
Em projeto de pesquisa realizado com apoio da FAPESP, a UFABC desenvolveu uma metodologia tipo bottom-up para projetar o consumo
residencial de energia dos condicionadores de ar de forma desagregada, considerando as especificidades climáticas dos estados brasileiros.
Nessa modelagem, os impactos de políticas como índices mínimos de eficiência energética, etiquetas e selos podem ser estimados a partir da
eficiência energética dos novos aparelhos tipo janela e split que entram em operação a cada ano. A modelagem contempla uma estimativa
de impactos em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa e, também, realiza análise de impactos econômicos das políticas
de eficiência energética sob a perspectiva da sociedade e dos consumidores.

O objetivo da parceria entre EPE e UFABC envolve a aplicação das respectivas e distintas metodologias para projetar a demanda nacional de
eletricidade dos condicionadores de ar até 2036. Enquanto o modelo da EPE foi utilizado para construir um cenário de referência, a
metodologia da UFABC foi aplicada para gerar dois grupos de cenários de eficiência energética. Os conjuntos diferenciam-se entre si pela
expectativa de aumento da posse dos condicionadores de ar (base e superior), que atualmente estima-se próximo de 0,18
equipamento/domicílio no Brasil. Cada conjunto contempla 3 cenários: eficiência congelada, desenvolvimento autônomo da eficiência e um
de alta eficiência. Este último cenário está alinhado com uma expectativa da implementação de politicas mais rigorosas de eficiência
energética para os aparelhos de ar-condicionado no país.

Elaboração:

Demanda de energia em ar-condicionado
Metodologia para avaliação da eficiência energética

A MODELAGEM DE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO SETOR RESIDENCIAL

A EPE tem entre as suas finalidades prestar serviços de estudos e
pesquisas para o desenvolvimento dos planos de expansão de
geração e transmissão de energia de curto, médio e longo prazo,
destinados a subsidiar o planejamento do setor energético
brasileiro.

Para realizar projeções da demanda de energia das residências
brasileiras, a EPE desenvolveu uma metodologia que se baseia no
uso de uma abordagem bottom-up para os serviços energéticos
relacionados à eletricidade e uma top-down para as demais
fontes de energia usadas nos domicílios nacionais:

A partir das posses e hábitos de uso dos principais
equipamentos elétricos utilizados nos domicílios, obtém-se a
demanda residencial de energia elétrica do país. Para o cálculo
da energia evitada em razão do ganho de eficiência energética
dos eletrodomésticos ao longo dos anos, utiliza-se um
indicador que procura representar o quanto a tecnologia
evolui ao longo dos anos e torna os aparelhos mais eficientes
em termos energéticos do que os já existentes no estoque
nacional e os sucateados.

Neste documento, é apresentado um exercício onde o modelo
de projeção da demanda residencial de energia da EPE é
utilizado conjuntamente com uma modelagem desenvolvida
pela Universidade Federal do ABC (UFABC) que tem por
objetivo a avaliação de impactos regulatórios de políticas de
eficiência energética para aparelhos de ar-condicionado de uso
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Para saber mais, acesse os seguintes dados na íntegra:
Resenha Mensal do Mercado de Eletricidade (https://bit.ly/3e05DZu)
Séries históricas de consumo mensal (https://bit.ly/2LFHxqM)

Nota: ícones utilizados ao longo desta edição obtidos na plataforma www.flaticon.com 
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