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RESUMO

A eficiência energética é um tema de grande relevância e os gastos dela derivados representam
parte considerável dos custeios fixos das organizações, sendo importante e atual a prática de
ações visando a eficiência energética. Diante do exposto, o objetivo da pesquisa consistiu em
analisar os desafios e caminhos para implementação de projetos em eficiência energética nos
ambientes de aula das Instituições Federais de Ensino, tendo como objeto de estudo a
Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT. Para atender ao objetivo proposto para a
investigação, optou-se por um estudo de caso, mediante pesquisa aplicada, de abordagem
qualitativa. A partir dessa pesquisa, apresenta-se a proposta de implantação de um software
gerido por um aplicativo para o controle e automação das lâmpadas e aparelhos de ar
condicionado, o Start_IoT, baseado no conceito de Internet da Coisas (IoT) - dispositivos e
equipamentos do mundo físico integrados via internet. Os resultados, obtidos mediante
medições em salas de aula, demostraram que o desperdício de energia elétrica e uso indevido
do ambiente é considerável, e a pesquisa trouxe os benefícios resultantes de uma intervenção
automática em detrimento ao controle manual de acionamento dos equipamentos (com as
percepções e opiniões com usuários e especialistas). Para a análise da relevância do tema, uma
prospecção tecnológica foi realizada e a pesquisa é finalizada com a apresentação de um
protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula. Com o intuito de promover inovação e
resultados práticos, a pesquisa resultou em três produtos técnico-tecnológicos: um artigo de
prospecção tecnológica sobre o tema, o registro do software Start_IoT junto ao INPI e a
elaboração de um relatório técnico conclusivo.

Palavras-chave: Eficiência Energética. Internet das coisas. Automação e Controle. Instituições
Federais. IoT.

ABSTRACT

Energy efficiency is a very important issue and the expenses derived from it represent a
considerable part of the fixed costs of the organizations, being important and current the
practice of actions aimed at energy efficiency. In view of the above, the objective of analysis of
the challenges and ways to implement projects in efficiency in the classroom environments of
Federal Education Institutions, having as object of study the Federal University of Mato Grosso
- UFMT. To meet the proposed objective for an investigation, a case study was chosen, using
applied research, with a qualitative approach. Based on this research, a proposal is made for the
implementation of software managed by an application for the control and automation of lamps
and air conditioning devices, Start_IoT, based on the concept of Internet of Things (IoT) devices and equipment of the physical world integrated via internet. The results, sought to
search for them in classrooms, demonstrated that the waste of electric energy and improper use
of the environment is necessary, and the research brought the benefits of an automatic
intervention in detriment to the manual control of the equipment activation (with the
perceptions and opinions with users and experts). For an analysis of the research on the topic,
a technological survey was carried out and a survey is concluded with the presentation of a
protocol for diagnosing energy consumption in classrooms. In order to promote practical results,
the research resulted in three technical-technological products: a technological prospecting
article on the topic, the registration of the Start_IoT software and a conclusive technical report.
Keywords: Energy efficiency. Internet of things. Automation and Control. Federal Institutions.
IoT.
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1. INTRODUÇÃO
A energia elétrica é um recurso fundamental para o ser humano e para a sociedade de
modo geral, sendo o seu consumo cada vez mais crescente e demandado. Para Oliveira (2015),
as fontes de energia devem ter um fornecimento contínuo, abundante, com o mínimo de impacto
ambiental e custo reduzido, ele ainda enfatiza que um dos grandes problemas da geração de
energia elétrica é o equilíbrio entre oferta e demanda.
Os termos Eficiência Energética (EE) e Internet das Coisas (IoT) ganharam evidência
nos últimos anos, na sociedade e academia. A EE pode ser conceituada como uma filosofia de
trabalho que segundo Capelli (2013, p. 172), têm o intuito de “[...] otimizar a utilização da
energia elétrica por meio de orientações, direcionamentos, ações e controle dos recursos
humanos, materiais e econômicos, reduzindo os índices globais e específicos da quantidade de
energia necessária para a obtenção do mesmo resultado ou produto”. Já a IoT pode ser entendida
como uma tecnologia que permite dispositivos e equipamentos eletrônicos, utilizados no nosso
cotidiano, se comunicarem via internet. Sua aplicação pode ser constatada em diferentes áreas,
tais como: saúde, educação, segurança, transportes, lazer, dentre outras. Por meio do uso dessa
tecnologia, dispositivos e equipamentos utilizados na produção de bens e serviços, se integram
em um sistema e são capazes de serem identificados, rastreados, localizados. Nesse sentido, os
objetos assumem o controle das ações cotidianas, dispensando a gestão e controle pelas pessoas
(SANTAELLA et al., 2013).
A pesquisa se trata de um estudo de caso, de natureza aplicada, a abordagem é qualitativa,
de caráter descritivo. Foram realizadas medições de energia elétrica, entrevistas com usuários
e especialistas, além de observações diretas nas salas de aula.

1.1. Contextualização e problema de pesquisa
Observa-se que no Brasil existem grandes oportunidades para a ampliação da gestão
governamental na área de conservação de energia, sobretudo, no que diz respeito à criação de
instrumentos legais de incentivo à geração descentralizada de energia por fontes renováveis e
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de incentivo à Eficiência Energética. Nessa perspectiva, que optou-se por desenvolver este
estudo na Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT (no campus de Cuiabá-MT), com o
objetivo de destacar as possibilidades viáveis de uso de energia do a maneira mais sustentável
possível, tendo em vista que a instituição tem preocupação com o processo formativo de pessoas
nas diversas áreas do conhecimento, portanto, lócus privilegiado para a prática da eficiência
energética.
No caso específico desta investigação, a situação é agravada com o uso dos aparelhos
de ar condicionado – que representam o maior consumo das salas de aula, por pessoas variadas
e sem uma supervisão efetiva como, por exemplo, nos blocos didáticos da UFMT (Campus
Cuiabá).
Este estudo busca responder ao seguinte questionamento: “Quais os desafios e caminhos
para implementação de projetos em Eficiência Energética nos ambientes de sala de aula das
Instituições Federais de Ensino?”.
Outro ponto a ser destacado é o clima quente da cidade de Cuiabá e a importância do
uso de aparelhos de ar condicionado. Nesse sentido, Nogueira et al. (2012) apontam a
caracterização do clima em Cuiabá-MT, como tropical e predominantemente quente, sendo sua
localização geográfica cercada por chapadas, com características de depressão e ventilação
fraca. Também se faz presente o fenômeno denominado “ilha de calor”, acentuado pelo
processo de urbanização contínuo das últimas décadas.

1.2. Objetivos da pesquisa
Desta forma, o objetivo da pesquisa consistiu em analisar os desafios e caminhos para
implementação de projetos em eficiência energética nos ambientes de aula das Instituições
Federais de Ensino.
Para atingir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos: (I)
Analisar como a Eficiência Energética é gerida na UFMT; (II) Realizar uma prospecção
tecnológica para analisar a relevância das tecnologias em IoT, na eficiência energética das
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edificações; (III) Avaliar o impacto da implantação de um protótipo de automatização – o
Start_IoT; (IV) Propor um protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula.

1.3. Justificativa
Tendo em vista que os gastos com energia elétrica das instituições federais de ensino
representam parte significativa de seu orçamento, este estudo se justifica por: a) Contribuir com
o uso racional dos ambientes de aula dessas instituições, com vistas a elevar o seu nível de
eficientização energética; b) Destacar a importância da implementação de projetos de
automação e controle de uso da energia elétrica nas salas de aula; c) Auxiliar no
desenvolvimento de uma gestão energética, item essencial para a garantia dos serviços
prestados por essas instituições.

1.4. Estrutura do trabalho
Este estudo está estruturado da seguinte forma: o capítulo 1 apresenta a introdução,
objetivo geral e específico, bem como a problemática e a justificativa do trabalho. O capítulo 2
faz uma fundamentação teórica e bibliográfica sobre iniciativas em eficiência energética no
Brasil e no mundo, a eficiência energética nas edificações, ressaltando o emprego de
ferramentas de automação, bem como a fundamentação do conceito de IoT – Internet das Coisas
e do Protocolo de Medição e Verificação PIMVP. O capítulo 3 descreve a metodologia
empregada, a área de estudo e os materiais e equipamentos utilizados na pesquisa. O capítulo
4 apresenta, como resultados da pesquisa, o panorama inicial da gestão da eficiência energética
na UFMT, o programa de gestão de energia da Universidade – utilizado como base para o
projeto de EE da pesquisa, a viabilidade da implantação da ferramenta de automação, baseandose nos resultados das medições realizadas, assim como por meio de entrevistas e questionários
com os usuários e especialistas. O capítulo também traz a proposta de um protocolo de EE para
as salas de aula. O capítulo 5 apresenta as considerações finais da pesquisa, além de propostas
de trabalhos para a promoção e uso racional de energia elétrica.
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Nos apêndices encontram-se os roteiros e questionários das entrevistas, o formulário das
observações diretas, as telas do aplicativo do software e os produtos tecnológicos gerados pela
pesquisa.
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2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1 – Revisão Sistemática
A pesquisa foi iniciada com a elaboração de uma pesquisa bibliográfica sobre os temas
“Eficiência Energética no Brasil e no mundo”, “Automação e Controle”, “Internet das Coisas
(IoT)”, “O uso da Energia Elétrica”, “Eficiência Energética em Edificações” e “Protocolos em
Eficiência Energética”.
Para tanto, foram realizadas seleções de leitura de livros e artigos, dos principais
periódicos científicos disponíveis no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no Scientific Electronic Library Online (Scielo) e no
Google Acadêmico, consultas em revistas científicas e dissertações, disponíveis nos portais das
universidades brasileiras.
Nesta pesquisa também foram coletadas informações de sistemas em Eficiência
Energética que já estão em testes e/ou utilização dentro de outras instituições federais de ensino
do país, relacionando-os com as propostas da pesquisa.
O desenvolvimento e implantação do Smart Place, na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN), segundo ROCHA et al. (2019), teve o objetivo de realizar de forma
automática o gerenciamento de recursos tais como aparelhos de ar condicionado nas
dependências da Instituição, contribuindo para a economia de eletricidade e proporcionando
mais conforto e praticidade a seus usuários. O sistema se utiliza do conceito de Internet das
Coisas (IoT).
O controle e gerenciamento das lâmpadas e aparelhos de ar condicionado é feita
mediante base de dados do sistema de Reserva de Salas – estrutura do sistema na Figura 01.
Com isso, os equipamentos são acionados apenas quando necessário - quando há pessoas no
ambiente e desativados, caso contrário, contribuindo assim para o melhor uso dos recursos e
economia de eletricidade (ROCHA et al. 2019).
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Figura 01. Arquitetura Smart Place (UFRN)

Fonte: Soares (2017).

Araújo et al. (2012) apresentam em sua pesquisa a ideia de um protótipo educacional
baseado em Arduino - plataforma de prototipagem eletrônica open-source (aberta), o foco são
os conceitos de automação residencial e predial para o controle de variáveis como temperatura,
luminosidade e segurança, fazendo uso de diversos sensores e atuadores disponíveis no
mercado. O protótipo, desenvolvido no Instituto Federal da Paraíba - IFPB, que representa uma
edificação, e através do uso de diversos tipos de sensores acoplados ao Arduino, simulou o
monitoramento de diversas variáveis envolvidas na automação residencial e predial, como
temperatura, luminosidade, dentre outros indicadores (Figura 02).
Figura 02. Interface gráfica - usuário e protótipo (IFPB)

Fonte: Araújo (2012).

Moraes (2013) apresenta em sua pesquisa o emprego de um projeto de automação em
condicionadores de ar utilizados nas salas de aula da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e
Tecnologia (FAET), na UFMT - Campus Cuiabá, visando o uso racional da energia elétrica e
utilizando os resultados de uma simulação computacional obtidas com o uso de um software.
O trabalho constatou um alto consumo fora do horário de funcionamento das salas e propôs
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algumas estratégias de automação do bloco. A Figura 03 detalha a bancada experimental da
pesquisa.
Figura 03. Bancada experimental da pesquisa (FAET/UFMT)

Fonte: Moraes (2013).

Por fim, é importante mencionar que, esta etapa de revisão da literatura foi utilizada
como subsídio teórico no desenvolvimento do projeto de pesquisa, na produção da dissertação
(TCC) e no desenvolvimento de artigos para revistas científicas.

2.2 – A eficiência energética no Brasil
No Brasil, o início do processo de formulação de legislações de incentivo à eficiência
energética ocorreu uma década após os Estados Unidos e a União Europeia. Apenas na década
de 1980, ocorreram no Brasil políticas nacionais para uma maior geração de energia por fontes
renováveis, mas as políticas nacionais para promover o uso de medidas de eficiência energética
foram menos incentivadas e podem ser consideradas moderadas. O país possui potencial para
a gestão governamental na área de conservação de energia, com a normatização de instrumentos
legais de incentivo à geração descentralizada de energia por fontes renováveis e o incentivo à
eficiência energética (GELLER et al., 2004).
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Em um contexto histórico, no Brasil, a primeira iniciativa adotada pelo poder público a
fim de incentivar o uso de medidas de eficiência energética em nível nacional se deu no ano de
1981, mediante a criação do Programa Conserve. Tal programa tinha como tarefa possibilitar a
conservação de energia na indústria, bem como o desenvolvimento de produtos eficientes e a
substituição de energéticos importados por fontes nacionais. Posteriormente, no ano de 1982,
foi lançado o Programa de Mobilização Energética (PME). Este programa se caracterizava por
apresentar um conjunto de ações voltadas para incentivar o uso de medidas de conservação de
energia e, sobretudo, substituir os derivados de petróleo por fontes renováveis de energia (MME,
2011).
No ano de 1985, mediante atuação abrangente e coordenada, foi instituída a Portaria
Interministerial n.1.877, dos Ministérios de Minas e Energia e do Ministério da Indústria e
Comércio Exterior, que criou o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).
A intenção com esta normativa consistiu em promover o uso racional de energia elétrica em
todo o território nacional, sendo que o marco desta ação foi a criação do Programa Brasileiro
de Etiquetagem (BRASIL, 1985).
Cinco anos depois da criação do Procel, foi criado o Programa Nacional da
Racionalização do Uso de Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET), mediante
decreto presidencial, datado de 18 de julho de 1991. Na mesma perspectiva do Procel, o
CONPET tinha como tarefa estimular o uso racional de recursos energéticos no país, contudo,
por meio do uso de fontes de energia não renováveis. O CONPET faz parte do Programa
Brasileiro de Etiquetagem (BRASIL, 1991).
A seguir, no ano de 1997, mediante Lei n.9.478, foi desenvolvida a Política Energética
Nacional (PEN) e instituído o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional
de Petróleo, que determina os princípios da PEN no que tange ao aproveitamento racional das
fontes de energia, objetivando à conservação energética e a preservação do meio ambiente
(BRASIL, 1997).
A fase inicial relativa à década de 2000, foi o marco da área de eficiência energética no
país, mediante promulgação da Lei n.10.295/2001, que dá início a Política Nacional de

27

Conservação e Uso Racional de Energia. Tal lei determina que o Poder Executivo passa a ser
responsável por desenvolver formas para promover a eficiência energética de máquinas e
equipamentos fabricados e comercializados, assim como das edificações construídas no país
(BRASIL, 2001a).
Ainda no ano de 2001, foi sancionado o Decreto n.4.059/2001, que regulamenta a Lei
n.10.295/2001 e estabelece que “os níveis máximos de consumo de energia, ou mínimos de
eficiência energética, de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou
comercializados no País, bem como as edificações construídas, serão estabelecidos com base
em indicadores técnicos e regulamentação específica a ser fixada nos termos deste Decreto, sob
a coordenação do Ministério de Minas e Energia” (BRASIL, 2001b).
Nos anos que se sucederam, avanços significativos ocorreram no que diz respeito ao
Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE). Uma das ações marcantes do governo brasileiro
neste sentido, foi a criação do programa de certificação de eficiência energética para edifícios
comerciais, públicos e de serviços no ano de 2009, e para os edifícios residenciais, no ano de
2010. Também no ano de 2009, foi criada a certificação de eficiência energética de veículos
automotores. Tanto a certificação dos edifícios quanto a dos veículos fazem parte do PBE, sendo
que a inicial é de responsabilidade do Procel e a segunda, do CONPET.
Com o mesmo grau de importância, no que tange ao marco regulatório em se tratando
da área de energias renováveis e de eficiência energética temos a Resolução Aneel n.482/2012.
Tal resolução cria um sistema de compensação de energia elétrica no Brasil (Net Metering), em
que as unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuída, ou seja, com potência
instalada de até 1 MW, a partir de fonte hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração
qualificada, passa a ter a possibilidade de compensar seu consumo de energia. Assim, ao final
de cada mês, faz-se o balanço de energia elétrica, baseado na energia injetada na rede e na
energia consumida. Se a produção de energia for maior que o consumo, geram créditos que
podem ser consumidos em até 36 meses (ANEEL, 2012).
No ano de 2015, a Resolução n.482 passou por um processo de atualização mediante
Resolução da Aneel 687, sendo que o período de compensação foi ampliado para 60 meses e o
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limite de potência instalada por usina foi dilatada para 3 MW para fonte hidrelétrica e 5 MW
para outras fontes de energia renováveis e cogeração qualificada. Também, foi possibilitada a
inclusão de geração compartilhada no sistema nacional de compensação, mediante consórcio
ou cooperativa de consumidores da mesma área de serviço de distribuição de energia elétrica
(ANEEL, 2015).
Para a implementação dos projetos e iniciativas na área educacional, a Figura 04 destaca
os atores da rede de relacionamentos e parcerias dos programas PROCEL e CONPET (MME,
2011). O PNE visa o alcance das metas previstas pelo Plano Nacional de Energia 2030 e o
programa também traz o incentivo a comunidade escolar para uma maior participação na
implantação de projetos de EE (MME, 2011).
Figura 04. Rede de relacionamentos e parcerias dos programas PROCEL e CONPET na área
educacional.

Fonte: Eletrobrás/Procel (2020).

De forma a complementar à criação de programas e leis, a criação de planos nacionais
se apresenta como medidas essenciais para sustentar o planejamento e execução de medidas de
conservação de energia. Entre os planos mais relevantes que versam sobre o assunto estão o
Plano Nacional de Energia 2030 (MME, 2007) e o Plano Nacional de Eficiência Energética
(MME, 2011).
O Plano Nacional de Eficiência Energética (PNE), definiu como meta uma redução de
10% no consumo final de energia elétrica para o ano de 2030. O PNE dedica um tópico para
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ações de EE voltadas aos ambientes educacionais, com o intuito de estimular uma mudança
cultural, por meio da aplicação dos conceitos de Política Ambiental, Eficiência Energética,
Responsabilidade Social e Sustentabilidade, a promoção, a difusão e a utilização de tecnologias,
práticas e técnicas de elevado rendimento energético, potencializando os resultados atuais de
economia de energia com programas educacionais.

2.3 – As questões práticas relativas ao uso de energia elétrica
A energia elétrica tem se tornado um recurso fundamental para o ser humano e para a
toda a sociedade, e seu uso é cada vez mais crescente e demandado, e por se tratar de um recurso
estratégico e seu uso deve ser feito de maneira racional e eficiente. O desenvolvimento
sustentável possui vários pontos críticos, tais como a falta de prioridade dos governantes em
tratar desse tema, a falta de consciência de que todos são responsáveis, a eficiência energética
pode ser considerada um dos pontos críticos de um desenvolvimento mais sustentável do país.
Devido ao potencial fluvial do Brasil, a maior parte da energia elétrica gerada é
proveniente das usinas hidrelétricas, mas nos últimos anos em razão do uso crescente desse
recurso, houve a necessidade de abertura de novas matrizes energéticas, e o uso de combustíveis
fósseis e abertura de novas hidrelétricas deixaram de ser uma opção, já que a abertura de novas
usinas envolve uma série de fatores legais e econômicos, com implicações sociais e ambientais.
Essa necessidade abriu espaço para o uso de tecnologias limpas, como a energia eólica e a
energia solar fotovoltaica (REIS; SANTOS, 2014).
Em conformidade com Santos et al. (2015), no dia a dia da vida em sociedade, o uso
intensivo de uma ou mais formas de energia se faz presente em toda atividade humana, seja no
mais elementar dos equipamentos ou em processos complexos. Contudo, as formas de energia
que interessa a este estudo, são as processadas pela sociedade e colocadas à disposição dos
consumidores, tais como a gasolina, o álcool, óleo diesel, gás natural e a eletricidade. Os autores
destacam que estes processos ao se transformarem em energia necessária para o funcionamento
de dado equipamento, perde parte para o meio ambiente. Como exemplo prático, pode-se citar
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as lâmpadas incandescentes comum, que transformam energia elétrica em luz, têm uma
eficiência de 8%, ou seja, 92% da energia consumida pela lâmpada somente aquece o meio
ambiente.
Ao utilizar lâmpadas fluorescentes, constata-se que elas são de duas a quatro vezes mais
eficientes em relação às lâmpadas incandescentes, uma vez que chegam a ter vida útil superior
à dez mil horas de uso, podendo chegar à até vinte mil horas de uso, em comparação à
durabilidade normal de mil horas das lâmpadas incandescentes (SANTOS et al., 2015).
As diferentes formas pelas quais a energia se apresenta são representadas em três
retângulos emoldurados, para cada grupo: energia primária, energia secundária e serviço de
energia. Melhorar a eficiência significa reduzir o consumo de energia primária necessário para
produzir um determinado serviço de energia (SANTOS et al., 2015).
A redução pode acontecer em qualquer uma das etapas da cadeia das transformações.
Também pode se dar em função da substituição de uma forma de energia por outra, no uso final,
conforme relatório do Instituto Nacional de Eficiência Energética – INEE (2001, p.6).
Há um consenso entre especialistas em Eficiência Energética de que o país investiu
muito nos últimos anos na geração de fontes renováveis, mas há poucos incentivos, por exemplo,
para que usuários industriais ou mesmo residenciais invistam na sua própria geração de energia,
por meio da instalação de um sistema de aproveitamento de energia solar, tão abundante em
nosso país. Dados da CCEE - Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, apontam o
crescimento neste ano de 38% na geração nacional de energia eólica (ABESCO, 2015).

2.4 – A eficiência energética nas edificações
Martins (1999, p. 10) menciona que a Eficiência Energética tem por base um conjunto
de práticas e políticas que diminui os custos com energia e/ou aumenta a quantidade de energia
oferecida sem alteração da geração, a saber:
1. Planejamento integrado dos recursos – Se referem a práticas que subsidiam os planejadores
e reguladores de energia a avaliar os custos e benefícios sob as óticas da oferta relativas à
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geração/distribuição e demanda, que tem a ver com o consumidor final, de maneira que a
energia utilizada pelo sistema seja a de menor custo financeiro e ambiental;
2. Eficiência na Geração, Transmissão e Distribuição – Dizem respeito a práticas e tecnologias
que desenvolvem a eficiência em toda a eletricidade que é gerada até a entrega aos
consumidores finais. Esta categoria inclui cogeração e turbinas de queima de gás natural e
outras tecnologias com capacidade para disponibilizar maior quantidade de energia elétrica
em plantas já existentes;
3. Eficiência no uso final – São referentes a tecnologias e práticas que promovem a eficiência
energética no nível do consumidor final. Essa categoria inclui necessariamente todos os usos
de eletricidade e tecnologias caloríficas existentes, tais como motores, iluminação,
aquecimento, ventilação, condicionamento de ar, entre outros. Aqui estão incluídas também
as tecnologias que propiciem a conservação e o melhor uso da energia, tais como geradores
de energia elétrica a partir de energia solar e aparelhos de controle do consumo de energia
(MARTINS, 1999).
A percepção de Nogueira (2007) é a de que a racionalização do uso da energia leva a
melhor qualidade de vida, oportunizando como consequência, crescimento em diferentes áreas,
tais como, econômico, emprego e competitividade. Neste sentido, uma Política de Ação relativa
à Eficiência Energética deve necessariamente ter como meta o uso de técnicas e práticas com
capacidade para permitir os usos “inteligentes” da energia, diminuindo custos e produzindo
ganhos de produtividade e de lucratividade, com foco no desenvolvimento sustentável.
Diante do exposto, o conceito de eficiência energética está ligado à diminuição de perdas
na conversão de energia primária em energia útil. As perdas ocorrem para qualquer tipo de
energia, seja ela térmica, mecânica ou elétrica (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME,
2003).
Fica evidente que, desenvolver a eficiência energética consiste em fundamentalmente
fazer uso do conhecimento de forma aplicada, utilizando de forma articulada os conceitos da
engenharia, da economia e da administração aos sistemas energéticos. No entanto, tendo em
vista a diversidade e complexidade desses sistemas, é imperativo evidenciar as técnicas e
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métodos para definir objetivos e ações a fim de melhorar o desempenho energético e reduzir as
perdas nos processos de transporte, armazenamento e distribuição de energia (NOGUEIRA,
2007).
Ainda conforme Nogueira (2007), ao longo do tempo, o consumo de energia pela
população mundial se deu sem o devido controle, sobretudo até o século XX. Tal fato tem como
consequência a falta de energia nos tempos atuais caso os hábitos das pessoas não mudarem no
contexto da racionalização do uso dos recursos naturais. É perceptível que as mudanças
climáticas e as demandas cada vez maiores de energia para suprir as premissas relativas à
evolução tecnológica contribuem para o nascimento da Eficiência Energética.
Pode-se afirmar, portanto, que a eficiência energética se apresenta como a possibilidade
de manter os insumos da energia consumindo menos recursos para tanto. Nesta direção, o
combate aos desperdícios articulada à necessidade de atendimento da demanda de energia pela
população em geral, vem ao encontro da ideia de expansão contínua do sistema e utilização
racional de energia. Neste contexto, a criação de programas de conservação de energia,
regulados por órgãos competentes, exercem influência positiva na formação da base de um
mercado de eficiência energética.
Capelli (2007) menciona que os projetos relativos à eficiência energética se
caracterizam como aqueles que resultantes em economia e benefícios diretos para o consumidor,
e dizem respeito ao combate ao desperdício de energia elétrica, modernização de instalações e
processos.
Mamede Filho (2007) destaca que, tendo em vista o aumento do consumo de energia no
mundo, a sociedade tem sido conclamada a cada dia se preocupar com as medidas de uso
racional das diversas formas de energia utilizadas, em especial a energia elétrica.
Nesta direção, as Nações Unidas (UNITED NATIONS, 2010), visualiza a energia em
três dimensões: acesso à energia, energia renovável e eficiência energética, dimensão que nos
interessa neste estudo. No intuito de possibilitar a compreensão à cerca da temática, a literatura
especializada define eficiência energética de diferentes formas, inclusive associando a definição
com a conservação de energia.
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A percepção de Oikonomou et al. (2009) é a de que a eficiência energética se refere ao
uso de uma dada tecnologia com capacidade para reduzir o consumo de energia, sem que haja
mudança de comportamento. No entanto, o termo conservação de energia requer
necessariamente uma mudança de comportamento do consumidor.
Croucher (2011), por sua vez, compreende a eficiência energética como aquela
alcançada mediante relação entre a energia efetivamente consumida e a energia demandada. Ou
seja, a percepção do autor é a de que a conservação de energia é obtida mediante diminuição de
bens e serviços que consomem energia. Como exemplo, tirando um equipamento elétrico da
tomada ao invés de deixá-lo ligado em stand-by.
Marques et al. (2006) visualizam a conservação de energia como um conceito
socioeconômico que tem a ver com a mudança de hábito e a eficiência energética. Contudo,
para o Ministério das Minas e Energia (BRASIL, 2007), a otimização da eficiência energética
produz economia de energia mediante redução de perdas de energia, sem que haja prejuízo da
atividade efetivada, podendo ser alcançada pelo uso de equipamentos mais hábeis ou pelo uso
racional da energia ou, ainda, via substituição de uma fonte energética.
O Decreto nº 7.746/2012, que trata da promoção do desenvolvimento nacional
sustentável nas contratações, ressalta que os órgãos da Administração Pública Federal em seu
projeto básico ou executivo de novas edificações, priorizem a redução do consumo de energia
e água, por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental
(BRASIL, 2012).
A Instrução Normativa nº 10/2012 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão, estabelece a necessidade de alterações para redução do consumo na Administração
Pública Federal direta, autárquica, fundacional e nas empresas estatais dependentes, ações
como o monitoramento do consumo de energia, a promoção de campanhas de conscientização,
dar preferência, quando da substituição, a aparelhos de ar-condicionado mais modernos e
eficientes, a utilização, quando possível, de sensores de presença em locais de trânsito de
pessoas; e a redução da quantidade de lâmpadas, estabelecendo um padrão por m² e estudando
a viabilidade de se trocar as calhas embutidas por calhas "invertidas" (BRASIL, 2012).
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O World Energy Council (2010), por sua vez, compreende que a melhoria da eficiência
energética pode ser obtida mediante mudança tecnológica, assim como via gestão
organizacional ou mudança comportamental.
Tendo em vista a dinâmica da realidade, aliada à necessidade de garantirmos a saúde
planetária, nos últimos tempos, a temática relativa à eficiência energética tem sido amplamente
discutida pela comunidade científica mundial por se tratar de uma forma de reduzir gases de
efeito estufa, colaborando assim para diminuir as mudanças climáticas no planeta
(LAFONTAINE et al., 2010), o que condiz com uma atitude alteritária.
A palavra alteridade possui o prefixo alter, do latim, e significa se colocar no lugar do
outro, na relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e no diálogo com
o outro. A prática da alteridade se conecta aos relacionamentos tanto entre indivíduos, como
entre grupos culturais, religiosos, científicos, étnicos, etc. Na relação alteritária estão sempre
presentes os fenômenos holísticos da complementaridade e da interdependência, no modo de
pensar, de sentir e de agir, onde o nicho ecológico, as experiências particulares são preservadas
e consideradas, sem que haja a preocupação com a sobreposição, assimilação ou destruição
destas (DUSSEL, 2006).
Tendo em vista a necessidade de pensar o desenvolvimento em uma perspectiva
responsável, muitas tem sido as ações que promovam ações de desenvolvimento
comprometidas com a valorização da vida. Nesta direção, o denominado Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, premissa do Protocolo de Kyoto, busca promover o mercado mundial
de carbono, sobre o qual o tema relativo à eficiência energética cumpre papel essencial na
preservação ambiental. Pode-se inferir, portanto, que a otimização da eficiência energética dos
sistemas produtivos se constitui elemento fundante para o desenvolvimento sustentável, uma
vez que agrega ganhos sociais, ambientais e de competitividade, requerendo medidas
governamentais de médio e longo prazo em todos os setores (BRASIL, 2007; GELLER et al.,
2004).
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Daí a necessidade de, cada vez mais, o poder público avaliar o comportamento dos
consumidores para designar estruturas que agenciem o uso racional de energia nos diferentes
setores da vida em sociedade e, assim, otimizar o uso de energia (JANNUZZI, 2005).
Mecanismos legais de incentivo à conservação de energia têm sido desenvolvidos por
diversos países para reduzir o consumo de energia e as emissões de gases de efeito estufa. Os
Estados Unidos, por exemplo, formularam suas primeiras normas de eficiência energética na
década de 1970, quando ocorreu a crise de suprimento de petróleo (DIXON et al., 2010). A
União Europeia também começou a formular seus instrumentos legais na mesma época, fixando
metas de redução da demanda de energia e de emissão de poluentes, a serem atingidas pelos
estados-membros (FOUQUET, 2013).
Diakaki et al. (2008) mostram que não há apenas uma solução ideal para a uma EE
efetiva nas edificações públicas, e que ações conjuntas, identificando os pontos fortes e fracos
das abordagens propostas, irão contribuir para uma efetividade de um projeto. Estudos
desenvolvidos por Çakmanus (2007) e Clarke et al. (2008) também tratam da temática relativa
à EE de forma a evidenciar possibilidades a serem aplicadas em prédios públicos, visando a
economia de energia e consequentemente de investimentos de recursos. Os prédios públicos,
em razão de seu uso pelos mais variados segmentos da sociedade, são considerados potenciais
fontes de economia de energia. A percepção de Souza et al. (2012) é a de que:
O governo federal ocupa, aproximadamente, 62% dos prédios públicos existentes no
país e os gestores públicos, a despeito dos programas e incentivos governamentais,
para agirem efetivamente na conservação e na eficiência destas edificações, têm
demonstrado pouca preocupação com este problema, dados os crescentes aumentos
nos gastos com a conta de energia elétrica, beirando, inclusive, o desperdício.
(SOUZA, 2012, p. 191).

Fica evidente que o gasto com iluminação nos prédios públicos em todo o Brasil é
considerável, cabendo aos gestores criar formas de amenizar os custos e o desperdício da
energia. Um dos grandes desafios para um uso racional de energia elétrica no país está a falta
de consciência de que todos são responsáveis. Oliveira (2015) destaca que:
[...] com o aumento de consumo de energia no mundo e o problema de produção de
energia na mesma escala, governos e sociedade estão cada vez mais preocupados com
o uso racional e eficiente das diversas formas de energia. (OLIVEIRA, 2015, p. 22).

36

Diante do exposto, evidencia-se a preocupação social com as questões voltadas para a
preservação das fontes de energia não renováveis. Ou seja, o uso irresponsável da energia
elétrica além da elevação do seu valor, promove na mesma medida seu esgotamento.
A desatualização dos equipamentos consiste em um fator de ineficiência energética,
como é o caso dos aparelhos de ar condicionado e lâmpadas, que contribuem signiﬁcativamente
para o alto consumo devido a sua alta utilização em decorrência das condições climáticas
observadas na maior parte do ano no Brasil e a grande difusão desses equipamentos tanto em
edifícios residenciais, comerciais e acadêmicos. As lâmpadas e aparelhos de ar condicionado
são os que mais consomem energia elétrica nas edificações - residencial, comercial ou público
(MORENO, 2016).
Tendo por meta a redução do desperdício de energia elétrica em órgãos públicos, o
Programa Nacional de Eficientização de Prédios Públicos - PNEPP atua nas três esferas de
governo, promovendo a otimização dos gastos de energia nestes prédios, com foco no uso da
iluminação e refrigeração eficientes e também com a orientação dos servidores quanto ao uso
racional desse recurso (MENKES, 2004).
O perfil do consumo nos Prédios Públicos, segundo dados da ELETROBRÁS (2009),
destacados no Gráfico 01, demonstram que os condicionadores de ar e as lâmpadas se destacam
como os itens que mais consomem energia elétrica, totalizando mais de 70% do consumo.
Gráfico 01. Consumo de energia nos prédios públicos.

Fonte: Eletrobrás/Procel (2009).
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O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, é um programa que
envolve empresas privadas e órgãos púbicos, e visa o uso racional de energia elétrica, é
coordenado pelo Ministério de Minas e Energia – MME e executado pela Eletrobrás.
O programa promove ações de eficiência energética em diversos segmentos da
economia, e ajudam essas organizações a economizar energia elétrica, gerando benefícios para
toda a sociedade. As ações do PROCEL em prédios públicos se destacam, e segundo MENKES
(2004):
[...] os resultados obtidos em projetos-piloto implantados pelo PROCEL mostraram
que apenas com a adoção de medidas técnicas e gerenciais de baixo custo, a redução
de consumo e de demanda atinge 15 a 20%, em média. Isto significa, em termos de
energia conservada, uma economia da ordem de 1.680 GWh/ano (MENKES, 2004, p.
199 e 120).

A Portaria Nº 410 de 2013 do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), é norma mais recente e que regulamenta os níveis de EE de equipamentos
condicionadores de ar.
As classes relacionadas aos níveis de EE de equipamentos condicionadores de ar podem
ser observadas na Figura 05.
Figura 05. Níveis de eficiência – INMETRO.

Fonte: INMETRO (2019).

O desperdício de energia elétrica no país é substancial (Gráfico 02), entre os anos de
2008 e 2014, a média ficou superior a 13% - conforme os dados da Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Conservação de Energia – ABESCO. O estudo realizado pela
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associação em tela, enfatiza que das 16 maiores economias do mundo, o Brasil é o penúltimo
em eficiência energética (ABESCO, 2015).
Gráfico 02. Evolução desperdício energia elétrica no país (Em bilhões de reais).
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Fonte: Adaptado de ABESCO (2015).

O Gráfico 02 também evidencia o aumento contínuo do índice de desperdício de energia
elétrica em todo o país, o que demanda ações urgentes para que tal fenômeno seja revertido. A
quantidade de eletricidade que deixou de ser economizada é equivalente a 143,6 milhões de
gigawatt-hora (Gwh), o que poderia abastecer por um mês uma cidade de 533 mil habitantes
durante um mês (ABESCO, 2015).

2.5 - Internet das Coisas (IoT) e a automação de edificações
O termo “Internet das Coisas” (IoT), foi criado e pela primeira vez utilizado por Kevin
Ashton - em 1999, quando descreveu um sistema onde os equipamentos e objetos pudessem ser
conectados à Internet via sensores e sobre como essa tecnologia poderia revolucionar a relação
entre os seres humanos e os objetos, dando uma ideia de como esse conceito poderia facilitar a
vida dos usuários desse sistema (ASHTON, 2009). Em uma entrevista, ele reforçou a
preocupação para que os computadores sejam preparados para coletar e interpretar as
informações, promovendo um maior grau de integração e “os objetos – as coisas – estarão
conectadas entre si e em rede, de modo inteligente, e passarão a “sentir” o mundo ao redor e a
interagir” (ASHTON, 2014, p. 6).
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A criação do Plano Nacional de Internet das Coisas, em junho de 2019, por meio do
Decreto n. 9.854/2019, promove o estímulo do desenvolvimento e aplicação de tecnologias
inteligentes, fomentando a competitividade das empresas brasileiras desenvolvedoras de IoT,
ajudando na criação de um ecossistema de inovação, através de parcerias para a implementação
de projetos em IoT (BRASIL, 2019).
A título de ilustração, destaca-se o exemplo da Qualcomm Incorporated, como um
empreendimento no setor. A corporação é referência mundial em Internet das Coisas,
entregando mais de 1 milhão de chips por dia para fomento da tecnologia em todo o mundo,
em áreas como a de dispositivos vestíveis, voz, música, câmeras conectadas, robótica e drones,
entretenimento e automação residencial. No Brasil, a organização é a responsável pela criação,
em 2018, do primeiro Centro de Referência em Internet das Coisas (IoT), o primeiro projetopiloto focado no aprimoramento da segurança pública, com o auxílio no monitoramento de
veículos por meio do uso de visão computacional embarcada e redes wireless para IoT. Em
2019, a Qualcomm Ventures, braço de investimentos da Qualcomm Incorporated, e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, lançaram um fundo de
investimento em participações de R$ 160 milhões focado em startups que desenvolvam
produtos e serviços para IoT (AIOTBRASIL, 2020).
Os estudos de Silva e Nassar (2016) com o texto denominado “Análise do uso da energia
elétrica no Instituto Federal Fluminense Campus Campos Guarus”, mostram a importância do
uso das de ações práticas como forma de possibilitar a eficiência energética. Através de um
diagnóstico com a análise das contas de energia, um trabalho de observação aos diferentes
setores administrativos e salas de aula e o foco em entrevistas com os servidores demonstraram
um mau uso da energia elétrica e por isso a necessidade de ações contínuas de conscientização
e sensibilização dos usuários do campus, além de uma análise da viabilidade econômica dessas
medidas, propondo também um material com ações de boas práticas ambientais.
Estudos como os desenvolvidos por Gubbi et al. (2013), assim como o de Hopali e
Vayvay (2018), também de Atzori, Iera e Morabito (2010) e Razafindralambo (2011),
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evidenciam a importância do uso das novas tecnologias como forma de possibilitar a eficiência
energética.
Nos últimos anos temos experimentado um crescimento na adoção de novas tecnologias,
dispositivos como smartphones, tablets, netbooks e notebooks já fazem parte de nossas
atividades cotidianas, em áreas profissionais, lazer e entretenimento. Conforme Barros (2011),
"Quebram-se barreiras de todos os níveis. Distâncias, tempos, espaços, noções de público e
privado, global e local, adquirem outros contornos." (p. 30).

2.6 – Protocolo de Eficiência Energética
A Organização de Avaliação de Eficiência (Efficiency Valuation Organization - EVO),
órgão sem fins lucrativos é a responsável pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação de
Performance (PIMVP), o documento é a principal referência em padronização de quantificação de
projetos e investimentos em Eficiência Energética. Segundo Leite (2010):
[...] como a economia obtida através dos projetos de eficiência energética não pode
ser diretamente medida, isso aumenta o desafio de torná-los competitivos. Assim,
investidores e financiadores devem diminuir sua percepção de risco se seu capital
estiver sendo aplicado em projetos cujos resultados são monitorados fazendo uso de
técnicas internacionalmente aceitas, como o PIMVP (LEITE, 2010, p. 16).

A finalidade do PIMVP é o de aumentar os investimentos em eficiência energética e energia
renovável, ele fornece diversas técnicas de avaliação de projetos de EE. Tendo como base seis
princípios:
[...] Completude - ao reportar a economia de energia deve-se ter em consideração
todos os efeitos de um projeto. As atividades de M&V devem usar medições para
quantificar os efeitos significativos, enquanto estimam todos os outros;
Conservadorismo - onde pareceres forem emitidos sobre quantidades incertas, os
procedimentos de M&V devem ser concebidos para avaliar por baixo a economia;
Consistência - o relatório da eficácia energética de um projeto deve ser consistente
entre: diferentes tipos de projetos de eficiência energética; diferentes profissionais de
gestão energética para qualquer projeto; diferentes períodos de tempo para o mesmo
projeto; projetos de eficiência energética e projetos de geração de nova energia.
‘Consistente’ não significa ‘idêntico’, uma vez que é reconhecido o fato de qualquer
relatório baseado em análises empíricas envolver pareceres não necessariamente
emitidos de forma idêntica por todos os relatores. Ao identificar áreas-chave de
pareceres, o PIMVP ajuda a evitar inconsistências que surjam em virtude da falta de
consideração de dimensões importantes.
Precisão - os relatórios de M&V devem ser tão precisos quanto o permita o orçamento
de M&V. Os custos de M&V devem se apresentar pequenos em relação ao valor
monetário da economia a ser avaliada. Os gastos de M&V devem também ser
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consistentes com as implicações financeiras de reportar com sobre-informação ou
sub-informação do desempenho energético do projeto. Os compromissos sobre a
precisão devem ser acompanhados de maior conservadorismo em qualquer estimativa
ou parecer.
Relevância – a determinação da economia deve medir os parâmetros de desempenho
energético mais importantes ou menos conhecidos, enquanto outros parâmetros
menos críticos ou previsíveis podem ser estimados.
Transparência - todas as atividades de M&V devem ser clara e completamente
divulgadas (EVO, 2012, p. 7).

O Protocolo PIMVP traz a Medição e Verificação (M&V) como um processo seguro para
determinar a economia real criada nos programas de gestão de energia. Já que a economia não pode
ser medida diretamente, uma vez que representa a ausência de consumo de energia. Para essa
verificação, a comparação deve ser feita com a medição do consumo antes e depois da
implementação do projeto, levando-se em consideração as alterações que possam ter ocorrido (EVO,
2012). As atividades de Medição e Verificação (M&V) consistem em algumas ou todas as ações:
- Instalação, calibração e manutenção de medidores;
- Coleta e tratamento de dados;
- Desenvolvimento de um método de cálculo e estimativas aceitáveis;
- Cálculos com os dados medidos;
- Relatórios, garantia de qualidade e verificação de relatórios por terceiros (EVO, 2012,
p. 4).

A economia de energia, segundo o PIMVP, é determinada comparando-se o consumo
medido anteriormente e o consumo medido posteriormente à implementação de um programa de
EE, com os ajustes adequados às alterações nas condições de uso (EVO, 2012). Assim, faz parte
da implementação do PIMVP, segundo Leite (2010, p. 19-20) “[...] desenvolver um modelo que
faça estimativas de utilização de energia, satisfazendo os modos de operação, que serão comparadas
com os valores reais medidos e assim determinada a energia economizada”.
O protocolo PIMVP traz uma linha do tempo – Figura 06, com as atividades de M&V
(Medição e Verificação), este procedimento poderá melhorar o escopo do projeto e controlar os
custos relacionados com a M&V. As ações são divididas em Planejamento, Implantação e
Manutenção (EVO, 2012).
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Figura 06. Linha do tempo para Ações de EE (Medição e Verificação).

Fonte: EVO (2012, p. 4).

As Ações de Eficiência Energética (AEEs) devem contar com a sinergia dos projetos e o
estabelecimento da responsabilidade das partes envolvidas no planejamento do projeto. As etapas,
se corretamente integradas com as atividades de M&V, servirão para aumentar e reforçar a operação
e a manutenção das economias na instalação.

43

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo consiste em uma pesquisa aplicada, pois há interesse na utilização e
consequências práticas dos conhecimentos e seu objetivo está menos voltado para o
desenvolvimento de teorias e mais para uma aplicação prática e imediata, retratando uma
realidade circunstancial (GIL, 2010). A abordagem é qualitativa, mediante formato teóricoempírico, de caráter descritivo. A classificação metodológica da pesquisa é apresentada na
Figura 07.
Figura 07. Classificação metodológica da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa é o de estudo de caso, mediante
análise bibliográfica e documental – os relatórios de gestão da UFMT, sumários executivos de
órgãos ligados à Eficiência Energética (ABESCO, ANEEL, Ministério de Minas e Energia,
dentre outros), e também observações diretas nas salas de aula e entrevistas com os usuários da
ferramenta de automação, bem como especialistas nas áreas de gestão administrativa, controle
e automação e Eficiência Energética.
O estudo de caso é caracterizado pela observação direta e conta com uma série
sistemática de entrevistas, utilizando-se da estratégia de examinar acontecimentos
contemporâneos (YIN, 2014). O estudo contemplou nas entrevistas os dados primários e
secundários e os dados das medições de energia elétrica realizadas nas salas de aula.
A observação direta é uma técnica de coleta de dados para a compreensão de
determinados aspectos da realidade, não se tratando apenas de ver e ouvir, mas examinar os
fatos ou fenômenos que se desejam estudar. Para Gil (2010), a observação pode ser considerada
“um elemento fundamental para a pesquisa”, pois é a partir dela que as etapas podem ser
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definidas, com a identificação do problema, a construção de hipóteses, a coleta de dados, dentre
outras.
Com vistas a uma melhor organização metodológica, esta pesquisa foi realizada
seguindo as etapas listadas abaixo:
1. Prospecção Tecnológica.
A primeira etapa consistiu em uma prospecção tecnológica em bases de patentes nacionais e
internacionais, assim como em publicações científicas, no intuito de medir a relevância das
tecnologias em IoT, na eficiência energética das edificações.
2. Definição da Área de Estudo.
A segunda etapa, consistiu na definição da área de estudo, a partir da necessidade de se atuar
em um ambiente utilizado por pessoas variadas e sem uma supervisão efetiva, e por isso, as
salas de aula do Bloco Didático II (Campus Cuiabá) foram selecionadas.
3. Prototipagem do software gerido por um aplicativo (o Start_IoT).
A terceira etapa se iniciou com o desenvolvimento e posterior implantação de um protótipo para
o controle e automação de lâmpadas e aparelhos de ar condicionado – o Start_IoT. Para a
avaliação da percepção e opinião em relação ao software, por meio de entrevistas com os
usuários e especialistas. Foram realizadas análises do consumo de energia nas salas de aula, via
medições (análise do consumo em kWh, das horas trabalhadas, dentre outros).
4. Elaboração de protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula.
A quarta etapa consistiu na elaboração de um protocolo de uso da energia elétrica em salas de
aula, que também contou com medições de energia e com a simulação de situações que ocorrem
durante as aulas (portas e janelas abertas e entreabertas por longos períodos de tempo, dentre
outras), e como elas impactam no aumento do consumo de energia. Também foram realizadas
entrevistas, mas para o desenvolvimento do protocolo, somente com os usuários das salas de
aula.
A aplicação das entrevistas e questionários e a realização das medições do consumo de
energia deram subsídio e embasamento para a prototipagem do software Start_IoT e para o
Protocolo.
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Cada uma das etapas está detalhada nos tópicos a seguir.

3.1 – Prospecção Tecnológica
Em relação ao trabalho de prospecção tecnológica, segundo enfatiza Mayerhoff (2008,
p. 7), os estudos têm o intuito de “[...] demonstrar uma atitude pré-ativa, no sentido de que a
busca por informações acerca das mudanças possíveis no futuro ou já em curso constitui, por si
só, uma forma de preparação para tais mudanças”. Ainda destaca que o aumento no interesse
pelo patenteamento reflete uma tendência global das organizações de pesquisa, que se tornam
cada vez menos centradas nas empresas individuais e mais baseadas nas redes e no mercado de
conhecimento.
A Prospecção Tecnológica apresentada como um dos resultados desta pesquisa, utilizouse de uma abordagem qualitativa, com objetivo exploratório, através de uma análise
bibliográfica de patentes e publicações científicas relacionadas ao tema. Foram realizadas
buscas de patentes e de publicações científicas no período de 10 a 15 de junho de 2020 –
analisando os dados dos últimos 10 anos, nas bases de dados do software Questel Orbit
(ORBIT®, 2020) e Science Direct (SCIENCE DIRECT®, 2020), as palavras-chave utilizadas
foram: “internet of things” (“internet das coisas”), “energy efficiency” (“eficiência energética”)
e “buildings” (“edificações”), auxiliado pelo operador booleano (combinação de termos) de
busca “and” (e). Os filtros de pesquisa “Título”, “Resumo” foram utilizados para inserção das
palavras-chave de busca. Os depósitos de patentes redundantes e os que não correspondiam ao
objeto do estudo foram excluídos.
Para análise dos dados de levantamento das patentes e publicações científicas, utilizouse de uma perspectiva longitudinal, fundamentada em dados primários e secundários, as
análises contemplaram os anos de 2010 a 2019. Segundo Richardson (1999), o estudo de corte
longitudinal consiste na coleta de dados de uma mesma amostra ao longo do tempo, com a
observação de um mesmo indicador por várias vezes.
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3.2 – Área de Estudo
A área onde se insere o objeto de estudo encontra-se dentro da Universidade Federal de
Mato Grosso - UFMT, Campus Cuiabá. O Bloco Didático 2 conta com 15 salas de aula, 02
auditórios e é utilizado para ministração das aulas teóricas e práticas da Faculdade de
Engenharia – Campus Universitário de Várzea Grande/MT (atuando de forma provisória em
Cuiabá/MT). A UFMT está localizada em Cuiabá/MT (Figura 08), que é o Campus-sede, e em
outras quatro cidades – Rondonópolis, Barra do Garças e Pontal do Araguaia e Sinop. A
Instituição foi criada em 1970, com presença marcante em todas as regiões de Mato Grosso,
com um território superior a 900 mil quilômetros quadrados (UFMT, 2020).
Figura 08. Localização da Universidade.

Fonte: Google Earth (2020).

A área do objeto de estudo é especificada na Figura 09, e o bloco está posicionado na
latitude 15°36'33"S e longitude 56° 3'41"W
Figura 09. Localização do Bloco.

Fonte: Google Earth (2020).
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Ainda em expansão, a UFMT está na fase de conclusão do Campus de Várzea Grande,
do Campus II, unidade que abrigará um complexo voltado à saúde e o novo Hospital
Universitário. Além dos Campi, a UFMT está presente em 24 polos de educação a distância,
base de pesquisa no Pantanal e fazendas experimentais, dois hospitais veterinários e o Hospital
Universitário Júlio Müller (UFMT, 2020).
As medições do consumo de energia e a instalação dos dispositivos protótipos
ocorreram em duas salas de aula do Bloco – números 02 e 03 (Figura 10).
Figura 10. Sala do Bloco Didático (Bloco Didático II).

Fonte: UFMT (2020).

As salas de aulas de todo o Bloco possuem 76,28 m2 e as seguintes dimensões (Figura
11).
Figura 11. Layout da sala (Bloco Didático II).

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Em relação aos equipamentos e circuitos que compõe as salas de aula, por padrão, as
dependências do Bloco possuem dois aparelhos de ar condicionado e 24 lâmpadas (Figura 12).
Figura 12. Equipamentos e circuitos de lâmpadas das salas.

Fonte: Autor (2020).

Os detalhes dos equipamentos e circuitos elétricos estão descritos na Tabela 01. As
lâmpadas são de tecnologia LED - componente eletrônico que gera luz com baixo consumo,
necessitando de uma menor quantidade de potência para gerar o mesmo fluxo luminoso de uma
lâmpada incandescente e os aparelhos de ar condicionado são classe C de consumo.
Tabela 01. Levantamento equipamentos e circuitos das salas de testes.
Descrição

Dimensões
Área

Discriminação

Pontos de uso geral
Quantidade

(m²)

Sala 3

76,28

Potência

Pontos de uso específico
Discriminação

Qtde

(Watts)

Lâmpadas
LED

24

18

Ar

2

Potência

Tensão

Corrente

(Watts)

(Volts)

(Amperes)

3714

220

16,9

Condicionado

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

De acordo com a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), presente nos
aparelhos de ar condicionado – Tabela 02 e das Tabelas de consumo/eficiência energética do
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o modelo de ar
condicionado presente na sala de testes possui uma capacidade de 36000 BTU/h e faz uso de
um total de potência igual a 3,70 kW (quilowatt) quando está em operação.
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Tabela 02. Descrição do condicionador de ar (Padrão de todas as salas - Didático II).
Descrição

Ar Komeco 36000 BTUs

Classificação Procel

Classe C de consumo

Modelo

KOP36QC G2

Tensão/Frequência

220-230/60

Capacidade (BTU/h)

Frio: 36000
Quente: 36000

Potência (W)

Frio: 3714
Quente: 3714

Corrente (A)

Frio: 16,9
Quente: 16,9

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

3.3 – Prototipagem do software gerido por um aplicativo (Start_IoT)
Este estudo se insere em um projeto desenvolvido pelo grupo de inovação da Faculdade
de Engenharia, o IRIS (Group for Innovation on Real Information System, na sigla em inglês),
que envolve técnicos administrativos e professores dos cursos de Engenharia de Controle e
Automação e Engenharia de Computação da FAENG – Faculdade de Engenharia, Campus de
Várzea Grande.
O referido software (programa de computador) é denominado Start_IoT – gerido por
um aplicativo para celulares, e consiste em um projeto-piloto de eficiência energética de
automação das lâmpadas e condicionadores de ar, em que se utiliza do conceito de Internet das
Coisas (Internet of Things – IoT).
O Start_IoT tem a função de controlar a temperatura do ambiente, por meio do
responsável cadastrado previamente no quadro de horários, que pode fazer o uso da sala de aula
através do seu celular. O software também permite o desenvolvimento de relatórios gerenciais
detalhando o uso das salas, os responsáveis, os horários de utilização e toda a programação
semanal de aulas.
As suas funcionalidades estão destacadas na Figura 13.
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Figura 13. Detalhes do funcionamento da ferramenta.

Fonte: Divulgação. IRIS (2020).

O aplicativo que gere o software foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma
interface simples e amigável aos seus usuários (Figura 14 e Apêndice E detalhando todas as
telas), sendo disponibilizada para os sistemas operacionais Android (já disponível na Play Store
– loja de aplicativos) e iOS para aparelhos da Apple (ainda em implantação).
Figura 14. Telas do aplicativo.

Fonte: Divulgação, IRIS (2020).

Em relação ao uso dos aparelhos de ar condicionado, sensores e atuadores de
temperatura, presença e umidade estão espalhados pela sala de aula, captando informações e se
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comunicando com o sistema, para que essas medições aferidas gerenciem a temperatura dos
condicionadores de ar, trazendo melhor efetividade no uso desse aparelho.
O suporte para a instalação dos medidores de consumo de energia e dos protótipos do
Start_IoT, foi da SINFRA – Secretaria de Infraestrutura da UFMT, a Secretaria é responsável
pela gestão estratégica e operacional das manutenções e serviços estruturais de todo o Campus
e as medições são acompanhadas e consolidadas pela Coordenação de Engenharia Elétrica da
FAET - Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia.
O termo “protótipo” diz respeito ao primeiro objeto que se fabrica de determinado tipo
(STEINHARDTS, 2006). O termo protótipo vem do grego prótos (= primeiro) e typos (tipo),
que em uma tradução quase literal, significa primeiro tipo ou primeiro modelo, e a montagem
e prototipagem das primeiras unidades de automação foram realizadas para uma melhor análise
da viabilidade e aplicação da ferramenta.
Segundo Palhias (2015), prototipar é tornar real e tangível uma ideia, conceito ou
desenho, é uma maneira de explorar, testar e avaliar a realidade a que nos propomos a realizar.
O autor ainda complementa que isso permite uma validação do produto final. Para a realização
dos testes, dispositivos protótipos foram instalados com o intuito de uma melhor análise da
ferramenta (Figura 15).
Figura 15. Protótipo instalado.

Fonte: Divulgação, IRIS (2020).

Os componentes e a função exercida por cada um no dispositivo protótipo estão listados
abaixo e destacados na Figura 16.
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Figura 16. Lista de componentes - Protótipo.

Fonte: Divulgação, IRIS (2020).

- Caixa-Stop – utilizada para a proteção dos componentes e facilitar a fixação na parede;
- Diodo Emissor de Luz - dispositivo semicondutor que emite luz em resposta à passagem de
corrente elétrica. É empregado no protótipo para a sinalização dos circuitos eletrônicos e indicar
se há energia aplicada a um equipamento ou se ele está ligado/desligado;
- Fonte de energia – atua como um dispositivo responsável por converter a tensão elétrica
alternada (gerada na tomada) para uma tensão menor e contínua;
- Matriz de Contato (também conhecida como Protoboard) – placa com furos (ou orifícios) e
conexões condutoras, ela é utilizada para a montagem de protótipos e projetos em estado inicial;
- Microcontrolador – funciona como um pequeno computador em um único circuito integrado,
o qual contém um núcleo de processador, memória e periféricos programáveis de entrada e
saída;
- Resistores – possuem a função de transformar energia elétrica em energia térmica e os jumpers
possuem a função de ligar os pontos dos circuitos.
O custo total para a automação de cada equipamento que compõe a sala de aula ficou
em torno de R$ 97,50 (cada aparelho de ar condicionado e/ou circuito de lâmpadas). Os custos
estão detalhados na Tabela 03.
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Tabela 03. Custos dos componentes.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. Dados: Preço médio de mercado no mês de abril/2020 em Cuiabá-MT.

3.4 – Elaboração do protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula
O protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula foi baseado em dados das
simulações de situações que ocorrem durante as aulas (portas e janelas abertas e entreabertas
por longos períodos de tempo, dentre outras), e os impactos no consumo de energia. As
medições realizadas em duas salas de aula do Bloco Didático II da UFMT – números 02 e 03.
As salas, por padrão, operam durante as oito horas de aula, que ocorre das 07:30 e 11:30 hs
(período matutino) e das 13:30 e 17:30 hs (período vespertino), de segunda a sexta-feira.
Para elaboração do Protocolo, os seguintes equipamentos foram utilizados:
- Medidores de fronteira ou faturamento de energia e demanda;
- Medidor para aferir em tempo real a temperatura (em ºC);
- Alicates para corrente e pinças de tensão;
- Protótipo de um sistema de automação e controle de equipamentos.

3.5 – Aplicação de entrevistas e questionários
Para as entrevistas e questionários um roteiro de perguntas abertas e fechadas foi
utilizado e a aplicação ocorreu entre 18 de junho a 06 de novembro de 2020. Segundo GIL
(2010), a realização de entrevistas em uma pesquisa deve ser planejada e desenvolvida a partir
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de estratégia e táticas adequadas, se pautando em duas etapas fundamentais: a especificação
dos dados que se pretendem obter e a escolha e formulação das perguntas.
Em razão do período de pandemia do COVID-19, as entrevistas foram elaboradas e
respondidas via Google Forms – solução para envio de questionários, com a análise dos dados
realizadas pelo pesquisador. As informações coletadas foram tabuladas e organizadas com o
objetivo de subsidiar a importância da implantação da ferramenta de automação e validar com
especialistas e usuários os pontos relevantes passíveis de adequações e melhorias. As entrevistas
também foram utilizadas para a elaboração do Protocolo.

3.5.1 – Validação do Protótipo
A primeira etapa das entrevistas (Apêndice A), para a prototipagem do software, foi
realizada com os usuários das salas de aula e operadores do Start_IoT, com o intuito de verificar
as opiniões e percepções dos mesmos no uso da ferramenta, bem como aspectos relacionados à
Eficiência Energética e a automação e controle de ambientes.
As questões foram baseadas nos pontos relevantes e subsidiando o alcance dos objetivos
da pesquisa. Para atingir a finalidade da coleta de dados, participaram da consulta oito usuários,
entre gestores, técnicos administrativos, docentes e discentes da Faculdade de Engenharia de
Várzea Grande – FAENG.
As questões foram divididas em blocos e alguns critérios definidos para escolha dos
usuários participantes (conforme Quadro 01).
Quadro 01. Seleção dos usuários – Protótipo.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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A segunda etapa de entrevistas, com o objetivo de uma validação funcional e de gestão
do protótipo (o Start_IoT) – por meio de um questionário (Apêndice B), foram realizadas com
especialistas na área de gestão administrativa, controle e automação e Eficiência Energética.
Um total de três especialistas participaram dessa validação, os profissionais possuem atuação
na gestão pública e privada, e responderam aspectos para uma avaliação funcional, visual e de
gestão da ferramenta.
Para a seleção desses profissionais também foram estabelecidos alguns critérios,
conforme Quadro 02.
Quadro 02. Seleção dos especialistas.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

O questionário para a validação dos especialistas foi dividido em blocos e cada umas
das perguntas contava com as seguintes respostas: (1) Ótimo; (2) Bom; (3) Regular; (4) Ruim.
Sendo facultativo inserir um comentário argumentativo para justificar sua resposta e finalizando
com um parecer final da ferramenta, levando-se em consideração o potencial de uso acadêmico
e mercadológico do Start_IoT.

3.5.2 – Percepções do uso da energia elétrica no Bloco (Protocolo)
Foram realizadas entrevistas para se obter a percepção e opinião dos usuários quanto à
Eficiência Energética (Apêndice C), o intuito foi o de subsidiar o protocolo de uso da energia
elétrica em salas de aula, com questionamentos sobre o desperdício de energia nas salas de aula
do Bloco, o uso de iluminação natural nas salas, assim como a opinião de como esses usuários
percebem o tema em seu cotidiano.
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Os critérios definidos para escolha dos sete usuários do Bloco que colaboraram com a
pesquisa são apresentados na Quadro 03.
Quadro 03 - Seleção dos usuários - Protocolo.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

3.6 – Realização de medições
Para fundamentar a pesquisa, medições de energia foram realizadas, e o medidor
SAGA3000 (desenvolvido pela ESB) foi utilizado. O aparelho é indicado para medição de
fronteira ou faturamento de energia e demanda, em diferentes postos horários e períodos do ano,
podendo ser aplicada as atuais tarifas praticadas no mercado de energia elétrica. Para as
medições de temperatura (em ºC), o medidor HoboWare foi utilizado. Alguns acessórios
também foram utilizados, tais como: alicates para corrente e pinças de tensão.
O quadro principal de distribuição de energia é localizado na entrada do bloco, local
onde foram instalados os medidores (Figura 17) para a realização das aferições de consumo de
energia.
Figura 17. Fotos dos equipamentos (SAGA 3000).

Fonte: Medidor SAGA 3000 (2020).
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O aparelho de medição atende as normas da NBR14519 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE NORMAS TÉCNICAS, 2000), NBR14520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS, 2011) e NBR14522 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2008) e as exigências de medição e comunicação da Câmara Comercializadora de Energia
(CCEE) e do Operador Nacional do Sistema (NOS). A Classe de exatidão está entre 0,2 e 0,5%,
tendo alta precisão em relação à outras soluções do mercado (SAGA MEDIÇÃO, 2020).
As medições do consumo de energia ocorreram em duas salas de aula e em dois períodos
distintos, entre os dias 23 de novembro a 23 de dezembro de 2019 (com a utilização das salas
para ministração das aulas), para os resultados relacionados à prototipagem do Start_IoT, e de
03 de agosto a 27 de outubro de 2020 (sem uso das salas devido à pandemia do COVID-19),
para o protocolo de uso. Os aparelhos de ar condicionado e lâmpadas, por padrão, operam
durante as aulas, que ocorre das 07:30 e 11:30 hs (período matutino) e das 13:30 e 17:30 hs
(período vespertino), de segunda a sexta-feira.
O foco da pesquisa foi esse ambiente de ministração de aulas – composto por alunos,
técnicos e professores em um uso sem efetivo controle e com equipamentos sendo acionados
de forma manual, diretamente nos interruptores e tomadas. As medições deram suporte à
implantação do Start_IoT (software gerido por um aplicativo), e ao protocolo de uso da energia
elétrica em salas de aula, para isso foram levantados possíveis desperdícios de energia
(quantificando-os), realizados os monitoramentos por meio de medições semanais das salas
(com o impacto da implantação do software), e os possíveis critérios e prioridades para medidas
de conscientização do uso racional da energia elétrica. As aferições realizadas foram as
seguintes:
 Consumo em kWh;
 Horas trabalhadas;
 Temperatura (em ºC);
As medições de consumo de energia foram baseadas no Protocolo PIMVP, publicado
pela Organização de Avaliação de Eficiência (Efficiency Valuation Organization - EVO), que traz
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a Medição e Verificação (M&V) como um processo seguro para determinar a economia real
criada nos programas de gestão de energia, a M&V consiste em um processo seguro para
determinar a economia real criada nos programas de gestão de energia, comparando-se a
medição do consumo antes e depois da implementação dos projetos (EVO, 2012). O PIMVP
ainda ressalta que um projeto em EE deve ser avaliado com os resultados de medições de
energia e uma análise criteriosa desses dados (EVO, 2012).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram fundamentados nos objetivos da pesquisa, analisando os desafios e
caminhos para implementação de projetos em eficiência energética nos ambientes de aula das
Instituições Federais de Ensino, focado no desenvolvimento dos três produtos técnicotecnológicos propostos pela pesquisa: o artigo de prospecção tecnológica sobre o tema, o
registro do software Start_IoT e o relatório técnico conclusivo (tipo gerencial).
Os resultados foram estruturados conforme Figura 18.
Figura 18. Tópicos dos resultados

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Para um melhor entendimento, o Panorama Inicial consistiu no levantamento do
consumo energético da UFMT – Campus Cuiabá e de como a questão da EE vêm sendo gerida
na Instituição, com uma visão mais abrangente da Universidade e uma mais específica das salas
de aulas do Bloco. No próximo tópico, a Prospecção Tecnológica traz uma pesquisa em bases
bibliográficas e de patentes, apresentando a relevância mercadológica e acadêmica das
tecnologias em IoT (ASHTON, 2009), na eficiência energética das edificações. O terceiro
tópico apresenta o software gerido por um aplicativo, o Start_IoT, apresentando os resultados
das medições do consumo de energia e a percepção de usuários e especialistas através de
entrevistas - analisando as expectativas e pontos de melhoria do software.
O protocolo foi o resultado final da pesquisa, destacando os resultados das simulações
de situações que ocorrem durante as aulas (aparelhos ligados sem um uso efetivo, portas e
janelas abertas e entreabertas por longos períodos de tempo, dentre outras), e como elas
impactam no aumento do consumo, as medições do consumo de energia e entrevistas também
subsidiaram o protocolo.
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4.1 – Panorama inicial da Instituição pesquisada
Foram realizadas pesquisas para entendimento de como a questão da Eficiência
Energética é gerida na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT.
Utilizando os dados que constam em seu Plano de Logística Sustentável – disponível no
sítio da Instituição, o consumo em kWh e as despesas com energia elétrica apresentou um
crescimento nos últimos anos, superando 19,3 GWh no ano de 2017 em todos os Campi –
detalhes no Gráfico 03. Fatores como a expansão da Universidade, ampliação de cursos,
construção de novas estruturas podem explicar esse aumento, mas a implantação de programas
e planos de trabalho vêm sendo executados no intuito de ações concretas para um uso mais
eficiente da energia elétrica (UFMT, 2019).
Gráfico 03. Evolução do consumo com energia elétrica (em kWh) - UFMT.

Fonte: Plano de Logística Sustentável. UFMT (2019).

O Plano de Logística Sustentável ainda destaca um aumento nas despesas das faturas
(de R$ 8.329.278,00 em 2014 para R$ 13.734.176,00 em 2017 – Gráfico 04) e o Relatório de
Gestão e Prestação de Contas de 2019 enfatiza as dificuldades que a Universidade possui para
cumprir esses compromissos mensais. O relatório aponta que em 2019, devido ao
contingenciamento das despesas da Universidade em razão do Decreto do Poder Executivo n°
9.711, de 15 de fevereiro, as multas e os juros “[...] não previstos somaram R$ 1.078.405,31
pagos pela UFMT/UFR, com pagamentos de mais de 320 mil reais de juros e multas referente
à energia elétrica no ano de 2019 (UFMT, 2019).
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Gráfico 04. Evolução das despesas com energia elétrica (em reais) - UFMT.

Fonte: Plano de Logística Sustentável. UFMT (2019).

Com dados dos últimos cinco anos, o Gráfico 05 evidencia a evolução do consumo de
energia elétrica em kWh da Universidade (Campus Cuiabá) no período de 2015 a 2019,
destacando-se o ano de 2017 com um consumo acima das médias dos últimos anos.
Gráfico 05: Consumo de Energia per capta em kWh (2015-2019).
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Fonte: Dados da Secretaria de Infraestrutura - SINFRA, 2020/ Elaborado pelo autor.

Em relação ao consumo ponta (é o conhecido “horário de pico”, compreendido entre as
18 e 21 horas) e fora de ponta (os outros horários), conforme Gráfico 06, a Universidade
concentra mais de 90% de seu consumo nos horários de tarifa reduzida.
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Gráfico 06. Consumo ponta e fora de ponta em kWh (2015-2019).
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Fonte: Dados da Secretaria de Infraestrutura - SINFRA, 2020/ Elaborado pelo autor.

Algumas salas do Bloco possuem adesivos de algumas ações de Eficiência Energética
realizadas em 2015 pela Instituição – Figura 19.
Figura 19. Ações de conscientização em EE (Sala de aula).

Fonte: Autor (2020).

As ações de Eficiência Energética realizadas até o ano de 2019 - como a enfatizada na
Figura 19, foram pontuais e os problemas com o uso da energia elétrica na Universidade vêm
ao encontro da proposta desta pesquisa, e já há uma concentração de esforços da Gestão
Superior para uma melhor gestão desse gasto. Em outubro de 2019, a UFMT criou o Programa
de Gestão de Energia Elétrica, que tem o intuito de aglutinar em uma única estrutura as ações
voltadas à Gestão de Energia Elétrica da Instituição. Ou seja, as medidas pontuais feitas até o
ano de 2019, estão sendo geridas de maneira macro e sistemática.
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O Programa foi contemplado com a aprovação de um edital da Energisa – companhia
elétrica que atua no estado, para a captação de R$ 1,8 milhões de reais para a implantação de
painéis solares, para de forma gradativa, atender parte do consumo da energia elétrica dos
Campi (UFMT, 2018). A Universidade também viabilizou por meio de recursos próprios e
parcerias, investimentos para a substituição de 8.000 lâmpadas menos eficientes por lâmpadas
de LED e adota uma política de padronização para aquisição de equipamentos de
condicionadores de ar com maior eficiência energética (UFMT, 2020).
O programa de gestão da UFMT possui 3 eixos de atuação: Eficiência Energética,
Conservação de Energia e Fontes Alternativas de Energia; Prospecção de Recursos,
Comunicação e Publicização e a Implantação do Sistema ISO 50001 (Figura 20).
Figura 20. Diagrama Hierárquico – Programa Energia Elétrica (UFMT).

Fonte: Processo nº 23108.097622/2019-68. SEI/UFMT (2020).

Após uma visão geral da Universidade, é apresentado um panorama das salas onde
foram instalados os dispositivos protótipos e realizadas as medições.
Entre os dias 20/06/2019 a 10/08/2019 foram feitas observações diretas nas salas de aula
do Bloco, o intuito foi de compreender o comportamento dos usuários (discentes, docentes e
técnicos – conforme Apêndice D) e seus hábitos quanto ao desperdício de energia elétrica nos
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horários de intervalo e fixados para aulas teóricas e práticas, nessas observações foram
identificadas as oportunidades para minimizar os desperdícios e os resultados estão detalhados
na Tabela 04.
Tabela 04. Observações do uso fora dos horários de aulas (Didático II).
Observação
Aparelhos de ar condicionado e/ou lâmpadas em funcionamento
(Sem nenhum usuário)
Aparelhos de ar condicionado e/ou lâmpadas em funcionamento
(Entre 1 e 3 usuários)
Aparelhos de ar condicionado e/ou lâmpadas em funcionamento
(4 ou mais usuários)
Outros

%
42%
36%
14%
8%

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Nota-se que o a maior parte do consumo fora dos horários padronizados de aulas tratase de desperdício - em torno de 42% do uso, e a utilização por poucos usuários (total de 36%
por até 3 pessoas) também é um ponto de melhoria para a gestão do Bloco e ser melhor
controlado, já que a Instituição dispõe de uma Biblioteca Central próxima ao local, ficando
demonstrado que o uso desmedido e sem controle, resulta em desperdício ou mau uso da energia
elétrica.
Após este panorama inicial da UFMT em relação à Gestão da eficiência energética – em
uma visão geral de toda a Universidade e mais específica das salas de aula do Bloco, apresentase a Prospecção Tecnológica do tema.

4.2 – A Prospecção Tecnológica
Os resultados da Prospecção Tecnológica apresentam quais as tendências e cenários para
soluções de eficiência energética para as edificações, mediante conceito de Internet das Coisas
(IoT), utilizando-se de buscas em bases de patentes e publicações científicas.
Em uma análise inicial, nota-se que há uma crescente evolução anual das publicações
científicas na base Science Direct - apresentado no Gráfico 07, e a curva ascendente de produção
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científica em Internet das Coisas (IoT) nos últimos anos demonstram o interesse da academia
nessa tecnologia.
Gráfico 07. Análise das publicações científicas – evolução anual.
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020). Dados Science Direct (2020).

Conforme o Gráfico 07, foram identificados um total de 5.763 publicações, um
crescimento significativo na produção intelectual e científica nos últimos dez anos, destacandose uma curva crescente a partir de 2013 e mais acentuada a partir de 2015, com um aumento de
150% das publicações entre os anos de 2016 a 2019. Esse aumento do interesse da comunidade
acadêmica pelo tema ao longo dos anos, mostra que o conceito de Internet das Coisas, como
enfatizado pelo criador da nomenclatura, é uma forma de revolucionar a relação entre os seres
humanos e os objetos, facilitando a vida dos usuários através dos sistemas integrados por IoT
(ASHTON, 2009).
As buscas em bases de patentes possuem o intuito de medir a relevância das tecnologias
em IoT, na eficiência energética das edificações. O aumento no interesse pelo patenteamento
reflete uma tendência global na relevância do tema e é uma das formas de medir o avanço
científico e tecnológico, garantindo a proteção da criação e posteriormente sua disponibilização
no mercado, contribuindo para o ecossistema de inovação.
Nas buscas de palavras-chave do Orbit e no Patentscope (em inglês), apresentado na
Tabela 05, o termo internet of things (“internet das coisas”) retornou um total de 60.047 (Orbit)
e 4.598 (Patentscope), concatenado com o termo energy efficiency (“eficiência energética”)
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caem para 289 (Orbit) e 54 (Patentscope), aliado ao termo buildings (“edificações”) temos um
total de 17 (Orbit) e 8 (Patentscope).
Tabela 05. Número de patentes por palavras-chave.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020). Dados do Quest Orbit e Patentscope (2020).

As buscas através do sistema ORBIT® se mostrou mais atualizada e detalhada, já que a
ferramenta permite que o usuário trabalhe na própria plataforma, concedendo a possibilidade
de criação de listas de pesquisas, gráficos e mapas simples e complexos de modo prático e usual.
Em razão desse maior nível de detalhamento, o Orbit foi utilizado para as análises das patentes
relacionadas ao tema.
Nos depósitos de patentes por ano – Gráfico 08, o Orbit retornou um total de 17 patentes,
tendo os anos de 2018 e 2019 um total de 6 patentes, mas com destaque para o ano de 2015,
que concentra 41% dos depósitos dos últimos 10 anos.
Gráfico 08. Análise das patentes – depósitos por ano.
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020). Dados do Quest Orbit (2020).

O Gráfico 8 ainda demonstra que nos anos de 2011, 2014, 2016 e 2016 não houveram
depósitos de patentes relacionados ao tema da pesquisa, isso não contrasta com o aumento anual
das publicações científicas apresentados no Gráfico 7 (217 em 2010 para 1525 em 2019), isso
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nos mostra que as soluções em IoT para a eficiência energética de edificações, estão sendo
muito mais divulgadas do que protegidas no período analisado.
Na análise dos principais países depositantes, pela distribuição detalhada no Gráfico 09,
percebe-se que a China é o líder isolado na base de dados ORBIT® com seis depósitos de
patentes de IoT, relacionados à eficiência energética e edificações, o que corresponde a
aproximadamente 35% do total, mostrando a evolução desse país, de economia emergente com
a IoT, seguido dos Estados Unidos com quatro depósitos, a Coréia do Sul com três depósitos e
a Espanha, Inglaterra e Áustria com cinco patentes. O Brasil não possui nenhum depósito nessa
base de dados. Os registros analisados têm como principais titulares universidades, institutos
de pesquisa e empresas.
Gráfico 09. Mapa dos depósitos de patentes, por países depositantes.
China

6

Estados Unidos

4

Coréia do Sul

2

Espanha

2

Inglaterra

2

Áustria

1
0

1

2

3

4

5

6

7

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020). Dados do Quest Orbit (2020).

O Gráfico 10 detalha a situação legal das patentes – o status em que elas se encontram,
e constata-se que 42% estão pendentes, portanto, seus processos estão em análise (técnica ou
final), 26% constam como arquivadas, ou seja, deixaram de vigorar, 21% foram concedidas e
seu titular possui a proteção de proprietário temporário do invento, 11% foram revogadas, ou
seja, o solicitante perdeu a exclusividade da mesma. Podemos constatar que há poucas patentes
realmente aptas para uso – das 17 pesquisadas, apenas quatro foram concedidas.
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Gráfico 10. Mapa dos depósitos de patentes, por status.
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Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020). Dados do Quest Orbit (2020).

Em relação às famílias de patentes - visualizadas na Tabela 06, o ORBIT® disponibiliza
uma junção de acordo com as proximidades semânticas, ajudando a identificar os possíveis
agrupamentos tecnológicos (clusters) e conceitos aplicados. Para esse agrupamento, as partes
com maior sobreposição mostram consolidação do tema e as áreas com menor sobreposição são
novas oportunidades para desenvolvimento. Do total, os clusters “Métodos de TI para gestão”
(8), “Controle” (7) e “Comunicação Digital” (5) se sobressaem entre as famílias de patentes.
Outras que se destacam são as palavras Tecnologia de Informática (4) e Telecomunicações (3),
que também são conceitos relacionados ao objeto da pesquisa.
Tabela 06. Famílias de patentes por domínio de tecnologia.
Agrupamentos Tecnológicos

Nº de Famílias

Métodos de TI p/ Gestão

7

Controle

7

Comunicação Digital

5

Tecnologia da Informática

4

Telecomunicações

3

Medição

2

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2020).

Os projetos que se utilizam do conceito de Internet das Coisas (IoT) têm a função de
controlar a temperatura do ambiente via sensores e atuadores de temperatura, presença e
umidade espalhados pelas edificações, captando informações e se comunicando com o sistema,
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para que essas medições aferidas gerenciem a temperatura dos aparelhos e circuitos de
lâmpadas, com isso, os equipamentos são acionados apenas quando necessário - quando há
pessoas no ambiente e desativados caso contrário, contribuindo assim para o melhor uso dos
recursos e economia de eletricidade.
Existem grandes desafios para a implantação desses projetos de IoT em Eficiência
Energética nas edificações. Mas alguns protocolos têm sido criados com o intuito de solucionar
essa falta de regras nas implantações de soluções em EE. A Organização de Avaliação de
Eficiência (Efficiency Valuation Organization - EVO), órgão sem fins lucrativos, é a
responsável pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP),
o documento é a principal referência em padronização de quantificação de projetos e
investimentos em Eficiência Energética. Segundo Leite (2010):
Como a economia obtida através dos projetos de eficiência energética não pode ser
diretamente medida, isso aumenta o desafio de torná-los competitivos. Assim,
investidores e financiadores devem diminuir sua percepção de risco se seu capital
estiver sendo aplicado em projetos cujos resultados são monitorados fazendo uso de
técnicas internacionalmente aceitas, como o PIMVP” (LEITE, 2010, p. 16).

A criação do Plano Nacional de Internet das Coisas, em junho de 2019, por meio do
Decreto n. 9.854/2019, pode gerar o estímulo do desenvolvimento nacional por meio da
promoção de tecnologias inteligentes, fomentando a competitividade das empresas brasileiras
desenvolvedoras de IoT, por meio da promoção de um ecossistema de inovação neste setor e a
busca de parcerias com os setores público e privado para a implementação de projetos em IoT
(BRASIL, 2019).
Após a apresentação da Prospecção Tecnológica, trataremos do Start_IoT, o software
gerido por um aplicativo, sua implantação, funcionamento e as percepções e validações desta
solução.
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4.3 – O software gerido por um aplicativo (o Start_IoT)
A análise da implantação do software gerido por um aplicativo – o Start_IoT, traz uma
análise energética realizada com medições nas salas de aula e uma projeção e viabilidade
qualitativa do software proposto, bem como os resultados de uma validação com entrevistas de
usuários e especialistas – analisando as expectativas e pontos de melhoria do software.

4.3.1 – Resultados das medições (Protótipo)
O Gráfico 11 traz uma análise do consumo de energia em kWh dos aparelhos de ar
condicionado e lâmpadas nas salas, e foi possível constatar que os aparelhos de ar condicionado
correspondem a cerca de 90% do consumo das salas medidas (em média), e o circuito de
lâmpadas representa em torno de 10% do total do consumo.
Gráfico 11. Levantamento do consumo por equipamento e/ou circuito (em %).

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

A análise das horas trabalhadas na primeira semana de medições é enfatizada no Gráfico
12 e demonstra que o consumo de energia fora dos padrões estabelecidos no quadro de horários
são consideráveis, e isso pode ser observado todos os dias da semana. Nas medições é possível
perceber que o tempo em que os aparelhos ficam ligados não condiz com a quantidade de horas
de aulas previstas para a sala.
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Gráfico 12. Comparativo horas trabalhadas (Média por dias da semana).

Média Alunos: 16. Dias Letivos: 5. Dados Externos (média): Temperatura – Mín. 22º Máx. 34º.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (Dados Medição SAGA 3000). Período: 25/11/19 a 29/11/19.

Ainda em relação ao Gráfico 12, na primeira terça-feira analisada, o uso dos aparelhos
de ar condicionado e lâmpadas foi quase o dobro do estabelecido (atingindo mais de 15 horas
– número bem superior às 08 horas padronizadas). Isso reforça que o acionamento manual e
sem um controle efetivo é um dos fatores para o uso não racional da energia elétrica.
Analisando-se o período de um mês, foram feitos comparativos acerca do número de
horas que os aparelhos de ar condicionado e lâmpadas foram acionados – conforme o Gráfico
13.
Gráfico 13. Média de funcionamento por dias da semana (em horas).

Média Alunos: 18. Dias Letivos: 24. Dados Externos (média): Temperatura – Mín. 23º Máx. 33º.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (Dados Medição SAGA 3000). Período: 23/11/19 a 23/12/19
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O Gráfico 13 mostra a média de horas por dia da semana no intervalo de um mês, e nos
permite visualizar a quantidade de horas sem a intervenção do Start_IoT (ou seja, com
acionamento manual e sem uma supervisão efetiva). Esse período compreendeu o final do
semestre, e se percebe um uso acima das 8 horas em todos os dias da semana.
A Tabela 07 traz o comparativo do consumo em kWh e horas trabalhadas, trazendo os
resultados de uma projeção do Start_IoT, calculando somente o uso da sala nos horários de
aulas.
Tabela 07. Comparativo consumo em kWh e horas trabalhadas (Medido x Projetado).
Total Medido

Descrição

Projeção Start_IoT

Economia Projetada

Total em

Total de

Total em

Total de

Diferença

Diferença

%

kWh

Horas

kWh

Horas

(kWh)

(Horas)

(kWh)

Total Ar
Condicionado

860

Total Lâmpadas

84

Total Sala de Aula

943

591
225

67
657

31%

269
192

17

33

286

20%
30%

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (Dados Medição SAGA 3000). Período: 23/11/19 a 23/12/19.

A tabela 07 mostra que o uso da sala foi de 225 horas, uma média de 9,4 horas por dia,
com a automação proposta (via Start_IoT), o uso projetado seria de 192 horas, uma redução de
33 horas. Já em relação ao consumo de energia, o total de kWh consumido nesse período de 1
mês (24 dias letivos), foi de 943 kWh, e com a ferramenta em uso o consumo seria de 657 kWh,
uma redução de 30% no consumo, comparando-se o processo manual e a automação proposta.
Os trabalhos anteriores publicados em projetos de EE em Institutos Federais de Ensino
trazem resultados médios aceitáveis aos apresentados pela pesquisa. Rocha et al. (2019) em seu
estudo realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, com o
desenvolvimento e implantação do Smart Place, sistema que realiza de forma automática,
mediante conceito de Internet das Coisas (IoT), o gerenciamento de aparelhos de condicionado
nas dependências da Instituição. No estudo os autores apresentam como resultado uma
economia de aproximadamente 33,84% no tempo total em que os aparelhos de ar condicionados
ficaram ligados, em comparação com o procedimento manual de acionamento. Os
equipamentos são acionados apenas com o movimento de pessoas no ambiente e desativados
caso contrário, com o intuito contribuir com o melhor uso dos recursos e economia de
eletricidade (ROCHA et al. 2019).
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A pesquisa de Moraes (2013) apresenta o emprego de um projeto de automação em
condicionadores de ar utilizados nas salas de aula da Faculdade de Engenharia (FAET), na
UFMT - Campus Cuiabá, com os resultados de uma simulação computacional obtidas com o
uso do software Energyplus. Além da constatação de um alto consumo fora do horário de
funcionamento das salas, foram propostas estratégias de automação do bloco, e os resultados
demonstram uma economia de 39,17% com o emprego de um sistema que permite o
acionamento e desligamento dos aparelhos somente nos horários padrões de aulas.
Após a análise do protótipo de automação de energia (o Start_IoT) com as medições
realizadas nas salas de aula, apresenta-se os resultados das entrevistas com os usuários e
especialistas.

4.3.2 – Resultados das entrevistas (Protótipo)
Os usuários responderam a um questionário, no intuito de levantar informações que
possam contribuir e trazer melhorias para o Start_IoT em seu desenvolvimento e implantação
– detalhes no Apêndice A, com a correção das sugestões que forem consideradas pertinentes.
A Quadro 04 traz um resumo dos temas e os questionamentos que foram feitos aos
usuários.
Quadro 04. Temas e questionamentos (Usuários).

Descrição

Questionamentos

>> Tema: Aparência visual do aplicativo.
Estilo de letra
Tamanho dos links
Cor das letras

1. Quanto à aparência do aplicativo (seu aspecto
visual).
a) O estilo de letra é adequado?
b) O tamanho dos links é adequado?
c) A cor das letras é adequada?

>> Tema: Usabilidade do aplicativo.
Facilidade de uso
Intuitivo
Erros no uso

2. Quanto à usabilidade do aplicativo (quanto ao
seu uso).
a) Você consegue fazer o uso da ferramenta, sem
um treinamento prévio?
b) O aplicativo é intuitivo e de fácil utilização?
c) Você percebeu algum erro em sua utilização
(“um bug”)?

>> Tema: Aspectos gerais do aplicativo.
Uso no dia-a-dia
Outros servidores utilizariam
Recomenda o uso

3. Quanto à prática do uso do aplicativo.
a) Você considera que o aplicativo facilitaria o
seu dia a dia na sala de aula?
b) Você acredita que outros profissionais que se
utilizam da sala de aula fariam o uso?
c) Você recomendaria o seu uso?

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.
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Em relação ao tema “Aparência visual do aplicativo” (que traz questões quanto ao estilo
de letra, tamanho dos links e as cores das letras), a maior parte dos usuários considerou o
aplicativo com uma aparência agradável, e com as cores e tamanho das letras adequadas. Já em
relação ao tamanho dos links, mesmo a maior parte a considerando adequada, 25% dos usuários
apontaram que os botões para acionar os aparelhos de ar podem ser maiores e mais destacados
na tela.
Já sobre o tema “Usabilidade do aplicativo” (relacionados a facilidade, intuitividade e
possíveis erros), a ferramenta foi considerada como adequada por 95% dos entrevistados, que
apontaram a ferramenta como de fácil utilização e intuitiva (não sendo necessário um
treinamento prévio para o seu uso), 12,5% apontaram a existência de alguns erros ao acionar o
botão para ligar um dos aparelhos de ar condicionado e a necessidade de reiniciar o aplicativo.
E quanto ao tema “Aspectos gerais do aplicativo”, que destaca nos questionamentos o
uso no dia-a-dia, se outros servidores utilizariam e recomendariam o seu uso, 100% dos
entrevistados consideram que a ferramenta auxiliaria o dia a dia de aulas (destacaram a
necessidade de não precisar ficar levando o controle remoto ou utilizando um pedaço de
madeira para ligar e desligar o ar condicionado - é comum em algumas salas esse tipo de
acionamento), também acreditam que fariam o uso e o recomendariam aos outros servidores do
Campus. Não houveram apontamentos negativos em relação a esse tema.
Após esses apontamentos, o aplicativo que gerencia o Start_IoT foi atualizado com
botões (links) mais destacados na tela e os erros que estavam ocorrendo ao acionar os aparelhos
também foram sanados.
Na validação dos especialistas (Apêndice B), com entrevistas de profissionais da área
de gestão administrativa, controle e automação e Eficiência Energética, são apresentados os
resultados divididos por temas.
No primeiro tema, os aspectos de funcionamento e visuais foram ressaltados, conforme
apresentado na Quadro 05.
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Quadro 05. Tema: Funcionamento e visual do aplicativo.
Questionamentos

Respostas

O aplicativo é intuitivo e de fácil

>> Ele é de fácil utilização, é simples e direto. O aspecto visual é

utilização?

envolvente e funcional. Quanto aos riscos de acessos não

Quanto aos aspectos visuais como
um todo, você o considera?

às

informações

específicas para usuários externos e respeita as normas
estabelecidas pela STI.

Quanto ao risco de acessos não
autorizados

autorizados, aparentemente é seguro, contempla permissões

do

sistema, você o considera?

>> Possui um layout de fácil acesso, que facilita o entendimento
e o uso do aplicativo. O visual é “limpo” e possui ícones em
conexão uns com os outros. Quanto ao risco de acessos, como é
restrito ao sistema de servidores da Instituição, creio que o risco
seja baixo.
>> É intuitivo, de fácil manuseio, e quando o utilizei, consegui
localizar os botões e as funcionalidades presentes. Quanto à
segurança e os acessos não autorizados, creio que como é através
de um aplicativo, corre-se o risco de um acionamento não
intencional das funções do aplicativo.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Em relação ao tema funcionamento e visual do aplicativo, 100% dos especialistas
destacaram as potencialidades da solução, tais como: a facilidade no uso, o visual “limpo”, a
segurança dos dados e nas informações dos operadores do software. Como sugestão de melhoria,
um especialista apontou o risco de um acionamento não intencional das funções do aplicativo
(por ser o seu celular pessoal), será proposta a implantação de um tempo de expiração por
inatividade do aplicativo para que essa situação seja minimizada.
Já sobre aos aspectos de gestão e controle, temos os resultados conforme Quadro 06.
Quadro 06. Tema: Gestão e Controle.
Questionamentos

Respostas

Você considera que o aplicativo
facilitaria o dia a dia do usuário?

>> O aplicativo ofereceria uma maior gestão e controle do

Você considera que os relatórios de
gestão do Start_IoT são importantes
para auxiliar em tomadas de
decisão?

mas ele precisa ser aperfeiçoado com os dados do consumo em

ambiente educacional. Os relatórios gerenciais são importantes,
kWh dentro do próprio sistema, para um completo entendimento
das características do consumo. Quanto à integração com os
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Quanto à integração da solução nos
diferentes
processos
e
departamentos (Gestão das salas,
Quadro de horários, dentre outros),
você o considera?

processos e outros departamentos, ele ficou dinâmico e pode-se
vislumbrar outras funcionalidades para o aplicativo, tais como:
reservar as salas pelo próprio aplicativo e saber o seu status de
uso.
>> Facilitaria para o usuário, pois o acesso via celular ele é mais
rápido, já que se não houvesse o aplicativo, o usuário teria que ter
acesso ao controle remoto. Os relatórios gerenciais são
importantes, principalmente pela questão das manutenções, que
podem ser programadas pra ser além de corretivas, preventivas.
A integração dos processos e departamentos podem ser feitas
pelo aplicativo, já que hoje essa gestão é feita em sistemas
diferentes, e isso possibilitaria ao usuário a visualização das salas
e horários disponíveis.
>> Com certeza iria facilitar o dia a dia do usuário, pela
praticidade de se utilizar com pelo celular, sem o uso de controles
remotos e/ou ajuda de terceiros. Sobre os relatórios gerenciais, a
medição do consumo em kWh precisa ser feito pelo próprio
software, pois a análise de horas trabalhadas precisa estar
interligada com outras variáveis (tensão, corrente, dentre outros).
Quanto à integração de processos e setores, creio que a
ferramenta possua potencial para essa finalidade.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

No tema Gestão e Controle, 100% dos especialistas apontaram que a solução proposta
facilitaria o uso no dia a dia nas salas de aula, mas em relação aos relatórios gerenciais gerados,
a falta dos dados das medição em kWh (hoje são feitas somente as medições em tempo real das
horas trabalhadas) foi apontada por 67% dos entrevistados como ponto de melhoria. Quanto à
integração entre os processos e departamentos para uma melhor gestão do local, os especialistas
se mostraram satisfeitos, e 34% dos entrevistados sugeriram funcionalidades para o aplicativo:
implementações como a reserva das salas pelo operador no próprio aplicativo e o status do uso
de cada sala em tempo real – na versão atual é possível saber apenas se ela está reservada ou
não. As sugestões serão analisadas para uma possível implementação.
Em relação aos aspectos gerais da solução, os resultados são apresentados no Quadro
07.

77

Quadro 07. Tema: Aspectos gerais da solução.
Questionamentos

Respostas

Você acredita que a solução de
automação proposta é capaz de
promover EE nas salas de aula? Se
sim, e de que maneira?

>> Tranquilamente, considerando que todos os equipamentos
estão caminhando para o uso dos Conceitos de IoT e Inteligência
Artificial. Sobre a contribuição do projeto para a EE da
Universidade, acredito que ele atenda aos objetivos. A ferramenta

Quanto à contribuição efetiva
alinhada aos objetivos estratégicos
da Adm. Pública de eficiência,
sustentabilidade e economicidade,
você o considera?

pode ser considerada simples, eficiente, escalável (podendo ser
ampliada) e tecnicamente replicável.
>> A automação pode proporcionar o uso correto dos ambientes,
diminuindo o desperdício, como os feitos através de sensores de
presença, e outras soluções. Para trabalhos futuros, creio que

A ferramenta nos aspectos gerais,
pode ser considerada?

mudanças no posicionamento dos aparelhos e nos hábitos de
consumo podem influenciar na EE. Ele está alinhado com o
Programa de Gestão de EE da Universidade, o alinhamento é
direto. A ferramenta pode ser considerada como boa, e atende às
necessidades da Instituição.
>> Quanto ao potencial de promover EE no uso das salas de aula,
com um maior controle do uso dos equipamentos, creio que a
ferramenta possa promover EE na salas. A solução apresentada
pode propiciar sustentabilidade e eficiência, já que ela é focada
no controle de gastos de energia e nos índices de EE. Do ponto
de vista de qualidade de vida, com a automação do ambiente,
gerando praticidade.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Quantos aos aspectos gerais do Start_IoT, 100% dos entrevistados destacaram que a
solução é importante para a promoção da Eficiência Energética nas salas de aula do Bloco,
ressaltando a automação e o controle do desperdício de energia elétrica. Já em relação ao
alinhamento com os objetivos estratégicos da Administração Pública (de eficiência,
economicidade), 100% responderam que o software é compatível com esses objetivos, sendo
destacado por um especialista o Programa de Gestão de EE da Universidade, lançado em 2019,
que tem como um dos seus focos a automação dos ambientes.
Após a ênfase nos resultados do protótipo do Start_IoT, destaca-se no próximo tópico o
Protocolo.
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4.4 – Protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula
O protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula apresenta os dados de simulações
de situações que ocorrem durante as aulas (portas e janelas abertas e entreabertas por longos
períodos de tempo, dentre outras), e como elas impactam no aumento do consumo de energia,
bem como as entrevistas com os usuários do Bloco, suas percepções e hábitos de uso.
Apresentam-se os resultados das entrevistas e medições que subsidiaram a elaboração
do Protocolo.

4.4.1 – Resultados das medições (Protocolo)
Foram feitas medições de energia (consumo em kWh e horas trabalhadas), com o intuito
de simular situações que ocorrem cotidianamente no ambiente das salas de aula do Bloco –
detalhes na Quadro 08.
Quadro 08. Simulações de situações em sala de aula.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

As salas estavam desocupadas em razão da pandemia do COVID-19 e as variáveis
puderam ser melhor controladas, as simulações ocorreram simultaneamente em duas salas de
aula. Os aparelhos foram higienizados e ajustados com o mesmo nível de carga de gás antes
dos testes começarem a ser realizados.
A Tabela 08 traz a análise da situação em que os dois aparelhos de ar condicionado das
salas de aula ficaram ligados no horário do almoço e na outra eles foram desligados – situação
1. Na situação 2, uma sala teve os dois aparelhos desligados, enquanto na outra apenas um dos
dois aparelhos foram desligados (Situação 2).
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Tabela 08. Simulações salas de aula (Situações 1 e 2).
% Diferença

Dados Protocolo EE
Sala

Descrição

2

Desligando no almoço

3

Aparelhos ligados no almoço

2

Desligando no almoço

3

Somente um dos aparelhos ligados

Situação

Consumo kWh

1

2,84%

2

16,76%

Consumo/Dia

º C (Interna)

Em horas

Em kWh

Média

08:30

54,60

23,42

10:30

56,20

23,46

08:20

53,70

23,76

08:20 e 10:20

44,70

23,68

Dados Externos (média): Temperatura – Mín. 24º Máx. 40º.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

A partir da análise da tabela 08, pode-se constatar que na situação 1 houve um gasto
2,84% menor na sala onde os aparelhos foram desligados (tendo a temperatura se mantendo
bem próxima em ambas as salas). Isso demonstra que o consumo de energia permanece
equivalente independente do desligamento ou não dos aparelhos de ar condicionado no horário
de almoço. Foram também realizadas medições de consumo com somente um dos dois
aparelhos ligados – situação 2, e o resultado demonstra uma redução de 16,76% em média no
consumo em relação à sala onde os aparelhos foram desligados no intervalo do almoço.
Os resultados da Tabela 09 também demonstram que, nas situações apresentadas, a
manutenção das portas das salas abertas ou entreabertas por longos períodos, aumentam o
consumo elétrico de maneira significativa.
Tabela 09. Simulações salas de aula (Situações 3 e 4).
Dados Protocolo EE
Sala
Descrição
2

Porta Aberta

3

Porta Fechada

2

Porta Entreaberta

3

Porta Fechada

% Diferença

Consumo/Dia
Em horas
Em kWh

º C (Interna)
Média

Situação

Consumo kWh

3

39,90%

09:50

64,36
38,63

23,14

4

29,50%

09:00

51,97
36,64

23,15

23,57

23,53

Dados Externos (média): Temperatura – Mín. 24º Máx. 40º.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

A tabela 09 também nos mostra que na situação 3, a porta totalmente aberta representou
um consumo 39,90% maior, em relação à sala com a porta totalmente fechada. Na situação 4,
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em que a porta estava entreaberta, o consumo superou os 29,50% em relação a sala com a porta
totalmente fechada.
A próxima análise, detalhada na Tabela 10, as situações apresentadas são relacionadas
às janelas. Na situação 5, onde as janelas foram mantidas totalmente abertas, o consumo foi
14,12% maior que na sala com as janelas totalmente fechadas. Na situação 6, em que as janelas
estavam entreabertas, o consumo foi 13,37% maior que na sala com as janelas totalmente
fechadas.
Tabela 10. Simulações salas de aula (Situações 5 e 6).
% Diferença

Dados Protocolo EE
Sala Descrição
2

Janelas abertas

3

Janelas fechadas

2

Janelas entreabertas

3

Janelas fechadas

Consumo/Dia

Situação

Consumo kWh

Em horas

5

14,12%

08:45

6

13,37%

º C (Interna)

Em kWh

Descrição

60,90

23,15

52,30

23,20

59,80

23,08

51,80

23,12

09:00

Dados Externos (média): Temperatura – Mín. 23º Máx. 42º. Umidade Relativa – Mín. 7 Máx. 26.
Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Pode-se constatar que medidas simples como fechamento das portas e janelas,
representam um uso mais racional da energia elétrica. As situações apresentadas são difíceis de
serem controladas no dia a dia das aulas, mas ações de conscientização e melhor uso da energia
elétrica podem ser implementadas a partir desses resultados.

4.4.2 – Resultados das entrevistas (Protocolo)
As entrevistas com perguntas abertas e fechadas foram desenvolvidas com o foco em
situações específicas, e divididos em temas ligados à realidade do entrevistado. O tema
“Eficiência Energética em prédios públicos” detalham as percepções dos usuários possuem
sobre a importância de ações efetivas, temos os relatos destacados na Quadro 09.
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Quadro 09. Tema: Eficiência Energética em prédios públicos.
Questionamentos

Respostas

Percepção da consciência do uso de

Destaques em negrito feitos pelo pesquisador.

fontes energéticas na sociedade
atual e sobre práticas de eficiência

>> Ainda há poucos projetos implantados nos prédios públicos,

energética, e sua percepção sobre o

creio que ainda não há uma prioridade na gestão pública para

uso em prédios públicos no Brasil.

esses investimentos.
>> As concessionárias têm alguns projetos para fontes de
energia, incentivo às classes da PROCEL, e elas tem que
informar, publicizar isso. Existem fontes mais renováveis e as
concessionárias (como a Energisa) precisam incentivar. Elas
possuem o dever de fazer isso. Até porque se ela não fizer, ela
não conseguirá atender os consumidores.
>> A energia solar já é realidade, e incentivadas. Os aparelhos
e lâmpadas de órgãos públicos têm sido trocadas por
componentes mais eficientes. Estudos nessa área. Creio que a
energia solar (eólica) deve ser mais incentivada na sociedade.
Energia limpa e renovável.
>> O esgotamento enérgico no país todo pode ser visto como
aumento do custo da mesma. Sendo assim a economia se torna
inevitável pois não é economicamente viável o desperdício.
Assim a consciência energética vem sendo desenvolvida na
sociedade e com novas práticas e novas possibilidades tal
consciência virá a se tornar maior para o bem da própria
sociedade.
>> A preocupação com utilização de fontes energéticas
renováveis cresce, a sociedade está sendo esclarecida com
relação à utilização de energia.
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>> Percebo que, em sua grande maioria, as pessoas não
costumam fazer uso consciente das fontes energéticas. O hábito
de apagar luzes, desligar aparelhos não utilizados nem sempre
é praticado.
>> Comparado com outros países mais desenvolvidos, tais
práticas são bem pequenas comparadas com o todo, mas vem
sendo aplicadas mesmo que em pequena escala.
>> Os prédios construídos recentemente já utilizam placas
solares na geração de energia elétrica.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Analisando os relatos dos usuários – enfatizado no Quadro 09, temos uma percepção
negativa em relação ao tema, já que todos destacaram que ainda veem poucas ações efetivas de
implementações de Eficiência Energética em prédios públicos. Os resultados corroboram com
a avaliação de Menkes (2004), que em seu estudo analisou projetos do Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) em órgãos públicos, constatando que as ações em
muitos casos são descoordenadas e pontuais, mas a autora enfatiza que, se implementadas, as
medidas técnicas e gerenciais de baixo custo em EE proporcionam a redução de consumo e de
demanda energética entre 15 a 20%, em média.
Já em relação ao tema “Eficiência Energética na UFMT”, as percepções dos usuários
são destacadas na Quadro 10.
Quadro 10. Tema: Eficiência Energética na UFMT.
Questionamentos

Respostas

Sua percepção quanto ao uso de

Destaques em negrito feitos pelo pesquisador.

práticas para busca de eficiência
energética na Universidade e a
participação das pessoas nas práticas

>> Esse tema ainda não é muito trabalhado. Creio que deva ter
mais importância.

de eficiência energética.
>> Não, talvez por falta de empenho e engajamento dos
gestores para implantação de projetos dessa natureza.
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>> No início do curso eu via mais (há uns 3/4 anos).
Campanhas de consumo consciente eram feitas. E isso
diminuiu ao longo dos anos.
>> Tenho auxiliado na instalação de alguns testes.
>> A falta de incentivos é um entrave para a utilização de
práticas energéticas sustentáveis.
>> Os técnicos passam conferindo se as luzes e ares forem
desligados. Há boa manutenção dos equipamentos elétricos e
hídricos também.
>> Atualmente no Campus Universitário de Várzea Grande
estão sendo realizadas várias tentativas de implementação de
tecnologias para o controle e uso consciente da energia
elétrica. A princípio no uso de lâmpadas e aparelhos de arcondicionado das salas de aula.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Os entrevistados destacaram que na UFMT – Campus Cuiabá, o tema ainda não é tratado
de maneira prioritária, mostrando que soluções de Eficiência Energética na Universidade
precisam ser melhor executadas, e se implementadas, devem ser melhor acompanhadas. O
Programa de Gestão de Energia Elétrica da UFMT possui o objetivo de sistematizar essas ações
dentro da Universidade.
Os usuários também foram questionados sobre situações vivenciadas no Bloco, o
desperdício de energia nas salas de aula, o uso da iluminação natural e o hábito de desligar os
aparelhos de ar e as lâmpadas ao verificar as salas de aula estão vazias.
Os resultados quanto à percepção do desperdício de energia estão detalhados no Gráfico
14.
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Gráfico 14. Percepções de situações de desperdício de energia nas salas de aula do Bloco.
Raramente
0%

Nunca
0%

Às vezes
29%

Sempre
71%

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Os resultados do Gráfico 14 demostram que os usuários percebem um desperdício
elevado, já que 71% responderam que sempre observam situações de gastos indevidos e 29%
às vezes. A percepção dos usuários contrasta com os dados da Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Conservação de Energia – ABESCO, o estudo afirma que o Brasil
desperdiçou entre os anos de 2014 a 2016, R$ 61,7 bilhões em energia elétrica, o que poderia
ser resolvido com incentivos governamentais à modernização industrial, automação dos
ambientes e à fabricação de produtos de consumo mais eficientes (ABESCO, 2015).
Já em relação ao desligamento dos equipamentos e lâmpadas, os resultados são
apresentados no Gráfico 15.
Gráfico 15. Desligar os aparelhos de ar e as lâmpadas ao verificar as salas de aula do
Bloco vazias.
Raramente
0%

Nunca
0%

Às vezes
14%

Sempre
86%

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

A partir dos resultados do Gráfico 15, é possível notar que há uma preocupação com o
uso consciente de energia elétrica entre os entrevistados – 86% responderam que sempre

85

desligam os equipamentos ao verificar que as salas estão vazias. Um dos grandes desafios para
o uso racional de energia elétrica no país é a conscientização de que todos são responsáveis
(OLIVEIRA, 2015).
Em relação ao uso da luz natural no Bloco, os resultados são apresentados no Gráfico
16.
Gráfico 16. Uso da luz natural nas salas de aula do Bloco.
Sempre
0%

Às vezes
29%

Nunca
43%

Raramente
28%

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Os resultados do Gráfico 16 apontam que a luz natural dificilmente é utilizada nas salas
de aula do Bloco (as respostas raramente e nunca totalizaram quase 71% do total). Estudos
comprovam que mais de 20% da energia consumida em edificações projetadas para ambientes
educacionais é usada para iluminação (HEYWOOD, 2015).

4.4.3 – Proposta protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula
Steinhardts (2006) apresenta a palavra protocolo como uma expressão grega formada
por dois elementos: proto e kollon. O termo proto significa “primeiro” e kollon, “colado”. É a
primeira folha, que se colava às outras. Por isso, era denominado “protocolo” do livro. O termo
protocolo significa, também, o conjunto de regras ou critérios cumpridos numa dada atividade
e as etapas a serem seguidas para alcançar determinado objetivo.
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O protocolo apresentado é focado em ambientes de sala de aula em Instituições Federais
de Ensino e possui o intuito de elevar o nível de eficientização energética dessas organizações,
além de:
 Propiciar um uso mais eficiente da energia elétrica nas salas de aula;
 Minimizar a incidência de funcionamento do consumo em horários sem um uso efetivo do
ambiente;
 Demonstrar que ações simples como a manutenção de portas e janelas fechadas podem ser
de grande importância para um uso mais racional do ambiente;
 Adoção de medidas e ações de conscientização dos usuários.
As etapas seguidas para a elaboração deste Protocolo são apresentadas na Figura 21.
Figura 21. As etapas para a elaboração do Protocolo.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

Os tópicos da Figura 21 são detalhados abaixo.
1) Diagnóstico Inicial – O Diagnóstico Inicial foi realizado com a (o):
- Análise dos projetos e plantas elétricas do local;
- Levantamento dos equipamentos que compõe a sala de aula (circuitos de lâmpadas, aparelhos
de ar condicionado, computadores, dentre outros equipamentos elétricos).
2) Medições e entrevistas – Para a etapa de medições e entrevistas foram feitas (os):
- Medições de consumo em kWh e horas de utilização;
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- Cálculos do desperdício e subutilização de uso do local;
- Observações do comportamento dos usuários quanto ao uso da energia elétrica (o mesmo foi
realizado através de observações diretas e entrevistas)
3) Consolidação dos resultados – Os dados foram consolidados integrando os resultados das
entrevistas com as medições de consumo de energia. Nessa etapa, foram priorizados os dados
que poderiam contribuir para o objetivo do Protocolo.
4) Elaboração do Protocolo – A elaboração do Protocolo levou em consideração as medições
de energia nas salas de aula e os resultados das entrevistas com os usuários, analisando-se os
aspectos relevantes para um consumo mais eficiente do uso da energia elétrica.
Após a descrição das etapas, o protocolo é apresentado na Figura 22 e os detalhes logo
a seguir.
Figura 22. Protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula.

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

1) Manutenção de metade da capacidade de refrigeração instaladas nos intervalos entre
as aulas – Os resultados demonstraram uma diferença de apenas 2,84% no uso entre as salas
onde os aparelhos foram todos desligados (tendo a temperatura se mantendo bem próxima em
ambas as salas) e na sala onde todos os aparelhos permaneceram ligados. O consumo de energia
em kWh ficou equivalente independente do desligamento ou não dos aparelhos de ar
condicionado no horário dos intervalos entre as aulas. Nas medições de consumo com apenas
metade da capacidade de refrigeração instalada durante o intervalo entre as aulas, o consumo
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apresentado foi 16,76% menor comparado à sala onde todos os aparelhos foram todos
desligados.
2) Portas e janelas fechadas – Em relação às portas e janelas, os resultados mostram que a
manutenção das portas das salas abertas representa um consumo 39,90% maior, com as portas
abertas ou entreabertas, 29,50% de diferença para a sala com a porta totalmente fechada. Já no
uso da sala com as janelas abertas ou entreabertas, o consumo foi 13,75% maior. Sugere-se a
instalação de molas aéreas (“batedores nas portas”), para que as portas possam ser fechadas
diante do fluxo dos usuários, além de campanhas para um uso consciente da energia elétrica.
3) Uso de uma ferramenta de automação – A implantação de ferramentas de automação e
controle (como o Start_IoT, apresentado nesta pesquisa), com a função de automatizar o
ambiente da sala de aula, trazendo comodidade ao usuário e minimizando o desperdício de
energia elétrica. Os estudos realizados em alguns Institutos Federais de Ensino (Tabela 11)
demonstraram uma expectativa de redução de até 39,17% no consumo com a automação de
aparelhos de ar condicionado e lâmpadas, além da possibilidade de uma maior praticidade no
uso do ambiente.
Tabela 11. Automação em salas de aula em Instituições Federais.
Referências

Economia

Moraes (2013)

Até 39,17%

Rocha et al. (2019)

Aproximadamente 33,84%

Projeção Start_IoT (Esta pesquisa)

Até 30%

Fonte: Elaborado pelo pesquisador.

4) Incentivo ao uso da luz natural – As medições de energia realizadas demonstraram que os
circutos de lâmpadas representam em torno de 10% do consumo de energia nas salas de aula
(consumo após a troca das lâmpadas para tecnologia LED) e 71% dos usuários responderam
nas entrevistas que nunca ou raramente a luz natural é utilizada. A iluminação natural utilizada
em detrimento à artificial, reduziriam os custos com energia elétrica em uma média de 20%
(HEYWOOD, 2015).
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5. CONCLUSÕES
A pesquisa apresentou o estudo de caso da gestão energética da Universidade Federal
de Mato Grosso – UFMT, e detalhou os resultados da implantação de um sistema de
gerenciamento de ambientes voltado para o controle automatizado de aparelhos de ar
condicionado e lâmpadas (o Start_IoT) e a evolução do protótipo proposto, no intuito de
contribuir para a diminuição do desperdício de energia elétrica.
A partir da análise das medições de energia elétrica realizadas, observou-se um alto
consumo fora dos padrões definidos no quadro de horários, demonstrando que o emprego de
um software que controle o uso dos condicionadores de ar e lâmpadas nos horários prédefinidos, justifica-se para o controle da energia elétrica e o uso racional dos equipamentos.
Quanto aos resultados proporcionados pela automação e controle das lâmpadas e
condicionadores de ar, constatou-se que, se eles fossem acionados somente nos horários
normais de aula, a economia seria em torno de até 30% (em um período de 30 dias corridos).
Em relação à Prospecção Tecnológica, os investimentos em patentes nesse tipo de
tecnologia se concentram entre Estados Unidos e a China – correspondendo a 60% do total
mundial. Isso é reflexo do duelo entre as duas maiores potências mundiais no avanço de novas
tecnologias nos últimos anos, com o desenvolvimento de novas ferramentas que buscam a
eficiência energética em vários setores da economia.
No Brasil, os trabalhos sobre eficiência energética em edificações, aliado à Internet das
Coisas e Automação, estão sendo realizados por parcerias entre universidades e grandes
empresas multinacionais. Nas publicações científicas são apresentados o uso de medidores de
energia inteligentes, equipamentos sendo controlados à distância, sistemas automatizados de
controle, além da priorização de fontes de energias renováveis. Em relação às patentes, o Brasil
não possui depósitos.
Conclui-se que o tema tem ganhado destaque com o aumento do interesse por essa
tecnologia, com 5.763 publicações científicas e 17 patentes nos últimos 10 anos. Esse aumento
no número de patenteamentos e estudos na área reflete uma tendência global das organizações
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de pesquisa, que se tornam cada vez menos centradas nas empresas individuais e mais baseadas
em redes e no mercado de conhecimento.
Como a Internet das Coisas ainda é um conceito recente - foi utilizada pela primeira vez
em 1999, isso possibilita o desenvolvimento de trabalhos futuros com um maior nível de
profundidade. Apesar dos baixos índices de inovação existentes no país em IoT, com a
publicação do Plano Nacional de Internet das Coisas, em 2019, por meio do Decreto n.
9.854/2019, há uma tendência para a criação no Brasil, de um ambiente mais favorável ao
desenvolvimento de equipamentos inteligentes, por meio da tecnologia IoT (BRASIL, 2019).
O protocolo apresentado mostrou que o uso da sala de aula pode ser mais eficiente com
ações simples, tais como um melhor monitoramento quanto ao fechamento de portas e janelas,
gestão dos aparelhos de ar condicionado nos intervalos e uso da luz natural, aliado à luz artificial.
A pesquisa contou com algumas limitações nas entrevistas e medições relacionados à
pandemia do COVID-19. As entrevistas foram feitas por meio de ferramentas virtuais,
prejudicando uma avaliação da reação dos entrevistados, para um melhor entendimento e
percepção de ideias. Também as medições a partir do mês de março/2020 não contou com a
presença de docentes e discentes nas salas de aula. As limitações foram minimizadas e para
trabalhos futuros esta pesquisa poderá ser complementada.
Com o intuito de atender aos objetivos do programa de Pós-Graduação PROFNIT
(Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação), que
estabelece como critério para a conclusão do curso o desenvolvimento de produtos que
promovam a melhoria em ambientes de inovação, o trabalho resultou em três produtos técnicotecnológicos, são eles: um artigo de prospecção tecnológica sobre o tema (Apêndice F), o
registro do software Start_IoT (Apêndice G) e um relatório técnico conclusivo demandado pela
Pró-Reitoria do Campus de Várzea Grande ao Grupo de Pesquisa IRIS (Apêndice H).
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5.1 – Sugestões para trabalhos futuros
Como sugestões para futuros trabalhos acerca do tema, a exemplo em Prospecção
Tecnológica, pode-se sugerir a realização de pesquisas em outras bases de dados de patentes e
publicações científicas, contribuindo para a ampliação do escopo de análise, o tema pode
também ser analisado por meio de um estudo bibliométrico.
Sobre a automação das salas, uma análise da implantação do software proposto em todas
as salas do Bloco Didático, mediante controle dos circuitos de lâmpadas e condicionadores de
ar, realizando as medições e analisando o custo benefício das medidas implementadas, pode ser
um bom caminho para futuras pesquisas.
Em relação ao protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula proposto de forma
incipiente nesta pesquisa, sugere-se a ampliação e o aperfeiçoamento do respectivo protocolo,
com um maior número de dados e períodos de análise, com a apresentação de novas soluções
de eficientização para salas de aula, e estudos comparativos com dados de outras Instituições
Federais de Ensino do país.
A pesquisa também pode ser ampliada para o uso em Blocos Didáticos que se utilizam
de horários diferentes, como os blocos que atuam em 3 turnos de aulas (12 horas) e em horários
flexíveis – como os compartilhados por diferentes Institutos e Faculdades.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO USUÁRIOS (PROTÓTIPO)
VALIDAÇÃO DO PROTÓTIPO

Este questionário tem como finalidade avaliar do protótipo baseado em Internet das Coisas.
Como se trata de um protótipo, este produto NÃO é 100% completo em seu conteúdo e
aplicações.
O intuito desse questionário é o de levantar informações que possam contribuir e trazer
melhorias em seu desenvolvimento e implantação, corrigindo as soluções que forem
consideradas pertinentes pelos interessados.

Pedimos o favor de que seja assinalada somente UMA ALTERNATIVA para cada tópico.

1. Quanto à aparência do aplicativo (seu aspecto visual).
a) O estilo de letra é adequado:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
b) O tamanho dos links é adequado:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
c) A cor das letras é adequada:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar

2. Quanto à usabilidade do aplicativo (quanto ao seu uso).
a) Você consegue fazer o uso da ferramenta, sem um treinamento prévio:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
b) O aplicativo é intuitivo e de fácil utilização:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
c) Você percebeu algum erro em sua utilização (“um bug”):
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
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3. Quanto à prática do uso do aplicativo.
a) Você considera que o aplicativo facilitaria o seu dia a dia na sala de aula:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
b) Você acredita que outros profissionais que se utilizam da sala de aula fariam o uso:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
c) Você recomendaria o seu uso:
( ) sim ( ) não ( ) prefiro não opinar
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APÊNDICE

B

–

QUESTIONÁRIO

ESPECIALISTAS

(PROTÓTIPO)
Data ___ / ___ / ___.

Prezado Sr.(a),

1 - IDENTIFICAÇÃO DOS ESPECIALISTAS
Código/ Pseudônimo:

Data de nascimento: ___ / ___ / ___.

Sexo: ( ) M ( ) F
Área de formação:
Tempo de formação:
Titulação: Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( )
Favor especificar a área: ____________________________

2 - QUESTIONÁRIO
Após a análise da ferramenta de automação denominada Start_IoT, qual a sua opinião
funcional, de gestão e automação sobre a mesma.
Em relação aos aspectos funcionais e visuais do aplicativo.
Questões

Ótimo

Bom Regular Ruim

2.1

O aplicativo é intuitivo e de fácil utilização?

( )

( )

( ) ( )

2.2

Quanto ao aspectos visuais como um todo, você o

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( ) ( )

considera?
2.3 Quanto ao risco de acessos não autorizados às informações
do sistema, você o considera?
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Observação facultativa sobre o tópico analisado:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Em relação aos aspectos de gestão.
Questões
2.4

Você considera que o aplicativo facilitaria o dia a dia do

Ótimo

Bom Regular Ruim

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( ) ( )

usuário?
2.5

Você considera que os relatórios de gestão do Start_IoT são
importantes para auxiliar em tomadas de decisão?

2.6

Quanto à integração da solução nos diferentes processos e
departamentos (Gestão das salas, Quadro de horários, dentre
outros), você o considera?

Observação facultativa sobre o tópico analisado:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Em relação à automação proposta.
Questões
2.7

Você acredita que a automação é capaz de promover EE nas

Ótimo

Bom

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Regular Ruim

salas de aula?
2.8

Quanto à contribuição efetiva alinhada aos objetivos
estratégicos da Universidade, você o considera?

2.9 A ferramenta nos aspectos gerais, pode ser considerada?
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Observação facultativa sobre o tópico analisado:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

OBSERVAÇÕES FINAIS
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – ENTREVISTA USUÁRIOS (PROTOCOLO)
PROTOCOLO EE

Prezado Sr.(a),
Esta pesquisa tem como objetivo constatar a percepção dos usuários do Bloco Didático II –
Campus Provisório de Várzea Grande. Os dados serão analisados para elaboração de um
diagnóstico de como o tema Eficiência Energética é percebido. Os nomes dos entrevistados
serão preservados.

1) Como percebe a consciência de economia de fontes energéticas na sociedade atual?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2) Sobre práticas de eficiência energética, você percebe sua utilização em prédios públicos no
Brasil? Explique sua resposta.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3) No Campus da Universidade onde atua, você percebe o uso de práticas para busca de
eficiência energética? Explique sua resposta;
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4) Como você percebe a participação das pessoas nas práticas de eficiência energética?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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5) Você já observou situações de desperdício de energia nas salas de aula do Bloco?
( ) sempre ( ) às vezes ( ) raramente ( ) nunca

6) Você já presenciou o uso da iluminação natural nas salas de aula do Bloco?
( ) sempre ( ) às vezes ( ) raramente ( ) nunca

7) Você costuma desligar os aparelhos de ar e as lâmpadas ao verificar as salas de aula do Bloco
vazias?
( ) sempre ( ) às vezes ( ) raramente ( ) nunca
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APÊNDICE D – OBSERVAÇÕES DIRETAS (PROTOCOLO)
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APÊNDICE E – PROTÓTIPO APLICATIVO (TELAS)
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APÊNDICE F – PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO 1
Artigo de prospecção tecnológica sobre o tema.
Submissão Revista.

Apresentação oral no ProspeCT&I – IV Congresso Internacional do
PROFNIT.
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APÊNDICE G – PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO 2
Registro do software concedido pelo INPI – Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
RESUMO
O software se insere em um projeto desenvolvido pelo grupo de inovação do Faculdade
de Engenharia, o IRIS (Group for Innovation on Real Information System, na sigla em inglês),
que envolve técnicos administrativos e professores dos cursos de Engenharia de Controle e
Automação e Engenharia de Computação da FAENG – Faculdade de Engenharia, Campus de
Várzea Grande. Denominado Start_IoT – ele é gerido por um aplicativo para celulares, e
consiste em um projeto-piloto de eficiência energética de automação das lâmpadas e
condicionadores de ar, em que se utiliza do conceito de Internet das Coisas (Internet of Things
– IoT).

INTRODUÇÃO
O Start_IoT se utiliza do conceito de Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). O
software tem a função de:
- Controlar a temperatura do ambiente, através do responsável cadastrado previamente
no quadro de horários das aulas;
- Relatórios gerenciais detalhando o uso das salas, os responsáveis, os horários de
utilização e toda a programação semanal de aulas.
- Sensores e atuadores de temperatura, presença e umidade estão espalhados pela sala
de aula, captando informações e se comunicando com o sistema;
- Realização de medições do consumo em kWh e horas trabalhadas dos equipamentos e
circuitos de lâmpadas.
O software teve sua concepção em 13/02/2020 e as linguagens de programação
utilizadas foram a TypeScript e a Linguagem C. O Registro de Programa de Computador foi
concedido pelo INPI em 08/12/2020.
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Como justificativa para seu desenvolvimento, o Start_IoT atende em âmbito federal o
Plano Nacional de Eficiência Energética (PNE), que definiu como meta uma redução de 10%
no consumo final de energia elétrica para o ano de 2030, o PNE dedica um tópico para ações
de EE voltadas aos ambientes educacionais, com o intuito de estimular uma mudança cultural,
por meio da aplicação dos conceitos de Política Ambiental, Eficiência Energética,
Responsabilidade Social e Sustentabilidade, a promoção, a difusão e a utilização de tecnologias,
práticas e técnicas de elevado rendimento energético, potencializando os resultados atuais de
economia de energia com programas educacionais.
No âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, o Plano de Logística Sustentável
da instituição, em seu Plano de Ação, estabeleceu como meta a redução do consumo de energia
elétrica (com iluminação, condicionamento de ar, bombeamento de água), entre os anos de 2019
e 2023, também em 10%, tendo como uma das ações a incorporação de tecnologias de
automação para o controle do funcionamento de condicionadores de ar.

EVIDÊNCIA DO PRODUTO
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APÊNDICE H – PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO 3
Relatório técnico conclusivo (tipo: relatório gerencial)

RESUMO
Este relatório descreve um dos produtos gerados como complemento à dissertação de
mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia para a Inovação – Ponto Focal Cuiabá.
O relatório responde à solicitação por escrito feita pela Pró-Reitoria do Campus de
Várzea Grande ao IRIS (Group for Innovation on Real Information System, na sigla em inglês),
grupo de pesquisa que envolve técnicos administrativos e professores dos cursos de Engenharia
de Controle e Automação e Engenharia de Computação da FAENG – Faculdade de Engenharia,
Campus de Várzea Grande.
Os principais tópicos da solicitação estão listados abaixo:
- Diagnóstico inicial do consumo de energia e da gestão da Eficiência Energética no
Bloco Didático II – utilizado para ministração das aulas do Campus de Várzea Grande;
- Estudo para viabilidade de uso da ferramenta de automação desenvolvida pelo grupo
de Pesquisa IRIS;
- Estudo para implantação de um protocolo para uso das salas de aula.

INTRODUÇÃO
O relatório conclusivo, é do tipo gerencial e apresenta a proposta de implantação de um
software gerido por um aplicativo para o controle e automação das lâmpadas e aparelhos de ar
condicionado, o Start_IoT, baseado no conceito de Internet da Coisas (IoT) - dispositivos e
equipamentos do mundo físico integrados via internet. Os resultados, obtidos mediante
medições em salas de aula, demostraram que o desperdício de energia elétrica e uso indevido
do ambiente é considerável, e a pesquisa trouxe os benefícios resultantes de uma intervenção
automática em detrimento ao controle manual de acionamento dos equipamentos (com as
percepções e opiniões dos usuários).
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O protocolo de uso da energia elétrica em salas de aula apresenta os dados de simulações
de situações que ocorrem durante as aulas (portas e janelas abertas e entreabertas por longos
períodos de tempo, dentre outras), e como elas impactam no aumento do consumo de energia,
bem como as entrevistas com os usuários do Bloco, suas percepções e hábitos de uso.

EVIDÊNCIA DO PRODUTO

