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Resumo:
No Brasil, o setor de edificações é o maior consumidor de energia elétrica,
sendo responsável por 50% de toda a energia elétrica consumida. Nas
edificações universitárias federais brasileiras, a despesa com energia
elétrica é uma das maiores dentre os itens de despesas mensais, o que
indica a necessidade de melhoria no uso da energia, sobretudo,
considerando-se o crescente contingenciamento orçamentário enfrentado
por essas instituições. Diante desse cenário, esta pesquisa com estudo de
caso na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia propõe uma
investigação sobre a eficiência energética em edificações universitárias,
identificando as principais oportunidades de utilização racional da energia
elétrica. Realizou-se uma revisão da literatura com foco na análise de
métodos de gestão energética aplicados a edificações universitárias. Em
seguida, realizou-se uma revisão energética da edificação seguindo a
norma ABNT NBR ISO 50001. A análise do uso e consumo de energia
indicou que a energia elétrica é a principal fonte de energia da instituição,
e que o consumo está concentrado na climatização, com uma participação
de 73%. Os laboratórios de pesquisa e ensaio respondem por 45% do
consumo de energia elétrica. Foram elaborados indicadores energéticos
visando o monitoramento permanente do desempenho energético através
da comparação com a linha de base. O indicador de desempenho
energético “Consumo Médio por m²” resultou 55 kWh/m²/ano, ao passo
que o indicador “Consumo Médio por Aluno” resultou 62 kWh/aluno/mês.
Foram identificadas duas oportunidades significativas de melhoria do
desempenho energético na edificação: o retrofit da iluminação
(substituição de lâmpadas fluorescentes por LEDs), e o retrofit da
climatização dos laboratórios (substituição dos equipamentos existentes
por outros novos do tipo inverter). Ambas as medidas, em conjunto,
resultariam na redução de consumo elétrico anual de 24%, o que
corresponde a uma redução de custo de R$ 379.573/ano. O tempo de
retorno de investimento dessas medidas foi calculado em dezessete
meses. Com base nos resultados obtidos, observa-se que Escola Politécnica
da UFBA apresenta potencial para melhorar seu desempenho energético a
partir de propostas factíveis e economicamente viáveis. Recomenda-se que
a instituição implemente um Sistema de Gestão de Energia (SGE) nos
moldes da norma ABNT NBR ISO 50001.
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