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RESUMO 

Na busca por eficiência energética nas residências, destacam-se duas 
estratégias importantes: a introdução de novas tecnologias e a mudança de hábitos 
de consumo, incentivadas por programas e políticas de conservação e uso racional 
de energia. Diante desse cenário, esta dissertação pretende identificar a relação 
entre consumo de energia e os hábitos finais de uso das famílias pesquisadas, por 
meio de um método de eficiência energética baseado em projetos educacionais já 
existentes no Brasil. A metodologia desenvolvida leva em consideração a faixa etária 
das crianças, instituindo uma concepção interacionista de aprendizagem, defendida 
por Levi Vygotsky, pensador da pedagogia contemporânea, que defendia que as 
relações sociais tinham um papel preponderante ao desenvolvimento intelectual. A 
metodologia considera, também, o Protocolo Internacional de Medição e Verificação 
do Desempenho Energético PIMVP - EVO (2007), o Método Z-Score Modificado 
para a identificação de outliers compilados no software Matlab® (MATrix 
LABoratory), bem como possibilita observar se a relação entre as atividades 
pedagógicas desenvolvidas e os hábitos e atitudes incorporados pelos alunos estão 
sendo refletidos na redução do valor das faturas de energia elétrica, em seus 
domicílios residenciais. Do mesmo modo, considera “ajustes”, ou eventos físicos 
identificáveis, tais como as diferentes médias de temperatura do ano, a inclusão de 
ocupantes no espaço e aumento da utilização de equipamentos elétricos no sistema. 
A metodologia desenvolvida foi aplicada em uma instituição privada de educação 
infantil, em Curitiba - PR, com crianças em idade pré escolar, na faixa etária de 
quatro e cinco anos de idade. A coleta de dados se deu por meio de um questionário 
de Posses e Hábitos de Consumo das famílias pesquisadas incluindo número de 
moradores residentes no domicílio, renda, eletrodomésticos, luminárias dispostas 
nos cômodos, bem como, o histórico do consumo da fatura mensal de energia 
decorrente de 12 meses, aplicado em duas fases: antes e após a aplicação da 
metodologia, em um intervalo de três meses. A avaliação dos dados obtidos 
demonstra que a estratégia foi eficiente, tendo impactos positivos na diminuição do 
consumo das residências, uma vez que a economia de energia economizada 
durante o período de estudo foi de 4%, incluindo um fator de correção da 
temperatura, uma vez que 2013 configurou-se com temperaturas mais baixas que as 
relacionadas ao ano anterior. Já para o grupo de controle, o qual não teve a 
metodologia educacional aplicada, os dados sugerem um aumento de consumo de 
energia mensal, o qual chegou a 47%, demonstrando a necessidade de se 
incorporar a metodologia deste trabalho no currículo escolar voltados ao consumo 
sustentável, buscando disseminar informações de combate ao desperdício de 
energia, bem como capacitar multiplicadores nas concessionárias de energia 
elétrica, que por sua vez treinam professores dentro do mesmo processo 
metodológico.  
 

Palavras-chave: Educação infantil. Projetos educacionais. Eficiência energética. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Seeking energy efficiency at residence, there are two important highlight strategies: 
the introduction of new technologies and consumer habits changing, encouraged by 
conservation and rational use of energy programs and policies. Given this scenario, 
this work aims to identify the relationship between energy consumption and end-
usage habits of households surveyed, by means of a method based on energy 
efficiency in existing educational projects in Brazil. The methodology takes into 
account the age of children, establishing an interactionist conception of learning 
advocated by Levi Vygotsky, thinker of contemporary pedagogy, which argued that 
social relations had a leading role in intellectual development. The methodology also 
considers the IPMVP-International Performance Measurement and Verification 
Protocol – EVO-Efficiency Valuation Organization (2007), the Z-Score modified 
method for identifying outliers compiled in Matlab® (MATrix LABoratory), and it 
observe allows the relationship between developed educational activities and habits 
and attitudes are being reflected by the students on reducing the electricity bills in 
their residential homes. Similarly, considers ‘adjustments’ or identifiable physical 
events, such as different temperature averages of the year, the occupants inclusion 
in space and increased use of electric equipment in the system. The methodology 
was applied in a private early childhood institution located in Curitiba city, state of 
Paraná, with age group four and five years old. The data aquisition was done by 
possessions and consumption habits questions for each family researched including 
household members, salary, household appliances, lamps arranged in rooms, as well 
as the consumption of energy due monthly bill 12 months, applied in two phases: 
before and after methodology applied in an interval of three months. The data 
evaluation obtained shows that the strategy was effective, having a positive impact 
on decreasing households consumption, since the economy of energy saved during 
the study period was 4%, including a correction temperature factor, since 2013 is set 
at a lower temperature than those related to the year before. As for the control group, 
which not have the educational methodology applied, the data suggest a 
consumption increase per monthly energy consumption 47%, demonstrating the 
necessity to incorporate the methodology of this study in the school curriculum aimed 
at sustainable consumption, in order to disseminate information to combat energy 
waste, as well to capacitate multipliers at electric utilities and them to be able to 
training teachers in the same methodological process. 
 
Keywords: Children education. Educational projects. Energy efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

As últimas décadas revelam uma mudança de condutas que se reflete tanto 

nas políticas públicas quanto no grau de consciência e de exigências da população. 

No campo das ciências e das políticas públicas, a importância do meio ambiente 

para a humanidade e a necessidade de um desenvolvimento mais sustentável são 

considerados marcos deste período.  

O objetivo de toda política energética é contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. De todas as opções de políticas energéticas, a inserção 

de fontes de energia renováveis e a adoção de ações de Eficiência Energética são 

os instrumentos mais alinhados aos critérios do desenvolvimento sustentável 

(OECD, 2000). 

As crescentes exigências legais relacionadas aos impactos ambientais têm 

levado governos, instituições não governamentais, empresas e a sociedade a 

modificarem suas práticas, sejam em seus processos ou na aquisição de produtos 

mais eficientes e que visem amenizar custos operacionais e por consequência no 

produto final.  

Do mesmo modo, o setor energético, possuindo um papel importante nas 

políticas mundiais de energia e de meio ambiente, em especial naquelas 

relacionadas às mudanças climáticas, tem obtido destaque tanto pelos efeitos 

negativos ao meio ambiente e às populações – especialmente devido aos projetos 

de grande porte – quanto pelo desperdício ou ineficiência de sua produção 

incorporada ao setor.  

Bodach e Hamhaber (2010), em um estudo de caso realizado no Brasil, 

destacam que apesar de algumas iniciativas que deram início na década de 1980 e 

1990, políticas consistentes de Eficiência Energética foram constituídas somente 

após a crise de energia em 2001. 

 Recentemente o conceito de Smart Grid ou redes elétricas inteligentes foi 

incorporado ao nosso vocabulário, sinalizando fatores positivos ao uso da energia. 

Nessa nova concepção de rede elétrica, o consumidor não terá apenas o papel 

“passivo”, mas também a opção de gerar energia elétrica para uso próprio ou vendê-

la às concessionárias, gerenciado por um sistema. Por meio de um princípio 
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avançado de medição, será possível visualizar a energia elétrica gasta 

anteriormente e em tempo real. Do mesmo modo, em caso de compra de energia 

elétrica, o consumidor/cliente terá a opção de escolher entre pagar antes ou depois, 

semelhante ao sistema utilizado em telefones pré e pós-pago.  

 Mas para que a rede elétrica inteligente chegue ao consumidor brasileiro 

alguns desafios tecnológicos e regulatórios necessitam ser rompidos, pois ainda 

existe uma distância muito grande entre as concessionárias e o usuário final. A 

principal limitação é o desconhecimento dessa tecnologia pelos consumidores, em 

todos os níveis (industriais, comerciais e residenciais), porque não é suficiente 

apenas normalizar e trocar os medidores tradicionais pelos inteligentes sem que o 

usuário saiba para que o mesmo serve. O consumidor tem seu potencial de uso 

limitado e precisa conhecer a tecnologia para usufruir ao máximo possível dela, usá-

la para gerenciar o consumo da energia, aliando a eficiência energética aos 

benefícios consequentes ao meio ambiente. É preciso criar políticas públicas para 

mostrar ao consumidor quais serão os benefícios dessa tecnologia. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Para Ripper (2003) a energia elétrica é o serviço público mais universalizado: 

em 2002, 96,7% dos domicílios tinham iluminação elétrica. 

O consumo da energia elétrica no setor residencial apresenta grande variação 

e conhecer as diferenças da sua utilização é fundamental para garantir um melhor 

aproveitamento dessa energia. 

Diante desse cenário, parece ser interessante identificar a relação entre 

consumo de energia e os hábitos finais de uso de famílias pesquisadas. 

Considera-se que o tema da dissertação é de grande importância e interesse 

para atualizar os dados sobre a forma como este segmento do setor residencial 

utiliza a energia elétrica. 

Outro aspecto de suma importância é destacado pela inserção de projetos 

educacionais que promovam a mudança de hábitos de consumo, uma vez que não é 

apenas a redução do investimento financeiro que está sendo discutido, mas 

questões culturais, sociais, de consumo consciente, entre outros, os quais estão 

entrelaçados com a temática abordada. 
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Acredita-se que todas essas investigações relatadas podem ser de grande 

valia, tanto para a aquisição de produtos mais eficientes, quanto para à mudança de 

hábitos de consumo voltados ao consumo consciente. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral 

Este trabalho pretende avaliar os ganhos energéticos obtidos com 

metodologia educacional de eficiência energética a ser desenvolvida para crianças 

do Ensino Infantil (com quatro e cinco anos de idade), buscando incentivá-las, e a 

seus familiares, na adoção da cultura do uso racional e da conservação da energia, 

bem como do uso de equipamentos mais eficientes. A metodologia educacional será 

elaborada à luz das políticas públicas e legislação vigente, além de contemplar os 

princípios de educação e preservação ambiental.  

1.3.2 Objetivos específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Desenvolver uma metodologia educacional para os alunos da 

Educação Infantil, adequando técnicas de Medição e Verificação de 

Performance (M&V) de projetos de Eficiência Energética, preconizadas 

pelo Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance 

(PIMVP); 

• Desenvolver plano de aplicação da metodologia em uma instituição de 

ensino privada (estudo de caso); 

• Avaliar o consumo de energia nas residências dos alunos, antes e logo 

após a aplicação da metodologia, por meio do histórico de consumo de 

energia (kWh); 

• Desenvolver um método de cálculo para o consumo evitado obtidos 

com a aplicação da metodologia educacional, considerando seleção do 

período de avaliação das medições de consumo, efeitos interativos 

com outros sistemas, tratamento dos dados e ajustes do consumo 

antes e depois da aplicação da medida de Eficiência Energética; 
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• Avaliar a adoção das práticas no público-alvo novamente (análise 

distanciada), após alguns meses da aplicação da metodologia, 

buscando avaliar a retenção da cultura de Eficiência Energética; e 

• Calcular todos os ganhos energéticos obtidos com a aplicação da 

metodologia e avaliar os resultados encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONSUMO CONSCIENTE – DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

 

No Brasil, os fatores que incentivam o país a estabelecer programas de 

Eficiência Energética, de acordo com Menkes (2004), ainda são, principalmente, de 

ordem econômica (diminuição de custos) e energética (garantia no suprimento de 

energia elétrica). Não há, ainda, uma ampla conscientização de que uma das formas 

mais efetivas para minimizar danos ambientais é a institucionalização de programas 

de Eficiência Energética, enquanto instrumento dessa política, o qual exige a 

intervenção do poder público e, por outro lado, a participação social.  

Ressalta-se que a abertura das atividades de Eficiência Energética no Brasil 

consolidou-se com a criação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO, no ano de 1984, por meio do debate sobre a temática com 

consumidores de produtos energeticamente mais eficientes.  

Neste cenário, em 1985, emergiu o Programa Nacional de Conservação de 

Energia Elétrica – PROCEL, criado pelos Ministérios de Minas e Energia e da 

Indústria e Comércio, e gerido por uma Secretaria Executiva subordinada à 

Eletrobrás, cuja missão é “promover a Eficiência Energética, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população e eficiência dos bens e serviços, 

reduzindo os impactos ambientais”.  

Destaca-se que as indústrias de eletrodomésticos fazem parte do setor 

eletroeletrônico brasileiro, que produzem geladeiras, fogões e freezers, aparelhos de 

imagem e som como televisores e equipamentos de áudio e vídeo em geral. Do 

mesmo modo participam também as indústrias que integram as chamadas TICs 

(Tecnologias da informação e comunicação) que agregam a produção de notebooks, 

netbooks, desktops, tablets, smartphones e celulares de diferentes tipos. 

Para ganhar mercado e tornar-se competitiva, além da inovação tecnológica, 

a indústria neste segmento, procura a todo o momento desenvolver produtos de alta 

eficiência energética, baixo consumo e que não impliquem na extração de bens e 

recursos naturais ou na criação de passivos ambientais, surgindo aqui um papel 

importante preconizado pelo PROCEL.  
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De acordo com o Greenpeace (2007) somente com medidas de eficiência 

energética, seria possível reduzir cerca de 20% do consumo de energia elétrica no 

Brasil, além de diminuir as emissões de CO2 em 10%, uma importante contribuição 

para a diminuição do efeito estufa. 

O PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), ao 

implantar o Selo Procel, em 1993, deu um salto qualitativo a inovações importantes 

como na produção de eletrodomésticos e itens de consumo popular. Com essa 

iniciativa, de modo progressivo, as empresas passaram a realizar estudos e 

pesquisas que levassem a produção de eletrodomésticos de alta eficiência 

energética.  

O Selo caracteriza-se por ser um produto concedido anualmente aos 

equipamentos que apresentam os melhores índices de eficiência energética, 

normalmente caracterizados pela faixa “A” da Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia - ENCE. Esta tem a missão de informar a eficiência energética de alguns 

produtos segundo padrões brasileiros e/ou internacionais específicos, e verificar se a 

medição dessa eficiência está sendo feita pelo fabricante de forma contínua e 

segundo parâmetros e valores de ensaios de aferição e controle pré-estabelecidos. 

Em 2010 o Selo Procel foi concedido a 3.778 modelos de equipamentos, os 

quais estavam distribuídos em 31 categorias de produtos e envolviam 206 

fabricantes. Estimativas oficiais destacam que essas ações resultaram em uma 

economia de 6.131 milhões de kWh, sendo que um terço foi decorrente de 

geladeiras e freezers. 

De acordo com os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem, 

pesquisados pela Associação Brasileira da Industria Elétrica e Eletrônica (ABINEE, 

2012) a geladeira produzida hoje no país consome 60% menos energia que o 

modelo fabricado há 10 anos. Redução expressiva também no caso de freezers, 

condicionadores de ar, computadores e motores elétricos. Diante do expressivo 

impacto, várias concessionárias que atuam na distribuição de energia, substituem 

gratuitamente as geladeiras antigas de seus clientes por produtos de alta eficácia 

energética.  

Cabe ressaltar que a adesão ao Selo pelos fabricantes é de caráter 

voluntário e ainda o PROCEL estabelece metas de conservação de energia que são 

levadas em conta no planejamento do setor elétrico como: a redução de perdas 
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técnicas das concessionárias, a racionalização do uso da energia elétrica e o 

aumento da eficiência energética em aparelhos elétricos. 

 
FIGURA 1 - SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ECONOMIA DE ENERGIA E ETIQUETA 

NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

FONTE: ELETROBRAS, PROCEL (2007) 

 

Na pesquisa realizada pelo PROCEL (2007), entrevistando mais de 10 mil 

consumidores em relação ao conhecimento do programa de certificação por meio do 

Selo, mais da metade (53,2%) respondeu não conhecer o Selo PROCEL, conforme 

mostra a Figura 2. 

 

 
FIGURA 2 - CONHECIMENTO DO SELO PROCEL NO BRASIL E REGIÕES  

FONTE: ELETROBRAS, PROCEL (2007). 
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2.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PRÁTICA DOCENTE 

Diante da temática abordada e sua relação com metodologia educacional faz-

se necessário compreender o desenvolvimento infantil, o qual se caracteriza como 

público alvo da pesquisa em questão. 

Lev Seminovitch Vygotsky (1896-1934), influente defensor da concepção 

interacionista de aprendizagem entende o desenvolvimento psicológico infantil 

sendo estruturado a partir das relações sociais que são estabelecidas entre a 

criança e seu mundo exterior. Essas relações são construídas dentro de um 

contexto social e histórico, tendo a cultura um papel de extrema importância, uma 

vez que esta fornece ao indivíduo sistemas simbólicos que representam a realidade. 

Deste modo, o desenvolvimento psicológico infantil não pode ser visto como um 

processo abstrato, descontextualizado ou universal, pois é construído dentro de 

certa ordem e com uma interpretação pessoal do mundo real.  

Para esse autor, a construção do pensamento e da subjetividade da criança é 

mediada por sistemas simbólicos (signos) e pelo emprego de instrumentos 

elaborados no decorrer da história humana, dentro de um determinado contexto 

social. Nesse sistema simbólico, a linguagem ocupa um papel central, pois é por 

meio dela que o indivíduo consegue abstrair e generalizar o pensamento, além é 

claro, de possibilitar a interação entre os indivíduos.  

De acordo com Oliveira (2002, p. 129), “A aquisição de um sistema lingüístico 

dá forma ao pensamento e reorganiza as funções psicológicas da criança, sua 

atenção, memória e imaginação”. A apropriação da linguagem pela criança ocorre 

assim, de maneira gradual, na interação adulto-criança e até mesmo na relação 

criança-criança, uma vez que os signos não são criados ou descobertos pelo sujeito 

individualmente.   

Segundo Craidy e Kaercher (2001) para Vygotsky, a utilização da linguagem 

como instrumento de pensamento supõe um processo de internalização. A criança 

passa a utilizar primeiro a fala socializada, por meio da qual se comunica. Somente 

mais tarde passará a utilizá-la como função social, isto é, como instrumento de 

pensamento.  

Vygotsky cria um conceito para explicitar o valor da experiência social no 

desenvolvimento cognitivo e classificou-o em dois níveis, o real e o potencial ou 

proximal. O nível de desenvolvimento real refere-se às coisas que a criança já 
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consegue fazer sozinha, sem o auxílio de outra pessoa. Já o nível de 

desenvolvimento potencial refere-se à capacidade que a criança tem de 

desempenhar tarefas, porém, com a ajuda de outra pessoa. A distância entre o nível 

de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial foi chamada por 

Vygotsky de zona de desenvolvimento proximal. 

Para esta etapa do desenvolvimento infantil, Vygotsky ressalta a importância 

do brinquedo e da brincadeira de faz de conta, 

 

[...] quando a criança coloca várias cadeiras uma atrás da outra dizendo 
tratar-se de um trem, percebe-se que ela já é capaz de simbolizar, pois as 
cadeiras enfileiradas representam uma realidade ausente, ajudando a 
criança a separar objeto de significado (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 
30). 

 

Tem-se assim, nas brincadeiras de faz de conta e imitação, uma reconstrução 

individual para a criança daquilo que observa em outras pessoas, pois ao brincar, a 

criança acaba elaborando hipóteses para a resolução de seus problemas, buscando 

alternativas para transformar a realidade, além de contribuir para sua socialização.  

Desse modo, a criança não é um “vir a ser”, ela “é” de fato, no tempo e 

espaço em que está inserida. Nesta concepção uma criança pode brincar de médico 

sem que seja filho de um. Entretanto, o “brincar de médico” em nossa cultura é 

diferente do brincar de médico de uma cultura indígena, que tem no Pajé o papel de 

especialista nesta área do conhecimento.    

Aparece, dessa forma, o papel da instituição escolar enquanto ambiente que 

favorece e contribui para essa socialização. De acordo com Palácios (1995), a 

escola, juntamente com a família, forma a instituição social de maior relevância na 

vida da criança, pois além de interferir na transmissão do saber científico organizado 

culturalmente, também acaba por influir em todos os aspectos relacionados ao 

processo de socialização.  

Quando chega à escola, a criança traz consigo vivências familiares, sendo 

estas de fundamental importância para o processo de aprendizagem. Tais vivências 

contribuem com a contextualização e a problematização do que será apresentado 

para a criança, uma vez que, na Educação Infantil, o processo de aprendizagem 

geralmente ocorre quando se problematiza o conhecimento para o aluno, isto é, 

quando se coloca para a criança uma questão básica que provoque um processo de 

mudança.  
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 Dentro do ambiente escolar, cabe ao professor a tarefa de proporcionar ao 

aluno essa problematização, exercendo a função de mediador das construções de 

aprendizagem, sendo o conhecimento construído e reconstruído continuamente. 

Assim, além de exercer suas habilidades de mediador das construções de 

aprendizagem da criança, o professor também atua como comunicador, colaborador 

e co-autor do processo de aprendizagem do aluno.  

Para Hoffmann (2006, p. 28), é imprescindível ao educador, “[...] criar 

contextos de aprendizagem que permitam às crianças, qualquer que seja o seu 

nível, quaisquer que sejam suas estruturas intelectuais, evoluir na construção de 

suas hipóteses, do seu conhecimento”. 

Assim, a mediação torna-se fundamental no processo de aprendizagem do 

aluno, uma vez que, por meio dela o educador terá, entre outras, a possibilidade de 

refletir sobre ações do cotidiano da criança, sobre suas necessidades e 

pensamentos, ou seja, 

 

[...] um professor investigador da história e das conquistas de cada criança 
e promovedor de um ambiente de confiança, onde cada um dos seus 
passos, avanços e dificuldades são observados, valorizados e repercutem 
em ações educativas desencadeadoras de novos conhecimentos. 
(HOFFMANN, p. 28, 2006). 

 

Neste contexto, acompanhar a criança em seu processo de desenvolvimento 

requer do professor um olhar teórico-crítico sobre o contexto sociocultural e sobre as 

manifestações decorrentes do caráter evolutivo do pensamento dessa criança, 

buscando respeitá-la sempre em sua individualidade.  

Sabendo que a construção do conhecimento da criança se dá em um 

processo contínuo, a ação mediadora do educador deve resultar sempre em um 

trabalho pedagógico que valorize as experiências de vida de cada criança, suas 

vivências culturais, raciais, religiosas, etc., sendo estes elementos constitutivos do 

espaço institucional.  

Portanto o desenvolvimento pleno da criança dependerá da interação que 

ela terá com pessoas de diferentes culturas, construindo assim o desenvolvimento 

de suas funções intelectuais, isto quer dizer, que um sujeito é diferenciado do outro, 

mas formado nesta relação. 

Recentemente a Educação Infantil foi apoiada legalmente por vários 

documentos como: a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, a Constituição Brasileira de 
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1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as Diretrizes Curriculares de 2001; 

isto significa que a criança deve ser atendida pelas políticas públicas sendo 

respeitado o seu direito à educação. Entende-se que a Educação Infantil é o termo 

utilizado para enfatizar as instituições que atendem à criança na faixa etária entre 0 

a 5 anos. 

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até (5) cinco anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. (LDB, art. 29) 

 

Nesse sentido, destaca-se que a Educação Infantil tem suas próprias 

necessidades, objetivos e conteúdos, tendo um cotidiano diferente dos demais 

níveis de ensino e uma normatização específica bastante ampla. 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) orientam as 

aprendizagens a serem promovidas com as crianças. Neste documento, são 

detalhados aspectos importantes acerca do trabalho educativo, os quais destacam-

se para esta pesquisa como fatores importantes a serem considerados:  

• o protagonismo da criança como centro do planejamento curricular;  

• a necessidade de assegurar o respeito, a valorização, a participação, 

o diálogo e a escuta cotidiana das famílias;  

• o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades na 

pequena infância;  

• a explicitação das interações e das brincadeiras como norteadoras 

das práticas pedagógicas, garantindo experiências sensoriais, 

expressivas, corporais, éticas e estéticas; interação, cuidado, 

preservação e conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade 

da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos 

naturais;  

• a continuidade dos processos de aprendizagens por meio da criação 

de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição 

vividos pela criança (casa/instituição de educação infantil, interior da 

instituição, Pré-escola/Ensino Fundamental).  

 

Nesse contexto, na Educação Infantil deve-se privilegiar o trabalho com as 

áreas do conhecimento como: Linguagem Oral e Escrita; Matemática; Identidade e 
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Autonomia; Natureza e Sociedade; Movimento; Artes Visuais e Música. Nesta estão 

contempladas proposições que visam à construção das diferentes linguagens, 

propiciando o “conhecimento de mundo”. 

 

 

2.3 PROJETOS EDUCACIONAIS 

 

As mudanças em nosso clima e a aceleração da degradação das fontes de 

recursos naturais trouxeram à tona o conceito de sustentabilidade, o qual nos 

remete ao repensar de ações coletivas e individuais, em que cada ser humano 

passa a ter responsabilidades com “a salvação do nosso planeta”. 

Nunca antes se ouviu falar tanto em sustentabilidade quanto nos dias atuais. 

Mas como desenvolver esse conceito na prática?  

A expressão “desenvolvimento sustentável” é estabelecida por um 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações, ou 

seja, que não esgota recursos. Para BARUAH e MEGURO (2009) o conceito de 

Sustentabilidade é quase sempre seguido pela tríplice: preservação ambiental, 

responsabilidade social e rentabilidade econômica. Entretanto, para estes autores, a 

análise do custo benefício tradicional com um horizonte a curto prazo não capturaria 

benefícios econômicos. Por outro lado, existem também ganhos do ponto de vista 

ambiental, de competitividade e qualidade industrial e outros interesses para a 

sociedade em geral. 

Entretanto, cabe ressaltar que não é possível estabelecer um 

desenvolvimento sustentável sem que recursos deixem de ser utilizados. Nesse 

sentido, uma cultura de sustentabilidade pode contribuir para que as ações 

sustentáveis deixem de ser isoladas e sazonais e passem a fazer parte do cotidiano 

das pessoas. Integra-se neste conceito o papel da escola, concebendo a educação 

como ferramenta imprescindível para a mudança.  

BOFF (1999, p. 137) destaca que  

Sustentável é a sociedade ou o planeta que produz o suficiente para si e para os 
seres dos ecossistemas onde ela se situa; que toma da natureza somente o que ela 
pode repor; que mostra um sentido de solidariedade generacional, ao preservar 
para as sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão. Na prática, 



26 

a sociedade deve mostrar-se capaz de assumir novos hábitos e de projetar um tipo 
de desenvolvimento que cultive o cuidado com os equilíbrios ecológicos e funcione 
dentro dos limites impostos pela natureza. 
Não significa voltar ao passado, mas oferecer um novo enfoque para o futuro 
comum. Não se trata simplesmente de não consumir, mas de consumir 
responsavelmente. 

 

Diante desse cenário, outra iniciativa do PROCEL, além do programa de 

etiquetagem para promover a eficientização da produção e do consumo de energia 

elétrica e reduzir o desperdício de energia no país é o PROCEL Educação que visa 

promover o tema Eficiência Energética nos diversos níveis de ensino, por meio da 

integração com instituições de diferentes setores.  

Sob esse enfoque, o projeto definido pelo PROCEL nas Escolas tem como 

pressuposto o fato de que a Eficiência Energética pode ser alcançada pela melhor 

utilização da energia, com o uso de tecnologias eficientes e também por meio da 

mudança de comportamento dos consumidores, centrando-se não apenas nos 

prejuízos dessa má utilização da energia, culminando em desperdício, como 

também na limitação desse recurso, tanto para os indivíduos como para a 

sociedade. 

Cabe ressaltar que este programa vincula o tema energia ao meio ambiente, 

caracterizando a importância da conexão destas duas temáticas, buscando que a 

educação priorize a diminuição do desperdício de energia/meio ambiente. 

O projeto é composto por cadernos didáticos específicos para os vários 

segmentos de ensino da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio) e é aplicada por meio de metodologia própria de capacitação denominada “A 

Natureza da Paisagem - Energia - Recursos da Vida”, bem como acompanhamento 

das ações e avaliação. 

A metodologia adotada pelo programa PROCEL Educação está pautada na 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental organizada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – 

UNESCO, orgão das Organização da Nações Unidas – ONU, na cidade de Tbilisi 

(1977), na Geórgia, e nas Diretrizes da Legislação Brasileira, do Ministério da 

Educação e o Ministério do Meio Ambiente. Seu material pedagógico é composto de 

livros, folders, álbum seriado, video e jogo educativo, sendo destinado às escolas e 

sem nenhum custo para as instituições. 
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O material propõe que os conteúdos de ensino tenham uma perspectiva de 

“Interdisciplinaridade”. Nesta concepção o homem e a natureza fazem parte de um 

todo, o ambiente é de “totalidade”, exige múltiplas abordagens para sua 

compreensão. Assim os fatos não devem ser apresentados isoladamente, é 

necessário que o conjunto de segmentos participativos se manifeste. Para cada 

disciplina pode-se apresentar um universo de sugestões. 

Visando regulamentar e propor metas, bem como organizar e orientar as 

políticas públicas para conseguir maior integração e eficácia das instituições e ações 

de Eficiência Energética no Brasil, o Ministério de Minas e Energia aprovou o Plano 

Nacional de Eficiência Energética – PNEf (MME, 2011), tendo como principal meta 

economizar 106,6 mil GWh num período de 20 anos. Isto representa, 

aproximadamente, uma economia que corresponde a ¼ do consumo total do país 

em 2011 que foi de 430,1 mil GWh.  

Adicionalmente, destaca-se no PNEf o capítulo destinado à Eficiência 

Energética na educação e a criação de um selo para “Escola Sustentável” nos 

mesmos moldes do selo PROCEL.  

A Lei nº 9.991, promulgada em julho de 2000, regulamentou a obrigatoriedade 

de investimentos de um percentual mínimo da receita operacional líquida das 

concessionárias distribuidoras ou permissionárias de energia elétrica em programas 

de Eficiência Energética (PEE), regulamentos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL. O objetivo destes programas é “demonstrar à sociedade a 

importância e a viabilidade econômica de ações de combate ao desperdício de 

energia elétrica e de melhoria da Eficiência Energética de equipamentos, processos 

e usos finais de energia”, com ações que visem estimular o desenvolvimento de 

novas tecnologias e a criação de hábitos racionais de uso da energia elétrica.  

É importante destacar que dentre as diversas tipologias de projetos que 

podem ser realizados com os recursos do PEE/ANEEL estão os educacionais e, em 

particular, aqueles dirigidos à formação de uma cultura em conservação e uso 

racional de energia no público escolar. Na avaliação dos resultados de seus projetos 

educacionais de Eficiência Energética, a ANEEL procura medir os seguintes 

aspectos:  

• duração dos benefícios; 

• impactos sociais; 

• contribuição para mudança de hábito; 
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• contribuição para transformação de mercado; 

• benefícios ao meio ambiente; 

• obtenção de informações confiáveis para planejamento e gestão; 

• abrangência do projeto (quantidade de pessoas beneficiadas); e 

• número de alunos, duração das aulas e avaliação do aprendizado. 

Consequentemente, a observância dos aspectos didático-pedagógicos nos 

projetos educacionais de Eficiência Energética se mostra indispensável, servindo a 

um contexto interdisciplinar que envolve os corpos docente e discente.  

 

2.4 LEVANTAMENTO DE DADOS VIA PESQUISA DE POSSES E HÁBITOS 

Segundo Ferreira (1995, p. 315) a palavra método significa “caminho pelo 

qual se chega a um certo resultado, processo ou técnica de ensino, modo de 

proceder, um meio”. Assim, a metodologia refere-se a práticas e técnicas usadas 

para reunir, processar, manipular e interpretar informações que podem ser utilizadas 

para testar ideias e teorias sobre a vida social, mediante ao uso de instrumentos 

adequados como a busca de fontes de informação e estudo. 

Visando alcançar esses objetivos, alguns autores recomendam que a 

pesquisa deva ter uma abordagem qualitativa, pensando na subjetividade e nos 

significados de cada ação, e não apenas em números quantitativos. Deve também 

envolver diferentes análises acerca do tema proposto, entre elas a pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo, estudo de caso exploratório, a coleta de dados, a 

observação, questionário, entrevista informal e pesquisa documental.  

O questionário consiste em uma técnica de investigação composta por um 

número de questões apresentadas por escrito a pessoas que tem por objetivo 

propiciar determinado conhecimento ao pesquisador. O questionário diferencia-se da 

entrevista, pois nesta última, as perguntas e respostas são feitas oralmente. 

Por considerar que a teoria não explica a realidade, bem como uma pesquisa 

somente com a observação pode nos levar a aspectos subjetivos, constituídos de 

valores próprios de cada observador, faz-se necessário também o uso do 

instrumento escrito, sem que este possa se constituir apenas em um instrumento 

numérico, mas conforme destaca Minayo (1994) possibilitando abranger a totalidade 

do problema em suas múltiplas dimensões. 

As questões que compõem um questionário podem ser de dois tipos: 
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a) Qualitativas: as amostras são de natureza exploratória, não possuem 

representatividade estatística e nem permitem estimativas populacionais. A 

aplicação do instrumento de coleta de dados se dá por meio de grupos de foco, ou 

entrevistas individuais. 

b) Quantitativas: são em sua essência um processo de medição, por isso 

segue critérios matemáticos bastante rígidos onde as amostras possuem 

representatividade estatística e permitem que sejam feitas estimativas 

populacionais. Dentre as pesquisas quantitativas, destacam-se as do tipo “Tracking” 

(onde a amostra pode variar) e as do tipo “painel” (onde a amostra é a mesma). 

A pesquisa de posses e hábitos do uso de aparelhos elétricos, ou PPH como 

é conhecida, é uma pesquisa quantitativa do tipo “tracking” onde é aplicado um 

formulário de auditoria energética de posses e hábitos em residências e comércio.  

Esta pesquisa de marketing inclui a identificação, a coleta, a análise, a 

disseminação e uso de informações, em que cada fase desse processo é 

importante. 

De acordo com Pinho (2013) a pesquisa de Posses e Hábitos de Consumo 

refere-se a uma análise de mercado que permite inferir sobre quantidade e 

proporções populacionais de interesse por meio de amostras finitas representativas 

destas populações. 

A primeira pesquisa de campo, quantitativa, denominada “Pesquisa de Posse 

de Eletrodomésticos e Hábitos de Uso – PPH”, aplicada na classe residencial, em 

esfera nacional, teve a coordenação da Eletrobrás, por meio do PROCEL, e foi 

realizada em 1988. Esta pesquisa inicialmente foi realizada em 291 municípios, em 

23 estados brasileiros e no Distrito Federal, contemplando todas as regiões do país 

e contou com o apoio de 27 concessionárias locais. 

Entre os anos de 1997 e 1998, o PROCEL, em parceria com a PUC-Rio, e 

sob coordenação da Eletrobrás, desenvolveu uma metodologia aplicada aos 

consumidores residenciais e comerciais atendidos em baixa tensão para apurar as 

posses de equipamentos e hábitos de uso dos mesmos. Este trabalho foi realizado 

em 15 estados brasileiros e no Distrito Federal, com a colaboração de 20 

concessionárias de energia elétrica. 

Desde então, esta metodologia vem sendo aplicada para acompanhamento e 

monitoração das posses e hábitos do uso destes equipamentos elétricos. Nos anos 

de 2004 a 2006 a pesquisa foi ampliada, abrangendo os segmentos de consumo 
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residencial, comercial/industrial (baixa tensão), comercial/industrial (alta tensão) e 

poderes públicos (alta tensão). Assim, foram contemplados 17 estados e o Distrito 

Federal, com a participação de 21 concessionárias de energia elétrica.  

Em uma Pesquisa de Posses e Hábitos (PPH) realizada por uma 

concessionária de energia durante a pesquisa de campo é importante a identificação 

do consumo do aparelho. Dessa forma, o pesquisador coleta o número de dias no 

mês e os horários em que cada aparelho fica ligado, e juntamente com a informação 

da potência estima-se o consumo horário diário e mensal do cliente (PINHO, 2013). 

Assim, a partir das informações levantadas com a pesquisa, pode-se, por 

exemplo, descobrir a participação de cada aparelho eletrodoméstico no consumo 

residencial.  

Enquanto produto imediato, uma PPH fornece informações da posse, marca, 

modelo e principalmente potência dos aparelhos elétricos, além dos hábitos de uso 

dos mesmos, pois durante a pesquisa, o entrevistador coleta diretamente no campo 

o valor da potência do aparelho. Porém, quando não é possível identificar estas 

informações o pesquisador coleta os dados dos aparelhos, por exemplo, geladeira 

de uma (1) porta, com mais de cinco anos de uso, capacidade de 180 litros e 

posteriormente é feito um levantamento com base em tabelas do 

INMETRO/PROCEL para adequar a potência do aparelho em questão. 

Após processar estas informações torna-se possível também se obter o perfil 

da curva de carga do consumidor (ou de um grupo de consumidores), com base nas 

declarações feitas nas pesquisas de posses e hábitos mencionadas, referente ao 

ano base. 

A PPH permite o conhecimento da posse, por meio do levantamento da 

potência instalada na unidade consumidora. Por outro lado, permite também uma 

estimativa da curva de carga do cliente. Entretanto, ao analisar a curva, há de se 

tomar um certo cuidado, pois a mesma é gerada pela declaração do entrevistado, o 

que a torna pouco precisa. Para tentar corrigir esta imprecisão, orienta-se fazer a 

medição do consumo de energia do mesmo cliente pesquisado com o uso de 

aparelho específico num período próximo ao da coleta de dados, com pelo menos 

nove dias seguidos de medição eletrônica. 

De acordo com o relatório residencial realizado pelo Procel (2007) em relação 

às curvas de carga, considerando um número de consumidores hipotéticos da 

classe residencial situado na região Sul, o consumo diário de energia elétrica desses 
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consumidores, as frações dos equipamentos possuídos, bem como os hábitos de 

uso, que foram distribuídos ao longo de um dia típico, conforme declaração obtida 

por amostragem na pesquisa, poderia ser relacionado à figura 3. 

 

 

FIGURA 3 - CURVA DE CARGA DIÁRIA MÉDIA NA REGIÃO SUL 

FONTE: ELETROBRAS, PROCEL (2007). 

 

Ressalta-se que o custo da eletricidade é influenciado pela demanda e pelo 

tempo de uso. O perfil da demanda elétrica demonstra a taxa de uso de energia ao 

longo do tempo. Trata-se de uma ferramenta gerencial importante para a descrição 

da fatura de energia.  

 

2.4.1 Equipamentos 

 

A partir das informações levantadas com a pesquisa de hábitos, pode-se, por 

exemplo, descobrir a participação de cada aparelho eletrodoméstico no consumo 

residencial, conforme apresentado na figura 4: 
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FIGURA 4 - PARTICIPAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS NO CONSUMO RESIDENCIAL NO 

BRASIL EM 2005. 

FONTE: ELETROBRAS, PROCEL (2007). 

 

 Embora a temática do uso racional e eficiente de energia tenha se tornado 

uma preocupação atual, muitos projetos ainda desconhecem aspectos simples e de 

baixo custo relacionados, principalmente com a técnica de iluminação utilizada. Por 

vezes, a substituição de um sistema de iluminação já existente implica em elevados 

custos. 

De acordo com ZISSIS (2008) atualmente existem cerca de 30 bilhões de 

lâmpadas elétricas no planeta, as quais consomem anualmente mais de 1.651 TWh, 

ou seja, o equivalente a 19% da produção total mundial de eletricidade. As lâmpadas 

com dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia luminosa, 

conhecidas como modelos de descarga são os mais utilizados e apesar desta 

tecnologia ser bem conhecida, o autor destaca que o rendimento luminoso e a 

qualidade de luz ainda não atingiram seus limites. 

Do mesmo modo, a produção de energia elétrica para satisfazer às 

necessidades de iluminação provoca inevitavelmente a poluição do meio ambiente, 

estimando um cálculo de 1700 milhões de toneladas métricas de CO2, o que 

contribui para o efeito estufa. Além disso as lâmpadas contêm materiais raros e 

tóxicos (Hg, Cd, terras raras, entre outras), radioativos (Th, 98Kr) e seus reatores 

eletromagnéticos contém chumbo. Com exceção das incandescentes, a maioria das 
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lâmpadas contém mercúrio. Consequentemente, no fim da vida útil esses materiais 

podem ser despejados na natureza.  

Destaca-se que a indústria e o mercado de lâmpadas são específicos e a 

atividade concentra-se em três fabricantes internacionais: Philips Lighting, General 

Electric Lighting e Siemens-Osram. Juntas, essas companhias somam US$12 

bilhões de negócios, formando um oligopólio.   

Com relação aos países em desenvolvimento, a iluminação representa hoje a 

maior parte de seu consumo elétrico, sendo a classe residencial a predominante, o 

que dificulta a imposição de um tipo de lâmpada (com exceção de alguns países de 

regime autoritário como Cuba, onde as lâmpadas incandescentes não são mais 

importadas), já que é difícil para a economia desses países manter em longo prazo 

medidas desse porte (ZISSIS, 2008). 

As lâmpadas denominadas de incandescentes tem o menor preço em relação 

à fluorescente compacta, entretanto as fluorescentes diferem-se das incandescentes 

por possuírem maior vida útil e menor consumo de energia elétrica. As fluorescentes 

tubulares possuem alta eficiência e longa durabilidade. 

As dicróicas possuem refletor de alumínio, o qual tem a função de bloquear a 

luz, impedindo que a luz possa ir para parte de trás. Indicado para locais com forro 

de gesso limitado, pois o calor vai somente para baixo.  

A redução do consumo de energia elétrica na iluminação passa também pela 

utilização de LEDs (Díodos emissores de luz). No entanto, a utilização desta 

tecnologia nas escolas e nas residências ainda não é viável, devido ao elevado 

custo inicial dos LEDs. Por outro lado, a qualidade da luz emitida por LEDs de luz 

branca é também um impedimento para uma utilização mais ampliada no setor 

doméstico. Segundo os fabricantes, atualmente ainda não são atingidos níveis de 

eficiência satisfatórios para que se possam substituir as fontes de luz tradicionais 

pelos LEDs quando se pretende atingir uma luz branca de qualidade (conforme 

normatização específica), associada a um controle de temperatura eficaz e a uma 

manutenção de fluxo aceitável ao longo de toda a vida da lâmpada. 

Devido às características atuais dos LEDS, as soluções que se encontram 

disponíveis nas superfícies comerciais são orientadas para aplicações decorativas, 

zonas de passagem ou iluminação de presença e não para substituição total de 

iluminação funcional em escolas e residências. 
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2.5 PROTOCOLO INTERNACIONAL DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE 

PERFORMANCE 

 

Sob a perspectiva de que “não se pode gerenciar o que não se mede”, os 

projetos de Eficiência Energética procuram seguir a metodologia de Medição e 

Verificação (M&V) apregoada no Protocolo Internacional de Medição e Verificação 

de Performance (PIMVP), EVO (2007). A própria ANEEL somente reconhece os 

ganhos de Eficiência Energética, incluindo os projetos educacionais voltados para 

Eficiência Energética, quando o PIMVP é aplicado.  

De acordo com o PIMVP, a energia economizada (MWh) no ano e a redução 

de demanda no horário de ponta (kW) são os principais indicadores quantitativos 

para projetos de Eficiência Energética. As economias de energia ou reduções de 

demanda são determinadas por comparação dos usos medidos de energia ou 

demanda antes e após a implementação de um programa de economia de energia, 

em que: Economias de energia = Uso da energia consumo-base – Uso da energia 

pós-retrofit ± Ajustes. O termo “Ajustes” desta equação procede de eventos físicos 

identificáveis, tanto rotineiramente, como devido às mudanças climáticas; como 

exemplo, pode-se citar a inclusão de ocupantes no espaço ou aumento da utilização 

de equipamentos elétricos no sistema. 

Ainda de acordo com o Protocolo, o consumo de energia evitado não pode 

ser medido diretamente, sendo o mesmo determinado pela comparação do consumo 

medido antes e depois da implementação de um programa ou Medida de Eficiência 

Energética (MEE), em que se estabelecem ajustes adequados às alterações nas 

condições. A Figura 5 mostra o gráfico de um histórico de consumo de energia e o 

momento da aplicação da MEE.  
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FIGURA 5 - MODELO DE UM PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

EVITADO 

FONTE: O autor, adaptado de EVO (2007) 

 

Um erro comum é calcular a economia de energia evitada com sendo a 

diferença entre o consumo no período de reporte e o consumo de referência. No 

caso de haver ajustes no período, é necessário primeiramente estimar o consumo 

caso a MEE não tivesse sido empregada. Neste caso, o consumo evitado deve ser a 

diferença entre o consumo de referência ajustado, no período de reporte, e o 

consumo antes da aplicação da MEE. 

Nesse enfoque, uma metodologia consistente de M&V deve almejar objetivos 

básicos, como: 

• fornecer, aos envolvidos, um conjunto de termos comuns para debater 

questões-chave de projetos de medição e estabelecer métodos que podem 

ser utilizados, garantindo a sua viabilidade; 

• definir técnicas para determinar as economias da instalação, de uma 

tecnologia em particular e/ou determinado sistema; 

• ser aplicável a uma variedade de instalações, tais como prédios residenciais, 

comerciais, públicos e industriais; 

• fornecer procedimentos que podem ser aplicados a projetos similares; 

• apresentar procedimentos com diferentes níveis de precisão e custo para 

medição e verificação; e 
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• permitir a criação de um documento que inclua um conjunto de metodologias 

e procedimentos que contemplem o seu aperfeiçoamento. 

 

O objetivo do M&V é subsidiar os “Contratos de Performance”, garantindo 

uma padronização nos cálculos de economia de energia em projetos de eficiência 

energética. 

  Desse modo, a economia deve ser comprovada por meio de “Baseline” – 

referência de consumo antes das ações de eficiência e medição pós implementação 

das ações, mantendo os compromissos entre medição x custos, ou seja, um bom 

plano de M&V deve medir os parâmetros chaves das ações de eficiência a serem 

implementadas, considerando a performance e o uso da energia. 

Cabe ressaltar que é possível reduzir o consumo de energia, aumentando a 

performance (eficiência do sistema) ou reduzindo o número de horas de uso. 

O Protocolo tem caráter geral, isto é, define diretrizes básicas e conceitos a 

serem seguidos sem detalhar como o M&V será realizado, bem como estabelece 

diferentes opções de M&V. 

Assim, a economia de energia é determinada comparando-se o uso de 

energia antes e depois da instalação das ações de eficiência energética: antes da 

implementação por meio de baseline ou modelo de baseline; e depois da 

implementação por um modelo pós instalação. 

Os modelos são construídos usando opções A, B, C,ou D descritas no 

PIMVDE. Desse modo, temos: 

• Medição isolada: Quando se consegue isolar as ações de economia 

de energia mede-se uma variável antes e depois, bem como estima 

as outras, constitui-se pela opção A; 

Nesta opção a economia de energia é calculada pela medição parcial de 

retrofit isolado. As economias são determinadas por medições isoladas do uso de 

energia do(s) sistema(s) onde foi aplicada a ação, as quais são em geral de curto 

prazo. As medições parciais significam que algum/alguns parâmetro(s) pode(m) ser 

estimados, desde que os erros decorrentes da estimativa não sejam significativos 

para as economias resultantes. As estimativas devem ser mostradas no Plano de 

M&V juntamente com o erro que podem provocar. 

A medida de racionalização de energia (MRE) da iluminação onde a energia 

requerida é o parâmetro chave do desempenho energético é medida 
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periodicamente. Nesta concepção, calculam-se as horas de funcionamento da 

iluminação baseadas nos horários do edifício e no comportamento dos ocupantes. 

 

• Quando se mede todas as variáveis: opção B; 

Na opção B as economias de energia são determinadas por medições de 

campo do uso de energia dos sistemas onde a ação foi aplicada, separado do uso 

de energia do restante da instalação.  

Em geral, as medições são realizadas por um período representativo da 

forma de uso da energia dos equipamentos envolvidos, como por exemplo ao medir 

a energia elétrica com um contador de kWh instalado na alimentação elétrica do 

motor, que lê a potência a cada minuto, situado no mesmo lugar, durante uma 

semana para verificar a carga constante. 

. 

• Quando se “olha” para o estabelecimento como um todo por meio do 

medidor da concessionária: opção C;  

As economias de energia na opção C são determinadas pela medição do 

uso de energia em toda a instalação. Em geral utilizado o medidor da 

concessionária. 

A medição da energia em toda a instalação pode ser feita pelos contadores 

da empresa do setor energético. Os dados dos contadores da empresa do setor 

energético são considerados 100% precisos para a determinação da economia 

porque estes dados definem o pagamento da energia. Os dados dos contadores da 

empresa do setor energético são habitualmente necessários para satisfazer as 

regulamentações comerciais de precisão para a comercialização de produtos 

energéticos. 

A opção C aplica-se melhor onde: 

a) O desempenho energético de toda a instalação será avaliado, não 

apenas o das MREs; 

b) existem muitos tipos de MREs numa instalação; 

c) as MREs implicam atividades cujo consumo individual de energia é 

difícil de medir separadamente (formação do operador, melhoramento 

das paredes ou janelas, por exemplo); 

d) a economia é grande comparada com a variação dos dados no 

consumo de referência, durante o período de reporte; 
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e) quando as técnicas de medição isoladas de MRE (Opção A ou B) são 

excessivamente complexas. Por exemplo, quando efeitos interativos 

ou interações entre MREs são substanciais; 

f) não são previstas grandes mudanças futuras na instalação durante o 

período de reporte; 

g) um sistema de localização dos fatores estáticos pode ser estabelecido 

para permitir efetuar possíveis ajustes futuros não periódicos; e 

h) podem-se encontrar correlações razoáveis entre o consumo de 

energia e outras variáveis independentes. 

 

• Por simulação: opção D (em geral para todo o estabelecimento, mas 

pode ser usado em medidas isoladas).  

As economias são determinadas por meio da simulação do uso de energia 

de componentes ou de toda a instalação. As rotinas para simulação devem ser 

demonstradas para modelar adequadamente o desempenho efetivo da energia 

medida na instalação. 

Entre as aplicações típicas desta opção pode ser exemplificado por um 

programa de gestão de energia multifacetado, em que muitos sistemas são afetados  

numa instalação, mas onde não existia nenhum contador no período do consumo de  

referência. 
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3 MATERIAIS E MÉTODO 

3.1 MATERIAIS 

Os dados coletados por meio da Pesquisa de Posses de Hábitos de Consumo 

foram compilados no software Excel® for Windows com o objetivo de verificar não só 

os usos finais da energia elétrica, como também com o objetivo de confrontar os 

dados declarados pelas famílias, com os dados reais de consumo. Nessa etapa foi 

utilizado para análise dos dados obtidos por meio do software Matlab® (MATrix 

LABoratory), determinando os ajustes necessários em relação aos possíveis outliers 

encontrados, tanto no grupo de controle quanto no grupo em que a metodologia 

educacional foi aplicada. 

A partir desse enfoque o desenvolvimento da metodologia educacional foi 

calcada nas seguintes metodologias: 

• PROCEL nas Escolas, por sua vez pautada na Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental organizada pela 

UNESCO [PROCEL, 2012]; 

• Medição e Verificação (M&V), de acordo com o PIMVP [EVO, 2007];  

• Manual de Eficiência Energética da ANEEL [ANEEL, 2008]; e 

• Livro didático desenvolvido por um Sistema Educacional [WALTIACH, 

2012]. 

 

3.2 MÉTODO 

É importante ressaltar que a metodologia respeitou o calendário escolar 

padrão do nível educacional do público-alvo, bem como foi elaborada e aplicada 

concomitantemente ao material didático utilizado pela instituição. Desse modo, as 

temáticas complementavam-se, de modo que teoria e prática pudessem ser 

estabelecidas. 

A Figura 6 apresenta um fluxograma das etapas propostas, as quais são 

denominadas pela sigla “E”. A etapa E1 corresponde a elaboração do questionário 

de posses e hábitos de consumo (PPH’s); a etapa E2 refere-se à aplicação do 

questionário de PPH e coleta de dados energéticos; E3 destaca a etapa de 

aplicação da metodologia educacional em sala de aula; a etapa E4 corresponde à 
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análise dos resultados e ajustes no consumo; e a etapa E5 específica o cálculo dos 

ganhos energéticos. A sigla AM refere-se ao item aplicação da metodologia 

realizada em sala de aula. 

 

 

 

FIGURA 6 - FLUXOGRAMA COM AS ETAPAS DA METODOLOGIA PROPOSTA 

FONTE: O autor (2014) 

 

A metodologia desenvolvida foi dividida em cinco etapas, descritas a seguir. 

 

3.2.1 Elaboração do Questionário de Posses e Hábitos de Consumo (PPH’s) 

 

O consumo da energia elétrica no setor residencial apresenta grande 

variação e conhecer as diferenças da sua utilização é fundamental para garantir um 

melhor aproveitamento dessa energia. Vários aspectos influenciam esse processo. 

Por meio da pesquisa de Posses e Hábitos de Consumo foram observados alguns 

aspectos, os quais são de extrema importância para a análise das variáveis. 

  O questionário foi composto por seis módulos, conforme descrito a seguir:  

1. Carta de consentimento do entrevistado, com descrição da pesquisa.  

2. Esse primeiro módulo teve como objetivo classificar o entrevistado e os 

moradores do domicílio de acordo com a idade, caracterização física do domicílio, 

em conjunto com os dados sócio econômicos, visando estabelecer uma relação 

entre renda e consumo. Esse item foi composto pelas perguntas 1, 2 e 3 do 

questionário.  

3. Na questão 4 foi efetuado o levantamento de Posses e Hábitos de Uso 

dos equipamentos e aparelhos elétricos, efetuado por meio de um quadro para 
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preenchimento dividido por aparelhos como: refrigerador, freezer, condicionador de 

ar, televisão, aquecimento de água para banho e se há ou não a utilização do 

chuveiro elétrico, entre outros eletrodomésticos; suas respectivas quantidades e 

tempo de utilização evidenciando as horas/por semana de utilização. 

4. As questões 5, 6 e 7 relacionaram-se ao bloco de conservação de 

energia, destacando a consciência e hábitos de consumo, como por exemplo, a 

opção pela compra dos eletrodomésticos e conhecimento dos programas de 

eficiência energética, como a certificação dos Selos PROCEL. 

5. O item de iluminação coletou informações sobre os tipos de lâmpadas 

usadas, quantidades, suas potências, localização no domicílio e o período em que 

são usadas estabelecidas em horas/por semana. Para facilitar o preenchimento 

desta questão, foi organizado um quadro de referência com ilustrações de algumas 

lâmpadas mais utilizadas como incandescente, fluorescente, dicróicas, além da 

opção “outras”, conforme detalhado na questão 8 do questionário.  

6. A questão 9 foi o principal tópico do instrumento de coleta de dados, pois 

considerou o histórico de consumo, dado em kWh/mês retroativo a 12 meses.  

 

3.2.2 Aplicação do Questionário de PPH e Coleta de Dados Energéticos  

 

A segunda etapa envolveu a aplicação do questionário de Posses e Hábitos 

aos responsáveis pela residência do público-alvo e, concomitantemente, foram 

coletados dados sobre o histórico do consumo das residências dos alunos de cinco 

turmas de Educação Infantil. O histórico considerado foi de 12 meses, disponível na 

fatura mais recente da concessionária de energia. Nesta etapa foi necessário obter 

documentação formal de autorização de disponibilidade desses dados, enquanto 

objeto de estudo e pesquisa, de forma a garantir o sigilo das informações coletadas.  

 

3.2.3 Aplicação da Metodologia Educacional em Sala de Aula 

Na terceira etapa foi desenvolvida a conceituação teórica da metodologia 

educacional para os alunos da Educação Infantil a qual foi norteada pelos seguintes 

princípios de educação estabelecidos:  
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• como um processo dinâmico integrativo no qual os indivíduos e a comunidade 

tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem o conhecimento, os 

valores, as habilidades, as experiências e a determinação que os torna aptos 

a agir – de modo individual e coletivamente - e resolver problemas 

ambientais;  

• com ênfase transformadora e adoção de novas posturas individuais e 

coletivas em relação ao ambiente;  

• de caráter abrangente na medida em que ultrapassam os limites da dimensão 

escolar, envolvendo a família e a coletividade, em uma perspectiva  ;  

• como globalizadora visando considerar o ambiente em seus múltiplos 

aspectos e atuar com visão ampla de alcance local, regional e global;  

• de modo permanente, pois a evolução do senso crítico e a compreensão da 

complexidade dos aspectos que envolvem as questões ambientais se dão de 

modo crescente e continuado; e 

• contextualizadora, buscando atuar diretamente na realidade da comunidade, 

sem perder de vista a sua dimensão planetária. 

A metodologia voltou-se à redução de consumo nas residências de alunos do 

Ensino Infantil e contemplou as perspectivas de totalidade, interdisciplinaridade, 

conforme recomendação do material Procel educação, promulgando a mudança de 

hábitos enquanto processo permanente que envolve participação, parcerias, teoria e 

prática, visando à qualidade de vida e resolução de problemas imediatos. 

Na metodologia educacional foram elencados, ainda, os elementos das 

diversas disciplinas que podem justificar a abordagem da temática: energia, meio 

ambiente, responsabilidade social e socioambiental, sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável, visando à conscientização e mudança de hábitos. 

Desse modo, a aplicação da metodologia foi dividida em blocos de 

atividades, distribuídas conforme a figura 7: 
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FIGURA 7 - ETAPAS DE APLICAÇÃO DA METODOLOGIA EDUCACIONAL EM SALA DE AULA 

FONTE: O autor (2014) 

 

3.2.4 Análise dos Resultados e Ajustes no Consumo  

 

Na quarta etapa foram analisados e tratados os resultados obtidos, bem 

como calculados os ganhos energéticos com o projeto educacional. Ressalta-se que 

o PIMVP (EVO, 2007) serviu de referência do processo desenvolvido.  

Os dados foram compilados em software Excel for Windows, comparados 

em software Matlab® (MATrix LABoratory) em dois grupos distintos em que o 

primeiro relacionou-se ao grupo de aplicação da metodologia educacional e o outro 

constituído pelo grupo de controle, ou seja, em que a metodologia não foi 

desenvolvida. 

Com intervalo de alguns meses da aplicação da metodologia em sala de 

aula, realizou-se uma análise distanciada, contemplando a aplicação novamente do 

mesmo questionário preenchido inicialmente e realizada nova coleta de dados de 

consumo de energia das residências do público-alvo (neste caso, referente aos 

meses de fevereiro à setembro de 2013) com base precisa e consistente, com a 

finalidade de efetuar as análises e diagnósticos dos resultados encontrados.  
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Nessa etapa foram considerados também o acréscimo de 5% do consumo 

residencial (média do crescimento histórico da carga residencial), conforme 

informações estatísticas da COPEL (Companhia Paranaense de Energia) referente 

ao período de janeiro a dezembro de 2013, conforme dados disponíveis no Anexo D. 

 

3.2.5 Fatores de Ajuste da Temperatura no Consumo 

 

Como os consumos das famílias do público-alvo antes e após a aplicação da 

metodologia educacional proposta são influenciados pelas temperaturas médias do 

local da aplicação, propõem-se aplicar fatores de ajuste da temperatura média a 

estes consumos, conforme explicitado a seguir:  
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Onde: 

 

MI é o fator que relaciona MC  e MT ; 

M é o mês após o mês de referência da aplicação da metodologia, definido por 

[M=1,...m]; 

 em que m=número total de meses avaliados após a aplicação da metodologia. 
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Outra importante característica que influenciou na análise dos resultados foi 

a qualidade dos dados obtidos, uma vez que os dados foram analisados em 

software Matlab® (MATrix LABoratory), considerando também os outliers 

encontrados. 

A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a interpretação 

dos resultados dos testes estatísticos aplicados as amostras. 

Um dos métodos empregados para corrigir e amenizar os efeitos dos outliers 

encontrados é o do Z-score, modificado ou do desvio-padrão. Neste método, é 

considerado outlier o valor se encontrar a uma determinada quantidade de desvios 

padrões da média. A quantidade destes desvios pode variar conforme o tamanho da 

amostra. 

O Z-score significa, em termos práticos, o número de desvios-padrão que o 

dado obtido está afastado de sua mediana de referência. 

          De acordo com Nascimento (2012) et al. o método Z-Score Modificado é um 

método muito utilizado na identificação de outliers e de implementação muito 

variada. Desse modo o desvio padrão de um conjunto de n medidas de uma 

grandeza é dada pela equação: 

 

                                           ∑













−

−

=

2

_

1
)1(

1
xx

n
S

                                      (4) 

 

Desse modo, considera-se outliers as observações com Z-Score  maior que 

3, ainda que possa variar, dependendo do conjunto de dados ou do critério de 

decisão adotado.  

Além disso, para o autor, 
_

x  e S podem ser muito afetados por outliers. 

Assim, uma alternativa é substituí-los por estimadores mais consistentes, como 

proposto no método Z-Score Modificado.  

Nesse método, 
_

x  é substituído pela média amostral 
_

x  e S e pelo MAD 

(desvio absoluto da mediana) [8, 10]:  

 Assim, o método Z-Score Modificado é definido como:  
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Onde o valor 0,6745 é devido a E(MAD) = 0,6745σ, para um valor n elevado. 

As observações serão identificadas como outliers quando [ 1M >D].  

Nas simulações realizadas considerou-se D=2,5, pois foi este o valor que 

tornou o método mais eficiente para os tipos de erros e natureza das séries 

analisadas.  

 

3.2.6 Cálculo dos Ganhos Energéticos 

 

Finalmente, a quinta e última etapa serviu para o cálculo dos ganhos 

energéticos, a partir da análise dos resultados do estudo de caso.  

Nesta etapa, houve a necessidade de ajuste do consumo ou os períodos de 

consumo de referência e de reporte sob um conjunto comum de condições, já que 

simples comparações, sem tais ajustes, reportam apenas a alterações de custo e 

não ao verdadeiro desempenho energético de um projeto.  

Isso se deve ao fato que de um ano para outro as temperaturas não têm o 

mesmo comportamento, ou seja, variam de acordo com os fatores climáticos. 

Outra importante característica que influenciou na qualidade dos resultados 

foi a qualidade dos dados, no caso os outliers. A existência de outliers implica, 

tipicamente, em prejuízos a interpretação dos resultados dos testes estatísticos 

aplicados as amostras. Esses serão explicados na próxima sessão. 

Para o estudo de caso apresentado mais adiante no capítulo 4, o instrumento 

de coleta de dados foi simplificado, de forma a ser colhida a informação em relação 

aos equipamentos e os hábitos de uso descritos em horas/por semana, conforme 

descrito no questionário de PPH, Apêndice C e D, em que na questão 4 apresenta-

se o formulário utilizado na pesquisa de campo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A pesquisa foi realizada em uma instituição privada de ensino, situada na 

cidade de Curitiba, a qual é composta de aproximadamente dois mil alunos 

matriculados na educação infantil e ensino fundamental, concentrados nos períodos 

da manhã e tarde.  

Para a pesquisa em questão, foram selecionadas, cinco turmas, constituídas 

apenas de crianças do período da tarde, frequentadoras da educação infantil, com 

idade entre quatro e cinco anos, totalizando um número de 100 (cem) crianças. 

Desse modo, três turmas tiveram a metodologia educacional aplicada e outras duas 

ficaram como referência para o grupo de controle, em que a metodologia não foi 

desenvolvida.  

Além da metodologia educacional, foi realizada a aplicação de um 

questionário para verificação de posses e hábitos do consumo familiar de cada 

criança, composto de nove questões e um termo de consentimento dos dados para 

a participação e uso dos dados coletados. A carta também elencou os objetivos da 

pesquisa em questão, entretanto o texto incluso foi modificado, já que no grupo de 

controle não especificava a aplicação da metodologia educacional, conforme 

exemplifica os apêndices A e B.  

O consumo da energia elétrica no setor residencial apresenta grande 

variação e conhecer as diferenças da sua utilização é fundamental para garantir um 

melhor aproveitamento dessa energia. Vários aspectos influenciam esse processo. 

Por meio da pesquisa de Posses e Hábitos de Consumo foram observados alguns 

aspectos, os quais são de extrema importância para a análise das variáveis. 

Dos 100 (cem) questionários aplicados apenas trinta e quatro (34) 

retornaram, sendo vinte e quatro (24) em um total de sessenta (60) famílias e dez 

(10) referentes ao grupo de controle (GC) estabelecido por quarenta (40) famílias, ou 

seja, duas (2) turmas. Neste último grupo as crianças não participaram da aplicação 

da metodologia referente a pesquisa e nem mesmo seus respectivos docentes. O 

desconhecimento da temática dificultou a coleta de dados para o grupo de controle. 

Ressalta-se também que na segunda fase, dos 24 questionários que 

retornaram do grupo o qual teve a metodologia aplicada, apenas 17 puderam ser 

analisados em relação ao consumo mensal, circunstância ocasionada 
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principalmente pela ausência de dados. Essa questão também foi observada no 

Grupo de controle, em que, dos 10 questionários recebidos para análise na primeira 

coleta, apenas 6 puderam ser analisados.  

As questões de 1 a 3 trataram do perfil socioeconômico das famílias 

pesquisadas, número de moradores do domicílio de acordo com a idade, e 

caracterização física do domicílio distribuídas entre casa, apartamento e a opção 

outros, em conjunto com os dados sócio econômicos, visando estabelecer uma 

relação entre renda e consumo. Os dados refletem que a maior parte dos 

entrevistados mora em moradia designada como “apartamento”, com famílias 

constituídas basicamente de uma média de quatro integrantes, cujas as crianças se 

incluem na faixa de até 6 anos, conforme especificado pela figura 8:  
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FIGURA 8 - MORADOR POR RESIDÊNCIA 

FONTE: O autor (2014) 

 

Em relação ao perfil socioeconômico das famílias pesquisadas, os dados 

sugerem que a maior parte dos entrevistados tem uma renda mensal acima de 35 

salários mínimos, de acordo com o piso nacional salarial do ano base de 2013, 

conforme exemplificado pela figura 9: 
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FIGURA 9 - RENDA FAMILIAR. 

 FONTE: O autor (2014) 

 

Em relação ao questionário de Posses e Hábitos de Consumo, na questão 4, 

entre os equipamentos encontrados nos domicílios pesquisados os aparelhos de 

televisão, CD/DVD, computador, receptor de TV por assinatura, bem como 

aparelhos de som/rádio e geladeiras merecem destaque, por serem cotados como 

os que aparecem em maior quantidade, tendo em uma mesma família mais de um 

mesmo equipamento.  

Embora o chuveiro elétrico seja um dos principais aparelhos elétricos para 

aquecimento de água, chama atenção o fato de que as famílias pesquisadas fazem 

menos uso desse aparelho que o percentual nacional/regional, uma vez que seus 

domicílios possuem sistema de aquecimento a gás, constituindo um novo perfil de 

consumidores.  

A tabela 1 ilustra a relação de exemplos de aparelhos encontrados nos 

domicílios, bem como suas respectivas quantidades, em ordem decrescente. O item 

“aparelho de televisão” é o que aparece em maior quantidade nos domicílios 

pesquisados:  
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TABELA 1 - PESQUISA DE SIMPLIFICADA DE POSSES E HÁBITOS DE CONSUMO (PPH) 

APARELHO QUANTIDADE 

Televisão 101 

Aparelho Dvd/Blu-Ray 62 

Computador 62 

Receptor de TV por assinatura 57 

Aparelho de Som/Rádio 54 

Geladeira 40 

Aquecedor de ambiente 39 

Ferro elétrico 38 

Ar condicionado 35 

Lava roupa 34 

Forno microondas 34 

Liquidificador 34 

Aspirador de pó 33 

Modem Internet/ADSL 30 

Impressora 29 

Batedeira 28 

Secadora de roupa 24 

Video Game 22 

Circulador / Ventilador de ar 22 

Cafeteira elétrica 21 

Exaustor 21 

Chuveiro elétrico 20 

Forno elétrico 19 

Hidromassagem 19 

Home theater 15 

Freezer 15 

Lava louça 11 

Bomba d’água 11 

Torneira elétrica 9 

Lavadora de alta pressão/Wap 9 

Panela elétrica 6 

Ventilador de teto 4 

Boiler elétrico 3 

 

FONTE: O autor (2014) 
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As questões 5, 6 e 7 referem-se a opção pela compra dos equipamentos e 

sobre o conhecimento do programa de certificação do Selo PROCEL, bem como se 

o entrevistado faz uso dessa certificação no momento da aquisição de novos 

produtos e equipamentos eficientes.  

Ressalta-se que a opção pela marca ou modelo é um item de maior peso ao 

efetuar uma compra na concepção das famílias entrevistadas, conforme a figura 10:  
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FIGURA 10 - OPÇÃO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

FONTE: O autor (2014) 

 

Os dados desse bloco de questões, demonstram que a maioria conhece os 

programas de Selo PROCEL, porém não sabem quanto podem economizar de 

energia ao adquirir um produto mais eficiente.  

Do mesmo modo, no questionário elaborado para a pesquisa em questão foi 

proposta uma questão (8) que abordou a temática de iluminação, fazendo uso de 

ilustração para a compreensão das lâmpadas mais comuns que podem ser 

encontradas nas residências em estudo. A ilustração visou facilitar a compreensão 

das terminologias solicitadas, uma vez que a falta de compreensão implicaria na 

ausência de informações por parte do entrevistado. 
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As lâmpadas foram agrupadas em incandescentes (25W, 40W, 60W, 100W e 

150W), fluorescentes (tubular 20W e 40W; compacta até 15W e > 15W), dicróicas e 

“outras” para as não relacionadas na listagem, assim identificadas na figura 11: 

 

 
FIGURA 11 - TIPOS DE LÂMPADAS 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

Na questão 9 foi efetuada a coleta de dados do histórico de consumo 

referente aos últimos 12 meses – fevereiro à dezembro de 2012 e de janeiro à 

setembro de 2013. Entretanto para avaliação dos dados excluiu-se os meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2012 por não terem sido coletados em 2013, bem 

como o mês referente à janeiro de 2013, também por não constar dados de 2012. 

Verificou-se que o ano de 2012 teve um histórico de temperaturas média 

maior (18,9 oC) que em relação à 2013 (17,3 oC). Sabe-se que na região Sul do país, 

especificamente em Curitiba, são registradas condições bastante adversas de 

temperatura. No ano de 2013 foi registrada a presença de neve novamente, após 40 

anos da ocorrência do fenômeno climático.   

Curitiba tem um clima temperado marítimo (Cfb) de acordo com a 

classificação climática de Köppen1 (1948), com temperatura média de 11 °C no mês 

                                            
1 Disponível em Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária): 

http://www.cnpf.embrapa.br/pesquisa/efb/clima.htm  
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mais frio, caindo por vezes abaixo de 2 °C, em dias mais frios. Durante o verão, a 

temperatura média é em torno de 23 ºC, mas pode subir acima de 32 ºC em dias 

mais quentes. Ondas de calor durante o inverno e ondas de frio no verão não são 

incomuns e mesmo dentro de um único dia pode haver uma grande variação.  

Historicamente, segundo dados do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia) para a cidade de Curitiba/PR, nos períodos 1931-60 e 1961-90, em 

relação às normais climatológicas verifica-se que a temperatura média do ar obteve 

um comportamento semelhante durante todo o ciclo, ocorrendo um pequeno 

acréscimo de 0,68oC no quadrimestre de setembro a dezembro para a normal 

climatológica de (1961 – 90), devido a maior ocorrência de El Niño neste período em 

relação (1931 – 60). 

 

 
FIGURA 12 - NORMAIS CLIMATOLÓGICAS DE TEMPERATURA MÉDIA DO AR PARA 

CURITIBA/PR. 

FONTE: INMET (2014) 

 

 As temperaturas médias variaram de 12,5oC a 20,1oC para o período de 

1931-60 e 12,2oC a 19,9oC para o período de 1961 – 90. Observa-se que os meses 

de temperatura mais elevados foram novembro a fevereiro, onde o mês mais seco 

foi de 20,1oC e nos meses janeiro a fevereiro, decrescendo progressivamente nos 

meses de maio a julho onde suas temperaturas foram em média de 13,5oC em 

junho. A temperatura média, mais elevada no período de 1961 – 90 foram os meses 

de novembro a fevereiro, em seguida decrescendo nos meses de maio a julho, onde 

sua temperatura foi de 12,2 oC. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos causados pela temperatura no ano de 

2013 foi efetuado um cálculo para correção da temperatura mês a mês, uma vez que 
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de acordo com o Protocolo PIMVP, o consumo de energia evitado não pode ser 

medido diretamente, ou seja, sendo o mesmo determinado pela comparação do 

consumo medido antes e depois da implementação de um programa ou Medida de 

Eficiência Energética (MEE), mas devem ser estabelecidos ajustes adequados às 

alterações nas condições, como por exemplo, um inverno mais rigoroso que o ano 

anterior.  

 Assim, o cálculo para ajuste foi elaborado a partir dos meses após a 

aplicação da metodologia, ou seja, julho, agosto e setembro, para cada residência 

pesquisada. 

Dessa forma, por exemplo, o novo consumo de uma residência no ano de 

2013 (em kWh) para um determinado mês de referência, 
anoref

mêsrefCons , foi calculado por: 

 

anoref

mêsref

anoref

mêsref

anoref

mêsref
FC

Cons

Cons =    (6) 

 

Após a aplicação da metodologia educacional, foram coletados novos dados 

em relação ao consumo mensal. Visando o ajuste da temperatura média mensal 

contempladas nos períodos de 2012 e 2013, foi necessário efetuar um cálculo para 

corrigir as baixas temperaturas encontradas no ano decorrente da pesquisa e assim 

considerar igualmente os anos de 2012 e 2013. 

Como referência, os dados de estudo, priorizaram os meses de julho 

(respectivo ao consumo mensal de junho), agosto (com o mês de referência 

contextualizado em julho) e setembro (consumo base de agosto), meses após a 

aplicação da metodologia educacional.  

As informações energéticas da classe residencial também foram 

consideradas para análise, considerando o consumo mensal de cada família, bem 

como o relatório de posses e hábitos de consumo. 

Em relação ao questionário de Posses e Hábitos de Consumo, na questão 

nove (9) foi efetuada a coleta de dados do histórico de consumo referente aos 

últimos 12 meses – fevereiro à dezembro de 2012 e de janeiro à setembro de 2013. 

Entretanto para avaliação dos dados excluiu-se os meses de outubro, novembro e 
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dezembro de 2012 por não terem sido coletados em 2013, bem como o mês 

referente à janeiro de 2013, também por não constar dados de 2012. 

Durante os meses de maio e junho de 2013 a quarta etapa foi aplicada em 

sala de aula, o Projeto educacional, o qual contemplou uma metodologia 

educacional já desenvolvida na etapa anterior contemplando os conceitos práticos 

de Eficiência Energética e sustentabilidade nos conteúdos das aulas. Esta etapa 

vinculou os conteúdos do Procel educação – “Natureza da Paisagem”, com os 

conteúdos abordados ao material didático utilizado pela instituição, o qual está 

vinculado a um Sistema de Ensino (SPE). 

Desse modo, iniciou-se a metodologia educacional com a roda de conversa, 

conceituou-se a palavra energia. Nesta etapa pode-se observar o que já era 

conhecido pelas crianças, como ressaltado pelas respostas: “dá choque!”, “liga a 

TV”, “acende a lâmpada”, entre outros 

A roda de conversas é uma atividade com múltiplas possibilidades, nela se 

podem tratar vários assuntos, dentre os quais: o cuidado com a higiene da sala de 

aula e demais dependências da escola; respeito aos colegas; atitudes que podemos 

tomar para deixar o ambiente mais agradável.  

Para complementar essa etapa, as crianças assistiram ao vídeo educativo, 

conforme sugerimos “KIKA – De onde vem a energia elétrica?” (disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=GJChpyiP--Y ). 

No livro didático foi abordada a temática Egito – Rio NILO (as crianças 

conheceram um pouco sobre os períodos de cheias das águas do Rio Nilo, e a 

grande quantidade de sedimentos que eram distribuídos ao longo de suas margens.  

Assim, quando chegava a época das vazantes, as águas abaixavam e deixavam no 

solo uma enorme quantidade de nutrientes importantes para sua fertilidade, como o 

húmus. A partir desse processo natural essa sociedade pôde desenvolver o cultivo 

de cereais que compunham a alimentação). Assim, as crianças puderam conhecer 

mais sobre os Oásis e realizaram uma pesquisa sobre os Rios de Curitiba. 

Na temática Egito abordada pelo material didático da instituição identificou-se 

os Desertos, bem como os animais que sobrevivem a estes ambientes de 

temperatura extrema e por lá habitam. 

Para contextualizar a temática, as crianças puderam brincar de “Patrulha da 

energia” em que cada uma recebeu uma carteirinha. Esta era composta pelo nome e 

foto da criança. 
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Como mascote da conservação da energia foi escolhido o jacaré, animal 

pertencente a temática “Recordes Animais” (por ser considerado um animal 

ectotérmicos ou exotérmicos/de “sangue frio”/ répteis, anfíbios e peixes – Estes não 

têm mecanismo de controle da temperatura interna do seu corpo, assim o seu 

metabolismo dependente do meio externo. Para conseguirem manter a sua 

temperatura corporal estável adotam certos mecanismos de comportamento ao 

longo do dia – exemplo ficar exposto ao Sol). Nesta etapa foram adquiridos três 

jacarés de pelúcia, em que cada turma deu um nome (Clic,.Zaz e Croc). Assim cada 

criança levou para casa a mascote da sua turma, ficando com este por um dia. No 

retorno para a escola efetuava relatos sobre as ações de economia de energia. 

Na temática Pássaros desenvolvida no material didático, foi contemplada a 

revoada de pássaros – espetáculo da natureza x problemas causados pelas 

Andorinhas em Araraquara (em nossa cidade – Curitiba - temos o problema dos 

ninhos do pássaro João-de-Barro nas linhas de transmissão). 

Na quarta etapa foi realizada a confecção do brinquedo cata-vento. Desse 

modo foi exposto a temática sobre energia eólica. Nesta etapa utilizamos as aulas 

de informática para visualizar imagens de barcos a vela e moinhos. 

Do mesmo modo, foi abordada a temática energia Solar. No pátio externo as 

crianças tiveram a oportunidade de brincar de “barquinhos de gelo”. Com a 

observação, concluíram que o Sol derrete o gelo (energia). 

Outra atividade proposta foi desencadeada por uma situação problema: 

“Imagine que você estava assistindo TV em sua casa e de repente acabou a energia 

elétrica em sua casa. O que você faria?” Assim, por meio de desenhos as crianças 

tiveram que registrar suas respostas. 

Do mesmo modo, foi realizado um trabalho com ilustrações da Turma da 

Mônica: atitudes corretas e incorretas de hábitos de consumo de energia, por 

exemplo, demorar no banho, deixar a televisão ligada sem ninguém por perto, abrir a 

geladeira várias vezes sem necessidade, deixar as luzes acesas sem que ninguém 

esteja no cômodo, desperdiçar energia faz com que o consumo aumente o que pode 

levar a construção de mais hidrelétricas, desalojando animais que vivem próximos 

as usinas. 

Em parceria com a instituição foi inserido o Selo indicativo de economia de 

energia na escola – em receptores de luz, bem como as crianças tiveram a 

oportunidade de conhecer o “Selo Procel” de equipamentos eficientes. 
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Também foi realizada a leitura do texto – material Procel “o clique” / Natureza 

da Paisagem, destacando o uso das imagens. Conforme essa proposta as crianças 

puderam semear e acompanhar o crescimento de uma planta, no caso, alface. 

Assim foi destacado a iluminação solar, a rega, o cuidado com a planta.  

A figura 13 demonstra o consumo médio de energia das famílias em que foi 

aplicada a metodologia educacional (17). 

        

 

FIGURA 13 - CONSUMO MÉDIO DAS FAMÍLIAS PESQUISADAS (JULHO A SETEMBRO) 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

Para esses índices foi aplicado um fator de correção para corrigir a diferença 

da temperatura de um ano para o outro, conforme cálculo para ajuste da 

temperatura. Do mesmo modo, o percentual indicado no ganho de energia, refere-se 

ao consumo mensal de kWh consumido no mês retroativo, conforme demonstrado 

pela figura 14: 
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FIGURA 14 - CONSUMO MÉDIO DAS FAMÍLIAS PESQUISADAS (JULHO A SETEMBRO) COM 

FATOR DE CORREÇÃO 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

Já para o grupo de controle, em que não foi realizada a metodologia 

educacional, os dados também foram coletados, conforme a ilustrado pela figura 15: 
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FIGURA 15 – CONSUMO MÉDIO DAS FAMÍLIAS DENOMINADAS COMO GRUPO DE CONTROLE 

FONTE: O autor (2014) 

 

A amostragem dos dados confirma que houve um acréscimo de consumo, 

ou seja, perdas de energia, mesmo com o fator de correção dado pela temperatura.  

Os índices chegaram a um aumento no consumo mensal muito significativo, 

conforme demonstrado pela figura 16: 
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FIGURA 16 – CONSUMO MÉDIO DAS FAMÍLIAS DO GRUPO DE CONTROLE COM FATOR E 

CORREÇÃO [FC] 

FONTE: O autor (2014) 

 

 

Outra importante característica que influenciou na qualidade dos resultados, 

além do fator de correção, foi a qualidade dos dados, no caso os outliers. 

A existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos a interpretação 

dos resultados dos testes estatísticos aplicados as amostras.  

Um dos métodos para efetuar a análise dos outliers é o do Z-Score 

Modificado ou do desvio-padrão. Neste método, foi considerado outlier o valor se 

encontrar a uma determinada quantidade de desvios padrões da média. A 

quantidade destes desvios pode variar conforme o tamanho da amostra. 

A figura 17 destaca os desvios encontrados nas amostras, antes e após a 

aplicação da metodologia educacional. 
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FIGURA 17 – ANÁLISE DO MÉTODO Z-SCORE MODIFICADO PARA AS FAMILIAS EM QUE FOI 

APLICADA A METODOLOGIA 

FONTE: O autor (2014) 

 

O Z-Score Modificado significa, em termos práticos, o número de desvios-

padrão que o dado obtido está afastado de sua mediana de referência.  

Para o ano de referência de 2012 adotou-se o valor adimensional 2,5%, 

valor empírico para análises mais conservadoras, conforme figura 18: 
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FIGURA 18 – VALOR DO MÉTODO Z-SCORE MODIFICADO ADOTADO PARA O GRUPO DE 

CONTROLE EM 2012 

FONTE: O autor (2014) 

 

Para o ano de 2013 obteve-se os seguintes dados:  

    

 
FIGURA 19 - VALOR DO MÉTODO Z-SCORE MODIFICADO ADOTADO PARA O GRUPO DE 

CONTROLE EM 2013 

FONTE: O autor (2014) 
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Em relação às opções do Protocolo Internacional de Medição e Verificação 

do Desempenho Energético, conforme descritas na sessão 2.5, a presente 

dissertação baseou-se na opção C como medida de racionalização de energia. 

Nesta concepção, toda a instalação, implica a utilização de contadores da 

empresa do setor energético, contadores de toda a instalação, ou sub-contadores 

para avaliar o desempenho energético de toda a instalação. O limite de medição 

inclui toda a instalação ou uma grande parte desta. Esta opção determina a 

economia coletiva de todos as MREs aplicados à parte da instalação monitorizada 

pelo contador de energia. Além disso, uma vez que os contadores de toda a 

instalação são usados, a economia reportada com a opção C inclui os efeitos 

positivos ou negativos de todas as alterações feitas na instalação que não estão 

relacionadas com a MRE. 

Parâmetros que mudam regularmente e afetam o consumo de energia da 

instalação, são denominadas variáveis independentes, como por exemplo o clima e 

a ocupação. Os dados de energia para a opção C provêm muitas vezes dos 

contadores da empresa do setor energético, ou por meio da leitura direta do 

contador, ou a partir das faturas da empresa do setor energético. 

A opção C destina-se a projetos onde a economia esperada é grande 

comparada com as variações de energia aleatórias ou inexplicáveis que ocorrem ao 

nível de toda a instalação. Se a economia é grande comparada com as variações 

inexplicadas nos dados de consumo de referência de energia, então se torna 

simples identificá-la. E também, quanto mais longo for o período de reporte da 

economia após a instalação da MRE, menos significativo é o impacto das variações 

inexplicáveis a curto-tempo.  

Nesta opção, tipicamente a economia deve ultrapassar 10% do consumo de 

referência de energia, se se espera discriminar com confiança a economia a partir 

dos dados de consumo de referência quando o período de reporte é inferior a dois 

anos. 

Em relação à metodologia do Procel educação são relevantes os seguintes 

pontos: 

  1) o público alvo dos projetos educativos, é sempre o aluno entretanto é o 

professor, o elemento multiplicador junto aos alunos: assim este deve receber 

formação específica, garantindo os princípios teóricos da temática e a prática social; 
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2) a aplicação da metodologia deve ir além das disciplinas clássicas, 

fundamentada em uma concepção transdisciplinar, a qual abrange todas as áreas 

do conhecimento, substituindo uma concepção fragmentada de interdisciplinaridade 

proposta no material desenvolvido pelo Procel educação; 

3) a faixa etária idade/série deve ser o fator inicial para o desenvolvimento 

de uma metodologia, bem como o tempo de aprendizagem de cada educando, 

respeitando avanços e retrocessos, bem como as especificidades infantis. Isto não 

significa subestimar a capacidade de aprendizagem, porém a forma de abordagem 

dos conteúdos deve ser diferenciada; 

4) embora o material do Procel educação tenha uma excelente leitura de 

imagens o mesmo não ocorre com a forma de letra, tratando de uma letra de 

imprensa (letras minúsculas), quando o ideal seria o uso da letra caixa alta 

(maiúsculas) para facilitar o processo inicial de alfabetização educacional. A letra 

dita caixa alta (maiúscula) é de fácil traçado e suas formas não confundem tanto 

quanto as da letra cursiva/imprensa. 

Em relação às limitações encontradas, a primeira a se destacar neste 

trabalho é relativa ao erro existente na pesquisa, por se tratar de questionário e pela 

dificuldade encontrada pelo entrevistado em responder com precisão sobre os 

hábitos de consumo. Devido a esta dificuldade, o banco de dados apresenta 

lacunas, o que pode aumentar significativamente o erro da pesquisa. 

A leitura dos dados da presente dissertação ficou limitado por: 

• Incerteza nas respostas dos entrevistados: grande quantidade dos 

entrevistados respondeu para várias perguntas que “não sabem” ou 

“não responderam” deixando os campos sem preenchimento; 

• alguns dados apresentaram pouca precisão, não esclarecendo o 

grau de utilização de alguns equipamentos por tempo médio de 

utilização por semana em horas e sim por um intervalo de tempo, 

bem como o preenchimento das horas utilizadas descritas não 

condizem com o real uso; 

• incluir o hábito de uso de todos os equipamentos eletrônicos 

relacionados na pesquisa e não apenas dos principais. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos resultados obtidos é possível verificar a importância de 

determinar os usos finais de energia em residências, com objetivo de buscar novas 

estratégias e tecnologia para economia de energia elétrica. Concluiu-se que os 

diferentes tipos de climas do território brasileiro e a renda da população são as 

principais influências do consumo, sobretudo no setor residencial. Especificamente 

no local de origem da pesquisa, região Sul, o consumo concentrou-se no uso de 

eletroeletrônicos, como aparelhos de televisão, computadores, lavadoras e 

secadoras, além de aquecedores. 

Os dados demonstram que com a aplicação da metodologia educacional, 

envolvendo a análise dos dados de 17 famílias, houve uma economia quantitativa de 

4%. Entretanto para o grupo de controle, envolvendo a análise de 6 famílias, em que 

a metodologia educacional não foi aplicada, observou-se um aumento de 47% no 

consumo de energia, mesmo com os ajustes aplicados, como o fator de correção e o 

método Z-Score Modificado para identificação de outliers.  

As sugestões para melhoria de futuros trabalhos referentes ao consumo de 

energia elétrica no setor residencial brasileiro são: 

• Comparação das propriedades térmicas das paredes, coberturas e 

janelas sobre o consumo de energia das residências; 

• ampliar o tempo de estudo da metodologia, uma vez que não houve 

tempo de acompanhamento para mais meses de referência; 

• ampliar o estudo da temática para as demais etapas de ensino, como 

fundamental e médio; 

• como o material Procel utilizado na metodologia não foi adequado a 

faixa etária, sugere-se o desenvolvimento de material didático-

pedagógico para as diversas faixas etárias subsidiando a criação de 

um Programa de Educação Infantil em Eficiência Energética. 

Em relação a Medidas de eficiência energética com pequenos investimentos, 

e/ou mudança de hábitos, como: 

• Substituir lâmpadas incandescentes por lâmpadas mais eficientes 

(como as fluorescentes/LED); 

• adquirir equipamentos mais eficientes (Selo PROCEL); 
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• Corrigir as “fugas” de corrente nas instalações; 

• Pintar as paredes da casa com cores claras; 

• Instalar aparelhos de ar condicionado onde não haja incidência de 

raios solares; 

Cabe ressaltar que o conhecimento do padrão de consumo dos 

consumidores, independente da classe a qual pertencem, é de fundamental 

importância para o sucesso na implementação de um programa de eficiência 

energética. 

Deve-se observar, finalmente, que a área da educação é um veículo de 

informação e formação, com características especiais, completamente diferente dos 

segmentos de consumo industrial ou comercial. Nesse sentido, o Brasil ainda 

prescinde de metodologias educacionais voltadas para a eficiência energética no 

ambiente escolar com ganhos energéticos comprovados. A metodologia 

desenvolvida pode subsidiar ações de eficiência energética de professores de todas 

as áreas, permitindo demonstrações dos processos energéticos, dos benefícios ao 

homem e à natureza, bem como do aspecto de cidadania. 
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APÊNDICE A – CARTA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

MODELO PARA AS TRÊS TURMAS COM METODOLOGIA APLICADA 
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APÊNDICE B – CARTA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

MODELO PARA AS DUAS TURMAS DO GRUPO DE CONTROLE 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO 1.ª FASE 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 2.ª FASE 
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APÊNDICE E – INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS COPEL 

 

 

 


