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Eficiência EnErgética

CIBELI GAMA MONTEVERDE*

nas instalações prediais

alar a respeito de eficiência energética na data atual pode pa-
recer, a muitos, um assunto por demais enfadonho e cansativo 

– ou, por assim dizer, repetitivo –, já que bastante abordado.
Entidades especializadas em preservação de meio ambiente já se 

manifestaram a respeito do caso, escritórios de gestão de grandes 
empreendimentos já se debruçaram sobre o problema, tendo sido 
publicadas várias matérias que abordam as perspectivas de futuro.

Falar de futuro, a meu ver, nada acrescenta ao fato, caso não se 
tenha um foco na atualidade.

Multinacionais aplicam recursos em valores altos desenvolvendo 
pesquisas no sentido da economia energética, como também são de-
senvolvidos estudos buscando maior rendimento da energia elétrica 
que se consome, para que no futuro tenhamos uma qualidade de 
vida ainda melhor, com a adequada aplicação das inovações e tecno-
logias resultantes das pesquisas em curso, consumindo-se cada vez 
menos energia elétrica para maior conforto.

Todo este panorama tem como finalidade a melhoria da qualidade de 
vida e, principalmente, a redução de custo para o consumidor final.

Com a implantação do controle dos gastos públicos pela internet, o 
Brasil passa atualmente por um momento em que todos os atos e de-
cisões tomadas pelo poder público estão constantemente sob o foco da 
imprensa, visto ser este um aspecto que se reflete de maneira direta nos 
gastos públicos e, conseqüentemente, na racionalidade do que for reco-
lhido como impostos municipais, estaduais e federais.

Na qualidade de engenheira desempenhando função técnica, dei 
início aos trabalhos que aqui abordamos, como participante de todo 
este universo de aspectos que se inter-relacionam, com a visão de 
quem sempre tenta conectar o que se estuda com a realidade mais 
próxima. No ano de 2005, demos início a estudos que tinham como 
finalidade a aplicação do conceito de eficiência energética aos pré-
dios que constituem o patrimônio imobiliário estadual. Mais especi-
ficamente, os que estão sob a administração da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública.

Foram feitos inúmeros contatos com a Secretaria de Energia, com 
a concessionária local (AES Eletropaulo) e com os vários níveis hie-
rárquicos da administração pública. Como se tratava de assunto tra-
tado sob uma abordagem inovadora, parecia, a muitos, que podería-
mos não atingir os resultados planejados e eventualmente ocasionar 
problemas maiores.  

A concessionária de energia elétrica em questão possuía os meios 
para nos apoiar, pois dispunha de recursos financeiros destinados a esta 
finalidade. Uma vez que, por ocasião da privatização da antiga Eletropau-

Implementação de projeto de eficiência energética nas 
instalações da Polícia Civil do Estado de São Paulo
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lo, ficou determinada a utilização de uma 
parcela dos lucros futuros para aplicação 
em serviços de utilidade pública.

Alinhada com este pensamento, du-
rante o tempo em que atuei à frente da 
Engenharia da Polícia Civil, tive opor-
tunidade de dar uma parcela de contri-
buição, fundamentada no aspecto acima 
abordado, fazendo com que os cinco 
maiores prédios de que a Polícia Civil faz 
uso, tivessem suas instalações elétricas 
de iluminação, modificadas para uma si-
tuação mais moderna e eficiente.

Nosso foco foi dar uma melhor ilumi-
nação aos ambientes das unidades policiais, 
de forma compatível com a atividade local, 
propiciando aos funcionários que ali atuam, 
como também ao público que procura as 
unidades policiais – sempre em situações 
estressantes –, um conforto ambiental que 
viesse a contribuir para a melhoria das con-
dições de trabalho.

Cabe destacar que um policial civil 
tem como atividade inerente à sua car-

Tabela 1 - Academia de Polícia Civil

Antes Depois

Corredor Social 214 308

Sala 59 504 687

Sala 63 312 455

Sala 67 - Tatame 199 260

Sala 54 148 193

Recursos Humanos 111 160

Iluminância média
Lux

reira, a possibilidade de atuar em plantão 
policial. O que significa dizer que deve 
permanecer, muitas vezes, 24 horas em 
serviço. Isso, sem sombra de dúvida, re-
quer um esforço mental e físico tal que 
acaba influindo no seu comportamento 
psicológico e pode levá-lo a níveis de es-
tresse bem consideráveis.

Com as premissas acima, demos início 
aos trabalhos de renovação pelos prédios 
que possuíam as maiores áreas de constru-
ção e, conseqüentemente, a maior conta 
de consumo de energia.

No maior deles, que se localiza no 
centro velho da cidade, já havíamos em 
data anterior, feito a substituição dos 
cinco elevadores antigos que atendiam 
ao prédio, obtendo uma economia signi-
ficativa do consumo de energia (embora 
passível de ampliações, segundo o que 
tivemos oportunidade de analisar poste-
riormente). 

Nosso passo seguinte foi obter par-
ceria junto à concessionária de energia 

elétrica da área, visando melhorias na 
iluminação.

Contatando em várias oportunida-
de as autoridades que estavam envol-
vidas na direção das unidades policiais, 
pudemos obter autorização para a im-
plantação do trabalho, que consistiu na 
substituição de lâmpadas, luminárias e 
reatores – inicialmente em cinco prédios, 
posteriormente estendido a diversos ou-
tros mais.

Destacamos, como dito acima, que o 
trabalho somente se tornou possível por 
existirem – por determinação da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – re-
cursos destinados a serviços públicos, 
que estavam sendo aplicados, de modo 
geral, em iluminação pública e equipa-
mentos hospitalares.

No caso de nossa proposta, foi possí-
vel a aplicação de parte destes recursos 
na área de iluminação e revitalização de 
prédios da polícia civil.

Fazendo um parêntese neste ponto, 

Sistema anterior

Sistema atual

Tabela 2 - Denarc

Antes Depois

Diretoria 470 570

Corredor 270 490

Sala 390 510

Recepção 225 450

Hall 410 590

Iluminância média
Lux

Sistema anterior

Sistema atual

Área

Área
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gostaríamos de colocar um aspecto que 
nos parece importante: comumente essa 
instituição é motivo de manchetes nos 
jornais pelo envolvimento em casos de 
violência, por vezes polêmicos, cobran-
do-se dos profissionais, com razão, sem-
pre uma atuação exemplar.

Com essa adequação, tivemos o pra-
zer de verificar que os funcionários co-
meçaram a perceber uma diferença po-
sitiva no ambiente, que aos poucos se 
refletiu numa melhor disposição para o 
difícil trabalho que realizam.

Retornando ao foco da matéria, sa-
lientamos que por ser essa uma situação 
nova, muito se discutiu a respeito. Pois o 
brasileiro, de modo geral, tem uma ten-
dência a não aceitar, ou até achar que a 
mudança pode não produzir resultados – 
e que este comportamento é comum no 
serviço público.

Superadas todas as questões burocráti-
cas relativas à parceria firmada oficialmente, 

a concessionária deu início aos contratos de 
compra de materiais (luminárias, lâmpadas 
e reatores eletrônicos) de várias empresas 
fornecedoras do mercado.

Foi feita a contratação de uma em-
presa de engenharia elétrica (MGD En-
genharia), à qual coube a execução das 
tarefas de instalação das novas lumi-
nárias sem provocar a paralisação das 
atividades normais nos vários setores 
envolvidos.

Houve um cuidado especial para a 
não interferência dos trabalhos técnicos 
com a atividade policial que, como é no-
tório, deve ser contínua, durante as 24 
horas do dia.

Foram identificados, por meio de le-
vantamentos executados in loco (pois 
não havia projetos disponíveis), os ti-
pos e quantidades de luminárias a serem 
aplicadas em cada edificação. 

Os potenciais de economia foram 
atingidos com a substituição do sistema 

de iluminação, utilizando-se a moder-
nização tecnológica com o emprego de 
lâmpadas e reatores mais eficientes e 
econômicos.

Foram feitas as medições no nível 
de iluminamento existente no local an-
tes e após a remoção das peças antigas, 
verificando-se uma melhoria sensível do 
nível de iluminamento dos ambientes e 
uma adequação rigorosa aos parâmetros 
técnicos da legislação em vigor.

Níveis de iluminamento 
obtidos com as modificações

Ver tabelas 1 (Academia de Polícia Civil), 
2 (Denarc), 3 (Depatri), 4 (Instituto de Iden-
tificação), 5 (Palácio da Polícia Civil).

No sistema anterior a iluminação era 
realizada através de lâmpadas fluorescentes 
de 40W e 20W, além de lâmpadas incan-
descentes de 60W e 100W. Nos quadros da 
tabela 6 são apresentados um resumo dos 
consumos dos sistemas antes e após as re-

Sistema anterior

Sistema atualTabela 3 - Depatri

Antes Depois

Corredor Térreo 320 570

Almoxarifado 290 590

Recepção 370 610

Sala 250 540

Protocolo 370 520

Iluminância média
Lux

Sistema anterior

Sistema atual

Tabela 4 - Instituto de Identificação

 

Antes Depois

Arquivo Geral 122 250

Arquivo Mesanino 266 383

2Àº Andar - Administração 240 329

Térreo 359 458

2Àº Andar 698 1070

2Àº Andar - Salas 351 649

Iluminância média
Lux

Área

Área
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Sistema anterior

Sistema atual
Tabela 5 - Palácio da Polícia Civil

Antes Depois

Divisão de planejamento 285 382

Corredor 111 223

Protocolo 193 287

Sala 02 301 476

Diretoria 397 575

Copa 988 1.108

Iluminância média
Lux

Tabela 6 - Resumo Global - Instalação de Sistemas de Iluminação Eficientes
Projetos de Eficiência Energética - Eletropaulo X Polícia Civil do Estado de São Paulo

Resumo Geral das Economias 
Previstas e Obtidas - Projeto de 

Eficiência Energética Polícia Civil Grupo
Nº 

 Referência

A1. Palácio da Polícia Civil BT 20268629

A2. Academia de Polícia Civil A4 1983D

B1. Depto. de Investigação 
sobre o Crime Organizado A4 1194W

B2. Depto de Investigação sobre Narcóticos A4 1354U

B3. Instituto de Identif i cação Ricardo G. Daunt BT 20314051

Total

kW MWh/ano

- 3.588 1.614.600,00

125 445 155.820,00

117 512 179.184,60

236 1.079 377.714,40

- 403 181.278,00

478 6.027 2.508.597,00

Consumo anterior ao projeto
Consumo anterior Despesas anuais

(R$)/ano

Resumo Geral das Economias 
Previstas e Obtidas - Projeto de 

Eficiência Energética Polícia Civil Grupo
Nº 

 Referência

A1. Palácio da Polícia Civil BT 20268629

A2. Academia de Polícia Civil A4 1983D

B1. Depto. de Investigação 
sobre o Crime Organizado A4 1194W

B2. Depto de Investigação sobre Narcóticos A4 1354U

B3. Instituto de Identif i cação Ricardo G. Daunt BT 20314051

Total

kW MWh/ano R$/ano

162,35 974,08 438.336,90

83,00 249,00 87.150,00

28,40 142,00 49.700,00

152,27 735,94 257.579,00

50,17 256,04 115.218,00

476,19 2.357,06 947.983,90

Economias obtidas

Resumo Geral das Economias 
Previstas e Obtidas - Projeto de 

Eficiência Energética Polícia Civil Grupo
Nº 

 Referência

A1. Palácio da Polícia Civil BT 20268629

A2. Academia de Polícia Civil A4 1983D

B1. Depto. de Investigação 
sobre o Crime Organizado A4 1194W

B2. Depto de Investigação sobre Narcóticos A4 1354U

B3. Instituto de Identif i cação Ricardo G. Daunt BT 20314051

Total

MWh/ano (R$)

27% 27%

56% 56%

28% 28%

68% 68%

64% 64%

39% 38%

Reduções

formas bem como do incremento da efici-
ência e economias obtidas.

A título de ilustração apresentamos 
fotos com o sistema antigo e o novo sis-
tema instalado nas diversas dependên-
cias submetidas às reformas.

A potência total instalada no antigo 
sistema era de 89,10 kW. Com a imple-
mentação dos novos sistemas a potência 
passou para 38,93 kW, proporcionando 
uma redução de cerca de 56% no total 
da carga instalada e redução de consumo 
na ordem de 256,04 MWh/ano.

Finalizando, gostaríamos de esclarecer 
que o trabalho deixou de apresentar maio-
res detalhes fotográficos relativos aos lo-
cais objetos dos trabalhos em questão, por 
tratar-se de área de segurança. Algo que 
deve ser respeitado para tranqüilidade de 
todos os envolvidos no caso. E principal-
mente dos funcionários que atuam nos 
locais de implantação do programa de efi-
ciência energética. 
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