DA POLÍCIA FEDERAL

O Departamento de Polícia Federal (DPF) ou simplesmente Polícia
Federal (PF) é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da
Justiça (MJ). De acordo com a Constituição Federal de 1988, a PF é um órgão
permanente instituído por lei, organizado e mantido pela União. Ela
desempenha com exclusividade a função de polícia judiciária da União.
A atual sede, conhecida como “Máscara Negra”, foi inaugurada no dia 21
de julho de 1977 e está localizada em Brasília/DF no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 6, lotes 9 e 10.
A edificação possui aproximadamente 22.000,00m 2, conta com quinze
pavimentos, sendo 10 pavimentos tipo, sobreloja, térreo e 03 subsolos.
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Figura 3: Localização do Edifício Sede da Polícia Federal. Fonte:
https://www.google.com.br/maps/place/Edif%C3%ADcio+Sede+Pol%C3%ADcia+Federal/

2.5.

DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

O princípio de funcionamento do sistema de refrigeração utilizado no
prédio não se alterou após o retrofit, foi mantida a filosofia de expansão
indireta, com condensação a água.
Trata-se de 2 circuitos que funcionam independentes. O primeiro engloba
a torre de condensação, que irá fazer uma troca de calor com o Chiller (gás
refrigerante – R1.34), onde há perda de água, devendo haver reposição. O
segundo será o circuito fechado entre chiller (gás refrigerante – R1.34) e o
prédio, onde não há perdas de água. Ambos são completamente distintos e
funcionam independentemente um do outro.
Nos sistemas de resfriamento evaporativos, a água aquecida (por ter
removido carga térmica de um sistema) é distribuída no topo das torres de
resfriamento, onde há um enchimento interno para melhor espalhar a água. O
ar ambiente é insuflado em contracorrente cruzada com a água que desce. Por
meio desse contato líquido-gás, parte da água evapora, e ocorre seu
resfriamento. A evaporação de parte da água causa a concentração dos sais
dissolvidos e das partículas em suspensão, gerando problemas tais quais:
corrosão, incrustação e fouling. Se a água de alimentação for de reuso, além
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desses problemas, pode-se ter a concentração da matéria orgânica e de
nutrientes e a formação de espuma e lodo nas torres de resfriamento e nos
trocadores de calor, o que prejudica a troca térmica.

2.5.1. SISTEMA ANTIGO
O antigo sistema de refrigeração que estava instalado há 15 anos no
edifício se encontrava em péssimas condições de uso, além de dispor de
equipamentos retrógrados, dessa premissa surgiu a necessidade da reforma e
de mais algumas mudanças em todo o sistema, incluindo a parte de arquitetura
e layout das salas.
O antigo sistema de condicionamento de ar dispunha de:
- 1 unidade de resfriamento de líquido, marca YORK, capacidade de
resfriamento de 430 TR, fluido refrigerante R134a;
- 818 unidades de indução;
- 2 condicionadores de ar primário, marca Ventilex, trifásico, 60 ciclos
380/660 volts;
- 2 condicionadores fan-coil, marca Cebec, trifásico, 60 ciclos, 220/380
volts, RPM 1460 e 1745;
- 1 ventilador de auditório, marca Cebec;
- 3 exaustores, marca Ventilex;
- 8 exaustores, marca Cebec, trifásico;
1 torre de alvenaria para todo sistema de ar condicionado, com 3
ventiladores, marca Ventilex;
- 2 bombas de lavador de ar primário, marca KSB;
- 6 bombas de água gelada, marca KSB – ETA;
- 3 bombas de água condensação;
- 2 bombas de condensação de auditório;
- 3 centrais de 150 TR’s;
- 20 quadros elétricos e controles;
- 6 unidades de condicionadores de ar marca Coldex Trane, tipo "Self
Contained" instalados no 10º andar;
-10 aparelhos de ar refrigerado, tipo Gabinete;
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-1 unidade geradora de água gelada "York Codepack" com compressor
centrífugo, de simples estágio, de 390 TRs de capacidade;
- Aparelhos de Ar Condicionado do tipo Split Condensador remoto;
- Aparelhos de Ar Condicionado do tipo portátil.

2.5.2. SISTEMA NOVO
O atual sistema de condicionamento de ar proporciona condições de
conforto térmico nos recintos beneficiando-os pela filtragem, resfriamento,
desumidificação, movimentação do ar e também com um sistema de
automação que propiciará maior controle e eficiência energética. Para se obter
um ótimo índice de custo de instalação, foi analisada a performance de cada
equipamento dentro das normas estabelecidas pelo caso. Foi mantida a
filosofia de expansão indireta, com condensação a água, utilizando-se água
gelada para o resfriamento de todos os pavimentos da edificação, conforme a
sua especificidade requerida.
O sistema, de circuito primário e secundário, é composto de:
- 2 resfriadores de líquido “chiller” com condensação a água de 150 TRs;
- 1 resfriador líquido “centrifuga” com condensação a água de 430 TRs;
- 5 bombas de água gelada primárias, sendo 3 operantes e 2 reservas;
- 4 bombas de água gelada secundárias, sendo 3 operantes e 1 reserva
com inversores de freqüência;
- 4 torres de arrefecimento;
- 5 bombas de água de condensação, sendo 4 operantes e 1 reserva;
- 3 climatizadores de ar fancoil;
- 441 climatizadores, sendo 2 do tipo parede, 2 do tipo piso e os demais
do tipo cassete
Para o tratamento do ar externo, há instalado para cada fachada, leste e
oeste, um ventilador centrifugo de dupla aspiração, uma serpentina de
resfriamento e uma colméia de celulose para a umidificação do ar e rede de
dutos de distribuição.
Além do sistema de climatização, é disponibilizado o sistema de
automação da Central de Água Gelada - CAG do sistema de ar condicionado.
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Todos os splits e selfs instalados do sistema antigo foram desinstalados e
retirados do prédio com a implementação do novo sistema. Essa troca de
equipamento do sistema antigo para o novo libera uma área considerável do
prédio que pode ser reutilizada.
2.5.3. Equipamentos dispostos na CAG – Central de água gelada
1) Torres de resfriamento
Em toda a CAG, estão dispostas 4 torres de resfriamento da marca
Annemos, com capacidade de 1800 litros cada uma, segundo especificação do
fornecedor.

Figura 4: (Imagem Edifício Sede) - Torre de resfriamento de capacidade de 1800 litros. Marca
Annemos.

2) Chiller
Um chiller de água é uma máquina que tem como função arrefecer água
ou outro líquido em diferentes tipos de aplicações. Os chillers de compressão
utilizam um compressor mecânico, usualmente acionado por um motor elétrico,
de forma a aumentar a pressão em determinada fase do ciclo termodinâmico
do sistema. A desvantagem deste processo reside no seu relativamente
elevado consumo energético. (CEEETA, 2009).
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O fluído refrigerante usado nos Chillers do Edifício é o Gás R1.34, o qual
trabalha sob fluxo apropriado em qualquer condição de operação, como
também garante o superaquecimento adequado para o compressor.
No prédio são usados dois chiller’s de 150 TR’s da marca Trane e um de
430 TR da marca York, acionado de acordo com a demanda.

Figura 5: (Imagem Edifício Sede) - Chiller de 150 TR cada. Marca Tranne.

Figura 6: (Imagem Edifício Sede) - Chiller de 430 TR. Marca York.
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Figura 7: (Imagem Edifício Sede) - Como estão dispostos os três equipamentos na CAG - Central de
Água Gelada.

2.5.4. FATORES DE INFLUÊNCIA
Diante da troca dos equipamentos, foi esperado uma otimização de todo o
processo produtivo assim como uma economia nas contas de luz do edifício.
Então se fez necessário uma análise “pré e pós reforma”, para que dessa
forma fossem assegurados todos os ganhos esperados.
Três pontos muito importantes farão parte dessa análise:
 Período de funcionamento do sistema de refrigeração, que sofreu
alterações após o retrofit;
 Disposição física de equipamento.
 Configurações das novas máquinas instaladas e suas respectivas
propriedades.

2.5.4.1.

Período de funcionamento do sistema

O período de funcionamento do sistema de refrigeração foi alterado após
o retrofit, como mostrado na tabela.
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Tabela 1: Mudança no horário de funcionamento do sistema de refrigeração.

Antes da reforma

Depois da reforma

Segunda à sexta

Domingo à domingo

7:00 às 17:00

7:00 às 18:00 – 100%

-

18:00 às 7:00 – 60%
de 100 TRs

2.5.4.2. Disposição física de equipamentos
É importante que tenhamos parâmetros que nos indiquem a real
disponibilidade e produtividade dos equipamentos, de forma que possamos
conhecer as verdadeiras causas de insucessos quanto ao cumprimento das
metas de produção, o ideal é que o equipamento esteja disponível 24 horas por
dia, independente do que aconteça, o tempo em que este estiver parado
deverá ser sempre considerado no cálculo da disponibilidade. Dessa forma, o
novo sistema foi configurado de modo que trabalhe 24h por dia, de acordo
como mostrado na Tabela 1.
O termo disponibilidade refere-se à disponibilidade geral de equipamento,
que é o percentual de tempo que um equipamento ou instalação ficou à
disposição para o desempenho de sua função nominal, ou seja é o tempo que
o equipamento funcionou em sua plenitude, desconsiderando os períodos em
que ficou parado em manutenção ou por qualquer outro motivo.

2.5.4.3.

Configuração das novas máquinas instaladas

Ao solicitar a mudança dos equipamentos de refrigeração, foi visto que a
água proveniente dos drenos das evaporadoras podia ser redimensionada de
forma a reabastecer as torres de arrefecimento localizadas no subsolo do
prédio. Então uma tubulação coletora foi dimensionada e instalada em todas as
prumadas dos 10 andares do prédio. Essa tubulação é indicada na planta
abaixo.
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Figura 8: Planta baixa da CAG - Central de Água Gelada. O local indicado refere-se à tubulação
proveniente dos drenos, e também onde foi instalado um hidrômetro.

2.6.

CONSUMO DE ELETRICIDADE

O redimensionamento do sistema de refrigeração da sede da Policia
Federal partiu de uma decisão gerencial de cunho interno cujo objetivo era a
substituição do antigo sistema, que se encontrava ultrapassado em relação à
tecnologia atual, e assim propor um novo sistema com um consumo de energia
e de água mais eficientes assim como o descarte correto destes.

2.6.1. DEMANDA X CONSUMO
Há uma grande diferença entre esses dois termos muito utilizados no presente
trabalho, abaixo é mostrado a definição de cada um

32

 Consumo: É a energia utilizada em um determinado intervalo de
tempo. É obtido pelo produto entre a potência de carga (KW) e o
intervalo

de

tempo

(h)

que

a

mesma

permaneceu

em

funcionamento.
 Demanda: É o quociente obtido entre o consumo de energia
elétrica (KWh) verificado em um dado intervalo de tempo pelo
intervalo de tempo (h) considerado. Em nosso país a demanda é
medida pela concessionária em intervalos de 15 minutos.

Sendo assim, descreveremos a seguir o consumo de energia na referida
unidade e suas características.

2.6.2. CONSUMO DE ENERGIA DO EDIFÍCIO
Atualmente o custo da energia é um dos fatores mais importantes no
projeto, administração e manutenção de sistemas energéticos. Sendo assim, a
economia de energia está recebendo maior atenção por parte dos projetistas
destes sistemas. Por outro lado, alguns estudos técnicos e econômicos
mostram que grande parte da energia é desperdiçada pelos sistemas de
condicionamento de ar, por apresentarem uma série de ineficiências. Isto se
deve a várias causas, mas as principais são as falhas na manutenção e o
projeto inadequado de seus componentes.
A quantificação do consumo de energia elétrica de edifícios comerciais é
proveniente principalmente:

 Funcionamento do Sistema de Climatização e Condicionamento do
Ar;
 Funcionamento de todo o Sistema de Informática e Telecomunicações
do Edifício;
 Funcionamento do Sistema de Iluminação do prédio de maneira
adequada;
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 Funcionamento do Sistema de Elevação e Transporte de Passageiros
(Elevadores).
O funcionamento do Sistema de Climatização e Condicionamento de Ar
do Edifício Sede da Polícia Federal compreende aproximadamente 60% do
consumo de energia do prédio, e será o foco dos estudos futuros.

3. METODOLOGIA

A realização do referido estudo basear-se-á em investigação empírica de
cunho quantitativa. Serão avaliadas informações relativas a consumo de água,
de eletricidade, custos de manutenção e operação aplicados a um dado
sistema de refrigeração situado na sede da Policia Federal da cidade de
Brasília.
Para a avaliação do atual sistema de refrigeração foram verificadas as
quantidades de água utilizada e o descarte dessas no plano original e seus
impactos financeiros decorrente desse descarte. Foi também considerada a
quantidade de energia necessária para o resfriamento da água .
A avaliação foi realizada durante o período de 2010 à 2015, utilizando-se
das faturas de energia elétrica e também de uma planilha elaborada com os
registros das medições dos hidrômetros, instalados nas tubulações do referido
sistema.
A fim de mensurar o reaproveitamento da água para uma boa eficiência
do sistema modificado, também fez parte da análise, questões referentes à
gestão ambiental, e uma possível aplicação de uma ferramenta de cunho
ambiental pertinente ao objeto de estudo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Discutir o uso adequado dos recursos energéticos e naturais é de extrema
importância, sobretudo em situações de escassez e de risco de suprimento de
energia. A adoção de iniciativas que visem o uso racional dos recursos naturais
e o descarte correto dos resíduos gerados nos processos produtivos é
primordial para a continuidade do fluxo de produção.
Daí a importância em compreender algumas ferramentas de gestão
ambiental. A Produção Mais Limpa, visa reduzir ou eliminar a geração de
resíduos por meio da adaptação de equipamentos e processos. Pelo conteúdo
explanado percebe-se que as novas necessidades empresariais com as
questões ambientais induzem à utilização de uma postura ambientalmente
correta, além de levar aos seus benefícios, assim como a redução de custos e
a boa imagem da empresa. Ao investir na implantação da metodologia de PML
tem-se um passo importante tanto para garantir a competitividade, quanto para
a melhoria da qualidade ambiental, sendo assim nada impede que essa
ferramenta seja aplicada ao estudo de caso.
No Brasil, as edificações comerciais são as que mais consomem energia
elétrica, baseando-se nas informações colhidas na análise feita no Edifício
Sede da Policia Federal e nas expectativas de redução de consumo e de
demanda, foi possível obter reduções de custo significativas com alterações na
automação do sistema de refrigeração, que foi analisado durante certo período
e modulado de acordo com a demanda.
Com o retrofit foi esperado uma economia considerável de água, onde
esta foi colocada em análise e será base de estudos para o trabalho de
conclusão futuro.
Portanto, seria salutar um levantamento por parte do Governo Federal de
quantos outros imóveis o Estado possui com o sistema antigo de modo a
providenciar

sua

imediata

substituição

em

prol

da

racionalidade

e

economicidade do gasto público. Complementarmente, nada impede que o
processo de substituição objeto deste artigo seja empregado por entidades
privadas.
Sendo

assim,

no

TCC

II

será

realizado

estudo

acerca

do

dimensionamento do novo sistema de refrigeração bem como a mensuração
quantitativa do consumo de água e de energia. A realização dessas
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mensurações são relevantes para a obtenção exata da economia verificada
com a substituição do antigo sistema de refrigeração por um novo sistema mais
limpo e mais eficiente.
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