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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

As melhores práticas de sustentabilidade, automação e eficácia em gestão predial 
foi o tema do LX Fórum de TIC. Prédios modernos que atendem a uma série de requi-
sitos de inteligência, ambientes padronizados e consumo sustentável de recursos 
foram debatidos pelos convidados das empresas ADKL Zeller, Acecco TI, Powertech, 
Siemens além da Dataprev.

Entre os temas dos painéis, o gerenciamento de custos e uso eficiente de energia 
elétrica e Build technology mostraram resultados inteligentes aos participantes. A 
Dataprev conta com 32 imóveis pelo país, ocupados por cerca de quatro mil empre-
gados. Além dos três Data Centers, recentemente modernizados com alta tecnologia.

A busca por novas soluções que reduzem o consumo, aprimorem o ambiente de tra-
balho, proporcionando conforto e segurança é constante. Nesse intuito, a troca de 
experiências é essencial. Agrega um valor fundamental para que possamos aperfei-
çoar nossas instalações e projetos. 

Boa leitura!
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Prédios Inteligentes: O Nosso Foco

Marcelo Argento¹
Dataprev

¹ Departamento de Engenharia da Dataprev

Sou Marcelo, chefe do Departamento de Engenharia da Dataprev. Vamos nos 
aprofundar um pouco mais sobre o conhecimento dos edifícios inteligentes. A 
Dataprev já tem várias iniciativas em prédios modernos que atendem a uma sé-
rie de requisitos de inteligência, mas nós entendemos que esses requisitos po-
dem ser melhorados e melhor organizados. 

Para realizar tal palestra, contaremos com a ajuda do arquiteto Artur que vai 
falar sobre ambientes internos padronizados e o engenheiro Fábio Franco que 
vai falar sobre Data Centers. A Dataprev é uma empresa pública federal de TI, 
trabalha para o governo, é uma empresa com aproximadamente 4 mil emprega-
dos, distribuídos em 32 imóveis por todo o Brasil. Esses imóveis somam quase 
90 mil metros quadrados de área ocupada e temos várias patentes e três tipos 
de instalações. 

As instalações dos Data Centers, que são ambientes especiais de alta disponibili-
dade, funcionam 24 horas por dia, 365 dias no ano instalados no Rio de Janeiro, 
São Paulo e Brasília. Temos cinco unidades de instalações de desenvolvimento de 
softwares, três no Nordeste e duas na região Sul. A área de Atendimento ao Clien-
te é instalada em todas as unidades regionais e o espaço de escritórios é onde são 
desempenhadas basicamente as atividades administrativas da empresa. 

Para falar sobre a relação da concepção de projeto e a inteligência que os cha-
mados edifícios inteligentes devem conter, representamos seis áreas de conhe-
cimento fundamentais para a elaboração dos projetos de engenharia. 

A primeira é a área de engenharia e construção, evidentemente com os enge-
nheiros, arquitetos, técnicos e desenhistas, é a área responsável pela elaboração 
desses projetos e execução das obras. 

A segunda é a área de serviços gerais, essa organização que estou tratando como 
áreas de conhecimento, na verdade, na estrutura organizacional da empresa, 
elas representam departamentos que estão em níveis específicos e diferentes. É 
importante mencionar, pois, de uma certa forma, acabam criando barreiras que 
devem ser superadas.

Os serviços gerais, dentre as dezenas de atividades responsáveis pela segurança 
física e patrimonial em cada gestão definem padrões para o acesso físico, con-
trole de acesso e monitoramento. 

A área de TI interna também é uma área importante nesse processo para futuros 
sistemas de comunicação e cabeamentos temporários, sendo isso muito impor-
tante quando se trata de edifícios inteligentes e automação predial. 

A área de gestão predial é uma área administrativa e não trabalha diretamente 
na elaboração dos projetos, mas representa pelo menos a administração clínica 
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dos 32 imóveis que informei e através de gestores prediais. Eles têm conheci-
mento profundo sobre os sistemas que estão acoplados nos imóveis para que 
possam fazer uma boa operação e gestão. 

Temos a área da qualidade de vida que trata do bem estar, da medicina e da 
segurança no trabalho e a área de responsabilidade socioambiental responsável 
pela coleta de resíduos, materiais recicláveis e estudos de impacto ambiental. 

A área da integração é bastante comum nas apresentações de estruturas orga-
nizacionais das empresas. A palavra integração é muito fácil de se entender e 
muito fácil de se aceitar. Agora, colocar em prática é mais difícil. Não porque as 
pessoas não queiram, mas porque estamos sempre tratando de realizar proje-
tos contra o tempo, tudo tem que ser para ontem e acabamos não conseguindo 
fazer bem essas ligações. 

Se não estivermos perfeitamente interligados, não acredito que possamos pro-
duzir um projeto inteligente. Todas essas áreas possuem informações importan-
tes para agregar em um projeto e em um sistema de edifício inteligente. 

Os objetivos do edifício inteligente são tranquilos de definir em termos de sua 
responsabilidade e eficiência no sentido amplo, não apenas a eficiência energé-
tica, mas o uso inteligente do espaço e também da análise de fluxo positivo, a 
eficiência que engloba a segurança e o conforto. 

Cada uma das atividades de engenharia que podemos trazer para um prédio in-
teligente precisa passar por um estudo de viabilidade, mas algumas questões 
imprescindíveis não passam por essa discussão, primeiro porque o estudo de 
custo-beneficio já está comprovado e depois porque não podemos fazer um 
grande investimento em um edifício. 

Precisamos ter informações básicas, se o edifício faz controle automatizado 
de iluminação ou se houve uma tentativa de acesso a uma área proibida. Isso 
é muito importante. A Dataprev analisa seus 32 imóveis, imóveis com todas as 
características, desde salas que apresentam 10 pessoas até imóveis que supor-
tam 1.500 pessoas; prédios próprios e prédios alugados; prédios de escritório e 
prédios de Data Centers. Temos de desenvolver e aprofundar cada um dos sis-
temas para poder analisar essas instalações e incluir o que está dentro e o que 
está fora. 

Artur – Dataprev

Trabalho na distribuição de obras e projetos e falarei um pouco sobre os ambien-
tes de escritórios na Dataprev. Nós, da engenharia, e talvez, mais especialmente 
os arquitetos, quando vamos fazer um projeto ou desenvolver especificações de 
imobiliários, nossa preocupação maior é o bem estar dos funcionários. 

Buscamos sempre novas soluções tecnológicas e aplicações de conceitos mo-
dernos de organização de escritórios para conseguir criar um ambiente que for-
neça conforto e espaço adequados para o desempenho das atividades. 
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A Dataprev possui filiais em todas as capitais dos estados brasileiros. Uma di-
versidade muito grande de ocupação. Algumas unidades possuem menos de 50 
funcionários e outras possuem mais de mil. 

Temos cinco unidades de desenvolvimento de softwares, três no Nordeste, Ce-
ará, Rio Grande do Norte e Paraíba, uma Rio de Janeiro e uma no Sul, em Santa 
Catarina. E temos três centros de processamento, um em Brasília, um no Rio de 
Janeiro e um em São Paulo. 

São indicações de posses, de características físicas e de finalidades muito dife-
rentes, mas entendemos que todas devem ser tratadas como igual, e por conta 
disso buscamos uma solução que atenda todas de forma mais conveniente. 

Em 2006, a Dataprev começou a mudança do seu padrão de imobiliário por cau-
sa principalmente dos aspectos econômicos que precisavam ser atendidos nos 
ambientes de trabalho, buscando uma melhor organização do espaço que era 
muito segregado e essa ideia ainda não estava funcionando muito bem, havia 
uma flexibilidade muito grande de mudança de layout que trazia alguns proble-
mas para a empresa. 

Pensando nisso, adotamos o conceito de escritórios abertos, que são ambientes, 
espaços livres de qualquer barreira física ou o mínimo possível de barreiras, com 
estações de trabalho baixas onde todo o ambiente é compartilhado. 

Começamos esse trabalho de modificação nos escritórios da Dataprev em algu-
mas unidades bem distintas, como Minas Gerais, Mato Grosso, Ceará, Brasília, 
Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Norte e Alagoas. 

Valorizamos o espaço em que as pessoas trabalham. Além disso, algumas solu-
ções tecnológicas facilitaram a ética e a comunicação nada triviais e contribuíram 
muito para essa ideia de valorização dos ambientes. 

A comunicação unificada com o sistema de telefonia, videoconferência, telepre-
sença imersiva, computadores novos e iguais para todos os funcionários, con-
trole de acesso e outsourcing de impressão são soluções que contribuem para 
melhorar essa valorização dos ambientes de trabalho. 

E, no final, percebemos que os benefícios dessa padronização vão além de sim-
ples meios de atender a economia e maior organização do espaço, criam e forta-
lecem uma identidade pessoal para a empresa. 

Conseguimos reconhecer em todos os lugares na Dataprev a mesma integração 
entre as equipes com esses espaços abertos, o que nos força a conviver de uma 
maneira mais próxima, ganhamos em conforto e segurança no ambiente de traba-
lho, economia de energia de custo, principalmente com as soluções tecnológicas. 

Vemos na nossa Intranet as economias de custo, por exemplo, em videoconfe-
rência e a redução do número de viagens e muitas outras soluções que contri-
buem para essa economia. E talvez o mais importante para edifícios inteligentes 
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seja a padronização das instalações elétricas, de rede e climatização. 

O intuito disso é para que nós, da engenharia, possamos conhecer um pouco 
mais sobre o tema edifícios inteligentes, mas posso me arriscar a dizer que a so-
lução arquitetônica de padronização de ambientes abertos que temos utilizado 
contribui muito positivamente para esse conceito de edifício inteligente. 

Talvez essa solução que unifique esse padrão facilite quaisquer outras soluções 
em edifícios que possam ser utilizadas no conceito mais técnico de soluções de 
economia de energia, de água ou de gestão de controle de acesso. Essa é a parte 
que a engenharia tem feito para os ambientes de escritório na Dataprev.

Fábio Franco – Dataprev

A palavra Data Center sempre chama atenção pelo nível de investimento, pela pró-
pria praticidade e beleza do que vamos ver e já estamos vendo. Utilizamos uma 
unidade que chega a ter 100 anos ou mais como a de São Paulo, Cosme Velho com 
aproximadamente 35 anos e Brasília que deve ter aproximadamente 40 anos.

São instalações bem senhoras, algumas delas com voz, mas que abrigam Data 
Centers, que têm modernidade, têm o que mostrar no mercado e têm a sua faci-
lidade, sua fluência e sua forma de trabalho. 

A modernidade está presente nos prédios que são mais antigos, principalmen-
te no Cosme Velho, na plataforma de dois pavimentos que nenhum funcionário 
subiu. A sala-cofre do Cosme Velho, similar às outras também, onde fica todo o 
controle de umidade, controle de acesso, controle de segurança, incêndio, mos-
tra algo completamente novo. 

O ambiente do Cosme Velho tem a entrada de energia toda automatizada, feita 
com gás isolante, o SF6, o hexafluoreto de enxofre. Temos a parte de alta densi-
dade instalada, com capacidade de abrigar equipamentos de até 25 kilowatts por 
rack e os ambientes de controle, ambientes enclausurados, visando exatamente 
a eficiência energética. 

Já temos inteligência em nossos Data Centers, estamos um passo a frente. Nosso 
intuito é tentar pegar essas instalações que já são de nosso domínio e tentar ir 
adiante e colocar no nosso ambiente de escritório, ambientes prediais. 

No CPRJ, temos uma capacidade, só nos nobreaks de 1.200 kVAs, com expansão 
para 1.800, investimento de R$ 125 milhões. Temos a maior sala-cofre do Brasil, 
com aproximadamente 500 metros quadrados, no Cosme Velho. Temos uma de 
100 e outra de 488 metros quadrados, onde a modernidade e a facilidade são 
coisas bem presentes. 

Só para ilustração, antes lidávamos com rede alta de disjuntores. Nas novas 
salas-cofre temos disjuntores e todo o ambiente voltado para a modernidade. 
Em São Paulo, nesse mesmo caminho, com investimento de R$ 70 milhões e 
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Brasília com investimento de R$ 120 milhões, lidamos hoje na Dataprev com 
ambientes de piso elevado, ambientes climatizados, ambientes onde podemos 
suprir os nossos clientes com dois mil metros quadrados de piso. 

Cuidamos e instalamos 17 mil kilowatts, cerca de 2.125 residências de classe 
média, então estamos lidando com algo grandioso, moderno, 2 mil PRs e R$ 225 
milhões de investimentos. 

A inteligência precisa existir e ela já existe para cuidar desses ambientes que de-
mandam energia, demandam cuidado. A palavra moderna muito utilizada nes-
ses mesmos Data Centers é a resiliência, onde realmente temos a capacidade de 
combater os eventos e sairmos em pé. 

Estamos com instalações que nos dão orgulho e que podemos mostrar para 
qualquer pessoa, quaisquer pessoas envolvidas com Data Centers e com inteli-
gência predial que estamos realmente um passo a frente. 

Tanta inteligência, tanta potência exige alertas de controle de temperatura e 
umidade nas nossas salas-cofre sem fio. Faltou energia, o gerador, o chiller en-
trou em colapso, os geradores não entraram, recebemos os alarmes via celular, 
podemos estar bem preparados para combater. 

Vai desde a implantação do DCIM, um gerenciador de infraestrutura de Data Cen-
ters até em nível de rack. Por exemplo: nós, às vezes, temos as nossas cadeias de 
racks com vários servidores, alguns podem estar em zonas mais quentes, mais 
frias e estão com servidor novo. 

Podemos através do DCIM fazer esse controle mais aprimorado de temperatura 
e atuar profundamente em eficiência energética. O gás que se usa é o SF6. Te-
remos uma sala de controle que vai ser implantada a princípio no Cosme Velho, 
onde terá um operador com painéis vendo exatamente as curvas de temperatu-
ra, a função dos geradores, dos chillers. 

Se houver uma falta de energia, se uma válvula começa a jogar um tanque de 
água gelada no chiller do Cosme Velho, tudo será observado para manter nosso 
Data Center contido. 

O controle dessas válvulas do tanque de água gelada em São Paulo, Rio de Ja-
neiro é muito preocupante, pois temos uma gama de nobreaks até mesmo nos 
ambientes climatizados. 

O calor emanado é tão grande que às vezes uma falta de um minuto de ener-
gia, no mínimo, a temperatura vai até um nível que não há tempo de agir. Até 
nossos equipamentos de ar-condicionado estão envolvidos também com essa 
inteligência de controle. O controle e a gestão já estão presentes na Dataprev, 
principalmente na nossa atividade.
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DEBATE
N. I.: Debatedor e/ou instituição não identificados 

Prédios Inteligentes: O Nosso Foco Marcelo Argento / Artur / Fábio Franco

Pessoa não identificada: A área de Data Centers 
hoje é uma área especial, temos ainda muito que 
aprender, temos cerca de dois mil metros quadra-
dos junto com área de ocupação da Dataprev de 
quase 90 mil metros quadrados, então temos mui-
to trabalho pela frente. 

Essa obra não diz respeito apenas à engenharia, 
é um dos elementos acessórios que temos, como 
toda a parte de comunicações, videoconferência, 
programas de impressora de equipe, outsourcing de 
impressão. 

Já passamos por uma época que não conseguíamos 
fazer com que a impressora imprimisse porque ti-
nha que parar o trabalho, tirar o cartucho, etc. Isso 
já é resultado de uma integração, na verdade, isso é 
resultado da atividade de vários setores, setores da 
área de TI, da área de serviços gerais. 

Um dos exemplos é o Ecoponto, quando o pessoal da 
responsabilidade socioambiental termina o projeto, 
eles buscam o Ecoponto. No começo é meio enjoado, 
mas depois temos que abraçar essa ideia, que é im-
portante. Não há como ter o projeto, com toda essa 
tecnologia e não ver onde descarregar a sua pilha. 

Já passamos por experiências com falha de plane-
jamento, por exemplo, temos a coleta seletiva no 
lixo, o lixo chega no descarte todo misturado no 
saco preto e vai embora sem sabermos onde será 
descartado aquele trabalho todo. Vemos alguns re-
sultados positivos que precisam ser bastante apri-
morados e executados.

Alberto – Empresa não identificada: O que me 
chama atenção é ver onde a Dataprev está, como 
ela chegou com tantas informações, mobilidade. 
O que me ocorre, não sei se todos os empregados 
de repente teriam oportunidade de poder conhecer 
esses espaços da empresa, o que se costuma fazer 
com os empregados novos, uma ambientação, é ter 
acesso a esses lugares. 

Deixo como sugestão para que vocês pudessem organi-
zar, dar oportunidade àquele grupo de empregados que 

se interessasse em conhecer como está a Dataprev nas 
instalações hoje, dentro dessa nova realidade.

Já apontamos alguns objetivos anteriormente 
como a sustentabilidade, eficiência, segurança, 
conforto, e eu gostaria de sugerir que fosse incluída 
também a conformidade, porque tenho certeza que 
o pessoal da engenharia deve ter obrigações nor-
mativas, NR. Todos esses trabalhos desenvolvidos, 
com certeza devem ter que seguir as obrigações e 
orientações, então sugiro que a conformidade faça 
parte desses objetivos. 

Marcelo – Dataprev: A questão da conformidade, 
atender os requisitos, e o tema do prédio inteligen-
te são questões interessantes. Como vamos tratar 
de eficiência energética no empreendimento, per-
cebemos que existem certificados que agregam 
valor ao imóvel. 

Quando falamos de Data Centers, podemos ter cer-
tificados internacionais que também certificam se-
gurança e continuidade. Agora, não sabemos como 
medir o edifício inteligente, ele tem que atingir um 
determinado nível, então no momento penso que a 
Dataprev tem que atender uma série de normati-
vas, mas tem que definir a sua grade de avaliação. 
Queremos chegar a esse patamar, um patamar real 
que possa ser alcançado para que seja entendido o 
que é ser um edifício inteligente. Eu acho que den-
tro da conformidade podemos atender tanto a le-
gislação como os padrões que serão definidos pela 
própria Dataprev.

Marco Aurélio – Dataprev: Sobre a Comunicação 
Social, estamos preparando um programa de vi-
sitação aos três Data Centers, que ficarão abertos 
apenas aos empregados da casa, mas toda a socie-
dade poderá conferir o trabalho que foi desenvolvi-
do lá e em breve chamaremos as universidades, o 
pessoal que trabalha na área de engenharia, de TI 
nas universidades para visitar nossas instalações 
para mostrarmos à sociedade como um todo.

Pessoa não identificada: Como que está a convi-
vência lá com toda essa modernidade, com toda 
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DEBATE

essa mudança que foi feita com a vizinhança, lem-
bro que tivemos algumas dificuldades no passado. 
Hoje acho que está mais tranquila.

Marcelo – Dataprev: Isso é um problema histórico. 
A edificação da Dataprev é uma área residencial, 
uma instalação quase que industrial. A premissa 
de modernização do nosso Data Center, principal-
mente no Rio de Janeiro, seria que a modernidade 
também trouxesse esse conforto. Realmente re-
trucamos, temos alguns problemas com algumas 
máquinas, principalmente com relação aos ruídos. 
Esses problemas vêm sendo tratados desde o ano 
passado. O Serpro tem feito um trabalho bastan-
te complexo para o tratamento desse ruído, temos 
algumas restrições e já registramos avanços signi-
ficativos. Esperamos receber as medições desses 
ruídos e de ouvir os dizeres para saber se realmen-
te o que foi feito atendeu a expectativa.

Paulo – INSS: Sobre a questão dos espaços aber-
tos, onde cabem todos os espaços, devia facilitar o 
controle do ambiente em si, em questão da tem-
peratura ser densa, parece que a abertura dos es-
paços, na verdade, é um elemento que não é um 
facilitador.

Marcelo – Dataprev: A abertura dos espaços facilitou 
a distribuição do sistema de ar condicionado. Tínha-
mos dois ambientes com sistema central de ar con-
dicionado. Alguns ambientes mais frios e outros mais 
quentes. Isso pode também facilitar esse sistema.

Os ambientes abertos são feitos sobre piso eleva-
do, já existe uma solução só pensada para o am-
biente aberto, isso é um padrão, são escritórios 
com piso elevado e mobiliário modular. 

Quer dizer, já temos a solução elétrica, lógica, ar 
condicionado, toda parte de redes para esse am-
biente. Quando projetamos um ambiente diferente, 
fazemos pequenos ajustes no projeto que já existe 
e praticamente ele consegue se acoplar a qualquer 
situação. Em espaços menores ou com espaço com 
muitas paredes de alvenaria, acabamos voltando 
para aquele problema de espaço compartimenta-
do. Mas com o espaço aberto, praticamente não 
alteramos aquela solução que já está pensada, só 

se quisermos acrescentar alguma coisa.

Artur – Dataprev: No ambiente aberto consegui-
mos pensar em uma solução mais unificada para 
todo espaço, então temos menos segmentação, 
com menos segregação, ganhamos no projeto de 
climatização, no sistema de iluminação. Em algu-
mas situações temos piso elevado, o tratamento 
acústico também melhora um pouco o desempe-
nho e o funcionamento dessas instalações, mas por 
ser um ambiente único, conseguimos uma solução 
mais econômica de projeto para essas instalações.

Fábio Franco – Dataprev: Na realidade imagina-
mos um ambiente aberto, trazendo a diferenciação 
na questão da economia de energia. Por exemplo, 
conseguimos fazer uma distribuição mais homo-
gênea com o ar condicionado, mas muitas vezes 
temos uma população repulsiva, somos obrigados, 
às vezes, a manter toda a instalação de ar condicio-
nado funcionando em um ambiente muito maior. 

Muitas vezes, temos um salão muito amplo e somos 
obrigados a ter uma iluminação mais ampla quando 
poderíamos ter uma coisa mais restrita. Pela pró-
pria população dos setores, devemos facilitar a ins-
talação para operacionalizar visando a economia de 
energia, segurança e outras implicações, colocamos 
isso como uma medida de discussão.

Não existe mudança que só venha bônus, sabemos 
que não existe, digamos que venham outras coisas, 
mas acreditamos que o cálculo seja positivo. O sis-
tema de ar condicionado em São Paulo nos obriga a 
manter nossos circuitos desligados para climatizar 
nossa sala, então isso não faz muita diferença. 

Na verdade, com a mudança desse tipo, acabamos 
tendo que mudar alguns hábitos e procedimentos. 
Há coisas que ainda pensamos em implementar, 
por exemplo, sabemos que determinados ambien-
tes funcionam 24 horas, outros, com pendência, 
funcionam até mais tarde, então projetamos um 
sistema de ar condicionado independente que liga o 
prédio na central de ar condicionado e trabalha com 
sistemas splitter e economizamos energia elétrica.

Outra coisa que está sendo pensada é manter o 
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ambiente isolado da empresa com toda infraes-
trutura para o trabalho de escritório a partir de um 
determinado horário ou para um trabalho de final 
de semana. Nesses casos, não ligamos o prédio in-
teiro, ligamos apenas aquele ambiente em que as 
pessoas estarão trabalhando. 

Essas questões do dia a dia sempre são discuti-
das para que alguma solução seja encontrada, mas 
outra questão que é muito importante e que nem 
sempre está ligada a eficiência energética, são as 
mudanças de layout. 

Sobre a segurança, estávamos atrasados para for-
mular algum projeto, eles eram elaborados pela 
área de serviços gerais, por ideias, ideologia, tanto 
que os sistemas modernos de controle de acesso 
estão ainda em tramitação, então controlamos o 
acesso também dos andares. 

Temos controles eletrônicos em todos os andares, 
e agora veremos também uma mudança de hábi-
tos porque os empregados recebem armários com 
chaves e não deixam objetos de valor ou documen-
tos importantes em cima da mesa, como era feito 
no passado, porque sempre teremos um problema 
de furto e outras questões. 

Temos que tratar todas as áreas, pois todas elas 
possuem informações sigilosas. No ambiente 
aberto o processo é muito simples, pegamos o pro-
cesso, guardamos na gaveta e trancamos a mesa. 

Tem um desgaste, mas com o tempo as pessoas 
acabam se acostumando com isso. Um outro efei-
to foi também percebido. Tem quem fale alto. Um 
funcionário que, ao telefone, acha que está na casa 
dele. Como conviver sem essa divisória com aquela 
pessoa que fala alto? Então ao visitar a Dataprev não 
vemos o ambiente tumultuado, as pessoas se com-
portam porque estão em um ambiente com muito 
mais pessoas, essa experiência deu certo e ela faz 
parte também da solução de desenvolvimento.

Tadeu – Empresa não identificada: Pensando pelo 
lado da manutenção, o que mudou em relação à 
garantia do processo de manutenção da tecnolo-
gia? Em relação à mudança tecnológica que acon-

tece a todo instante, os temas que temos hoje, são 
abertos para as mudanças que acontecem? 

Fábio Franco – Dataprev: Nós convivemos um bom 
tempo com instalações bem precárias, teve a his-
toria do famoso palito de dente. Dá para se notar o 
cuidado gigante que a Dataprev tem, mas que em 
algum momento, devido aos equipamentos anti-
gos, nós passamos a ter uma certa dificuldade. 

Falo palito de dente porque anteriormente tínha-
mos uma situação tão precária dos equipamentos, 
que às vezes um palito de dente passava a resol-
ver os nossos problemas. Tentamos de tudo, mas 
o equipamento chega a um certo nível de obsoles-
cência e idade, e são levados a ações extremas de 
quem só vive de manutenção. 

Tínhamos tubulações extremamente finas de água 
gelada e tivemos que revestir todas com fibra de 
vidro para suportar por mais um tempo. Essa era 
a nossa dificuldade. Agora, o que nós falamos hoje 
de manutenção é algo do outro mundo. Quando 
olhamos os geradores que temos lá, são geradores 
gigantes, de 16 pistões, um pistão só equivale a um 
veículo S10. Quem está vivenciando isso agora deve 
ter orgulho. Hoje falamos de manutenção preditiva, 
temos equipamentos que mensuram bombas, en-
tão isso é uma modernidade de manutenção.

César Cinelli – Dataprev: Sou gerente da área de 
manutenção e constatamos que o maior dano de 
manutenção que ocorre é devido a novas instala-
ções. Elas nos permitem a implantação de um pro-
jeto de manutenção preditiva. 

Nós aproveitamos e compramos alguns equipa-
mentos para área de manutenção, são folhas de 
ponto para monitorar uma bancada de eventos que 
nos permite anteceder quando aquele elemento vai 
receber uma falha. 

Passamos da fase de manutenção preventiva, que 
é quando trocamos um elemento, passamos dessa 
fase para uma fase mais inteligente, ou seja, só tro-
camos quando houver necessidade de trocar e não 
trocamos antes. 
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Dessa forma temos dois ganhos, em manutenção 
e na qualidade da manutenção. Através da análise 
catalográfica, conseguimos identificar se está ha-
vendo um desgaste maior do que o esperado para 
aquele equipamento e corrigimos a tempo, antes 
que seja necessária uma retífica, uma atividade 
mais cara e que aquele equipamento seja paralisa-
do por um mês.

Fábio Franco – Dataprev: Hoje, nosso Data Center 
dá gosto de ver, temos uma manutenção preditiva, 
com câmera térmica, analisador de vibração, ana-
lisador de espessura de prumo, tudo isso é a base 
dessa vontade de querermos chegar a uma manu-
tenção de alto nível, um nível preditivo e com ins-
talações novas.

Marcelo – Dataprev: Queremos programar a Da-
taprev para instalações inteligentes. A manutenção 
e a inteligência são profundamente necessárias. Se 
não medirmos o que está acontecendo, o sistema 
vai apontar. Nossos Data Centers são como atletas 
de elite e atletas médios, então temos que estar ali 
medindo quais as condições deles, isso faz parte de 
inteligência. 

Mas não sabemos se o mercado entende que den-
tro do conceito de inteligência no Brasil e no exte-
rior, isso fica fora. Continuamos querendo aprimo-
rar bastante, mas quando depende de você ter um 
prédio inteligente, os procedimentos estão dentro 
e estão fora, porque consultaremos muito o concei-
to de mercado, vamos contratar uma consultoria, 
contratar projeto, queremos projetos inteligentes, 
gostamos daquela ideia que o mercado está acos-
tumado a trabalhar. 

A dúvida é se vamos continuar fazendo, aprimo-
rando, se vamos continuar sempre aqui investindo 
nessas máquinas dos profissionais, mas dentro 
do conceito de inteligência, que deve ser discutido 
e oficializado, tem que ser compatível com que o 
mercado diz ser as melhores práticas. 

Temos o monitoramento de risco, não o monitora-
mento da instalação predial, o monitoramento da 
instalação predial está em uma parte que falamos 

sobre gestão, temos que ver de forma atenta, exi-
gindo relatórios e temos que tomar ações quando 
a instalação predial apresenta algum tipo de falha. 
Monitoramento no sentido mais amplo é um traba-
lho que funciona em paralelo.
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Nossa experiência é voltada em 18 anos interligando sistemas, que são as so-
luções. Implementamos sistemas para Data Centers em São Paulo, implemen-
tamos o prédio da GVT em Brasília e do Serpro. Temos a parte dos painéis de 
investimento em baixa e alta tensão, temos a parte de integração dos sistemas 
e temos uma parte de sistema supervisório, com parceria há 15 anos com a 
Schneider que é uma das maiores empresas de elétrica e automação do mundo. 

Para pensar em um prédio inteligente, primeiro temos que ver o objetivo da sua 
didática, então vamos desenvolver a tecnologia do prédio para que tenhamos o 
ambiente saudável e seguro. O sistema vai prover a utilização desses recursos 
com eficiência. A palavra eficiência é muito importante. Às vezes pensamos em 
automação, controle de gases, sem pensar na parte mais importante do siste-
ma, que é a eficiência. A eficiência do controle da energia, a eficiência no consu-
mo de água. 

A água também é um recurso que aos poucos está acabando, então vamos mos-
trar nossos projetos, como esses recursos são utilizados, como são automatiza-
dos, como são controlados, como são gerenciados. 

Existem algumas empresas que usam a certificação do Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) - certificação para construções sustentáveis, con-
cebida e concedida pela Organização não Governamental (ONG) americana U.S. 
Green Building Council (USGBC), de acordo com os critérios de racionalização de 
recursos (energia, água, etc.) atendidos por um edifício e o Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica. 

Ambos os casos, o que eles querem no final é garantir que esses prédios se 
tornem eficientes, que esses prédios consumam menos energia elétrica, consu-
mam menos água e tenham recursos que não impactam o meio ambiente. 

O LEED internacional existe atualmente em mais de 190 países, para controlar 
a eficiência do consumo de energia, de água e dos recursos. O Procel possui um 
selo que ajuda a diminuir recursos na parte de iluminação, conforto e também 
na construção de prédios. 

São três os benefícios da automação: o primeiro é o financeiro, o dinheiro ne-
cessário nesse desenvolvimento deve ser contínuo, tem que se manter. Outro 
ponto é o técnico, uma vez que temos um sistema automatizado, controlado, os 
recursos de paradas e de pessoal vão diminuir, então teremos vários técnicos, 
com vários sistemas inteligentes que vão pessoalmente até você. 

Podemos comparar os prédios com carros. Os carros antigamente tinham car-
burador, tinham os sistemas que ligavam o combustível, o vapor do carro. Na 
Dataprev tem um prédio diferente em cada área, pode ser que no Sul ele use 
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menos água que no Norte. Então, cada ambiente tem que ser customizado para 
a área e todos tem que ser controlados em função disso. 

O aspecto social aqui é a economia desses dados, dessa energia. Damos um 
salto na rede, temos menos emissão de gases de efeito estufa, gastamos me-
nos elementos naturais, água e energia, e isso mostra que temos um prédio que 
garante a sustentabilidade. 

A automação elétrica tem a parte de analítica. Vemos o volume, a quantidade 
ou a potência, que chamamos de UDS, instalados nos sistemas. Temos a parte 
de iluminação, e de escadas rolantes, elevadores. É importante organizar e es-
colher os produtos. 

Dentro de um prédio, os elementos primários são sensores, detectores e se 
escolhermos mal os elementos, ao longo da vida útil de um prédio, estimada em 
25 anos, teremos dor de cabeça. 

Temos que escolher muito bem esse investimento, pois só 25% dele, ao longo 
da vida, vai ser utilizado. Para investir e aplicar esses recursos para que durante 
a vida útil deles tenhamos uma redução gradativa e substancial na manuten-
ção, precisamos saber quem são os maiores consumidores de energia. 

Em qualquer prédio, a disponibilidade de energia faz parte do conceito de pro-
dutividade. Temos que garantir a disponibilidade, e se não tivermos um sistema 
seguro, de equipamentos elétricos, de energia, de controle, não teremos a dis-
ponibilidade. 

Algumas coisas devem ser mudadas, se temos elétrica em um quadro, temos 
elétrica nos sistemas que são os motores, são os rotores, elevadores, esca-
das rolantes, sistemas de bombeamento, geração de energia, temos a parte de 
cima de ar condicionado, aquecimento e refração, temos a parte de controle de 
ambiente que é para espaços abertos. 

O desperdício faz com que se perca dinheiro, sem ter o retorno. A energia tem 
que ser aplicada com eficiência. Temos que combater o desperdício e para isso 
existem módulos de potência, inteligência, onde fornecemos apenas o necessá-
rio, nenhum watt a mais e nenhum a menos. 

Outro exemplo, é a parte de geração. Os geradores hoje possuem uma função 
importantíssima. No Data Center temos garantia do Tier, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 
4. Temos que garantir uma disponibilidade do seu sistema e quais são os dados 
econômicos para o seu cadastro de contas, porque a geração do seu sistema 
inteligente, o sistema de contas no país tem um custo muito alto, a energia e 
o horário tem um custo muito alto, e com o sistema inteligente conseguimos 
fazer com que a sua geração entre em paralelo com a concessionária, divida a 
alimentação com a concessionária, isso se deve em função da economia. Pode-
mos chegar paralelamente e dividir as contas, como podemos também, eventu-
almente, com sistemas especiais, fazer isso de forma permanente. 
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Em São Paulo, temos o Shopping Eldorado com capacidade hoje de 7 megawatts. 
Dos 7 megawatts, três megawatts vêm dos geradores a gás, da usina de lixo que 
ali consegue dividir a carga e manter os sistemas funcionando. 

Só conseguimos controlar, gerenciar ou fazer gestão daquilo que investimos, 
daquilo que vemos. Alguns pontos são invisíveis, mas representam um custo 
absurdo, como a geladeira utilizada para trazer a água, é simples, mas se ver a 
quantidade de pessoas que usam a geladeira, quanta energia térmica é jogada 
no lixo, vemos ali a água saindo horas e horas, quase a 60 graus. 

Dentro dos prédios existe tanto desperdício de energia. Nossa função é realmen-
te automatizar, reduzir o desperdício de energia e informar. Outro ponto é saber 
que, até 2050, apenas 30% de novos prédios nos grandes centros vão evoluir.

Não existem terrenos livres no Rio ou em São Paulo, no centro de São Paulo. 
São prédios, terrenos alocados, prédios ocupados. Precisamos interditar e para 
interditar não vamos derrubar o prédio todo, vamos aproveitar a estrutura dele 
e para isso temos que saber como implantar o sistema de automação em um 
prédio que vamos interditar. 

Temos um universo de informações, controle de acesso, segurança, escadas, 
elevadores. Os elevadores também são um ponto importante, são inteligentes 
a ponto de controlar o tráfego. Imagina um prédio com 1.500 pessoas e dez 
elevadores. Sem elevadores, imagina isso no horário do almoço, quanto tempo 
parado, se ele fosse mais inteligente, escolhesse os andares, reduziria o custo 
do sistema. 

Vemos a complexidade que temos de dados e como vamos escolher o que é 
melhor. No passado tínhamos vários tipos de sistemas e vários fornecedores, 
um para cada situação, porém é mais fácil ter um centro de controle. 

Isso não quer dizer que vamos escolher um único fornecedor, apesar de que es-
colher os fornecedores faz parte da escolha inteligente, pois se escolhemos um 
fornecedor que tem uma solução criada, essa escolha tem que ter uma perfor-
mance maior, inclusive uma das nossas ideias na empresa é escolher um outro 
fornecedor, porque o universo é muito grande, e quanto mais fornecedor, melhor. 

Outra coisa que vimos e buscamos foi a densidade dos equipamentos que te-
mos. Para implantarmos novos sistemas devemos reduzir o cabeamento. Outro 
ponto é escolher as redes não alternadas, redes abertas. As redes mais famo-
sas hoje no mercado possuem mais de mil fornecedores. Dessa forma, temos 
flexibilidade para a conexão dos sistemas que permitem acesso ao sistema. 

Todos os elementos de controle, os sistemas com interface de supervisão liga-
dos e o acesso remoto em qualquer sistema devem ter um acesso remoto via 
dados. Por exemplo: estamos no prédio andando, deu um evento no primeiro 
andar, temos que pegar o laptop e ter um software instalado que conhece o sis-
tema todo.
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Esse sistema permite que acessemos via web browser porque os sistemas são in-
teligentes e já abre uma página para acessarmos a dificuldade e a falha no sistema.

Temos agora o sistema wireless, que pega em um ambiente aberto até 300 me-
tros. Outro ponto, além do ar condicionado, que é o que mais temos no prédio, é 
a iluminação nos sistemas. Hoje existe um protocolo que foi criado justamente 
para esses grandes sistemas controlarem a iluminação das salas e ele só leva 
um quarto de cabo de rede. 

Com ele também conseguimos controlar todas as coisas. Ele mostra onde tem 
estrelinha e controlamos por dados ao longo do tempo. Chegamos de manhã 
cedo e já abrimos as persianas, ligamos a iluminação dos corredores, e depois 
a medida que as pessoas vão chegando, a iluminação natural vinda pela janela. 

O Light Emitting Diode - Diodo Emissor de Luz (LED) é a tecnologia de ponta atual 
com relação à educação, porque ele é frio, vem do gás carbônico, possui potên-
cia de quase 70% mais baixo que qualquer iluminação. 

O fluxo luminoso é o mesmo. Podemos chavear a vontade, ligar e desligar a 
vontade que ele não queima a sua vida útil. A vida útil de um LED é de 50 a 60 
mil horas, enquanto que uma lâmpada normal dura 10 mil horas. 

Isso quer dizer que se montarmos um sistema de iluminação em uma área, te-
remos basicamente 15 anos sem mexer. Esse quarto de cabo já está junto à 
alimentação das luminárias, conseguimos fazer até 16 cenários diferentes. 

Se, em um final de semana, 20 pessoas estão trabalhando, o controle de acesso 
é feito por uma rede de PABX que trabalha junto com os dados e com a rede. De 
todos os sistemas de controle instalados, apenas 20% dos gestores têm acesso 
a documentos, ou seja, é muita informação para pouca gestão. Eles têm recur-
sos, mas não sabem gerir, porque criam uma interface muito complicada. 

Imagina a complexidade de um prédio desse, quantos pontos têm? É muito di-
fícil a gestão. Para transformar os dados técnicos em informações de gestão 
aplicada depende da inteligência do sistema. 

Depois deve ser feita uma análise analítica dos dados, comparar com situações 
externas ou internas. Em seguida, uma automação analítica é feita para priori-
zar o serviço, monitorando o desempenho. 

Os grandes sistemas reduzem os gastos em investimento, reduzem a mão de 
obra terceirizada. Uma vez que temos as informações sobre o que temos que 
fazer, precisamos menos gente na manutenção. Reduzimos também até a con-
tratação de um fornecedor terceirizado. 

A automação é a chave para o sucesso do empreendimento, porque vamos fa-
zer com que o seu negócio seja rentável e sustentável. Podemos mexer na ilu-
minação, deixar automática ou manual, podemos entrar na máquina dos anda-
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res. Temos todos os elementos de controle, os filtros, o ventilador, a serpentina 
de água gelada, a serpentina de água quente, temos a produção dos bumpers, 
os alarmes. 

Podemos verificar de forma clara a energia que está sendo gasta, que ponto 
está gastando mais, em que momento está gastando mais, isso não só na elé-
trica, mas também abaixo das máquinas. 
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Francisco – Dataprev: Minha pergunta tem haver 
com a gestão de risco. A dificuldade que temos é 
integrar, pois muitas vezes vamos ter que compa-
tibilizar sistemas que tenham idades diferentes, 
tenho sistema de combate a incêndio com 20 anos 
ou 10 anos, e agora temos o controle de acesso, 
então temos que compatibilizar com o sistema de 
ar condicionado que tem 30 anos, quer dizer, queria 
saber sobre essa compatibilização.

Antonio – Empresa não identificada: Nos preocu-
pamos muito com os cyber ataques. Esses ataques 
devem estar previstos nos painéis de controle e por 
conta disso, todos os sistemas de controle que são 
inteligentes ou são sistemas de segurança nor-
malmente são redundantes e a automação, a inte-
ligência deles, está embarcada em outro sistema, 
para readequar. 

Se for uma pessoa de automação conhece seu 
programa, não há jeito. Deve ser criada uma difi-
culdade a mais para evitar a entrada nos sistemas 
e acessar algum dado porque o sistema distribui 
melhor as funções repetitivas. 

No Data Center Brasília, Banco do Brasil e Caixa 
Econômica, temos quatro cenários de lógica em 
cada sistema. Em cada cenário temos mais ou me-
nos uma porta com senhas diferentes. 

Hoje cada vez mais temos que prover sistemas elé-
tricos que sejam seguros. A parte de proteção con-
tra incêndio está evoluindo cada vez mais, a parte de 
segurança do acesso, inovação das pessoas, a parte 
que alimenta, a parte de tomadas, dos ambientes 
que possuem sensores. E caso haja qualquer falha 
na isolação não provoque um risco nas pessoas.

Todo o sistema de riscos também está embarcado 
hoje nos equipamentos, podemos aproveitar esses 
dados para fazer uma segurança aumentada, já 
está previsto, já está disponível. 

A parte do sistema elétrico de automação realmen-
te é bastante complexa e cara em relação a vários 
pontos. Outro ponto também que é muito impor-

tante nos prédios antigos é o isolamento que, ao 
longo do tempo, se perde, se degrada. Se tínhamos 
aqueles cabos que alimentavam o sistema há 10, 
20 anos com isolamento para 250 volts, hoje esses 
cabos já não possuem esse isolamento. 

Podem ter caído para 100 volts ou menos, provo-
cando fuga de corrente que pode causar incêndio, 
que pode causar um sinistro. No sistema inteligen-
te tem monitor de isolamento, não só a termovi-
são, mas também o isolamento do sistema, porque 
a corrente pode estar baixa para o cabo, então ter-
micamente ela não mostra nada, mas se fizermos 
um teste de isolamento, ele aparece altíssimo. 

Então, em qualquer momento, pode ter um risco 
de incêndio provocado pela má isolação dos cabos. 
Nos prédios antigos existe uma tendência de que o 
cliente não quer trocar o cabo alimentador porque 
o cabo custa uma fortuna. 

O cliente acha que o cabo usado até hoje pode su-
portar mais corrente, mas está enganado. Ele pode 
suportar a corrente, mas não tem as características 
de isolamento necessárias para colocar um reforço 
que vai moldar os sistemas. Vai verificar o isola-
mento, porque ele hoje é um dos fatores que pro-
vocam mais risco elétrico e acidente de incêndio.

Najan – Dataprev: Trabalho no departamento de 
engenharia, na revisão de obras e projetos. Tenho 
uma dúvida com relação a toda essa infraestrutura 
de sustentação dos edifícios inteligentes. Ele é um 
sistema todo empírico?

Antonio – Empresa não identificada: Sim.

Najan – Dataprev: Por questões de segurança, os 
sistemas devem ficar isolados. Agora para moni-
torar, os sistemas precisam estar em uma rede IP 
e para isso precisam ter um bloqueio de Internet, 
porque não existe rede segura. Qualquer rede é 
passível de invasão, e quando temos uma infraes-
trutura de Internet em cima de uma rede dessas é 
mais grave ainda uma invasão de um hacker com a 
intenção de prejudicar o funcionamento. Podemos 
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fazer uma unificação disso tudo?

Antonio – Empresa não identificada: Existem hoje 
vários conceitos sobre sistemas. Separar as redes 
de automação das outras redes, isso é mais função 
da TI devido a uma maior capacidade de dados a 
serem trafegados, que é voz, dados e outras simu-
lações. Normalmente a parte de automação é se-
parada do resto do sistema de TI, mas podem estar 
unificados, pois os protocolos são caracteres nessa 
rede, eles são separados nos servidores, são sepa-
rados no switch, roteadores. 

Conseguimos fazer a expansão, só que todos os 
sistemas que temos atualmente são realmente 
separados. Se mandarmos para o sistema um si-
nal que queremos, por exemplo, 50% de iluminação 
desligada na sala, ligamos apenas um botão que 
executará a função, então a quantidade de dados é 
muito pequena e o sistema informa que, por exem-
plo, uma das lâmpadas queimou, o sinal é enviado 
novamente e a rede de dados leva voz, imagem e 
outros detalhes.

Isso tudo é feito por um sistema de comunicação e 
padronização, uma rede de comunicação para o en-
dereçamento dos reatores, uma rede aberta. Exis-
tem vários fabricantes que fornecem os reatores 
com essa comunicação.

Eduardo – Dataprev: Como que o mercado tem se 
comportado, uma vez que a maioria desses pro-
dutos, equipamentos, tais como inversores, LEDs, 
placas fotovoltaicas são produtos importados, uti-
lizam tecnologias importadas? 

Na Europa e nos Estados Unidos as normas, os 
regulamentos internos são muito fortes, eles im-
pedem que produtos de má qualidade entrem no 
mercado nacional. No Brasil, conversando com al-
guns instaladores, o pessoal tem uma preocupação 
muito grande com a instalação de equipamentos 
de baixa qualidade, porque a norma nacional não é 
tão rígida, isso acaba dificultando o ambiente para 
a aprovação da implantação de um sistema de au-
tomação, gestão predial, o investimento é muito 
alto, então se utilizarmos o LED de baixa qualidade, 
cuja eficiência é cinco vezes maior que uma lâmpa-

da normal, ela acaba diminuindo, se equiparando e 
jogando abaixo todo estudo que foi feito. Como o 
mercado está se protegendo?

Antonio – Empresa não identificada: O merca-
do atual dita regras. O consumo de LED até pouco 
tempo era muito pequeno e hoje cresceu brutal-
mente. O mercado do LED caiu, esses produtos que 
estão caindo no mercado externo vão nos forçar a 
investir no mercado interno, nas áreas de LED. Até 
pouco tempo falávamos em placas fotovoltaicas, 
só tinham na Europa, hoje existem fábricas sendo 
montadas em Minas Gerais.

Eduardo – Dataprev: A preocupação não é com a 
importação e sim com a barreira de produtos que 
apontam profissionais hoje. Elas impedem que es-
ses produtos com alta qualidade entrem no nosso 
mercado, então lá fora, Estados Unidos, Europa, 
tem até uma norma nacional que impede isso, en-
tão no momento que fazemos a especificação, te-
mos que ter algum mecanismo, que seria a norma 
nacional, para barrar a entrada desses produtos, 
porque podemos ter uma ótima solução, contra-
tar de acordo com as normas nacionais, especi-
ficações, só que na hora de instalar pegamos um 
fornecedor diferente, de baixa qualidade, então o 
investimento que temos de todo o insumo acaba 
caindo por terra. 

Pessoa não identificada: Ao fazer a especificação 
e lançá-la no mercado surgem qualidades diferen-
ciadas, de A a Z, e para isso existem muitos parâ-
metros na nossa norma hoje, na brasileira, que co-
locam requisitos em equipamentos. 

Temos os painéis de graça, totalmente testados, 
com qualidade, pelas normas brasileiras. Boa par-
te da automação, como também não temos uma 
norma brasileira, pode ser comprada com base em 
uma norma estrangeira ou especificada de acordo 
com os dados de necessidade desses produtos. 

Podemos dizer que queremos o produto com essa 
prioridade, com essa interferência, com esse circui-
to de dados, com essa espécie. Tivemos um caso 
há três anos de uns sistemas que desenvolvemos 
de poços inteligentes para a Petrobras, e existiu a 
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tendência de usar produtos nacionais, nós não con-
seguimos usar um produto de inteligência impor-
tado, esse produto era nacional, não tinha nenhum 
teste de capacidade para verificar se o produto 
aguentava o uso em alta temperatura, altas vibra-
ções, frequências, ondas. 

Por mais que o produto fosse certificado, se vamos 
vender um produto que não tenha uma norma no 
mercado brasileiro, pedimos que o certificado de 
tipo de laboratórios seja mostrado. 

O Brasil tem cota em laboratórios de certificação. 
Desde que tenhamos uma justificativa técnica de 
como queremos que o projeto seja executado, te-
mos a base e aceitamos, pois essas aplicações são 
críticas. No caso de aeroporto é crítico, ele não pode 
pensar que no momento os produtos vão dar de-
feito, e caso ocorra qualquer situação de sinistro, 
o sistema de autorregenera e continua a funcionar, 
sem provocar nenhum risco para nenhum comando 
nem para o ambiente.
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Sou da área de responsabilidade de soluções, responsável pela atividade dos 
projetos de comando e controle. Nossa empresa tem mais de 40 anos de mer-
cado, considerada a melhor empresa do segmento da indústria, mais de 1.200 
funcionários. Temos mais de 850 Data Centers instalados no Brasil, na América 
Latina e na Europa, contando com mais de 250 locais com manutenção decor-
rente desse trabalho de implementação e de implantação e mais 400 centros 
de comando e controle em todos os segmentos no Brasil. 

Somos a única empresa com estes números, com esses conhecimentos inte-
grados, tanto na área de Data Centers como de comando e controle. No Brasil, 
as empresas estão distribuídas em várias filiais, cuja sede se localiza em São 
Paulo, na América Latina, desde o México, passando pela Argentina, Chile e Co-
lômbia e também na Europa e na África.

(Filme)

Esse cenário é o projeto e perspectiva de uma cidade inteligente já em desen-
volvimento em curto prazo, em algumas cidades. O maior problema hoje em dia 
é o crescimento, a concentração, a população, a falta de controle, de gestão, a 
falta de segurança. 

Com relação à causa e efeito, concluímos que qualquer tratamento que venha 
a ser dado em qualquer evento, qualquer ação, deve ser entendido como trans-
versal a todas as áreas do negócio. 

Então não adianta falar em cidade inteligente para chegar no edifício, tratar do 
bombeiro, tratar da defesa civil, tratar de segurança se estamos com foco ape-
nas vertical. 

Tem que ser um trabalho de forma integrada e de forma holística, ou seja, vol-
tado a todos. A solução obrigatoriamente tem que ser integrada, global, co-
laborativa, porque temos vários atores na solução do problema, e o principal, 
ela tem que ser inovadora, inovadora não na visão do marketing, tem que ser 
inovadora na visão ou no entendimento de algo que tem que ser diferente do 
que está sendo feito até hoje, porque o que está sendo feito hoje, se já temos 
um limite com relação à evolução, essa tendência só irá piorar ou aumentar se 
não tivermos uma ação em relação a isso. 

O que define essa solução de gestão, se o ambiente é inteligente, natural, in-
terativo e tecnológico é a visão operacional, não a visão unicamente de tec-
nologia. É uma visão operacional suportada pela tecnologia. Muitas vezes nós 
invertemos, vamos para solução de tecnologia e esquecemos o operacional. 

Os condicionantes da solução, seja lá qual for a relação entre administração, 
tem que ter crescimento, flexibilidade, organização, melhora de serviços, cus-
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tos. Com tudo integrado, a visão do todo que é obrigatória tem que vir da visão 
operacional, a solução tecnológica, já inserindo alguma coisa nova, um modelo 
organizacional. 

Para operar de forma integrada, muitos operam tranquilamente ou desenvol-
vem sua atividade em uma vertical dele, desse próprio departamento de sua 
cidade. Mas como a visão é integrada, como a visão é necessária, a atividade 
precisa ser desenvolvida dentro de um ambiente único, temos que ter uma es-
trutura organizacional. 

É um pouco diferente do dia a dia de uma ação individual com eficiência, qualidade 
e transparência na gestão. E como critérios críticos temos os requisitos obriga-
tórios, a solução tem que ter compartilhamento de informações, decisões e res-
ponsabilidade de forma obrigatória e que estejam dispostas a serem cumpridas.

O gerenciamento é transversal, com temas interdependentes e fornecem essa 
sinergia operacional. Além disso, temos que pensar como uma cidade inteli-
gente, com essa parafernália pendurada de câmeras, de sensores, de alarmes 
que existe na cidade. Isso tudo para uma gestão tem que ter uma convergência 
tecnológica em algum lugar, para que possamos tratar todas as informações de 
um único ponto.

A gestão será adequada às ideias do centro de comando e controle, centro de 
gestão, centro de gestão integrada. Esse centro montado deve ter, no mínimo, 
quatro funcionalidades. Suavizar serviços e informações em tempo real. Identi-
ficar e responder incidentes e ocorrências em tempo real. 

No dia a dia não há problema porque funciona. Quando temos um problema, 
um evento, uma emergência, é onde começamos a realmente ver se tudo está 
fluindo da maneira adequada. Se portarmos com inteligência as operações, ou 
seja, se fizermos um trabalho de captação de informação e de análise e moni-
torar as operações com indicadores, sejam eles quais forem, indicador de valo-
rização ou em cada cidade, ou cada departamento, essas funcionalidades serão 
obrigatórias. 

Na nossa cidade inteligente, temos todas essas disciplinas que obrigatoria-
mente devem ser tratadas, não só elas como muitas outras, de forma total-
mente integrada. Então a gestão disso é integrar, não é à toa que o Brasil hoje, 
depois da Copa do Mundo, está montando seus centros integrados de comando 
e controle para poder gerir isso e os problemas que temos de forma integrada. 

A palavra “inteligente” no tema não quer dizer um ambiente, um edifício ou uma 
estrutura inteligente. Devemos implementar conceitos de inteligência por meio 
de um projeto integrado. 

O fato de termos sistemas verticais é o primeiro passo, mas temos que ter a inte-
gração desses sensores em um ambiente, integrando a infraestrutura predial, a 
infraestrutura de cabeamento, automação, controle integrado e gerenciamento.
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Naturalmente que a manutenção é um dos principais passos, mas a visão é pro-
jeto integrado para que possamos ter a inteligência necessária dentro do nosso 
complexo. Vamos às nossas cidades, mas agora tratando do nosso edifício ou nú-
mero de edifícios, seja ele somente a esmo ou fazendo parte de uma corporação.

Observem as disciplinas já identificadas, segurança, estrutura de cabeamen-
to, manutenção, gerenciamento, porém, o que estamos construindo não é um 
edifício de alta gestão, esse edifício vai participar de uma cidade, de uma cidade 
também inteligente, que já requer informações. Ou seja, no próximo passo, de 
médio em longo prazo, esse edifício deverá sofrer também determinadas infor-
mações e deve ser gerido para que sobreviva nesse meio inteligente. 

Então é com isso que temos que construir a nossa solução, apontando para o 
futuro. Temos que entender que isso será uma necessidade. Então a primeira 
coisa que fazemos com essas disciplinas é identificá-las. Depois integramos 
todas elas para termos sistemas integrados e inteligentes, disciplinas interde-
pendentes e ações coordenadas, com valor ativo, ágeis, transversais, transpa-
rentes e com a participação de todos os atores. É o inicio de um processo que 
tem como objetivo final o edifício inteligente. 

Existem meios estruturantes para monitorar. Para isso, temos que ter uma 
única plataforma de visualização. Temos que ter, na realidade, todas as infor-
mações necessárias à atividade que é de nossa responsabilidade. Com isso te-
mos a consciência situacional. Essa consciência situacional passa também a ser 
compartilhada, o que temos não é só nosso. 

A capacidade de análise com relações e pendências já é um passo adiante da-
quilo que temos armazenado ou daquilo que ocorreu com as experiências, aná-
lises preditivas, simulações e modelos de cenários. 

Depois do aprendizado, começamos então a otimizar. Isso tem uma metodolo-
gia, uma visão que é observar, orientar, decidir e agir que é o ciclo da inteligên-
cia. Devemos observar o processamento na coleta de dados, orientar os dados 
coletados em cima de uma análise, decidir depois da análise com os nossos re-
cursos, e a partir daí agimos em cima de planos, muitos deles já pré-compacta-
dos, pré-treinados e a partir dessas informações, nosso ambiente de comando 
e controle, seja ele qual for, tem que nos dar essa capacidade. 

Esse é o coração de um ambiente de comando e controle. Quando temos isso 
gerido, temos a capacidade de ter então a nossa inteligência, isso é um proces-
so contínuo. Temos o poder de decisão, o nível de interação, a distribuição da 
informação e níveis aqui de conflito até o colaborativo. 

Muitos de nós operamos em conflito. Em conflito, fazemos a atividade muito 
bem, mas estamos perdendo dinheiro, tempo e o recurso. Temos também a im-
previsibilidade e ações complexas. A imprevisibilidade está no controle, quan-
to mais controle temos, menor nossa imprevisibilidade, quanto menor a nossa 
imprevisibilidade, mais simples é nossa gestão, mais simples é nossa atividade, 
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ou seja, nossa ação de comando. 

Essas informações têm que ser ágeis, em tempo real e o foco com emergência 
só no coletivo, ou seja, exatamente nos atores, então temos que entender, iden-
tificar os atores e fornecer as informações necessárias, em tempo real, para que 
possamos então na entidade de comando e controle, ter pleno conhecimento 
dos problemas, daquilo que não estamos prevendo. 

Pretendemos, em uma etapa de médio e longo prazo, ter um ambiente inte-
grado e totalmente controlado, e um ambiente inteligente. Assim, teremos um 
ambiente totalmente coordenado, que entenda nossas disciplinas. 

Temos que saber os sistemas que suportam nossas disciplinas, a nossa capaci-
dade e as nossas necessidades. Temos que construir nosso centro de comando 
e controle, para a partir dele chegarmos à visão de inteligência, de edifício inte-
ligente, empresa inteligente, gestão integrada. 

Para isso também temos fundamentos. O projeto tem que ser integrado e deve 
haver colaboração, convergência, sustentabilidade. Temos requisitos para cada 
um desses sistemas, a metodologia como se trabalha. 

Os requisitos do meio ambiente existem e devem ser respeitados, o ambiente 
não pode ser construído como sendo simplesmente o ambiente arquitetônico. 
Isso deverá reduzir os tempos de resposta, possibilitará a previsão única dos 
incidentes ou dos eventos, podemos coordenar os atores com a integração dos 
serviços, e o nosso objetivo é atender a redução da empresa, melhorar a gestão 
da automação e na tomada de decisão e planejamento de serviço na implemen-
tação de políticas preventivas. 

Dentro do corpo dos 1.200 funcionários, temos equipes de arquitetura, infra-
estrutura, engenharia, TI, redes, telecom e vídeos, naturalmente o que mais 
utilizamos. Para um projeto desse, temos a necessidade obrigatoriamente de 
trabalharmos em conjunto. 

Nosso diferencial é que temos todas essas equipes como corpo da própria em-
presa, então fica fácil para trabalhar, fica fácil a abordagem, o entendimento, 
reunimos os representantes, as equipes e a partir daí a solução nasce, cresce, é 
por isso que estamos presentes com os nossos clientes. 

O outro diferencial que entendemos desde a consultoria é a solução, do projeto, 
desenho, implantação, treinamento e manutenção, ou seja, por termos todas 
as entidades, todos os elos, todas as expertises dedicadas, temos também to-
das as equipes desde o momento da consultoria até o estágio da manutenção, 
isso é um ganho muito grande porque a interação é totalmente interna e a tran-
quilidade para quem está executando o serviço, comprando o serviço é muito 
grande, fala só com uma pessoa.

Qual é o processo nesse contexto? Disciplina, sejam internas ou externas, iden-
tidades; que já estão integradas na própria cidade. Se já existem os sistemas, 
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entendemos isso como sendo um legado, sistemas antigos ou até sistemas 
novos que poderão ser implementados para que haja uma integração, para que 
tenham uma vida e que sejam interpretados de forma integrada, tenham uma 
plataforma de integração e naturalmente, o ambiente de comando e controle. 

Da sala de comando para dentro, garantimos essa integração e inteligência, 
esse pulsar através da nossa metodologia e dos trabalhos de conhecimento 
que temos, naturalmente trabalhando diretamente junto com os senhores. 

Esse é o trabalho em termos de nossa oferta. Nossa real metodologia, em pri-
meiro momento, é a coordenação, entendimento da situação atual e identifica-
ção dos objetivos. Em segundo momento: definição dos processos operacio-
nais, interno é o comando e controle, então são processos que de forma isolada 
vão atuando dentro do ambiente de comando e controle. 

Então esse processo tem que ser definido no processo colaborativo. Depois 
que temos esse entendimento, iniciamos a definição da tecnologia que vai da 
estrutura necessária a posteriormente visão da estrutura organizacional, fun-
damentos etc. 

Esses são os ciclos, não tão distantes um do outro, mas obrigatoriamente cum-
pridos dentro do processo. Nossa conclusão: vimos a operação na área inteli-
gente, vimos que isso vai acontecer, temos que estar preparados. 

Nossa oferta está no centro integrado de comando e controle, segundo o tec-
nológico, prometido, naturalmente inteligente. Dentro da nossa oferta, proces-
sos, sistemas, tecnologia e infraestrutura, temos que entender e sugerir. Tem 
a expertise necessária em todas as disciplinas, tem uma metodologia própria, 
tem a solução e as características mais prováveis validadas no mercado e um 
case de sucesso. 

Atualmente no mercado temos soluções nossas em operação. A primeira delas 
está mais perto, no Rio de Janeiro, conhecido o ambiente, a dificuldade do de-
senho devido aos comandos, lidamos com as disciplinas, especificamente am-
bientes com seis telas, isso tem que ter uma tecnologia, para aqueles que não 
entendem muito bem de tecnologia de sistemas e redes. 

Essa integração não é simples. A sede é aqui no Rio Centro. Quando ocorrem 
grandes eventos em Brasília, em uma área muito grande, construímos também 
13 centros integrados de comando e controle nos estados brasileiros, com mais 
de 3.500 metros de ambiente de comando e controle, 589 operadores. 

Todos têm um centro, tem uma sala de crise, tem uma sala de coordenador, 
sim e não uma sala-cofre e um Data Center, um grupo de geradores, ainda com 
outros ambientes. O último é o aeroporto de São Paulo, o maior aeroporto da 
América Latina que é Guarulhos. 

Entendemos o problema e desenhamos uma solução totalmente moderna e inte-
grada, com um controle total do aeroporto, das empresas aéreas, e todo o controle e 
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a gestão da atividade realizados na sala central, de uma forma muito rápida. 

Estamos presentes em todos os segmentos. Alguns com Data Center, outros 
com centros de comando e controle e outros com ambos. E aqui na América 
Latina, estamos iniciando o nosso processo com centro de comando e controle 
para clientes Data Centers. Já temos alguns clientes em conversa, mas nenhum 
centro ainda implantado e em operação.

A Manutenção é o que sustenta toda operação, é aquilo que falamos anteriormente, 
no dia a dia não acontecendo nada, não precisa de nada. O problema de um ambiente 
que concentre as informações e que a gestão do evento que é importante, normal-
mente essa manutenção está inserida nisso, seja interno ou externo.
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Marcelo – Dataprev: A questão de você não pensar 
somente no serviço também é um ponto interes-
sante, interagir com as informações da cidade. Será 
possível futuramente integrar alguns sistemas que 
já podem buscar informações a respeito da facilida-
de de acesso, horários?

Nelson Osório –  Aceco TI: Essa é a tendência. O 
momento agora é da mobilidade, é a preocupação 
nacional dos prefeitos, mobilidade e segurança, 
mas na realidade, mobilidade e segurança, mobili-
dade e saúde, mobilidade e trânsito, são todos in-
terdependentes e a visão é de baixo para cima, é do 
mais simples até o nível federal. 

Em uma visão por similaridade, no momento que se 
pensa em um prédio, tem que pensar, por exemplo, 
no funcionário. De imediato, toda configuração do 
Oiapoque ao Chuí, tem que ter um entendimento 
que aquele funcionário saiu, tem que ter ligação 
com o RH, tem que ter ligação com o sistema de 
segurança, tem que ter ligação com a área, não 
só do sistema, mas da área de segurança e com a 
guarda que faz a proteção de toda corporação, isso 
tem que ser imediato. 

As empresas que não possuem o cuidado, mas sa-
bem do problema, e não tem ainda a tecnologia, a 
primeira coisa que faz é tirar o computador do fun-
cionário que nem soube que foi dispensado, mas o 
computador já foi retirado, porque ainda não tem o 
sistema todo integrado, tiram a ferramenta de tra-
balho dele, então essas coisas devem ser pensadas. 

Isso é um exemplo simples, mas em uma corpora-
ção tem coisas muito mais complexas, com proces-
sos e essa integração, quando se perde uma unida-
de, como que a outra entra para operar? Como que 
a outra entra para substituir? Quanto tempo levou 
para ter essa informação? Quanto tempo a corpo-
ração levou para reagir? Nós tivemos a informação? 
Sim e daí? Esse “e daí?” é crucial, é dinheiro, é gen-
te, é perda enorme, esse “e daí?” não era a respos-
ta, não existe o “e daí?”, existe a resposta. 

Então o pensamento, a forma de construir tem que 

ser pensada desde o início, para agregar, mas te-
mos que ter a visão toda com a experiência.

Marcelo – Dataprev: Um outro ponto também é 
a questão da palavra inovação. Eventualmente a 
inovação desperta uma questão muito importante. 
Questões como os aplicativos como o Waze, que é 
uma ferramenta poderosíssima e gratuita, será que 
daqui a pouco vão cobrar assinatura? Temos outras 
ferramentas com GPS? Então realmente a grande 
inovação não é nem o aplicativo em si, e sim como 
eles conseguem o negócio e disponibilizam gratui-
tamente, com certeza há uma rivalidade, que é um 
ganho para patrocinar isso tudo. 

Temos o Moovit que informa o horário que passa a 
condução, esperamos que um dia ele possa ter um 
botão para dizer se o ônibus está cheio ou vazio e 
se tem lugar para sentar. Esses exemplos parecem 
ser bobos, mas conseguimos quebrar um grande 
obstáculo e implantar uma inovação dentro do seu 
prédio. Muitas vezes essas inovações são simples. 
Quando falamos em tecnologia, existem procedi-
mentos que são simples, que simplesmente não 
foram tomados porque não foram pensados. 

Interlocutor não identificado: Foi desenvolvido um 
sistema que acalma os passageiros: um display co-
locado no aeroporto indicava pelo celular do pas-
sageiro o movimento do avião. E aí chegou-se ao 
ponto de que é melhor não colocar, porque vai que 
isso tem uma falha na energia elétrica e possa cau-
sar um problema. Então são coisas simples, mas 
que tem que ser pensadas pela consequência. 

Hoje isso permite uma série de coisas. Por isso fala-
mos, vamos fazer o projeto, vamos sentar, analisar 
o início, o meio, às vezes o final nem conseguimos 
identificar porque está um pouco moderno demais e 
não dá nem para enxergar, mas a base tem que co-
meçar do início, essa é a visão de qualquer trabalho.
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energia elétrica e água em retrofits

Guilherme Binelli
Powertech

Quero registrar a presença do Diretor de Finanças da Dataprev, Senhor Álvaro Bote-
lho e sua esposa. Para dar continuidade ao fórum, vamos chamar o Senhor Guilher-
me Binelli, da empresa Powertech, com o painel “A Energia em Prédios Inteligentes”. 
Pessoa não identificada

Meu nome é Guilherme Binelli, sou diretor da Powertech. A Powertech foi cons-
tituída em 1997 pouco depois da introdução do gás natural na nossa matriz 
energética. A ideia é a assistência às indústrias e ao segmento de serviço na 
busca de alternativas que minimizassem seus custos com a energia. Até então 
nós não tínhamos contato com o gás natural na matriz e algumas produções de 
utilidade eram feitas a partir da energia elétrica. 

O gás trouxe outras oportunidades na introdução da tecnologia que, pelo menos em 
tese, permitiria a produção de utilidades mais baratas. Nosso pensamento inicial é 
acreditar no emprego de equipamentos mais eficientes e escolher fontes primárias 
de energia mais barata, um processo industrial economicamente mais viável.

Entretanto, logo em seguida o aprofundamento do nosso trabalho mexeu na 
existência de outros condicionantes subjetivos que necessariamente foram le-
vados em conta e que definiram a viabilidade econômica da alternativa estudada. 

Constatamos então que as soluções tecnicamente viáveis só eram implemen-
tadas quando suas taxas internas de retorno comparadas ao mercado financei-
ro encorajavam o investimento. Se o investidor percebesse que podia ganhar 
mais dinheiro do que no mercado financeiro, ele implementaria a solução, caso 
contrário ele investiria o dinheiro no mercado financeiro. 

Passou a ser um condicionante absolutamente subjetivo, não tínhamos con-
siderado isso quando começamos a trabalhar. Nossa diretriz de apresentação 
traz hoje muito dessa herança, dessa vivência que adquirimos no trato inicial 
desse problema. 

A única oportunidade é repensar a solução, a concepção de uma instalação, 
mostrando a convergência da funcionalidade, conforto e automação propícia à 
eficiência do uso de energia e a sustentabilidade pelo uso de energia renovável 
e manuseável. 

Então o foco principal da nossa apresentação é esse. Ver como podemos even-
tualmente suprir uma instalação de forma que ela seja sustentável e suprir de 
forma economicamente viável. 

Focamos aqui nas instalações da Dataprev no Rio e em São Paulo. No Rio, Cos-
me Velho e Botafogo e em São Paulo as instalações existentes. No desenvol-
vimento do nosso trabalho temos que levar em consideração que existe agora 
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uma diretriz a ser observada que foi introduzida pela normativa IN-02 do Mi-
nistério do Planejamento. 

Ela estabelece a obrigatoriedade de obtenção da Etiqueta Nacional de Conser-
vação de Energia para edificações públicas federais novas. Essas instalações 
que a Dataprev pretende reportar deverão ter a etiqueta. 

A avaliação da etiqueta é feita por meio de uma fórmula matemática e tem uma 
série de parâmetros, considerando três aspectos da edificação: a envoltória, a 
iluminação e o condicionamento de ar. 

A envoltória não tem muito como ser modificada e o que a instrução exige é que 
as obras demandadas tenham a iluminação, mesmo com o sistema de ilumi-
nação e condicionamento de ar. Em edificações mais classe A, após reportado 
o sistema de iluminação e de condicionamento de ar, tenham os critérios do 
Procel percebidos, o selo é classe A de Eficiência Energética. 

A Instrução Normativa fala também em bônus onde o nível de eficiência é ava-
liado por uma fórmula matemática que dá os números e os níveis de eficiência 
A, B, C, D, E, eles são situados entre esses números, mas é possível, depois 
de calcular a eficiência, somar mais um ponto ao valor obtido, desde que se-
jam preenchidas algumas dessas condicionantes: reduções de 10% do consumo 
anual de energia elétrica pelo uso de fonte renovável de energia, cogeração com 
redução de pelo menos 30% do consumo anual de energia elétrica, inovação 
tecnológica que traga uma redução de pelo menos 30% do consumo anual de 
energia elétrica e redução de 20% do consumo de água. 

Essas são algumas das exigências que a Instrução Normativa faz e que merece 
a nossa análise, pois as outras condições não conseguiram ser preenchidas, de 
alguma forma tem que ser o selo de eficiência. 

Então, a par disso, como o retrovide é uma oportunidade de repensar toda a 
instalação, é importante tecer algumas considerações sobre a possibilidade do 
fornecimento de água e de energia elétrica pelos menores preços possíveis. 

Na parte de energia elétrica, dividimos em dois cenários: comprando energia 
e autoproduzindo e fundando, que são as duas possibilidades que temos hoje. 
Comprando Energia: o retrovide então oferece a oportunidade de se ver os con-
tratos com a concessionária, redefinindo a demanda contratada, redefinindo o 
regime de suprimento, a hora sazonal, redefinindo o nível de tensão de supri-
mento, redefinindo a demanda contratada. 

O que utilizamos como ferramenta para essas definições é o perfil de demanda 
da instalação. É fundamental que esse perfil seja obtido diretamente na con-
cessionária, a concessionária fornece as memórias de massa e a partir dessas 
conseguimos traça-los. 

É importante termos esse perfil para sabermos qual a demanda máxima ideal, 
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a demanda arriscada, mas possível de ser contratada e, a que não deve ser 
contratada. Pelo perfil podemos saber se é possível migrar da tarifa azul para a 
verde, por exemplo. 

Só para ter uma ideia, na fatura de março/2015, a demanda da conta da Data-
prev chegou a R$ 60 mil e a energia R$ 30 mil, quer dizer, a demanda foi duas 
vezes o custo da energia, juntou o preço megawatt de R$ 1.663,42. 

Se pudéssemos reduzir essa demanda em 20%, o que aparentemente é possível, 
abaixaríamos o valor do megawatt/hora para R$ 1.244,00. Esse é um aspecto 
a ser trabalhado no contrato de fornecimento de energia com a concessionária, 
que é mais justo e fino na demanda contratada. A folga na demanda pode oca-
sionar um aumento extraordinário do custo do megawatt/ hora, redefinindo o 
horário sazonal, convencional, azul ou verde. 

Também é um perfil de diferença. A concessionária oferece opções diferentes, 
mas tem que ter muito cuidado, porque em algumas dessas opções temos um 
custo de demanda alto e um custo de energia baixo, outras horas temos um 
custo de demanda baixo e um custo de energia alto no horário uniforme. 

Enfim, é somente através do perfil que podemos definir com precisão qual a 
melhor opção, mas isso tem que ser feito para que possamos comprar da me-
lhor maneira possível a energia da concessionária. 

Outra questão é a opção, compramos em média tensão ou vamos comprar em 
baixa? Isso deve ser negociado com a concessionária. Muitas vezes elas não 
querem fornecer em média tensão, mas dá uma diferença substancial em va-
lores, o megawatt/hora médio custa cerca de R$ 671,00, aqui nós pagamos R$ 
774,00. 

Outro aspecto a ser explorado é a possibilidade de bonificação do tempo de 
consumo. Um exemplo é o acúmulo de água gelada, ou seja, tirando esse con-
sumo do decorrer dia passando para noite quando a demanda é menor de ener-
gia, acumula-se essa água gelada para ser oferecida ao sistema de climatização 
durante os horários de funcionamento da instalação promovendo a hierarquia 
das cargas elétricas e promovendo os desligamentos pontuais. 

Outra alternativa é a repactuação dos contratos de fornecimento com produ-
tores independentes, com consumidor livre e especial. Essa classe, esse con-
sumidor livre e especial é uma categoria que foi recentemente criada e aceita 
pela União. 

Os consumidores livres eram inicialmente consumidores que demandavam aci-
ma de 3 megawatts, agora é possível para consumidores que demandem acima 
de 500 kilowats, desde que eles comprem energia de uma fonte aditivada, PCH, 
biomassa, eólica, cogeração qualificada e também a fotovoltaica. 

Se a Dataprev repactuasse seus contratos com alguns desses fornecedores, 



33Fórum de TIC Dataprev Prédio Inteligente

A Energia em Prédios Inteligentes
Guilherme Binelli

provavelmente teriam valores menores do pagamento da taxa de uso do siste-
ma de distribuição. Quando se trata de fontes aditivadas, essa taxa é reduzida a 
zero, porque é cobrada de outra forma. 

Outra alternativa é comprar energia de produtores independentes, geração de 
energia elétrica a partir do gás do aterro sanitário. Isso já é usado hoje, já é com-
prado hoje, por exemplo, pelo Barra Shopping. Uma parte substancial do Barra 
Shopping utiliza a energia gerada nos aterros sanitários de São Paulo, uma em-
presa explora essa geração de energia desses aterros. É a mesma empresa que 
explora os aterros aqui de Gramacho e de Nova Iguaçu. 

Então há possibilidade do gás de aterro ser revendido como um biocombustível, 
tendo um tratamento diferenciado e com preferência junto ao Governo, no que 
diz respeito a impostos e incentivos. A vantagem do aterro sanitário, no uso 
do gás, reduz o impacto ambiental provocado pelo metano e satisfaz uma das 
exigências do RTQC pelo bônus de avaliação da ética, então é um regulamento 
de avaliação deles. 

Utilizando o gás do aterro sanitário, podemos justificar o bônus pelo fato de 
estar usando energia renovável e que reduz sensivelmente o impacto ambien-
tal. Temos também outras alternativas, cogeração de energia elétrica em água 
gelada, geração fotovoltaica e geração diesel. 

A parte de cogeração e geração fotovoltaica são recomendações do programa 
para adicionar um ponto, ganhar um ponto no cálculo do bônus. Por exemplo, 
fizemos uma avaliação e a cogeração de energia elétrica em água gelada, capa-
cidade mínima por bônus, seria uma instalação de cogeração de um megawatt 
de capacidade. Botafogo é de 500 kilowats. 

A cogeração é a geração simultânea de energia mecânica ou elétrica e calor útil 
a partir de um mesmo combustível. Os sistemas de viabilidade são de viabilida-
de econômica difícil, sistema de cogeração dificilmente consegue uma viabilida-
de que estimule o crescimento deles, por isso que eles não prosperaram tanto, 
e depende também essencialmente da relação entre o preço do gás, o preço do 
megawatt/hora de energia elétrica e o preço do megawatt/hora do gás. 

Quanto mais apertada for essa relação, menos provável que o sistema seja eco-
nomicamente viável. A figura é só para mostrar um sistema de cogeração do 
motor, o que se faz é aproveitar o calor da exaustão para produzir vapor e acio-
nar uma máquina de absorção, esteira de absorção, máquina que produz água 
gelada sem que isso seja produzido mecanicamente. 

A célula fotovoltaica é outra alternativa que satisfaz as exigências do regula-
mento do cálculo do bônus, ecologicamente atraente e que produz energia elé-
trica somente em parte do tempo. 

Isso é uma coisa que não fica muito evidente. Quem difunde célula fotovoltaica 
nunca diz que ela produz só no Estado do Rio, por exemplo, 2.200 horas, núme-
ro de horas de sol que temos por ano no Rio. 
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A energia tem uma grande vantagem: é isenta de ICMS. O ICMS para energia elé-
trica é em torno de 28%, um terço da fatura, mas ela tem uma vida, temos inclu-
sive ações cuja vida útil é em média 12 anos e a placa é de 20 anos de duração. 

Então essa viabilidade técnica de aplicação da célula tem que ser obrigatoria-
mente avaliada, se ela vai se pagar, em quanto tempo vai se pagar, qual é a taxa 
interna de retorno que ela oferece para o investimento? 

Avaliamos também para o Cosme Velho e precisaríamos ter 1.200 metros qua-
drados para atendimento ao bônus de um ponto e em Botafogo, 1.550 metros 
quadrados para o bônus de um ponto. A cobertura de 3.200 metros para Cosme 
Velho talvez não seria difícil, mas teria a vantagem de facilitar a classificação do 
retrovide. Seria necessário em torno de 1 megawatt na geração da conta para 
fugir do pagamento de energia, no caso para revenda é três vezes mais caro. 

A geração diesel é exatamente para se alterar o perfil de demanda, retirar, fazer 
o cálculo cortando uma parte da compra de energia para termos um benefício 
de comprar menos demanda, pagar por menos demanda. 

Temos também a parte de autoprodução remota, uma facilidade que a resolu-
ção 482 da Aneel criou. Dessa forma podemos gerar remotamente uma parte 
da energia que vamos consumir. 

Fizemos o cálculo de 1 megawatt, que seria a potencia necessária para reduzir 
em 10% o consumo de energia da Dataprev por ano, no Cosme Velho e em 50% 
em Botafogo. O custo da água gelada é essencialmente determinado pelo custo 
da fonte primária de energia, pelo consumo de energia na produção e pelo custo 
de consumo de água no resfriamento. 

Assim, temos a possibilidade de escolher máquinas de diferentes eficiências. 
A máquina centrífuga é quase dez vezes mais eficiente que a máquina de ab-
sorção. Muitas vezes utilizamos o sistema de absorção quando está acoplado 
a uma cogeração. A máquina de absorção é uma máquina que recebe energia 
térmica e produz água gelada, é um aquecedor ao contrário e a atratividade dele 
do sistema de absorção serve para absorver energia mecânica. Todo o processo 
se faz por meio de um risco contínuo. 

A máquina de absorção tem uma desvantagem de ser muito grande, pesada e 
pouco eficiente, então só em casos muito especiais, com o sistema de cogera-
ção é que cogitamos usar máquinas desse tipo. 

Outro aspecto, outro limitante é o volume de água para resfriamento. Uma 
máquina de absorção de 1,30 metros cúbicos por hora, por PR, uma máquina 
elétrica consome 0,7 metros cúbicos por hora, por PR, e isso leva ao seguinte 
resultado: se nós compararmos máquinas de 500 PR com máquina elétrica, vai 
gastar 56 metros cúbicos por dia e uma máquina de absorção seguindo os efei-
tos, 104 metros cúbicos. 
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Normalmente não temos noção do volume de água que uma unidade de res-
friamento consome, mas uma unidade elétrica de alta eficiência consome 56 
metros cúbicos por dia, considerando aí o valor que se paga pela água, se for 
uma água da Cedae, vai em torno de R$ 20,00 o metro cúbico, a operação de 
uma unidade elétrica, custa de água R$ 1.000,00 por dia. 

A máquina de absorção tem essas características, mas ela consome um volume 
muito grande de água, acarreta vendas maiores de água no resfriamento, de-
manda dutos de resfriamento maiores e o consumo direto de energia elétrica é 
muito grande. 

As máquinas de absorção, em determinado momento, foram moda no mercado, ti-
nham como empuxo água quente ou gás distribuído direto, mas essas máquinas 
para serem utilizadas precisam ser avaliadas com muito critério, com muito cuidado. 

As torres de resfriamento dissipam cerca de 2% do volume de água e, portanto, 
elas respondem por aqueles consumos elevados que apresentamos ali por con-
ta das unidades de resfriamento. 

Não podemos ter uma unidade de resfriamento sem ter uma torre, mas aqui 
surge uma oportunidade de se usar água de chuva. Água de chuva, convenien-
temente tratada com a água cinza, pode ser utilizada em unidades de resfria-
mento e a torre absorve um volume expressivo de água por dia de operação, 
então é uma alternativa. 

Todas as possibilidades na escolha da ferramenta devem ser consideradas, se 
é resfriada a água ou resfriada a ar, isso vai depender do custo da energia que 
temos e do custo da água. 

Nossa recomendação é que o mercado de fornecimento de energia ofereça inú-
meras alternativas e essas alternativas devem ser exploradas. Deve ser defini-
do um paradigma antes de se detalhar os projetos, antes que se venham con-
tratar os projetos de retrovide. 

Essas definições iniciais são fundamentais para que, além do ganho de eficiên-
cia dentro do prédio pela redução de consumo de energia elétrica, para ilumina-
ção e para ar condicionado, se agregue à economia que se pode obter compran-
do melhor a energia antes da instalação. 
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Gerenciamento de custos e uso eficiente de energia
elétrica e água em retrofits Guilherme Binelli

Fábio – Dataprev: Nessa sua experiência com ins-
talação de gás, fornecimento de energia, percentual 
em relação ao mercado comum, os fornecedores e 
as concessionárias normais, qual o percentual que 
se tem de economia, aproximadamente?

Guilherme Binelli – Powertech: Na geração de 
energia elétrica?

Fábio – Dataprev: É, em parte.

Guilherme Binelli – Powertech: O gás gerando di-
retamente, o gás acionado no gerador, no sistema 
de cogeração ou sistema aberto, sem cogeração?

Fábio – Dataprev: Com cogeração.

Guilherme Binelli – Powertech: Depende muito da 
relação entre o custo de gás e o custo de energia 
elétrica, megawatt/ hora de energia elétrica e o me-
gawatt/hora de energia a gás. Quando essa relação 
é na faixa de 5 megawatts/hora de gás custa 1/5 
do megawatt/hora de energia elétrica, consegui-
mos um retorno na faixa dos 18, 17, 20%. É van-
tajoso, consegue-se uma economia global nessa 
ordem de grandeza.

César – Dataprev: Quanto tempo se obtém um retor-
no para um investimento com essas características?

Guilherme Binelli – Powertech: Normalmente o re-
torno aceitável depende da empresa. As empresas 
estrangeiras buscam um retorno do investimento 
em não mais do que sete anos. A indústria brasilei-
ra é mais conservadora, por exemplo, a Sadia hoje 
integra o Grupo Perdigão, aceita taxa de retorno de 
11 anos. 

O preço de gás é negociável com a concessionária 
em cada circunstância, se nós temos uma instala-
ção, por exemplo, que vai gerar 1 megawatt, isso vai 
gerar 1 megawatt por dia ou por semana. 

A CEG, a concessionária, vai aceitar ou vai oferecer 
um valor maior ou menor pelo fornecimento de gás. 
Quanto maior for o consumo, menor é o preço, en-

tão o retorno também depende do volume de gás a 
ser consumido, quanto maior esse volume de gás, 
menor vai ser o preço para a CEG e maior vai ser 
o retorno do empreendimento. Quando conside-
ramos a geração de água gelada, esse retorno au-
menta muito, passa dos 11 anos e vai para 15 anos 
ou mais.

Pessoa não identificada: No que diz respeito à máqui-
na de absorção, a tecnologia aqui no Brasil está im-
plantada em alguns locais, mas com relação à manu-
tenção de um prédio inteligente, ela seria viável?

Guilherme Binelli – Powertech: O grande proble-
ma que temos com a máquina de absorção é prin-
cipalmente a dificuldade de peças de reposição. 
Tem um ponto legal da máquina de absorção, que é 
a placa, o computadorzinho que supervisiona todo 
funcionamento dela. 

Eu projetei e gerenciei a montagem de uma insta-
lação dessa. Depois de algum tempo, a placa teve 
problema e a instalação ficou sem proteger nada 
da máquina durante quatro meses, porque demo-
rou para o fornecedor trocar. 

Além disso, existe um outro problema chama-
do following que é a perda gradual da capacidade 
da máquina. A menos que se faça periodicamen-
te uma limpeza grande no feixe de tubulação, isso 
ocorre. Essa limpeza é cara e normalmente, vamos 
dizer assim, mobiliza, tira a máquina de operação 
por uma semana, dez dias.
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“Vamos para o nosso último painel que é Looping Tecnológico, com Marcio Sobral, 
da Siemens”. 
Pessoa não identificada

Faço parte do corpo técnico da Siemens. A Siemens, para quem não conhece, 
tem várias divisões. A parte de energia, de distribuição, de geração, de indústria, 
de inversores de frequência, de segmentos industriais, tem a parte de saúde, 
a parte de equipamentos hospitalares e tem uma parte chamada de Building 
Technologies (BT). 

Essa área cuida de todos os projetos especiais como automação predial, detec-
ção de incêndio, rampa de acesso, todas os sistemas que compõe hoje um pré-
dio inteligente. Vou falar sobre essa parte de inteligência de certificação. Atual-
mente as pessoas estão procurando desenvolver tecnologias dentro de alguns 
prédios e a ideia é o prédio ser inteligente. 

Se pegarmos alguns levantamentos, 40% da energia consumida no Brasil vem 
das edificações. Isso é um número bastante intenso. Um potencial enorme de 
adição de energia e 30% disso são em edificações existentes e 50% em edifica-
ções novas. 

Se pegarmos o setor industrial, 31% do setor industrial, 25% na área residencial, 
19% do comércio, então temos uma distribuição por áreas, classificações e esse 
gasto de energia na área predial. 

50% dessa energia vêm da área de ar condicionado e água gelada. A geração 
dessa água gelada é de todas as máquinas que compõe o seu prédio. 24% vai de 
iluminação, 14% de equipamentos de escritórios, elevadores, ou seja, aqui está 
o segredo, é aqui que vamos trabalhar e buscar a solução. Aqui é o exemplo de 
algumas certificações que existem no mundo. 

Temos uma das mais conhecidas que é o LEED, uma certificação americana, 
temos o Green Star, australiana, tem a inglesa, a francesa, então assim, hoje a 
mais falada é a certificação LEED. O que seria uma certificação em LEED? Se-
ria ser líder em energia, design e desenvolvimento, sistema desenvolvido para 
orientação e certificação de construções sustentáveis. É a ferramenta mais re-
conhecida e a que mais cresce no mundo. 

Hoje temos um nível de certificação, inclusive em nossa sede aqui no Brasil, a 
Siemens na Anhanguera, aqui em São Paulo. Somos certificação LEED Ouro, é 
um prédio inteligente com todos os produtos Siemens instalados. 

A certificação busca as áreas de atuação. Você pode não necessariamente ser 
inteligência, pode ser qualquer divisão. Esses são alguns parâmetros que se 
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buscam em uma certificação: transportes, espaço sustentável, parte de efici-
ência no uso de água, energia na atmosfera, qualidade de recursos, qualidade 
ambiental, inovação. 

Em 2012 se começa a ter um crescimento considerável em busca da certifi-
cação. Hoje em dia, com os gastos, em São Paulo e em todo o Brasil há uma 
deficiência. A energia está ficando cara e escassa, então precisamos tratar isso 
internamente, precisamos trabalhar a nossa necessidade. 

Existe um planejamento que mostra um crescimento de quase 400% pela busca 
dessa certificação de 2012 a 2017. Quais seriam os benefícios para os proprie-
tários e para os usuários? Seriam os custos operacionais mais baixos. 

Desde o momento que você está deixando de gastar energia, controlando, você 
está tendo custos menores, reduzindo o custo de energia e de água, no meio fí-
sico, meio ambiente, meio de saúde, tendo maior produtividade, mais beneficio 
econômico, maior valor promocional, ou seja, isso tudo é ganho. 

Aqui é o exemplo da nossa sede aqui no Brasil. A certificação ouro aqui teve 
como destaque a eficiência energética, justamente o ponto mais buscado. Essa 
é a localidade sustentável, teve 16 pontos, eficiência em água, teve 12 pontos 
dos 14 exigidos, energia atmosférica, teve 24 dos 25. Foi aí que a Siemens con-
seguiu buscar certificação do prédio dela, com o ouro. 

A próxima é a Top, é a Platina. A Siemens desenvolveu toda a automação de um 
prédio em Taipei na China, e ele se transformou no maior prédio com a certifica-
ção platina do mundo. 

Esse prédio hoje tem uma responsabilidade muito grande. Demoramos meses 
para trabalhar a certificação nele pela funcionalidade, pela complexidade. São 
mais de 30 mil pontos sendo monitorados por um super usuário. No sistema 
de ar condicionado, controlamos o volume de ar em cada ambiente, é como se 
controlássemos cada difusor de ar. 

Esse prédio alcançou mais de 10% de redução de energia, consumo de água, 
desperdício, tem as medidas de eficiência energética, iluminação, passou por 
um processo muito intenso e o resultado foram mais de $700 mil dólares de 
economia/ano.

O projeto já foi feito com a ideia para o Estádio Mané Garrincha, Brasília, o Está-
dio feito pela Siemens, todo esse complexo, set de TV, automação, incêndio, e já 
foi montada toda a execução do projeto para uma política de certificação. 

Por que então automação predial? Olhando pelo lado da operação, temos em-
preendimentos muito complexos de operar, sendo muito difícil de manter a mão 
de obra e sua equipe de manutenção. 

Os clientes mais exigentes contratam empresas para fazer gerenciamento. Em 
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prédios mais complexos, temos água de reposição, caixa d’água, cisterna, sis-
tema de exaustão, ventilação mecânica, pressurização de escada, sistema de 
incêndio, iluminação, ar condicionado. 

Imagina mexer nisso tudo e ainda lidar com pessoas, então é complicado. Te-
mos que nos preocupar com qualidade do ar, se está frio, se está quente, se o ar 
está sendo tratado, se o filtro está sujo, se a máquina está rendendo o que tem 
que render, o conforto térmico no geral, a segurança predial. 

Estamos falando desde o acesso da pessoa até o controle que vão ter com tudo, 
alvo de disponibilidade. Desde o momento que temos um chiller de absorção 
para 10, 15 dias na manutenção, então se temos uma automação que está ana-
lisando se temos um equipamento que está rodando, funcionando tanto tempo, 
se vamos parar para fazer revisão e vamos acompanhar isso. 

A limpeza das salas também é importante, falamos muito em sala limpa em 
ambiente de indústria farmacêutica, ambiente de hospitais, centros cirúrgicos, 
ambientes que fabricam algum produto, algum remédio, temos que garantir 
que aquela sala tem aquela condição de filtro, condição do ambiente típico, se-
não a Anvisa chega lá e vai pedir todo relatório. 

Esse tipo de ambiente deve atender todas as características que a Anvisa solicita, 
isso tudo quem que faz? Automação, o ser humano não tem como, manualmente, 
por exemplo, saber que falta calibrar o sensor que está acusando 28 graus. 

Por exemplo, temos uma central lá na cobertura. São 20 andares, e cada andar 
tem uma máquina. Vamos supor que existam poucas pessoas trabalhando e 
aquela máquina que está gerando ar não precisa gerar aquele ar com a mesma 
intensidade. 

Se todos estão com calor, a máquina precisa gelar o ambiente, trocar calor, de-
pois chegará uma hora que a sua sensação térmica começa a normalizar então 
a máquina já não precisa gelar mais aquele ambiente como deveria. 

Isso praticamente vai destruir o equilíbrio térmico, porque a troca de calor é pe-
quena. Então o que acontece? Ela começa a trabalhar menos, a automação está 
lá para ela poder trabalhar menos. 

Se ela está trabalhando menos porque tem poucas pessoas, porque não tem 
ninguém ou porque o problema técnico já existe, imagina essa troca de calor, se 
a máquina está trabalhando menos, por que estamos com a central de água ge-
lada trabalhando na mesma intensidade, mandando água gelada em uma tem-
peratura X, sei lá, 7 graus, 8, 9, porque vai continuar desperdiçando água gelada? 

Dessa forma, essas centrais costumam ter um controle de demanda, porque 
ela vai funcionar a 100% da capacidade dela. Se ela já precisa gerar pouca água, 
com a automação ela vai trabalhar assim. Se ela está mais lenta, conseguimos 
trabalhar mais lento e continuar mantendo 7 graus de água gelada. Então essas 
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centrais de água gelada são muito importantes para o consumo. 

A automação tem que cuidar muito bem da energia que estamos desperdiçan-
do. A máquina de controle de entropia analisa a temperatura e a umidade ex-
terna e compara com a temperatura e umidade interna, ou seja, se lá fora tem 
uma condição melhor, então por que vamos usar nossa máquina de água gelada 
aqui dentro? 

Assim, deixamos de usar internamente os equipamentos aproveitando as que-
das, isso seria o processo de entropia, é reaproveitar. A máquina tem uma en-
trada de ar externa que compensa isso de forma automática, a automação faz 
isso, na hora que estamos usando 80% de ar externo e 20% de ar interno, ao usar 
50% de ar externo e 50% de ar interno, o controle é feito através de sensores, 
esse seria o controle de entropia. 

Com o controle de CO2, é possível controlar o estacionamento. A quantidade 
de carro entrando, verificar a concentração de monóxido, dióxido. Devemos ter 
exaustores no estacionamento para poder tirar isso, isso é qualidade de vida. 

Um sistema de supervisão, somente dedicado à energia nos prédios de hoje em 
dia, que faça todo o controle de geração de energia, verifica a energia interna, o 
horário de pico, o software, a velocidade da informação, tem que ser muito rápi-
do. Tem que ser em tempo real, e esse sistema pode ser integrado no sistema 
de automação. 

Por exemplo: Estamos consumindo tanto, só que a energia contratada na con-
cessionária é tanto. Podemos ter gerador como podemos não ter. Se tivermos 
gerador, podemos ter diferença de fase para ligar o gerador e assumir aquela 
demanda que passou da contratada, a demanda está começando a subir, des-
cartamos carga, ou seja, vamos criar uma prioridade de carga. 

Depois desligamos o ar condicionado do andar tal, vamos cortar 50% da ilumi-
nação, desligar uma central de água, um chiller da central de água gelada só para 
puxar menos e quando a demanda começa a chegar no controle, começamos a 
voltar a carga de novo, reestabelecemos, esse é o chamado controle de demanda. 

Existem prédios onde cada departamento é controlado pelo centro de custo, 
que pode ter multimedidores espalhados pelos andares, ligados ao sistema de 
automação. 

Monitoramos a energia, verificamos nosso consumo no mês. Podemos moni-
torar tudo. Podemos monitorar os geradores, saber se estão em funcionamen-
to, se o nível de combustível está baixo para evitar quedas de energia. Moni-
toramento de UTS, programação horária, acionamento manual, liga e desliga 
disjuntores, iluminação, horas de funcionamento para manutenção, controle de 
horas de funcionamento de cada equipamento para saber a hora de parada para 
manutenção, o quadro de utilidades, monitoramento de compras, controle de 
nível de reservatório, se tem que ter caixa d’água superior, cisterna, como saber 
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que a água acabou, caldeiras, toda parte de programação elétrica, a parte de 
utilidades, ventiladores. 

Temos um software de gestão que conseguimos controlar todas as disciplinas, 
conseguimos fazer controle de eficiência energética, automação predial, geren-
ciamento de iluminação, sistema de energia, sistema de proteção contra incên-
dio, controle de acesso, monitoramento de vídeos. 

Essa ferramenta poderosa tem flexibilidade em integrar várias coisas. Exempli-
ficando uma arquitetura de rede, temos toda a parte de servidores, históricos, a 
parte de clight, temos a questão de supervisório de senha, sistema de câmeras, 
sistema de automação, todos integrados na mesma plataforma. 

Podemos integrar, ligar os sistemas individuais ou podemos ter cada sistema, 
softwares próprios, por exemplo: controle de acesso tem um software próprio 
que vai cadastrar os crachás, fazer todo o controle, o sistema de senha. Pode-
mos ter um supervisório só com a senha, podemos ter sistemas individuais, 
porque quem opera esse sistema são pessoas diferentes que estão em uma 
sala de segurança que às vezes tem senha, mas automação não é a pessoa da 
segurança que toma conta, é um outro cliente. 

Então podemos ter esses subsistemas separados trabalhando de forma inte-
grada como supervisório e supervisório secundário. Na tela conseguimos ma-
pear, flexibilizar e exportar, montar mapas, como se fosse um software de ges-
tão mesmo. Temos uma esteira tipo Windows Explorer que permite olhar dentro 
do sistema, a entrada gráfica, conseguimos criar algumas telas, monitorá-las e 
fechá-las criando essa flexibilidade de operação. 

É uma ferramenta fácil, inteligente, adaptável ao sistema. Nem todas as fer-
ramentas são iguais, elas são desenvolvidas de acordo com a necessidade do 
cliente. Podemos integrar com qualquer fabricante em TDA. Uma plataforma 
sólida no mercado é importante para o funcionamento. O campo de identifi-
cação deve conter todas as informações, porque é a inteligência do processo, 
estamos atualizando e coletando todas as informações, temos uma gama de 
controladores que estão espalhados com a arquitetura de rede em função da 
quantidade de pontos, centro de utilidades, o que vamos controlar, montagem 
da lista de pontos para definir quais são os controladores que serão montados. 

Por exemplo, em Botafogo é CAC, Centro de Interação da Dataprev, então temos 
uma rede de controladores, de gerenciadores, a rede Dataprev de Botafogo é a 
mesma de Brasília, todos os estados interligados na rede esporádica da Data-
prev além de uma rede local. 

Por exemplo, a Embratel tem a central de operação no centro da cidade, con-
trata todas as “Embrateis” do Brasil, fica tudo local. O mesmo acontece com 
a Dataprev, utilizamos talvez a coluna nativa, colocamos um IP, entramos em 
detalhe de rede com o pessoal de engenharia. 
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Temos também os aparadores de recurso que são equipamentos que abrem 
e fecham uma válvula, um tamper, e esses equipamentos estão acoplados na 
parte mecânica do sistema e recebem um sinal daquela controladora. Já as vál-
vulas de água gelada das máquinas têm a temperatura controlada por meio de 
uma serpentina. 
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Eduardo – Dataprev: No começo da apresentação 
foi falado um pouco sobre a certificação LEED e a 
certificação LEED que tem uma ligação muito forte 
com o edifício verde, com a certificação verde. Exis-
te diferenciação entre um edifício verde e o edifício 
inteligente?

Márcio Sobral – Siemens: O selo verde é uma coisa 
e o LEED é outra. O LEED é uma certificação mui-
to mais rigorosa, uma certificação americana. Não 
necessariamente para termos um prédio inteli-
gente precisamos estar certificados. Podemos ter 
um prédio inteligente buscando as eficiências das 
necessidades, podemos ter um prédio hoje com a 
certificação verde e podemos passar a ter uma cer-
tificação LEED, então conseguimos ter várias eta-
pas, no mercado são ordens diferentes, tratam de 
formas diferentes, mas não deixam de ser prédios 
inteligentes em busca da mesma eficiência.

Danilo – Dataprev: Em quanto tempo temos a cer-
tificação, quais os benefícios em relação ao custo 
investido e como ter esse retorno?

Márcio Sobral – Siemens: Vale a pena. Tudo depende 
do quanto se quer investir. Se fizermos uma automa-
ção de iluminação, a primeira coisa que o consultor vai 
fazer é olhar a necessidade do contratante. Por exem-
plo, vamos automatizar a iluminação. Iluminação é só 
colocar um contador no quadro que já começa a con-
trolar, a ligar e desligar a iluminação nos horários que 
não tem ninguém. Para colocar sensor de presença 
avaliamos o seguinte: temos quantos reatores, quan-
tas lâmpadas, tem que ficar ligado quanto tempo, en-
tão montamos na automação.

Danilo – Dataprev: No caso de vocês, quanto tem-
po foi?

Márcio Sobral – Siemens: A Siemens, se não me 
engano, foi em dois anos. O investimento foi pe-
sado, era muita coisa, fizemos praticamente os 
equipamentos de automação, que tem um custo. O 
interessante do negócio é fazer.

Guilherme – Dataprev: Com relação a pegada de 

gás do efeito estufa. Temos falado muito da parte 
de redução dos recursos de energia, mas podemos 
ter também a redução de gasto financeiro pela co-
mercialização da pegada de gás de efeito estufa. O 
que a Siemens e a Powertech propõem ou sugerem 
sobre isso?

Márcio Sobral – Siemens: A respeito desse traba-
lho, temos que personalizar. É um trabalho conjun-
to para fazer aquilo acontecer diariamente. Temos 
que avaliar a programação de equipamentos. Tem 
equipamentos hoje que agridem o meio ambiente, 
emitem gases. O ideal é termos um equipamento 
funcionando de forma correta.

Guilherme – Dataprev: O Tratado de Kyoto, que 
basicamente regulamentava a questão de crédi-
tos para carbono, foi esquecido. Quando estava em 
pleno vigor, a tonelada de carbono chegou a ser 11 
dólares, hoje está em torno de 400 dólares, então 
houve um desestímulo muito grande na questão do 
incentivo de crédito para carbono. 

De qualquer maneira, quando falamos na otimiza-
ção do gás verde é porque estamos queimando o 
metano, metano é 24, 27 vezes mais agressivo à 
camada de ozônio que o CO2, então a medida que 
cortamos ou queimamos o gás verde, estamos con-
tribuindo de maneira sensível, vamos dizer, sensí-
vel por conta do volume ser muito grande, estamos 
contribuindo para redução das emissões, estamos 
reduzindo o impacto sobre a camada de ozônio.

Márcio Sobral – Siemens:    A Siemens atua na área 
de incêndio há mais de 100 anos. Para o sistema 
ser feito, para grandes projetos, grandes investi-
mentos, poderíamos fazer uma rede de centrais 
usando uma rede de ethernet. Isso se chama ge-
renciamento supervisório com sistema de acesso 
remoto. 

Por exemplo, em Botafogo, Cosme Velho e Brasília 
temos aquelas centrais de incêndio interligadas na 
rede corporativa. Desde o momento que uma cen-
tral está em uma rede corporativa configurada com 
um IP validado na rede, podemos acessar a central 
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em qualquer máquina da rede, você pode jogar um 
IP no browser e acessar a central, desde que colo-
que um usuário e uma senha. 

A vantagem disso é que desde o momento que se 
concentra em uma rede com Wi-Fi, conseguimos 
ter um aplicativo instalado no seu dispositivo mó-
vel, no seu celular, no iPad, no Tablet e conseguimos 
acessar, acompanhar o que está acontecendo. 

Por exemplo, você está andando pelo prédio, alar-
mou algo, não é só saber, você consegue operar. 
Temos que acionar a evacuação do prédio. Você 
consegue de lá acionar a sirene, comandar no celu-
lar com o software correto instalado. 

Uma característica também muito importante é 
o chamado modo degradado, em que temos uma 
central que comunica os detectores acionando os 
alarmes e sirenes. Outra característica é que se 
você quiser ter um supervisório dedicado a central, 
ele mostra a lista de eventos, você consegue ver o 
setup, fazer tudo pelo software gráfico. 

Uma coisa interessante é a função inteligente. Se 
você colocar um supervisório que controle ar condi-
cionado, iluminação, por que não pega esse incên-
dio também e joga para dentro do supervisório? 

Conseguimos utilizar o mesmo supervisório para 
colocar algumas ações chamadas de não prioritá-
rias. Por exemplo, temos um sistema de incêndio e 
temos a catraca na portaria. Se tivermos um prin-
cipio de incêndio nessa sala, o que você tem que 
fazer no primeiro momento? Por quê? Porque o 
oxigênio é um combustível, se ele ficar ligado ele 
vai gerar fumaça, então devemos desligar o ar con-
dicionado, temos que ter um módulo que corte a 
energia daquela placa para não termos que ficar 
procurando crachá desesperadamente. 

O mesmo ocorre com a catraca da portaria, com o 
elevador, imagina, todo mundo esperando ele abrir 
para descer, ninguém quer ir de escada, então não 
podemos deixar que as pessoas peguem o eleva-
dor, automaticamente acionamos o elevador para 
descer ao térreo. 
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