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Resumo -  Este trabalho tem por objetivo relatar  o desenvolvimento de um dispositivo capaz  de eliminar o 
consumo em  Standby de aparelhos domésticos de áudio e vídeo, desafios à sua implementação e resultados 
práticos obtidos, bem como caracterizar “Standby” com base em resoluções internacionais e propor trabalhos 
futuros e novos passos para a mitigação do consumo deste modo de operação.
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Abstract -  This work describes  the development  of  a  device able to eliminate the standby consumption of 
domestics audio and video equipment, challenges to its implementation and practical results obtained. Also to 
characterize  "Standby"  based  on  international  resolutions  and  propose  future  works  or  new  steps  to  the  
elimination of this operation mode.
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INTRODUÇÃO
O modo de consumo Standby é um daqueles frutos do avanço tecnológico que, embora 

apresentem ganhos para o conforto dos usuários  de um determinado aparelho,  podem ser 
extremamente maléficos do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. É simples, portanto, 
descrever a motivação para a implementação de um dispositivo capaz de reduzir o consumo 
de energia por aparelhos nesse modo.

O  modo standby é o modo de operação em que se encontra um aparelho quando não 
executa  suas  funções  principais,  mas  não  está  completamente  desligado  (i.e.  alimentação 
interrompida).  Nesse  modo de  funcionamento,  o  aparelho  não cessa de  consumir  energia 
elétrica.  Funções  como temporização  e  sensoreamento  permanecem ativas,  muito  embora 
sejam desnecessárias em algumas situações. Nestas situações seria bem vindo um dispositivo 
capaz de eliminar esse consumo.

Dados do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), mostram 
que o consumo de energia no modo Standby pode representar 12% do consumo de energia 
elétrica de uma residência. Segundo a International Energy Agency (IEA), o modo o consumo 
por aparelhos neste modo é responsável por cerca de 1% das emissões de CO2 no mundo. 
Segundo a mesma agência, o consumo global de energia no modo Standby tem sido estimado 
entre 200TWh e 400TWh por ano. 



METODOLOGIA
Segundo a norma internacional  IEC 62301 de janeiro de 2011, chama-se  Standby a 

“qualquer modo de operação no qual um equipamento elétrico está conectado a uma fonte de 
potência  e  oferece  uma  ou  mais  das  funções  de  proteção  ou  de  orientação  a  seguir  que 
geralmente persistem para:

• facilitar a ativação de outros modos (incluindo ativação e desativação do modo ativo) 
por  chaveamento  remoto  (incluindo  controle  remoto),  sensoreamento  interno, 
temporização;

• funções contínuas: mostrar informações ou status incluindo relógios;
• funções contínuas: funções baseadas em sensoreamento” (tradução do autor).

De posse desta definição, é possível analisar quando o modo Standby não oferece ganho 
algum ao conforto, embora persista em consumir energia:

• Quando um dispositivo só é capaz de executar sua função principal quando conectado 
a um outro dispositivo e o último está desligado ou em Standby (e.g. Aparelho de 
DVD, VCR ou decodificadores de TV a cabo).

Esta condição é facilmente encontrada em dispositivos de áudio e vídeo, em vista da 
evidente interconectividade entre esses aparelhos. Por isso o foco deste trabalho está voltado a 
esta área de atuação.

Concepção. Na feita da proposição do projeto, tinha-se em mente um dispositivo previamente 
concebido semelhante   aos  dispositivos  encontrados  no mercado europeu sob o nome de 
Standby Killers  (Figura 1). Tais dispositivos são compostos de um sensor de corrente e um 
sistema de controle capaz de  avaliar o consumo instantâneo do aparelho a ele conectado e 
tomar uma decisão quanto a permitir ou não a alimentação deste aparelho. Quando o consumo 
diminui abaixo de um certo nível, a alimentação é cortada e só é novamente restabelecida se 
um comando externo, por meio de um push-button, for dado pelo usuário.

Este conceito evoluiu frente a proposta de atuação do dispositivo. Focado em aparelhos 
de áudio e vídeo que perdem sua função principal devido ao estado de um outro aparelho, 
desenvolveu-se um novo conceito (Figura 2), semelhante a um filtro de linha. Esse dispositivo 
teria uma tomada chamada “controle” cujo consumo seria por ele processado para tomada de 
decisão quanto a permitir ou não a alimentação dos demais aparelhos a ele ligados.

Figura 1. Conceito inicial.
Figura 2. Segundo conceito.



Pesquisa.  De  posse  deste   novo  conceito,  algumas  dúvidas  quanto  a  sua  abordagem, 
utilização e aceitação foram levantadas. Tais como: “será que os usuários estão preocupados 
com o consumo standby de seus aparelhos domésticos?”, “será que um dispositivo como este, 
seria bem aceito no mercado?”, etc.

Para obtenção de resposta a essas perguntas, foi realizada uma pesquisa. Dado o caráter 
informativo  e  orientativo  da  pesquisa,  não  julgou-se  necessário  fazê-la  por  método  de 
abordagem probabilística típica. Utilizou-se para tanto a plataforma Google Docs, disponível 
gratuitamente.

Conceito Final  Analisado o resultado da pesquisa, adequações foram feitas ao conceito do 
dispositivo.  Incluiu-se  uma função que  possibilitasse  ao  usuário  manter  algumas  tomadas 
alimentadas, mesmo se o aparelho de referência estiver em modo standby e deu-se também ao 
usuário,  no  novo  conceito,  a  possibilidade  de  alternar  entre  dois  modos  de  operação: 
economia e conforto. No modo economia, o dispositivo funcionará como um standby killer, 
interrompendo  a  alimentação  de  toda  a  régua  (exceto  daquelas  escolhidas  pelo  usuário), 
inclusive a alimentação do aparelho de referência. Neste modo o dispositivo só será reativado 
se o usuário pressionar um  push-button. No modo conforto, a alimentação do aparelho de 
referência  nunca  é  interrompida,  possibilitando  ao  usuário  o  uso  normal  de  seu  controle 
remoto.

Figura 3. Conceito final.

RESULTADOS
Ao  término  do  projeto,  um  protótipo  do  dispositivo  foi  desenvolvido.  O  custo  de 

montagem do protótipo foi de R$51,26. Seu consumo, operando sem carga, é de 1,3W.
 

Figura 4. Protótipo do dispositivo.



Para as medições foram utilizados uma televisão (aparelho de referência),  um  Home 
Theater, um receptor de TV a cabo, um aparelho de Blu-Ray e dois diferentes videogames. 
Esse conjunto consome 84,3W em operação e  25,1W em standby e operou livremente em um 
domicílio,  sem  o  dispositivo,  segundo  o  costume  tradicional  de  uso  da  família  daquela 
residência por 107,7 horas. Mais tarde, esse mesmo conjunto operou livremente no mesmo 
domicílio, com dispositivo em modo economia, segundo o mesmo costume de uso, por 109 
horas. O gráfico abaixo ilustra a comparação entre as situações descritas:

Figura 5. Gráfico comparativo entre medições

Devido à imprecisão do equipamento de medida de energia disponível para o ensaio 
realizado, o gráfico acima serve apenas ao propósito de demonstrar a funcionalidade  do 
equipamento.

Sua eficácia foi estimada considerando os valores de potência do dispositivo e do 
conjunto de teste, conforme as equações abaixo, em que E representa o consumo de potência 
em KWh para um período de 30 dias:

Eecon =
30×[ (5×84,3 )+ ( 24×1,3 ) ]
1000

→ Eecon=13,6 KWh

(1)

Econf=
30×[ (5×84,3 )+ (19×13,1 )+ (24×1,3 ) ]
1000

→ Econf= 21,0 KWh

(2)

E=
30×(5×84,3 )+(19×25,1 )

1000
→ E= 26,9 KWh

(3)

Conclui-se   dos  cálculos  acima  que  a  economia  de  energia  obtida  da  utilização  do 
dispositivo em modo economia, durante um período de 30 dias, é de 13,3KWh, ou seja, uma 
redução de R$4,19 no valor da conta de energia elétrica de um consumidor no Espírito Santo 
(segundo quadro de tarifas da Aneel para o primeiro semestre de 2013[1]). A economia em 
modo conforto corresponde a 5,9KWh, ou R$1,86.



DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Embora o ensaio físico não tenha sido efetivo para levantamento dos dados de consumo 

e economia, conforme dito, ficou por ele provada a eficácia do dispositivo.
De acordo com os valores calculados pelas equações (1) e (3), o dispositivo em modo 

economia, após um ano de uso, proporcionará economia de energia elétrica suficiente para 
custeá-lo (R$51,26).

São  sugestões  para  trabalhos  futuros:  projeto  final  de  montagem  do  dispositivo, 
implementação de reabilitação por controle-remoto em modo economia, cálculo preciso de 
custos de produção e análise de viabilidade comercial.

REFERÊNCIAS
[1]ELETROBRAS. Dicas. Disponível em: <http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?

TeamID={6751E537-0EC0-4B83-BE03-82831A153042}>.  Acesso em: 21 de setembro 
de 2012.

[2]INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Fact Sheet:  Standby Power and the IEA – 1 
Watt  Plan.  IEA.  Abril  de  2007.  Disponível  em:  
<http://www.iea.org/papers/2007/standby_fact.pdf>. Acesso em: 23 de setembro de 2012.

[3]INTERNATIONAL  ENERGY AGENCY. LoadDown, The Standby Power News letter. 
Disponível  em:  <http://www.iea-4e.org/files/otherfiles/0000/0027/4E-STA-003.pdf>. 
Acesso em: 23 de setembro de 2012.

[4]INTERNATIONAL  ENGERGY  AGENCY.  International  Standard  IEC  62301.  IEC, 
Genebra, 2011.

[5]ANEEL. Conheça as Tarifas da Classe de Consumo Residencial de uma Concessionária. 
Disponível  em:  <http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/tarifaAplicada/index.cfm>.  Acesso 
em: 4 de agosto de 2013. 


	INTRODUÇÃO
	METODOLOGIA
	RESULTADOS
	DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS

