
PESQUISA I Por Inaldo Criston 

universalização do serviço 
de energia elétrica, patro
cinada pelo programa Luz 

Para Todos, do governo federal, e 
a ascensão social de boa parte da 
população brasileira, que passou 
a comprar mais eletrodomésticos, 
têm contribuído para pressionar 
a demanda residencial por ener
gia. Com o aumento do consumo 
médio por residência, as empresas 
concessionárias são obrigadas a 
investir em programas de eficiên
cia energética, a fim de estimular o 
uso racional e evitar desperdícios. 
Mas, para tanto, precisam conhe
cer os hábitos de consumo de seus 
usuários, o que é feito por meio da 
chamada Pesquisa de Hábitos e 
Posse (PPH). A novidade que está 
surgindo na área é a possibilida
de de se fazer uma avaliação mais 
precisa, com o uso de um sistema 
capaz de mapear o consumo real 
de uma casa e de cada um de seus 
aparelhos elétricos. 

Desenvolvido pelo Centro Téc
nico e Científico da PUC-Rio (CTC-
PUC-Rio), o sistema consiste em 
um medidor e tomada "inteligen
tes", que fazem verificações a cada 
15 minutos. As informações arma
zenadas em uma memória são des
carregadas em um notebook e con
solidadas para comparação com 

os dados apurados pela pesquisa. 
O objetivo é criar coeficientes de 
ajustes da curva de carga de consu
mo, diz o professor Reinaldo Castro 
Souza, que coordena um estudo 
com o uso desse sistema nas áreas 
de atuação da Ampla, no Rio de Ja
neiro, e da Coelce, no Ceará, ambas 
pertencentes à Endesa Brasil. 

Por exigência da Agência Na
cional de Energia Elétrica (Aneel), 
as concessionárias são obrigadas 
a apresentar a pesquisa antes da 
revisão tarifária. Trata-se de uma 
pesquisa de campo, que apura 
a curva de carga de consumo de 
energia com base na declaração 
do usuário. No levantamento, são 
mapeados os eletrodomésticos e 
lâmpadas existentes na residência, 
suas marcas, modelo, potência e 
tempo de uso de cada um deles. No 
estudo coordenado pelo professor 
Reinaldo, uma equipe da PUC-Rio 
visita a residência dos usuários, 
para orientar sobre o projeto. Uma 
vez autorizada a pesquisa, os medi
dores e tomadas "inteligentes" são 
instalados para coletar as informa
ções durante uma semana, permi
tindo a elaboração de uma carga 
de curva precisa e o ajuste dos re
sultados extraídos da pesquisa. 

Uma das vantagens, segundo 
ele, é que, de posse de uma estatís

tica real, as concessionárias podem 
fazer o gerenciamento pelo lado 
da demanda, ou seja, orientar os 
usuários sobre o consumo racional 
de energia, de forma a baratear a 
conta no fim do mês. "As conces
sionárias querem saber quem são 
os usuários e como consomem a 
energia", afirma. Os dados também 
servem de parâmetro para o plane
jamento da eficiência energética. 

Na área de atuação da Ampla, 
que soma 2,7 milhões de consu
midores em 66 municípios flu
minenses, a PPH foi concluída e o 
estudo com o uso dos sistemas da 
CTC-PUC-Rio está em andamento 
em 120 residências das cidades de 
Niterói e São Gonçalo. A expectati
va é de que seja concluído até o fim 
do ano, afirma Victor Santos, res
ponsável pela área de inovação da 
companhia. "Nas próximas ações 
de eficiência energética poderemos 
ter resultados melhores", acredita. 

Em 2011, a Ampla investiu 
R$ 30 milhões em programas de 
eficiência energética e em 2012 
pretende aplicar R$ 20 milhões. 
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Um das ações é o Comunidade 
Eficiente, que prevê a troca de refri
geradores ineficientes ou em pés
simo estado de conservação por 
modelos novos, com selo Procel 
de Eficiência. A meta é economizar 
14.425 MWh/ano. Os consumido
res podem obter uma redução de 
consumo de 30%, em média. 

Na área da Coelce, a pesquisa 
com o sistema da CTC-PUC começa 
a partir de junho em2,1 mil residên
cias do Ceará. Segundo José Nunes 
Almeida, diretor institucional de 
comunicação e recursos humanos, 
pouco mais da metade (55%) dos 
2,37 milhões de usuários da classe re
sidencial atendidos pela companhia 
é de baixa renda. Outro dado impor
tante é que o acesso a geladeira, que 
puxa o consumo de energia elétrica, 
cresceu nessa faixa da população. 
"Em 2005, algumas regiões tinham 
70% de lares com geladeira. Hoje, o 
índice gira em torno de 99%." 

O programa Luz Para Todos am
pliou o universo de cearenses com 
acesso a energia elétrica. Embora 
tenha um consumo médio mensal 

equivalente à metade dos demais, 
esse público contribuiu para o cres
cimento da taxa média de consumo 
do estado na classe residencial, para 
115 kWh/ano, igualando-se à do 
Nordeste, que até dois anos atrás era 
superior. As projeções de crescimen
to até o mês de maio eram de 11 %. 

O programa do governo federal 
incluiu na rede de energia elétrica 
14,4 milhões de moradores rurais 
de todo o país, com investimentos 
que chegam a R$ 20 bilhões. Novas 
metas foram estabelecidas até 2014, 
contemplando as pessoas beneficia
das pelo Plano Brasil Sem Miséria e 
Programa Territórios da Cidadania, 
estabelecidos em antigos quilom
bos, áreas indígenas, assentamen
tos de reforma agrária, em regiões 
afetadas pela construção de usinas 
hidrelétricas e localizadas em área 
de elevado impacto tarifário. 

Com isso, o consumo de energia 
elétrica tende a aumentar, assim 
como os investimentos em linhas 
e redes de transmissão. A Rede 
Energia, grupo controlador de 11 
empresas responsáveis pelo forne

cimento de energia elétrica para 4,7 
milhões de unidades consumidoras 
em sete estados, já dimensionou 
o impacto das novas metas do Luz 
Para Todos em sua área de atuação. 
Estão programados investimentos 
da ordem de R$ 1,61 bilhão para 
atender 143 mil unidades consumi
doras em dois anos, com a constru
ção de mais 77,4 mil quilômetros de 
rede de distribuição. 

Segundo Álvaro Bressan, respon
sável pelo Luz Para Todos na Rede 
Energia, até dezembro de 2011, o 
grupo ligou quase 558 mil unidades 
consumidoras, atingindo 94% da 
meta do governo (que foi ampliada 
de 396 mil para 596 mil ligações). 
Os investimentos somaram R$ 3,54 
bilhões. Porém, considerando o de
sempenho por empresas, somente 
duas delas, a Enersul e a Rede Sul, 
fizeram todas as ligações. As demais 
tiveram os contratos prorrogados e 
terão que cumprir os compromissos 
estabelecidos até o fim do ano: no 
Pará (Celpa), faltam 20.041 ligações; 
no Mato Grosso (Cemat), 2.001; e 
em Tocantins (Celtins), 16.373. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 60-61, jun. 2012.




