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Desde sua criação em 1985, o Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (Procel), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) 

e executado pela Eletrobras, já contribuiu, por meio de suas ações, para a 

economia de mais de 80 bilhões de kWh de energia elétrica.

Grande parte desse resultado é creditada ao Selo Procel, realizado em parceria 

com o Inmetro, universidades, laboratórios, fabricantes e suas associações, e com 

forte adesão da sociedade. O Selo Procel foi criado com a finalidade de orientar o 

consumidor na aquisição de eletrodomésticos energeticamente mais eficientes, 

além de estimular a competitividade na indústria e o desenvolvimento 

tecnológico na busca de maior eficiência energética dos aparelhos elétricos. Além 

do viés energético, ainda é sinônimo de qualidade, segurança e sustentabilidade.

Em novembro de 2014, o MME e a Eletrobras realizaram a solenidade de 

comemoração dos 20 anos do Selo Procel e de lançamento do Selo Procel 

Edificações, que indica as construções comerciais, de serviços e públicas com 

maior potencial para a redução do consumo de energia. O Selo Procel Edificações 

já contemplou nove edificações construídas e sete edificações na etapa de projeto.

Outra importante realização do programa no ano foi a incorporação 

das lâmpadas LED ao portfólio do Selo Procel. Em relação às lâmpadas 

fluorescentes compactas, as lâmpadas LED com Selo Procel podem 

apresentar um consumo energético 35% menor. Se comparadas às lâmpadas 

incandescentes, a economia no consumo de energia pode superar os 80%, 

com durabilidade 25 vezes maior. Para celebrar o lançamento do Selo Procel 

para as lâmpadas LED, o Relatório de Resultados do Procel 2015 – ano base 

2014 adota, ao longo desta edição, ilustrações inspiradas nesse tema.

Não podemos deixar de destacar a contribuição de outras duas iniciativas 

nacionais para o incremento da eficiência energética do País, cujos resultados 

também integram o Relatório de Resultados do Procel, tendo em vista a inter-

relação de seus resultados com os observados para o Selo Procel: o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE), coordenado pelo Inmetro, e o Comitê Gestor de 

Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE), coordenado pelo MME, que tem como 

uma de suas atribuições regulamentar os níveis máximos de consumo de energia 

ou mínimos de eficiência energética de aparelhos consumidores de energia.

Por fim, ressaltamos que o resultado alcançado em 2014 em termos de 

economia de energia foi de 10,517 bilhões de kWh, o que correspondeu a 2,2% 

de todo o consumo nacional de energia elétrica no período e ao consumo de 

energia anual de aproximadamente 5,25 milhões de residências brasileiras. 

Desejamos a todos uma ótima leitura.

José da Costa Carvalho Neto
Presidente da Eletrobras
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O Relatório de Resultados do Procel, lançado em 2015, apresenta os resultados 

globais e específicos em cada área de atuação do programa, obtidos em 2014, 

bem como os resultados globais alcançados desde 1986.

Os relatórios anteriores, bem como outros documentos e estudos  

coordenados pelo Procel, podem ser obtidos acessando o Portal Procel Info 

(www.procelinfo.com.br).

APRESENTAÇÃO
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RESULTADOS DO PROGRAMA EM 2014

O Procel, instituído em 30 de dezembro de 1985, é o programa do governo 

brasileiro, coordenado pelo MME e executado pela Eletrobras, destinado a 

promover o uso eficiente da energia elétrica e combater o seu desperdício. 

Os resultados energéticos obtidos pelas ações do programa contribuem para 

a eficiência dos bens e serviços, bem como possibilitam a postergação de 

investimentos no setor elétrico, reduzindo os impactos ambientais.

Com base em estimativas de mercado e aplicação de metodologias específicas 

de avaliação de resultados, calcula-se que em 2014 o Procel alcançou um 

resultado de economia de energia de aproximadamente 10,517 bilhões de kWh. 

Essa energia economizada pode ser convertida em emissões evitadas de 1,425 

milhão tCO
2

1 equivalentes, o que corresponde às emissões proporcionadas por 

489 mil veículos2 durante um ano.

1.   Utilizou-se o fator de emissão médio de CO
2
 equivalente disponibilizado em http://www.mct.gov.br/

index.php/content/view/321144.html#ancora para o ano de 2014. Esse fator tem como objetivo estimar a 
emissão de CO

2
 equivalente associada a uma geração de energia elétrica determinada.

2.  Conforme 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories e consulta a especialistas da área.

RESULTADOS  
CONSOLIDADOS DO PROCEL
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Esse resultado também equivale à energia fornecida, em um ano, por uma 

usina hidrelétrica com capacidade de 2.522 MW. Além disso, estima-se que as 

ações fomentadas pelo Procel contribuíram para uma redução de demanda na 

ponta de 4.022 MW. Os principais resultados energéticos contabilizados pelo 

Procel no último ano são apresentados na Tabela 1.

10,517 bilhões de kWh  
345economizados em 2014

TABELA 1 – PRINCIPAIS RESULTADOS ENERGÉTICOS DAS AÇÕES DO PROCEL EM 2014

Resultado Total

Energia economizada (bilhões de kWh) 10,517

Usina equivalente (MW)3 2.522

Emissão de CO
2
 equivalente evitada (milhão tCO

2
e) 1,425

A Tabela 2 mostra alguns indicadores de resultados decorrentes da economia 

de energia alcançada em 2014 pelo Procel.

TABELA 2 – INDICADORES DE RESULTADOS DAS AÇÕES DO PROCEL EM 2014

Indicador Total

Economia em relação ao consumo total de energia elétrica no Brasil (%)4 2,2

Economia em relação ao consumo residencial de energia elétrica no Brasil (%) 8,0

Número de residências que poderiam ser atendidas durante um ano com a 
energia economizada (milhões)5

5,25

3.  A usina equivalente foi obtida a partir da energia economizada, considerando um fator de capacidade 
médio típico de 56% para usinas hidrelétricas e incluindo 15% de perdas médias na T&D. Considerou-se 
esse nível de perdas, tendo em vista que a grande parcela de utilização da energia elétrica se dá no sistema 
de distribuição em baixa tensão.

4. O consumo de energia elétrica no Brasil foi de 473,4 bilhões de kWh em 2014. Na classe residencial, o 
consumo correspondente foi de 132 bilhões de kWh (Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, ano 
VIII, nº 88, Janeiro de 2015, EPE).

5. Considerando que o consumo médio mensal de energia de uma residência no Brasil é de 167 kWh  
(Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, ano VIII, nº 88, Janeiro de 2015, EPE).
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Emissões evitadas de  

1.425 mil tCO
2
 equivalentes

O custo anual evitado, por conta dos resultados energéticos proporcionados 

pelas ações do Procel no ano, foi de aproximadamente R$ 1,178 bilhão6. Por sua 

vez, os recursos financeiros aplicados no programa totalizaram R$ 18 milhões, 

conforme apresentado na Tabela 3.

TABELA 3 – RECURSOS FINANCEIROS APLICADOS NO PROCEL EM 2014

Recursos financeiros Valor (milhões R$)

Eletrobras Investimento 2,87

Custeio7 15,13

Total 18,00

Economia de energia equivalente  
ao consumo anual de  

5,25 milhões de residências

6.  A metodologia utilizada para o cálculo do custo evitado se baseia no Custo Marginal de Expansão (CME). 
O valor adotado para o CME foi de R$ 112/MWh, conforme proposta do Plano Decenal de Expansão de 
Energia 2023, em consulta pública no site da EPE. Segundo o documento Custo Marginal de Expansão - 
Metodologia de Cálculo 2011, da EPE, ”o CME representa o acréscimo de custo para suprir um aumento 
unitário na demanda considerando ajustes no programa de obras, ou seja, representa a expectativa de 
custo da expansão do parque de geração de energia elétrica. Na hipótese de expansão ótima e contínua, 
o CME será o custo do empreendimento obtido da curva de custo de expansão ao qual se fica indiferente 
entre construir o projeto ou operar o sistema a fim de atender à demanda adicional”. Por sua vez, o custo 
evitado foi obtido pelo produto do CME pela economia de energia no ano.

7. Investimentos da Eletrobras em recursos humanos, instalações prediais e demais insumos para gerir o Procel.
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Os resultados energéticos globais alcançados pelo programa se devem 

principalmente ao Selo Procel, indicando o destaque que tem sido dado 

ao consumidor final, por meio da orientação e do estímulo à aquisição 

de equipamentos mais eficientes. Esse resultado imputado ao Selo Procel 

incorpora a contribuição indissociável da Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (Ence), concedida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (Inmetro), e da Lei de Eficiência Energética (10.295/2001).

Ao longo dos anos, o Selo vem contribuindo para o aumento dos índices de  

eficiência energética de diversos equipamentos e, consequentemente, para 

uma redução significativa do consumo de energia elétrica no País.

Economia de energia representou  

8% do consumo residencial  
de eletricidade do Brasil

Como exemplo, a Tabela 4 apresenta o consumo médio de energia elétrica dos 

refrigeradores contemplados com o Selo Procel nos anos de 2000 e 2014. Em 

15 anos, verificou-se uma redução de até 26% no consumo de energia desses 

equipamentos, decorrente do desenvolvimento tecnológico estimulado pelo 

Selo Procel.

TABELA 4 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  
DE REFRIGERADORES COM SELO PROCEL

Equipamento Consumo médio 
de energia elétrica 
(kWh/mês)

Percentual de 
redução no 
consumo de 
energia elétrica 
(%)Ano

2000 2014

Refrigeradores de 1 porta 28,2 23,0 18,4

Refrigeradores combinados 59,3 44,0 25,8

Refrigeradores combinados Frost-Free 68,3 52,9 22,6
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Economia de energia aumentou  

7,9% em relação ao ano anterior

Finalmente, também deve ser ressaltado que o resultado obtido em economia 

de energia com a realização das ações do Procel, em 2014, é 7,9% superior ao 

resultado do ano anterior. Isso pode ser explicado pela melhoria na eficiência 

energética de equipamentos com Selo Procel, bem como pelo aumento do uso 

de equipamentos eficientes pela sociedade.

RESULTADOS HISTÓRICOS

Desde 1986, a Eletrobras investiu cerca de R$ 2,397 bilhões8 em ações de 

eficiência energética do Procel, contando com recursos ordinários da própria 

Eletrobras, da Reserva Global de Reversão (RGR) e de outros investimentos 

provenientes de fundos internacionais.

O total de investimentos realizados pela Eletrobras nos últimos cinco anos 

está apresentado no Gráfico 1. Além dos investimentos diretos em projetos de 

eficiência energética, a Eletrobras também provê a infraestrutura e os recursos 

humanos necessários à condução do programa.

8.  Trata-se do somatório dos valores anuais atualizados pelo IPCA para dezembro de 2014.
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GRÁFICO 1 – INVESTIMENTOS ANUAIS DA ELETROBRAS  
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (MILHÕES DE REAIS)9

2010 2011 2012 2013 2014

Eletrobras Procel RGR

39,38

57,57

32,32

81,66

32,03

49,17

21,87

13,72
18,00

9 R$ 2,4 bilhões  
investidos desde 1986

Considerando os resultados acumulados do Procel no período de 1986 a 2014, 

a economia de energia total obtida foi da ordem de 80,6 bilhões de kWh. Os 

ganhos energéticos anuais decorrentes das ações do Procel, desde 2010, podem 

ser verificados no Gráfico 2.

9.  Os investimentos anuais foram atualizados pelo IPCA para dezembro de 2014.
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GRÁFICO 2 – ECONOMIA DE ENERGIA DECORRENTE DAS AÇÕES DO PROCEL  
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (BILHÕES DE kWh)

2010 2011 2012 2013 2014

6,164
6,696

9,097
9,744

10,517

80,6 bilhões de kWh  
economizados desde 1986
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O Procel dispõe de subprogramas que atuam diretamente na execução de ações 

e projetos nos segmentos público e privado (Procel Reluz, Procel Sanear, Procel 

GEM, Procel Edifica, Procel EPP e Procel Indústria), assim como outros que visam 

alcançar a sociedade em geral, como a promoção de tecnologias eficientes 

e disseminação da informação (Procel Selo e Procel Info), além de promover 

mudanças de hábitos e capacitação acadêmica (Procel Educação). Nesta seção 

serão apresentadas as principais conquistas do Procel em cada uma dessas ações.

PROCEL EDUCAÇÃO

O Procel Educação promove um conjunto de ações para que a informação 

e o conhecimento sobre energia e eficiência energética sejam acessíveis 

à população brasileira. Sabe-se que, com conhecimento, a sociedade pode 

participar ativamente de ações para a redução do desperdício de energia e que 

os benefícios das ações educativas se revertem em apoio para todas as outras 

estratégias e políticas de eficiência energética.

O êxito da atuação do Procel Educação tem como base a ampliação do número 

de pessoas envolvidas no processo de educação sobre eficiência energética, o 

RESULTADOS E REALIZAÇÕES 
DO PROCEL POR ÁREA DE 

ATUAÇÃO EM 2014
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que se faz, principalmente, a partir da formação escolar. Dessa maneira, as suas 

ações fundamentam-se em estratégias articuladas com instituições públicas e 

privadas, incluindo secretarias de educação, escolas técnicas e universidades, 

envolvendo os diversos níveis escolares e modalidades de ensino, atendendo de 

forma segmentada as necessidades de cada público.

O ano de 2014 foi ativo para o Procel nas Escolas, com destaque para a 

disponibilização de duas metodologias para a educação básica: “Energia que 

transforma” e “A natureza da paisagem – Energia: recurso da vida”. Além disso, de 

acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Procel nas Escolas 

beneficiou cerca de 1.270 escolas, 4.678 professores e 477.305 alunos, graças 

aos projetos educacionais executados pelas concessionárias distribuidoras de 

energia elétrica, no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE).

O projeto “Energia que transforma” foi selecionado como uma experiência 

inovadora pela edição 2014 do Behavior, Energy and Climate Change 

Conference (BECC), com o trabalho intitulado “Education for energy efficiency 

based on audiovisual communication: project Energy that transforms”. O 

BECC é um evento anual de grandes proporções, realizado desde 2007 nos 

Estados Unidos, que reuniu mais de 500 participantes em 2014 para discutir 

programas e estratégias focados no comportamento para a eficiência 

energética e redução de emissões de carbono. 

Livros do kit pedagógico referente à metodologia  
“A natureza da paisagem – Energia: recurso da vida”
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Mais de 477 mil alunos  
da educação básica beneficiados em 2014

Ainda em 2014, foi lançada uma nova edição da metodologia “A natureza da 

paisagem – Energia: recurso da vida”, na qual os livros que compõem o kit 

pedagógico foram atualizados com informações mais recentes do setor elétrico 

brasileiro.

A série “Vida de república”, que integra o kit pedagógico “Energia que 

transforma”, foi exibida para todo o País pela TV aberta (Canal Futura). Além 

disso, os episódios também foram disponibilizados para acesso por canal de TV 

por assinatura paga.

Para promover programas de formação profissional, o Procel Educação atua 

em parceria com universidades de todo o País, consolidando uma rede de 

laboratórios e centros de pesquisa em eficiência energética. São 44 laboratórios 

para ensino e pesquisa e três centros de excelência: o Centro de Excelência 

em Eficiência Energética da Amazônia (Ceamazon), na Universidade Federal 

do Pará (UFPA), o Centro de Excelência em Eficiência Energética (Excen), na 

Universidade Federal de Itajubá (Unifei), e o Centro de Inovação em Eficiência 

Energética (InovEE), na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 

(Unesp), em Guaratinguetá (SP). Além disso, está em fase de implementação 

o Centro de Excelência em Eficiência Energética da Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG).

Esses centros de excelência têm como finalidade conceber e difundir 

ferramentas educacionais avançadas em eficiência energética, em nível 

teórico e prático, bem como desenvolver e acompanhar estudos de otimização 

energética. O público prioritário é de alunos de graduação e pós-graduação e de 

profissionais da área energética. 

Nesse sentido, a inauguração do InovEE, na Unesp, representou um avanço 

alcançado em 2014. Esse novo centro prioriza suas ações em duas linhas 

estratégicas: educação para eficiência energética e armazenamento de energia. 

Em relação ao Excen, pode-se citar sua produção acadêmica que, desde a sua 

inauguração, em dezembro de 2006, até o final de 2014, conta com a aprovação 

de um total de 92 dissertações de mestrado no âmbito do curso de pós-

graduação em Engenharia da Energia. A pós-graduação teve suas atividades 
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ampliadas promovendo também a formação de novos doutores e aprovou 

três teses de doutorado, defendidas entre 2013 e 2014. Quanto à produção 

científica do Excen no ano de 2014, foram publicados onze trabalhos em anais 

de congressos nacionais e internacionais, bem como quatro artigos completos 

em periódicos. 

O curso “Energe – Conservação e Uso Eficiente de Energia”, ministrado 

a distância, é resultado da parceria com a Eletrobras para consolidar a 

infraestrutura do Excen na área de ensino a distância. Foram organizadas duas 

turmas em 2014, contando com 272 alunos matriculados de 91 instituições de 

ensino superior de diferentes estados brasileiros. 

Fortalecendo as ações educacionais para o público de nível técnico, o Núcleo 

Integrado de Capacitação Técnica (Nicatec), implantado na Fundação Roge, no 

município de Delfim Moreira (MG), por meio de uma parceria com a Eletrobras, 

vem disseminando o ensino de eficiência energética tanto no meio urbano 

quanto no meio rural. A temática “eficiência energética” integra o currículo dos 

cursos técnicos ministrados na Fundação Roge, que, somente no ano de 2014, 

atendeu 130 alunos, disponibilizando bancadas didáticas e equipamentos  

adquiridos por meio dessa parceria.

PROCEL INFO

O Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética (Procel Info) foi 

criado em 2006 com os objetivos de ser referência nacional na disseminação de 

informação qualificada sobre o uso eficiente da energia elétrica e divulgar os 

produtos e ações do Procel por meio do Portal Procel Info (www.procelinfo.com.

br). O portal disponibiliza os mais variados conteúdos relacionados à eficiência 

energética, tais como: publicações, casos de sucesso, simuladores, legislação, 

cursos e eventos, notícias e reportagens, entre outros, além de informações 

sobre o Procel e seus subprogramas.

A base de dados do portal é dinâmica devido à inserção constante de 

informações, estudos e trabalhos técnicos, que os próprios usuários podem 

enviar para serem divulgados.
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Home Page do Portal Procel Info

Em 2014, o Procel Info contou com um total de 6.056 novos usuários 

cadastrados, o que correspondeu a um crescimento de 22% em relação ao ano 

anterior. Desde a sua criação, o portal acumula um total de 33.955 usuários. O 

Gráfico 3 apresenta a evolução do número de usuários cadastrados no portal 

desde sua criação até o final de 2014.
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GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE USUÁRIOS CADASTRADOS  
NO PORTAL NO PERÍODO 2006-2014

2013 20142006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.077
3.839

6.134
8.854

11.870

16.271

21.874

27.899

33.955

Outro aspecto relevante diz respeito ao total de acessos ao portal, que foi 

de 591.696101no último ano, com uma média mensal de 49,3 mil acessos, 

distribuídos por suas diversas seções. A seção de notícias foi a responsável pelo 

maior número de acessos, representando 23% do total – esse resultado se deve 

ao serviço de newsletter, que divulga por e-mail, aos seus assinantes, notícias 

e reportagens sobre eficiência energética três vezes por semana –, seguida da 

área de publicações, com 18%.

De forma a facilitar o acesso às informações institucionais do Procel, foi realizada 

uma remodelagem do menu “Sobre o Procel” do portal, que agora apresenta o 

programa por áreas de atuação, classificadas em: “Equipamentos”, “Edificações”, 

“Iluminação pública”, “Poder público”, “Indústria e comércio” e “Conhecimento”. 

Mais de 591 mil acessos  
ao Portal Procel Info

Ainda em 2014, o portal disponibilizou ao público as páginas específicas 

do Selo Procel de Economia de Energia e do Selo Procel Edificações. A 

primeira apresenta um novo design e uma disposição prática do conteúdo, 

10.  Não foram contabilizados os acessos realizados na administração do Portal Procel Info.
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contemplando todas as categorias de equipamentos detentores do Selo em 

uma tabela de fácil visualização e navegabilidade, com seus respectivos 

critérios específicos. A página também permite o acesso direto ao regulamento 

do Selo Procel nas versões em português e inglês, ao Manual de Identidade 

Visual do Selo e à relação dos laboratórios de ensaios. 

A segunda página oferece informações técnicas relacionadas ao novo Selo 

Procel Edificações, à etiquetagem de edifícios e às publicações técnicas do 

Procel Edifica e instituições parceiras. Além disso, disponibiliza links que 

remetem a listas de organismos acreditados para realização de inspeções, de 

laboratórios e de edificações já contempladas com este novo selo.

Página do Selo Procel de Economia de Energia
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PROCEL SELO

O Selo Procel de Economia de Energia tem por objetivo principal identificar 

os equipamentos e eletrodomésticos que apresentam os melhores níveis de 

eficiência energética em uma dada categoria, motivando o consumidor a 

adquirir e utilizar esses produtos. Dessa forma, o Selo Procel (imagem ao lado) 

contribui para a redução do consumo de energia elétrica e atua 

como um indutor para o aprimoramento tecnológico.

Na condução desse subprograma, a Eletrobras desenvolve 

continuamente estudos para definição de parâmetros 

que servem de base para a concessão do Selo Procel aos 

equipamentos mais eficientes, bem como atua na capacitação 

de laboratórios e auxilia o Inmetro na condução do PBE. Além 

disso, contribui para o estabelecimento de índices de consumo 

de energia elétrica relativos à Lei de Eficiência Energética 

(10.295/2001) e também para a elaboração de normas técnicas de 

ensaios de eficiência energética.

A Tabela 5 apresenta todas as categorias integrantes do Selo Procel. 

Em 2014, destacou-se o início da concessão do Selo aos fornos 

de micro-ondas e às lâmpadas LED dos tipos bulbo e tubular, aumentando o 

portfólio do subprograma para 39 categorias de produtos.

TABELA 5 - CATEGORIAS DE EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS COM O SELO PROCEL

Categoria de equipamento Início da concessão

1 Bomba centrífuga 2011

2 Circulador de ar 2012

3 Coletor solar plano - aplicação banho 2000

4 Coletor solar plano - aplicação piscina 2000

5 Condicionador de ar - janela 1996

6 Condicionador de ar - Split cassete 2010

7 Condicionador de ar - Split Hi-Wall 2004

8 Condicionador de ar - Split piso-teto 2009

9 Forno de micro-ondas 2014

10 Freezer horizontal 1998
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TABELA 5 - CATEGORIAS DE EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS COM O SELO PROCEL

Categoria de equipamento Início da concessão

11 Freezer vertical 1995

12 Freezer vertical Frost-Free 2003

13 Lâmpada a vapor de sódio 2008

14 Lâmpada fluorescente compacta 2001

15 Lâmpada LED - bulbo 2014

16 Lâmpada LED - tubular 2014

17 Máquina de lavar roupa - automática 2006

18 Máquina de lavar roupa - lava e seca 2009

19 Máquina de lavar roupa - semiautomática 2006

20 Motobomba centrífuga 2011

21 Motor de indução trifásico 1997

22 Painel fotovoltaico de geração de energia 2010

23 Reator eletromagnético para lâmpada a vapor de sódio 2002

24 Reator eletrônico para lâmpada fluorescente tubular 2010

25 Refrigerador combinado 1995

26 Refrigerador combinado Frost-Free 1998

27 Refrigerador de 1 porta 1995

28 Refrigerador de 1 porta compacto 2002

29 Refrigerador de 1 porta Frost-Free 2008

30 Reservatório térmico 2002

31 Reservatório térmico - alta pressão 2005

32 Televisor CRT - modo de espera 2007

33 Televisor LCD - modo de espera 2009

34 Televisor LED - modo de espera 2010

35 Televisor Plasma - modo de espera 2009

36 Ventilador de coluna 2012

37 Ventilador de mesa 2012

38 Ventilador de parede 2012

39 Ventilador de teto 2008
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Em 2014, mais de 59 milhões de equipamentos com o Selo Procel foram 

vendidos no Brasil. O uso de equipamentos com o Selo ajudou o País a 

economizar 10,266 bilhões de kWh no ano e reduziu em 4.009 MW a demanda 

no horário de ponta do sistema elétrico. 

Mais de 59 milhões  
de equipamentos vendidos com o Selo Procel

É importante destacar que o resultado energético alcançado em 2014 foi 

fruto dos trabalhos bem-sucedidos realizados em conjunto com o CGIEE e o 

Inmetro. A partir desse ano, os resultados advindos da promulgação da Portaria 

Interministerial 1.007/2010, que regulamentou os níveis mínimos de eficiência 

energética para lâmpadas incandescentes e que culminará com o banimento 

das lâmpadas obsoletas do mercado, passaram também a integrar o relatório.

O uso de equipamentos com o Selo Procel economizou 

10,266 bilhões de kWh em 2014

Por fim, vale citar a importante colaboração dos seguintes agentes:

 � A Eletrobras Cepel e os demais laboratórios de ensaios, muitos deles 

capacitados com apoio do Procel, responsáveis pela avaliação do 

desempenho dos equipamentos;

 � Os fabricantes, bem como suas associações, que submetem de forma 

voluntária seus produtos para ensaios com o objetivo de serem 

contemplados com o Selo Procel, atestando sua qualidade e obtendo um 

diferencial no mercado;

 � As universidades e os centros de pesquisa que auxiliam o Procel no 

desenvolvimento de estudos e análises para definição das categorias de 

equipamentos a serem contempladas com o Selo, bem como na formulação e 

revisão de critérios e metodologias de avaliação de resultados do Selo; e

 � A sociedade que, ao dar preferência aos equipamentos mais eficientes, 

permite ao Procel apresentar expressivos resultados.
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PROCEL EDIFICA: EDIFICAÇÕES

O Procel Edifica tem por objetivos desenvolver atividades com vistas à divulgação 

e ao estímulo à aplicação dos conceitos de eficiência energética em edificações, 

apoiar a viabilização da Lei de Eficiência Energética (10.295/2001), por meio 

do Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) e, mais 

recentemente, do Selo Procel Edificações, bem como contribuir com a expansão, 

de forma energeticamente eficiente, do setor de edificações do País, reduzindo os 

custos operacionais na construção, utilização e manutenção dos imóveis.

Para conduzir suas atividades, a Eletrobras, por meio do Procel Edifica, 

atua em seis diferentes vertentes: “Capacitação Humana”, “Tecnologias”, 

“Disseminação”, “Subsídios à Regulamentação”, “Habitação e Eficiência 

Energética” e “Suporte – Marketing e Financiamento”.

As principais atividades realizadas no âmbito do subprograma em 2014 foram:

 � Lançamento do Selo Procel Edificações, juntamente com o seu “Manual de 

identidade visual”, o “Regulamento para a concessão do Selo Procel de Economia 

de Energia para edificações” e os “Critérios para a concessão do Selo Procel de 

Economia de Energia para edificações comerciais, de serviços e públicas”;

Selo Procel Edificações: Etapa de Projeto e Etapa de Edificação Construída
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 � Concessão do Selo Procel Edificações para nove edificações construídas e sete 

edificações na etapa de projeto;

 � Estabelecimento da convergência entre certificações ambientais aplicadas 

a edificações: o Selo Procel Edificações passou a ser adotado como caminho 

alternativo de conformidade para comprovação do pré-requisito de desempenho 

energético mínimo do LEED (Leadership in Energy and Environmental Design);

Setor de manutenção da Eletrobras Eletrosul, em Campos Novos (SC), contemplado com o  
Selo Procel Edificações na etapa edificação construída

Vista interna da sede da Eletrobras Eletrosul em Florianópolis após retrofit,  
contemplada com o Selo Procel Edificações na etapa edificação construída
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 � Criação de nova área específica no Portal Procel Info para divulgação das 

informações do Selo Procel Edificações;

 � Lançamento da 3ª edição da publicação “Eficiência energética na arquitetura”, 

em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC);

 � Lançamento dos Guias Técnicos: “Elaboração e atualização do código de 

obras e edificações” e “Planejamento e controle ambiental-urbano e a 

eficiência energética”, desenvolvidos em conjunto com o Instituto Brasileiro 

de Administração Municipal (Ibam);

 � Lançamento do Portal da Rede de Eficiência Energética em Edificações (R3e), 

que conta com 12 laboratórios em universidades brasileiras;

 � Capacitação de 20 profissionais 

no uso dos softwares APOLUX e 

TropLUX, utilizados em projetos, 

simulações e análises de iluminação 

natural e artificial em edificações;

 � Avaliação técnica do desempenho 

termoenergético do projeto protótipo 

no âmbito do programa Minha 

Casa Minha Vida Mais Sustentável, 

localizado no município do Rio de 

Janeiro;

 � Elaboração e planejamento do projeto 

“Applying UK Expertise to Develop a 

Smarter Grid in Brazil”, financiado 

pela Embaixada Britânica, por 

meio do Prosperity Fund. O trabalho 

“Metodologia para mensurar e 

avaliar o impacto do uso de medidores inteligentes (smart meters) em edifícios” 

(Output 5 do projeto), conduzido pelo Procel Edifica e implementado pelo Centro 

Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS), estabelecerá os produtos finais 

mais interessantes para a sociedade, bem como acompanhará e participará 

ativamente do desenvolvimento desses produtos, de modo a garantir a sua 

qualidade final. Também foi realizado o “Workshop de Desempenho Energético 

Operacional em Edificações”, reunindo os principais agentes do setor da 

construção civil, no intuito de apresentar o conceito dessa certificação e coletar 

opiniões do público presente;

 � Realização de atendimento ao público por meio da ouvidoria técnica, 

totalizando 103 consultas respondidas;

Capa da publicação  
“Eficiência energética na arquitetura”
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Lançamento do Selo Procel Edificações e sua  
concessão para nove edificações construídas  

e outras sete na etapa de projeto

 � Apoio à concessão da Ence, em parceria com o Inmetro, para um total 

acumulado de:

 � Edificações comerciais, de serviços e públicas: 121 etiquetas emitidas, 

sendo 36 relativas a edificações construídas;

 � Edificações residenciais: 2.090 etiquetas emitidas para unidades 

habitacionais autônomas, sendo 6 referentes a edificações construídas; 24 

para a categoria multifamiliar e 6 para a categoria áreas comuns;

 � Atuação como Secretaria Técnica de Edificações do Grupo de Trabalho em 

Edificações do MME, na revisão do Regulamento Técnico da Conformidade 

para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos (RTQ-C), cuja consulta pública será ainda publicada;

 � Adoção da Ence do PBE Edifica nível A para obtenção de melhores condições 

para o financiamento de construções e reformas de edificações do complexo 

turístico nacional, no âmbito da Linha de Apoio ao Comércio e Serviços do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

 � Participação institucional como membro do Fórum de Desenvolvimento 

Urbano e Construção Sustentável, que consiste em uma articulação de 

representantes de entidades públicas e privadas e tem como objetivo 

fomentar a adoção de tecnologias nas construções que promovam a 

conservação e o reúso de água, a economia de energia elétrica, a gestão 

de resíduos, o conforto térmico, a permeabilidade do solo e a correta 

destinação dos resíduos da construção; 

 � Acreditação do Organismo de Inspeção Linse, da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel), pelo Inmetro, para emissão da Ence do PBE Edifica, o qual foi 

capacitado por meio da parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN);

 � Prestação de suporte técnico à Fundação Vanzolini no processo de 

acreditação do seu Organismo de Inspeção, pelo Inmetro, para emissão da 

Ence do PBE Edifica;
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Selo Procel Edificações como  

critério de desempenho energético  
da certificação ambiental LEED no Brasil

 � Produção de mais de 30 artigos e informes técnicos desenvolvidos pelos  

bolsistas da R3e, no âmbito da parceria com a UFRN, em seminários, 

congressos e afins;

 � Aquisição de equipamentos para a capacitação dos 12 laboratórios da R3e, 

por meio da parceria com a UFRN;

 � Prestação de suporte técnico ao Ministério de Meio Ambiente (MMA) 

no âmbito do Projeto PNUD BRA/09/G31 – Transformação de Mercado 

para Eficiência Energética no Brasil, para o desenvolvimento de Termo 

de Referência visando à contratação de Consultoria Pessoa Jurídica para 

a elaboração de conteúdo e treinamento no processo de etiquetagem de 

eficiência energética de edificações, em conformidade com o PBE Edifica, 

para os técnicos e profissionais dos setores público e privado;

 � Desenvolvimento de parceria com a UFSC, que resultou na produção de 18 

relatórios de apoio técnico ao PBE Edifica.

PROCEL EPP: PRÉDIOS PÚBLICOS

O Procel EPP tem por objetivo estimular o uso eficiente da energia elétrica das 

edificações públicas nas três esferas de governo no Brasil: federal, estadual 

e municipal. Nesse sentido, tem desenvolvido, entre outras, as seguintes 

ações: identificação de oportunidades tecnológicas e de soluções inovadoras 

aplicáveis a programas e projetos de eficiência energética destinadas a prédios 

públicos; apoio técnico aos agentes de governo envolvidos na administração 

de prédios públicos; estruturação de projetos demonstração; suporte à 

normatização e apoio às concessionárias de energia elétrica em projetos de 

eficiência energética nessa área. Como exemplo, destaca-se a estruturação do 

Procel Hospitalar, que viabilizou a elaboração de projetos demonstração para 

o incremento da eficiência energética e a consequente redução de custeio das 

atividades de hospitais e postos de saúde públicos.
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Em 2014, o subprograma desenvolveu as seguintes atividades:

 � Apoio técnico-operacional à publicação da Instrução Normativa 02 (IN02), 

em 4 de junho, pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 

(SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A 

IN02 dispõe sobre regras para a aquisição ou locação de máquinas e 

aparelhos consumidores de energia pela Administração Pública Federal 

direta, autárquica e fundacional, e uso da Ence do PBE Edifica nos projetos 

e respectivas edificações públicas federais novas ou que recebam retrofit, 

garantindo a compulsoriedade de 

etiquetagem classe “A” para essas 

edificações. Os técnicos do Procel 

EPP e do Procel Edifica participaram 

ativamente da elaboração, discussão 

e aprovação da referida normativa 

e compõem o Grupo Técnico 

Operacional para a sua implantação;

 � Lançamento da publicação 

atualizada do “Código Legislativo 

da Eficiência Energética nos Prédios 

Públicos Federais”, que visa fornecer 

aos gestores de edificações públicas 

uma coletânea da legislação vigente 

relacionada à eficiência energética; 

 � Lançamento da publicação “Manual 

para etiquetagem de edificações 

públicas – gestor público” em 

parceria com o Inmetro e com o Centro Brasileiro de Eficiência Energética em 

Edificações (CB3e), com o objetivo principal de orientar os gestores públicos no 

processo de obtenção da Ence do PBE Edifica para edifícios públicos novos e 

reformados;

Apoio técnico-operacional à publicação da Instrução 
Normativa no 02/2014 do MPOG, visando à 

compulsoriedade de etiquetagem classe “A” para 
as edificações públicas federais novas e com retrofit

Capa da publicação  
“Manual para etiquetagem de  

edificações públicas – gestor público”
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 � Coordenação do Protocolo de Cooperação Técnica EPI – PFP 003/2012 com 

o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que resultou na emissão 

da Ence do PBE Edifica para o Fórum Desembargador Eneás Marzano, em 

Niterói (RJ).

PROCEL GEM:  
GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL

O Procel GEM tem como missão auxiliar as prefeituras e demais esferas 

públicas de governo a gastar menos com energia elétrica. Para isso, colabora 

com o administrador público na gestão e no uso eficiente da energia nas 

unidades consumidoras sob sua gestão, na identificação de oportunidades 

para minimizar os desperdícios e no monitoramento dos gastos com energia 

elétrica, obtendo-se, em consequência, mais recursos financeiros para serem 

investidos em outros setores considerados prioritários.

No que diz respeito aos Planos Municipais de Gestão da Energia Elétrica 

(Plamges), seis projetos encontram-se em andamento, com finalização prevista 

para o ano de 2015. Dois projetos foram concluídos em 2014, nos municípios 

de Bragança e Capanema, ambos no estado do Pará, cujos potenciais de  

economia de energia elétrica, apontados pelos projetos propostos, foram de 

446.934 kWh/ano e 342.978 kWh/ano, respectivamente.

Capacitação em eficiência energética de técnicos da Prefeitura de Bragança (PA)
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Além das ações propostas nos Plamges, foram implementadas ações de 

gestão para reduzir custos com energia elétrica, tais como: ajuste de demanda, 

enquadramento de opção tarifária e identificação das unidades pertencentes à 

prefeitura.

A Eletrobras, por meio do Procel GEM, também apoia a Rede Cidades Eficientes 

em Energia Elétrica (RCE), composta por municípios interessados em Gestão 

Energética Municipal e por uma equipe técnica preparada para atendê-los, que 

até o final de 2014 já abrangia 1.030 municípios, o que corresponde a mais de 

18% do número de municípios brasileiros.

Entre as ações de divulgação, destaca-se a publicação de três edições do 

boletim “Energia Elétrica e Gestão Energética Municipal”, com tiragem de 1.300 

exemplares cada, e enviados por meio eletrônico a cerca de 1.700 contatos, com 

o intuito de divulgar dicas de eficiência energética para as prefeituras, bem 

como as ações do Procel GEM.

Já o “Curso Online de Eficiência Energética”, disponível no Portal Procel Info, 

contou, em 2014, com um total de 7.853 acessos, 1.262 downloads e 1.757 

acessos ao teste online de avaliação do curso. Esse curso foi idealizado e 

desenvolvido pela equipe da Eletrobras, no âmbito do Procel GEM, para atender 

ao público leigo em eficiência energética. Desde o seu lançamento, em 2010, 

foram realizados 33 mil acessos e mais de 6.700 downloads do curso.

A metodologia “Comunidades de Aprendizado em Gestão Energética 

Municipal” consiste na capacitação de técnicos de prefeituras em gestão 

energética para pequenos municípios. Desde 2006, sete projetos foram 

implementados conforme essa metodologia, totalizando 6,3 milhões de kWh 

economizados em 83 municípios.

Desde a sua criação, o subprograma investiu mais de R$ 5 milhões e 

economizou 128,86 milhões de kWh. Essa energia seria suficiente para 

abastecer uma cidade de 260 mil habitantes, como Palmas (TO), durante um 

ano. O Procel GEM atua diretamente, ou indiretamente, em 515 municípios de 

19 estados, além do Distrito Federal, o que representa 9,2% dos municípios e 

mais de 73% dos estados brasileiros.

Mais de 128 milhões de kWh  
economizados desde a criação do Procel GEM
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PROCEL INDÚSTRIA

O Procel Indústria tem por objetivo fomentar a adoção de práticas eficientes no 

uso da energia elétrica pelo setor industrial, nas micro e pequenas empresas 

(MPEs) e no comércio, levando-se em conta os potenciais técnico, econômico e 

de mercado112 das ações de eficiência energética. Para instalações industriais e 

comerciais de grande porte, o programa tem como foco principal de suas ações  

a otimização de sistemas motrizes, que compreendem instalações elétricas e 

mecânicas, motores elétricos, transmissão mecânica, cargas acionadas e uso 

final, uma vez que estes sistemas representam o maior consumo e o maior 

potencial técnico de conservação de energia elétrica.

No que se refere às MPEs, fundamentam-se ações efetivas visando à 

estruturação do mercado de eficiência energética neste segmento, em favor da 

integração entre agentes ofertantes e demandantes desses serviços.

Essa área de atuação do Procel junto ao segmento industrial vem 

desenvolvendo atividades para a transformação do mercado de eficiência 

energética com recursos da Eletrobras e por delegação do MME, por meio de 

convênios, protocolos de cooperação técnica e memorandos de entendimento 

com agentes nacionais e internacionais, com destaque para: International 

Energy Agency (IEA), Organização Latinoamericana de Energia (Olade), U.S. 

Department of Energy (DOE), Global Sustainable Electricity Partnership (GSEP), 

Banco Mundial/PNUD, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

Electric Power Research Institute (EPRI), Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

federações estaduais de indústrias, universidades, Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e diversas associações de classe.

Ressalta-se a atuação do Procel Indústria junto à CNI no levantamento dos 

potenciais técnicos de conservação de energia dos 13 principais subsetores 

da indústria brasileira, incluindo a avaliação de programas internacionais 

de eficiência energética, suas soluções e alternativas tecnológicas. Também 

11.  Potencial técnico: definido como o total de economia de energia elétrica resultante da combinação mais 
efetiva de alternativas mais eficientes de uso de energia elétrica, disponíveis em um ano base. Caracteriza-
se pelo melhor desempenho possível de um determinado processo em termos de eficiência elétrica.
Potencial econômico: determinado pelas restrições econômicas impostas às alternativas de maior eficiência 
elétrica, sendo definido como o total de economia de energia elétrica resultante de medidas de eficiência 
que apresente um efeito econômico positivo.
Potencial de mercado: assemelha-se ao potencial econômico, porém, tenta-se considerar, na avaliação 
econômica, a ótica de mercado, cujos critérios para a avaliação da viabilidade econômica de cada alternativa são 
mais rigorosos, buscando-se, inclusive, incorporar o custo de oportunidade dos recursos financeiros disponíveis.
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foram elaborados e estão 

disponíveis para o mercado 

os guias técnicos destinados 

à formação de agentes 

industriais de nível médio 

em otimização de sistemas 

motrizes.

As ações desenvolvidas com 

as federações estaduais de 

indústria têm como objetivo 

identificar os maiores 

potenciais de economia 

de energia elétrica em sistemas motrizes, capacitar multiplicadores e agentes 

industriais em eficiência energética, apontar e induzir a implementação de ações 

economicamente viáveis – propostas nos diagnósticos energéticos – e divulgar os 

respectivos resultados. Até o final de 2014, foram capacitados 206 multiplicadores 

(professores universitários, consultores e especialistas) e 2.907 agentes (técnicos e 

engenheiros das indústrias de grande e médio portes) de um total de 690 indústrias.

Nas cinco regiões do País, em 14 universidades brasileiras, encontram-se em 

operação os Laboratórios de Otimização de Sistemas Motrizes (Lamotrizes), que 

têm contribuído em ações destinadas à pesquisa e desenvolvimento prático, 

extensão e inovação tecnológica do uso eficiente da energia nesses sistemas.

Em parceria com o Sebrae-RJ, tem-se desenvolvido um modelo de atuação, 

destinado às MPEs, para acelerar a implantação de novas ações de eficiência 

energética e de mecanismos que permitam perenizá-las, de modo a reduzir o 

consumo de energia e, em consequência, os custos nos insumos de produção para 

os microempresários, bem como melhorar a competitividade do setor. Dividido 

em três macroações principais, o procedimento tem sido focado na sensibilização 

dos microempresários, na adequação energética das microempresas e na inovação 

e relacionamento como forma de perenizar as vantagens a serem obtidas com a 

adoção das ações de eficiência energética e de boas práticas. Essas ações abordam 

as questões relacionadas à utilização da energia nas MPEs e compreendem as 

atividades de divulgação por intermédio de eventos, palestras e seminários de 

sensibilização para o uso eficiente da energia. Também são desenvolvidas oficinas 

temáticas para viabilizar consultorias tecnológicas com o objetivo de viabilizar a 

realização de diagnósticos energéticos e a inserção da arquitetura bioclimática nas 

edificações das MPEs. Nessas oficinas, são apresentadas informações práticas sobre 

iluminação, condicionamento de ar e refrigeração, entre outros exemplos, visando 

ao uso eficiente de energia nessas empresas.

Guias técnicos destinados à formação de agentes industriais
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Em 2014, as principais atividades realizadas pelo Procel Indústria foram:

 � Disseminação dos resultados da implementação de ações de eficiência 

energética nas indústrias do Rio Grande do Sul através de workshop, que 

contou com a presença de mais de 100 empresas. A Eletrobras, por meio do 

Procel Indústria, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do 

Rio Grande do Sul (Fiergs), analisou 50 relatórios de diagnósticos energéticos 

industriais elaborados pelos multiplicadores daquele estado. No total, foram 

implementadas ações em 39 indústrias, nas quais posteriormente foram 

realizadas medições para a comprovação dos resultados, constatando-se 

uma economia real de energia elétrica de 4,8 milhões de kWh/ano;

 � Avaliação energética na unidade da Hydro Alunorte, em Barcarena (PA), 

em parceria com a equipe técnica da Unidade de Negócios de Eficiência 

Energética da Rhodia-Solvay. Esse trabalho focalizou a avaliação das 

oportunidades de redução do consumo de energia elétrica nas torres de 

resfriamento da planta. A economia prevista no diagnóstico energético para 

esse sistema foi de 1,2 milhão de kWh/ano;

 � Disseminação dos resultados dos diagnósticos realizados na indústria 

amazonense através de workshop, em parceria com a Eletrobras Amazonas 

Energia e a Eletrobras Cepel, e com o apoio da Federação das Indústrias 

do Estado do Amazonas (Fieam). Os diagnósticos energéticos foram 

executados em quatro empresas dos segmentos metalmecânico, plásticos e 

eletroeletrônico do Polo Industrial de Manaus (PIM), visando à disseminação 

de boas práticas e de informações. O potencial de economia de energia 

elétrica foi de 3,2 milhões de kWh, com 7,6 meses de tempo médio de retorno 

dos investimentos; 

Workshop para apresentação dos diagnósticos energéticos nas empresas dos  
segmentos metalmecânico, plásticos e eletroeletrônico do PIM
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 � Apresentação do tema “Ações do Procel para eficiência energética no setor 

industrial” no painel sobre eficiência energética do XV Encontro Nacional de 

Instalações Elétricas (ENIE 2014), realizado em São Paulo (SP);

 � Capacitação da equipe técnica da Eletrobras, no âmbito do Procel Indústria, 

por meio do Curso do Guia de Medição e Verificação (M&V), utilizado pelos 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE) da Aneel, 

realizado em Brasília (DF);

 � Atualização de conhecimento e capacitação da equipe técnica do Procel 

Indústria, por meio do curso de gestão de eficiência energética na indústria, 

realizado em Buenos Aires, Argentina, no âmbito do acordo de cooperação 

técnica e do Partnership Programme entre Argentina e Japão;

 � Apresentação do artigo técnico “Eletrificação rural no Amazonas: experiência 

com o atendimento convencional e perspectivas de uso de sistemas 

fotovoltaicos” no XXI Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica 

(Sendi), realizado em Santos (SP);

Atividade realizada em planta piloto durante o curso de gestão de  
eficiência energética na indústria, ocorrido em Buenos Aires

Economia prevista de 1,2 milhão de kWh  
no segmento industrial com a implementação de ações 

sugeridas em diagnósticos energéticos
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 � Avaliação conjunta com os técnicos do Sebrae-RJ, no âmbito do Programa de 

Energia e Eficiência Energética (P3E), visando replicar, para outros estados 

da federação, a metodologia desenvolvida para incrementar o mercado de 

eficiência energética das MPEs no estado do Rio de Janeiro;

 � Divulgação, difusão e implementação da ISO 50.001 - Sistemas de Gestão 

de Energia. A Eletrobras divulgou a importância dessa norma em vários 

seminários, fóruns e mídias escritas, incluindo o Portal Procel Info e a 

Comunicação do Sistema Eletrobras. Além disso, os técnicos do Procel 

Indústria participaram de todas as reuniões nacionais para a elaboração 

das normas da família NBR ISO 50.001. No total, seis normas foram objeto 

de elaboração, sendo que duas já foram publicadas. Todo este conhecimento 

foi direcionado para implantar a ISO 50.001 em quatro empresas do grupo 

Eletrobras.

PROCEL RELUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
E SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA EFICIENTES

O Procel Reluz tem como objetivo promover o desenvolvimento de sistemas 

eficientes de iluminação pública e sinalização semafórica, bem como a 

valorização noturna dos espaços públicos urbanos, contribuindo para 

reduzir o consumo de energia elétrica e melhorar as condições de segurança 

nas vias públicas e a qualidade de vida nas cidades brasileiras. Basicamente, 

isso é feito através da substituição de lâmpadas incandescentes, mistas 

e a vapor de mercúrio por lâmpadas a vapor de sódio a alta pressão e a 

vapor metálico, mais eficientes que as anteriores. No caso da sinalização 

semafórica, substituem-se as lâmpadas incandescentes por sistemas que 

utilizam diodos emissores de luz (LED), mais eficientes, com maior vida útil 

e consumo de energia até 90% menor.

Desta forma, são realizadas substituições baseadas no conceito de 

maximizar a eficiência energética, atribuindo níveis de iluminância 

compatíveis com as vias e de acordo com os índices estabelecidos pelas 

normas técnicas brasileiras de iluminação pública. Todos os projetos 

realizados englobam a modernização dos sistemas de iluminação pública 

em todos os seus aspectos técnicos e equipamentos que os compõem, que 

vão de lâmpadas a pequenos acessórios de fixação.
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Somente no ano de 2014, o total de economia de energia elétrica e de redução 

de demanda no horário de ponta, decorrente das ações desenvolvidas pela 

Eletrobras, por meio do Procel Reluz, correspondeu a 150,56 milhões de kWh 

e 34,34 mil kW, respectivamente. Destaca-se que a metodologia de avaliação 

dos resultados anuais considera a economia durante a vida útil mínima dos 

equipamentos, que é de cinco anos.

Em 2014, houve a implementação de mais de 33 mil pontos de iluminação 

pública eficientes nos municípios de São Carlos (SP), Recife (PE), Teresina (PI) 

e Anápolis (GO), o que envolveu investimentos de aproximadamente R$ 17,55 

milhões12.3O Gráfico 4 apresenta a distribuição desses pontos de iluminação 

pública, por região, em 2014.

GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
IMPLEMENTADOS PELO PROCEL RELUZ EM 2014

Nordeste 33,3%
65,4% Centro Oeste

Sudeste 1,4%

Mais de 33 mil pontos de iluminação pública 
implementados em quatro municípios em 2014

12.  Os investimentos realizados nesse exercício utilizaram os recursos liberados em anos anteriores, 
conforme previsto nos cronogramas financeiros dos projetos.
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Implementação do Procel Reluz no município de Anápolis (GO), com apoio da Eletrobras Furnas,  
e no município de Teresina (PI), com apoio da Eletrobras Chesf

Economia de energia de  

150 milhões de kWh em 2014

Desde 2000, a Eletrobras, por meio do Procel Reluz, já substituiu cerca de 2,78 

milhões de pontos de iluminação pública em todo o País, beneficiando e 

melhorando a qualidade de vida da população.

PROCEL SANEAR: SANEAMENTO AMBIENTAL

O Procel Sanear tem como finalidade promover a eficiência energética no setor 

de saneamento ambiental, bem como o gerenciamento do uso da água e a 

diminuição de seu desperdício.

O subprograma atua por meio de parcerias estratégicas e suas principais áreas 

de atuação são:

 � Promoção de ações de capacitação em eficiência energética dos profissionais 

do setor de saneamento ambiental;
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 � Incentivo ao desenvolvimento de projetos que promovam a eficiência 

energética e o combate ao desperdício de água e de energia nos sistemas de 

saneamento; e

 � Apoio às ações de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I), 

por meio da atuação da Rede LENHS – Laboratórios de Eficiência Energética 

e Hidráulica em Saneamento – e da revisão e edição de publicações técnicas 

voltadas para a eficiência energética, o controle e a redução de perdas de 

água no saneamento e irrigação.

Em 2014, a Eletrobras, por meio do Procel Sanear, em parceria com a 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Fundação de Apoio à 

Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) e a Rede LENHS, realizou três edições 

do curso de capacitação em diagnósticos hidroenergéticos, voltado para 

profissionais das empresas prestadoras de serviços de saneamento das regiões 

Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do País. Os cursos foram realizados nos 

municípios de Itapira (SP), João Pessoa (PB) e Belém (PA), contando com um 

total de 58 participantes.

Além disso, por meio da parceria com os LENHS da Unifei, da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e da UFPA, foram realizados três diagnósticos 

hidroenergéticos nas empresas de saneamento locais: no Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Itapira (SAAE Itapira), na Companhia de Água e Esgotos 

da Paraíba (Cagepa) e na Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Os 

diagnósticos hidroenergéticos apontaram um potencial de economia de 

energia de 1.557 mil kWh/ano, de redução de demanda na ponta de 500 kW/

ano e de redução de perdas reais de água de 2.118 mil m3/ano.

Aula teórica e prática do curso de diagnóstico hidroenergético  
em Belém (PA), promovido pelo LENHS UFPA
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Ainda em 2014, a Eletrobras, por meio do Procel Sanear, e a UFPB promoveram 

o lançamento de sete publicações técnicas:

 � Sistemas de bombeamento – eficiência energética;

 � Manual de sistemas de bombeamento – eficiência energética;

 � Versão brasileira do Manual do EPA SWMM 5.0 – modelo de gestão de 

drenagem urbana;

 � Avaliação econômica – eficiência energética;

 � Abastecimento de água – informação para eficiência hidroenergética;

 � Perdas de água – tecnologias de controle;

 � Sistemas de irrigação – eficiência energética.

Potencial de economia de energia de  

1.557 MWh/ano e de redução de  
perdas de água de 2 milhões de m3/ano

Uma nova parceria com a Associação de Serviços Municipais de Saneamento 

(Assemae) foi firmada no ano, com o objetivo de viabilizar estudos que 

possibilitem a implementação e gestão de ações voltadas ao uso eficiente de 

energia elétrica e à conservação da água em serviços públicos municipais de 

saneamento ambiental.

Quanto à divulgação e incentivo aos temas: eficiência energética, energia, 

controle e redução de perdas de água, o Procel Sanear participou da “Oficina 

de Diagnóstico Hidroenergético”, na 44ª Assembleia Nacional da Assemae, em 

maio de 2014, em Uberlândia (MG), com o trabalho intitulado “Capacitação 

de profissionais do setor de saneamento para realização de diagnósticos 

hidroenergéticos”.
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O PBE é um programa de etiquetagem de desempenho coordenado pelo 

Inmetro, com foco especial na eficiência energética. Seus objetivos são:

 � Prover informações úteis que influenciem a decisão de compra dos 

consumidores, que podem levar em consideração outros atributos, além do 

preço, no momento da aquisição dos produtos; e

 � Estimular a competitividade da indústria, através da indução do processo de 

melhoria contínua promovida pela escolha consciente dos consumidores.

O PBE incentiva a inovação e a evolução tecnológica dos produtos e funciona 

como instrumento para estimular a fabricação de aparelhos e equipamentos 

mais eficientes, alinhando-se com a Lei de Eficiência Energética (10.295/2001). 

Com esse embasamento, o Inmetro passou a fazer exigências relacionadas 

ao desempenho dos produtos no campo compulsório baseando-se no 

estabelecimento de níveis mínimos de eficiência energética pelo CGIEE.

Atualmente, o PBE é composto por Programas de Avaliação da Conformidade em 

diferentes fases de implementação, que contemplam desde a etiquetagem de 

aparelhos domésticos até demandas mais recentes na área de recursos renováveis e 

outras mais complexas e com grande potencial de economia de energia para o País.

Os programas do PBE relacionados com a eficiência energética são coordenados 

em parceria com o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados 

RESULTADOS CONSOLIDADOS 
DO PBE/INMETRO EM 2014
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do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) e com o Procel, duas iniciativas 

governamentais operacionalizadas, respectivamente, pela Petrobras e pela 

Eletrobras, que destacam os produtos mais eficientes.

A etiquetagem é a forma de evidenciar o atendimento de um determinado 

equipamento a requisitos de desempenho estabelecidos em normas e 

regulamentos técnicos. A Ence classifica os equipamentos, veículos e edifícios em 

faixas coloridas, em geral de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente), e fornece 

outras informações relevantes, como, por exemplo, a eficiência de lavagem e de 

uso da água em lavadoras de roupa.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Lâmpadas LED

Uma das grandes realizações de 2014 foi o estabelecimento do regulamento 

técnico para lâmpadas LED, viabilizada principalmente pelos estudos técnicos 

conduzidos pela Eletrobras, por meio do Procel. A iniciativa incluiu o Brasil no 

rol de países que desenvolveram metodologias para a certificação do produto, 

com o objetivo de informar melhor os consumidores e estabelecer regras 

equânimes que deverão ser atendidas pela indústria nacional e estrangeira.

O foco da regulamentação, além da eficiência energética, é a avaliação da 

durabilidade do produto, anunciado pelos fabricantes como apresentando vida 

útil longa (25, 50 e, em casos mais recentes, até mais de 70 mil horas).

Lavadoras de roupa

Foi realizada uma consulta pública, referente à proposta de aperfeiçoamento da 

classificação da etiquetagem de lavadoras de roupa, que passará a considerar, 

além da eficiência energética, as eficiências de lavagem e centrifugação, bem 

como o consumo de água.

PBE Fotovoltaico

Para atender às disposições da Resolução Aneel 482/2012, foi publicada uma Portaria 

Complementar para inclusão dos inversores on-grid na regulamentação de produtos 

para geração de energia fotovoltaica. Esses inversores, que poderão ser utilizados 

para troca de energia com a rede, foram incluídos na regulamentação do PBE 

Fotovoltaico, sendo avaliados sob os pontos de vista da segurança e do desempenho.
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PBE Solar

Foram realizados ajustes importantes no programa de etiquetagem de 

equipamentos para aquecimento solar de água. As principais mudanças 

foram motivadas pela necessidade de facilitar o acesso do setor produtivo à 

certificação compulsória estabelecida em 2012.

A primeira alteração foi a prorrogação dos prazos iniciais, considerando a demora 

observada na disponibilização da infraestrutura de qualidade, ou seja, laboratórios 

e organismos de certificação. A segunda foi a inclusão da previsão de um modelo 

de certificação mais brando, que não inclui auditorias no sistema produtivo das 

empresas, como alternativa para facilitar o acesso das micro e pequenas empresas.

Televisores

O programa foi revisado para melhorar o procedimento de avaliação da 

conformidade dos televisores e incluir a avaliação e classificação da eficiência 

energética dos aparelhos em modo ligado. Essa última disposição foi o 

resultado do alinhamento à tendência internacional de avaliar os televisores 

não apenas em relação ao consumo em modo de espera. 

Participação na Conferência de Política de Produtos – 
Tendências Internacionais em Ecodesign & Etiquetagem  

de Eficiência Energética

O Inmetro participou, como convidado, das discussões finais da revisão da 

etiquetagem de eficiência energética da União Europeia. No encontro, realizado 

em Bruxelas, no mês de fevereiro, foram apresentados os resultados das conclusões 

da revisão, que influenciarão o Redirecionamento Estratégico do PBE no período 

2015-2019 devido à grande semelhança entre o modelo europeu e o brasileiro, no 

que diz respeito aos objetivos dos programas, aos procedimentos, às metodologias 

de ensaios e às dificuldades enfrentadas na revisão de níveis de eficiência.

Participação no Grupo Técnico Operacional (GTO) para 
Implementação da Instrução Normativa MPOG/SLTI 02/2014

O Inmetro, em estreita parceria com o Procel Edifica, tem participado do 

GTO criado pelo MPOG para elaborar critérios para aquisição de produtos 

energeticamente eficientes, além de viabilizar a obrigatoriedade de 

etiquetagem dos edifícios públicos novos ou reformados no âmbito da 

administração pública federal.
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Publicação de Portarias

A seguir, são listadas as portarias publicadas pelo Inmetro, no âmbito do PBE, 

em 2014:

 � Portaria Inmetro nº 87, de 26/02/2014 – Determinar que, exclusivamente 

para os ensaios de consumo elétrico dos fornos elétricos comerciais, todos 

os prazos, contidos nos artigos 4º e 5º da Portaria nº 446/2012, serão adiados 

em 12 (doze) meses;

 � Portaria Inmetro nº 126, de 19/03/2014 – Realizar ajustes no Regulamento 

Técnico da Qualidade para Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de 

Serviços e Públicos (RTQ-C), aprovado pela Portaria Inmetro nº 372/2010;

 � Portaria Inmetro nº 186, de 14/04/2014 – Aprovar os novos prazos para 

entrada em vigor dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para 

Aquecedores de Água a Gás dos Tipos Instantâneo e de Acumulação, 

aprovados pela portaria nº 182/2012;

 � Portaria Inmetro nº 293, de 24/06/2014 – Criar a Comissão Técnica 

“Centrífugas de Roupas”;

 � Portaria Inmetro nº 294, de 24/06/2014 – Revisar a composição da Comissão 

Técnica “Lâmpadas”;

 � Portaria Inmetro nº 304, de 30/06/2014 – Revisar a composição da Comissão 

Técnica “Máquinas de Lavar Roupas”;

 � Portaria Inmetro nº 314, de 01/07/2014 – Realizar ajustes no Programa de 

Avaliação da Conformidade de Máquinas de Lavar Roupa de Uso Doméstico;

 � Portaria Inmetro nº 357, de 01/08/2014 – Aprovar a adequação aos 

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos 

para Energia Fotovoltaica (Módulo, Controlador de Carga, Inversor e Bateria), 

estabelecidos pela Portaria Inmetro nº 004/2011;

 � Portaria Inmetro nº 358, de 01/08/2014 – Realizar ajuste nos prazos 

dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamentos de 

Aquecimento Solar de Água, aprovados pela Portaria Inmetro nº 352/2012;

 � Portaria Inmetro nº 389, de 25/08/2014 – Aprovar o Regulamento Técnico 

da Qualidade para Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado 

à Base;

 � Portaria Inmetro nº 394, de 25/08/2014 – Aprovar o Regulamento Técnico da 

Qualidade para Equipamentos para Consumo de Água;
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 � Portaria Inmetro nº 427, de 10/09/2014 – Aprovar o Regulamento Técnico da 

Qualidade para Televisores;

 � Portaria Inmetro nº 563, de 23/12/2014 – Aprovar o aperfeiçoamento dos 

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Televisores.

Programas com Monitoramento de Prazos de Adequação

A Tabela 6 a seguir apresenta os prazos para implementação dos programas, 

para cada uma das partes interessadas.

TABELA 6 – PRAZOS DE ADEQUAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programas Prazos

Fabricação e 
importação

Comercialização 
por fabricantes e 
importadores

Comércio

Condicionadores de Ar (Novos níveis 
de eficiência)

Agosto  
2014

Janeiro  
2015

Agosto 
2015

Equipamentos para Aquecimento 
Solar de Água (Requisitos de Avaliação 
da Conformidade)

Setembro 
2015

Março  
2016

Julho  
2017

Fogões e Fornos a Gás (Requisitos de 
Avaliação da Conformidade)

Agosto  
2014

Fevereiro  
2015

Fevereiro 
2016

Aquecedores a Gás (Requisitos de 
Avaliação da Conformidade)

Outubro 
2013

Abril  
2014

Abril  
2015

Pneus novos de motocicletas, 
motonetas, ciclomotores, veículos de 
passageiros e comerciais (Requisitos 
de Avaliação da Conformidade)

Outubro 
2016

Abril  
2017

Abril  
2018

Fornos elétricos comerciais 
(Requisitos de Avaliação da 
Conformidade)

Fevereiro 
2015

Agosto  
2015

Agosto 
2016

Selo Ruído 
(Requisitos de 
Avaliação da 
Conformidade)

Liquidificadores Fevereiro 
2014

Agosto  
2014

Agosto 
2016

Secadores de 
cabelo

Aspiradores 
de pó
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Acompanhamento no Mercado

A fiscalização é a forma mais consagrada de acompanhamento no mercado 

para produtos, processos e serviços regulamentados. É tipicamente uma prática 

de polícia administrativa visando coibir a presença de produtos irregulares, ou 

seja, que não atendem os requisitos de regulamentos e, consequentemente, 

não ostentam os selos de conformidade.

A Tabela 7 apresenta as ações de fiscalização realizadas pelos órgãos 

delegados do Inmetro, integrantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 

Qualidade (RBMLQ). O total de produtos irregulares no comércio em 2014 foi 

de apenas 0,22%, não havendo necessidade de realizar ações corretivas.

TABELA 7 – AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NO  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Produto Nº de 
ações de 
fiscalização 
realizadas

Nº de 
unidades 
de produtos 
fiscalizados

Nº de 
unidades 
de produtos 
irregulares

% 
produtos 
irregulares

Aquecedores de água a 
gás do tipo instantâneo

249 1.807 0 0,00%

Aquecedores de água a 
gás tipo acumulação

108 810 0 0,00%

Baterias para energia 
fotovoltaica

56 851 0 0,00%

Bombas centrífugas 149 738 14 1,90%

Condicionadores de ar 
doméstico, tipo janela

2.106 18.031 17 0,09%

Condicionadores de ar 
doméstico, tipo split

3.798 37.114 15 0,04%

Controlador de carga e 
descarga para energia 
fotovoltaica

1 1 0 0,00%

Inversor CC/CA para 
energia fotovoltaica

7 27 0 0,00%
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TABELA 7 – AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS NO  
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

Produto Nº de 
ações de 
fiscalização 
realizadas

Nº de 
unidades 
de produtos 
fiscalizados

Nº de 
unidades 
de produtos 
irregulares

% 
produtos 
irregulares

Lâmpadas a vapor de sódio 
a alta pressão

711 18.474 416 2,25%

Lâmpadas incandescentes 22.845 1.530.096 1.357 0,09%

Máquinas de lavar roupas 
de uso doméstico

6.866 81.371 285 0,35%

Módulos para energia 
fotovoltaica

3 12 0 0,00%

Motobombas centrífugas 301 2.386 36 1,51%

Motores elétricos trifásicos 
de indução rotor gaiola de 
esquilo

268 1.694 10 0,59%

Reatores eletromagnéticos 
para lâmpadas a vapor de 
sódio

247 4.925 53 1,08%

Reatores eletromagnéticos 
para lâmpadas a vapor 
metálico

108 1.696 40 2,36%

Refrigeradores e 
assemelhados

6.845 98.688 485 0,49%

Televisores com tubos 
de raios catódicos 
(cinescópio)

2.786 18.215 124 0,68%

Televisores do tipo plasma, 
LCD e de projeção

6.816 108.065 1.460 1,35%

Ventiladores de teto 3.888 54.711 73 0,13%

Total 58.158 1.979.712 4.385 0,22%
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Desde 2001, o Brasil possui um importante instrumento para a indução 

da eficiência energética: a Lei nº 10.295, também conhecida como Lei de 

Eficiência Energética. Concebida sob o entendimento de que a conservação 

de energia deve ser finalidade da Política Energética Nacional, a lei estimula 

o desenvolvimento tecnológico, a preservação ambiental e a introdução de 

produtos mais eficientes no mercado nacional.

A Lei de Eficiência Energética é o instrumento que determina a existência de 

níveis mínimos de eficiência energética (ou máximos de consumo específico 

de energia) de máquinas e aparelhos consumidores de energia (elétrica, 

de derivados de petróleo ou de outros insumos energéticos) fabricados ou 

comercializados no País, bem como de edificações construídas, com base em 

indicadores técnicos pertinentes e de forma compulsória.

Com o objetivo de implementar o disposto na lei, foi instituído o CGIEE por 

meio do Decreto nº 4.059/2001. O CGIEE é composto pelo MME, Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação (MCTI), Aneel, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), por um representante da universidade e um cidadão 

brasileiro. Suas principais atribuições são: regulamentar os níveis máximos 

de consumo de energia ou mínimos de eficiência energética de aparelhos 

LEI DE  
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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consumidores de energia, estabelecer programas de metas com indicação da 

evolução dos níveis a serem alcançados por cada equipamento regulamentado 

e constituir comitês técnicos para analisar matérias específicas.

O processo de definição dos parâmetros necessários para regulamentação dos 

equipamentos se fundamenta em metodologias e regulamentos específicos, 

estudos de impacto e priorização e critérios de avaliação de conformidade, e 

conta com laboratórios credenciados para ensaios e testes do PBE, do Selo Procel 

e do Selo Conpet. Tanto a lei quanto o decreto estabelecem a obrigatoriedade 

de realização de audiências públicas para aprovação das regulamentações 

específicas.

O ano de 2014 marcou um importante avanço na implementação da Lei de 

Eficiência Energética em sua vertente menos conhecida: a regulamentação de 

edificações eficientes. O texto da lei prevê, em seu Art. 4º, que o “Poder Executivo 

desenvolverá mecanismos que promovam a eficiência energética nas edificações 

construídas no País”. Assim, o MME e a Eletrobras, que têm atuado nos últimos 

anos para a disseminação da Ence, colaboraram para a elaboração da Instrução 

Normativa nº 02/2014/MPOG/SLTI, publicada em 4 de junho de 2014, que em 

seu Art.5º, diz que “os projetos de edificações públicas federais novas devem ser 

desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, à obtenção da Ence 

Geral de Projeto classe “A”.

Com esse dispositivo legal, as novas edificações da Administração Pública 

Federal e Autárquica e aquelas que vierem a sofrer retrofit deverão propor 

projetos para que os edifícios alcancem o melhor desempenho energético 

possível, respeitando as características da edificação. Não obstante, a Instrução 

Normativa ainda prevê que “nas aquisições ou locações de máquinas e 

aparelhos consumidores de energia, que estejam regulamentados (...), deverá 

ser exigido, nos instrumentos convocatórios, que os modelos dos bens fornecidos 

estejam classificados com classe de eficiência “A” na Ence vigente no período 

da aquisição”. Assim, utiliza-se o poder de compra governamental para 

complementar a política iniciada pela Lei nº 10.295/2001.

Da mesma forma, em novembro de 2014 foi lançado pelo MME e pela Eletrobras 

o Selo Procel de Economia de Energia para Edificações, o Selo Procel Edificações. 

Trata-se de um instrumento voluntário que atua como diferencial de mercado 

por ser concedido somente às construções que apresentam os mais altos níveis 

de eficiência energética do País. O selo se configura como um importante 

instrumento para o combate ao desperdício de energia elétrica, estimulando os 
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projetistas e construtores à constante evolução do desempenho energético das 

edificações. 

Se por um lado a Lei de Eficiência Energética é um dos principais componentes 

do marco legal da política de eficiência energética no Brasil, constituindo-

se num instrumento eficaz e efetivo de política pública, por outro, sua 

implementação demanda, por parte do poder executivo, um importante 

esforço para a elaboração das regulamentações específicas e dos programas de 

metas, bem como de planos para a fiscalização e estudos de impactos para o 

acompanhamento sistemático de todo o processo. Há, ainda, inúmeros aspectos 

da governança da aplicação da lei que são passíveis de aperfeiçoamentos e 

melhorias contínuas.

É preciso destacar, por exemplo, os Estudos de Impactos Regulatórios. 

Sua elaboração não é tarefa trivial e requer abordagens e metodologias 

próprias, sustentadas por uma base de dados confiável. Desde o processo 

de regulamentação específica de lâmpadas incandescentes, apontou-se 

a necessidade de uma abordagem integrada dos efeitos e impactos da 

regulamentação dos níveis mínimos de eficiência energética.

Outro grande desafio diz respeito às edificações eficientes. A aprovação da 

compulsoriedade da etiquetagem das edificações da administração pública 

federal irá exigir do poder executivo um significativo esforço de articulação e 

coordenação para tornar esta regulamentação uma realidade prática, assim 

como ajudará a alavancar o Selo Procel Edificações.

Destaca-se, por fim, o papel permanente e estruturante do CGIEE, no sentido 

de implementar a Lei de Eficiência Energética, que se fundamenta em uma 

política pública que estabelece, de forma compulsória, a transformação do 

mercado de máquinas e equipamentos produzidos e comercializados no Brasil, 

fomentando a evolução tecnológica desses produtos, bem como das edificações.
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Na literatura há diversas opções de metodologias para a avaliação de impactos 

de programas de eficiência energética, economia de energia em equipamentos 

e redução de demanda na ponta, sendo importante observar qual delas 

apresenta resultados mais consistentes, com menor incerteza e com menores 

custos de elaboração e execução. Uma revisão detalhada e abrangente dessas 

metodologias consta do Manual para Avaliação (Vol.1), do IEA/DSM (Programa 

de Avaliação das Medidas para a Eficiência Energética e Gerência da Demanda), 

desenvolvido pela IEA e com estudos de casos na Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, 

Dinamarca, França, Holanda, Itália e Suécia. 

Como regra geral, esse manual recomenda a comparação das curvas de carga 

antes e após a adoção das ações de eficiência energética, cotejando assim as 

linhas de base (baseline) com as novas curvas de carga13.1 A conveniência da 

utilização da linha de base é também explicitada pelo Collaborative Labeling 

and Appliance Standards Program (Clasp), um programa que desde 1999 

envolve o Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), a ONG Alliance to Save 

Energy e o International Institute for Energy Conservation (IIEC), e tem a missão 

13.   IEA/DSM, Evaluation Guidebook on the Impact of Demand-Side Management and Energy Efficiency 
Programmes for Kyoto’s GHG Targets, International Energy Agency, Demand-Side Management Programme, Paris, 
October 2006, disponível em http://dsm.iea.org/NewDSM/Work/Tasks/1/task1.eval.GuideBook.asp

APÊNDICE

METODOLOGIAS DE  
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DO SELO PROCEL
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de promover o uso adequado de padrões de eficiência energética, em especial 

nos países em desenvolvimento14.2

De modo sintético, os resultados das avaliações do impacto dos programas 

de eficiência energética têm sua qualidade definida essencialmente por dois 

componentes:

 � O modelo conceitual adotado, que deve expressar adequadamente as 

relações entre as variáveis técnicas e o mercado;

 � Os dados que serão associados a esse modelo.

Em geral, a avaliação criteriosa de programas de eficiência energética requer 

pesquisas de campo, estudos de mercado e análise de efetividade de custos. 

Essas atividades demandam recursos expressivos para serem satisfatoriamente 

implementadas. Para o caso americano, estima-se um custo entre 5 a 10% do 

custo dos projetos de eficiência energética15.3.

Em decorrência da estratégia de aprimorar as metodologias de avaliação 

utilizadas para a determinação dos benefícios energéticos proporcionados pelo 

Selo Procel, principalmente quanto aos critérios de avaliação ao longo da vida 

útil dos equipamentos, da degradação da eficiência ao longo do tempo e do 

levantamento da linha de base para determinação dos ganhos energéticos, a 

Eletrobras, por meio do Procel, investiu em uma parceria com a Unifei.

Dessa forma, entre 2006 e 2010, avaliou-se o impacto do Selo Procel concedido 

a refrigeradores e freezers, motores elétricos trifásicos, condicionadores de ar, 

lâmpadas fluorescentes compactas, sistemas de aquecimento solar de água e 

ventiladores de teto.

A Unifei foi selecionada para executar o projeto por ser uma referência em 

avaliação de resultados de atividades em eficiência energética, além de abrigar 

o Excen, tendo realizado diversos trabalhos de medição e verificação, muitos 

deles com o próprio Procel.

Tendo em vista os procedimentos adotados em outros países, particularmente 

no Canadá, para avaliação e monitoramento de medidas de conservação de 

energia, este relatório anual utiliza um modelo de avaliação dos resultados do 

14.  CLASP, Guidebook for Labels and Standards, disponível em http://www.clasponline.org/standard-label/
toolkit/guidebook/index.php3

15.  GELLER, H., Relatório sobre Avaliação de Economia de Energia, Procel/Eletrobras, 2005.
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Selo Procel considerando os incrementos de economia de energia, definidos a 

partir de uma linha de base. Essa linha de base pode ser definida de diversas 

maneiras (Gráfico 5), por exemplo, levando-se em conta que os equipamentos 

não alteram sua eficiência ou esta eficiência evolui de forma natural, ou seja, 

sem a existência do Selo. Assim, a economia de energia total (EE
total

), para um 

dado período e equipamento, será dada por:

EE
total

 = CE
baseline

 - CE
após a adoção da tecnologia

onde:

CE
baseline

 é o consumo de energia em função da linha de base (BL);

CE
após a adoção da tecnologia

 é o consumo de energia após a adoção das medidas de 

eficiência energética.

GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DOS EQUIPAMENTOS

Linha de base

Linha de base com 
evolução tecnológica

Modelos eficientes promovidos
pelo Selo Procel

t (anos)

Consumo
(MWh/ano)

Esse valor de economia incorpora o efeito free rider, quando existem ganhos 

energéticos não diretamente atribuíveis ao Procel, bem como o efeito positivo 

associado às economias de energia induzidas pelo programa, permitindo 

estimar-se a economia de energia líquida (EE
líquida

) como:
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EE
líquida

 = EE
total

 + EE
indireta 

- EE
free rider

onde:

EE
indireta

 é a economia não associada diretamente ao Selo Procel;

EE
free rider

 é a economia relacionada ao equipamento no período considerado em 

relação à linha de base.

Para o contexto do Selo Procel aplicado a equipamentos, tem-se, no caso do 

efeito free rider, a evolução tecnológica aplicada a todos os produtos, enquanto, 

para a economia de energia indireta, as aquisições de equipamentos eficientes 

realizadas independentemente do conhecimento da existência do Selo Procel 

por parte dos consumidores.

Nessa abordagem, também são incluídos os efeitos da degradação da eficiência 

dos equipamentos ao longo da vida útil, da temperatura ambiente média de 

operação e da evolução do parque de equipamentos, por sua vez resultante das 

variações associadas às vendas e ao sucateamento. A presente metodologia 

assume como linha de base o consumo do parque de equipamentos, caso 

não existisse o Selo Procel, levando-se ainda em consideração os efeitos da 

degradação de eficiência energética.

Cabe destacar que o Procel se baseia também em critérios estabelecidos pelo 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP), 

especificamente nos seguintes pontos:

 � Avaliação do impacto energético ao longo da vida útil dos equipamentos;

 � Levantamento da linha de base para determinação dos ganhos energéticos;

 � Verificação da consistência do modelo.

Com os valores do desempenho energético dos equipamentos e das hipóteses 

de parque de equipamentos no mercado consumidor de energia elétrica, 

que depende por sua vez do estoque inicial, das vendas e do sucateamento 

observado, tem-se, portanto, o Gráfico 6, no qual se obtêm as economias de 

energia total e líquida.
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GRÁFICO 6 – EVOLUÇÃO DAS CURVAS DE CONSUMO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS

Mercado sem Selo Procel (linha de base)

Economia potencial

Economia atribuída ao
Selo Procel

Mercado real estimado

Mercado com 100% Selo Procel

Economia ainda possível

Consumo
(MWh/ano)

t (anos)

Quanto às hipóteses de composição do parque de equipamentos, a primeira 

refere-se a um mercado fictício composto apenas por produtos da linha de 

base, ou seja, caso o parque instalado no País fosse composto apenas por 

equipamentos sem o Selo Procel. A segunda diz respeito à situação real da 

composição do parque instalado, ou seja, parte do parque com Selo Procel e 

outra parte sem o Selo. Por fim, a terceira hipótese de composição do parque 

é referente a um mercado fictício potencial para o Selo Procel, onde todos os 

equipamentos instalados no País são eficientes.
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Lista de Siglas

Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica

ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

Assemae Associação de Serviços Municipais de Saneamento

BECC Behavior, Energy and Climate Change Conference

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Cagepa Companhia de Água e Esgotos da Paraíba

Ceamazon Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia

CB3e Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações

CBCS Centro Brasileiro de Construção Sustentável

CGIEE Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética

Clasp Collaborative Labeling and Appliance Standards Program

CME Custo Marginal de Expansão

Conpet Programa Nacional de Racionalização do Uso dos Derivados do 
Petróleo e do Gás Natural

Cosanpa Companhia de Saneamento do Pará

CNI Confederação Nacional da Indústria

CRT Cathode ray tube (tubo de raios catódicos)

DOE U.S. Department of Energy

DSM Demand Side Management

Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras S. A.

Eletrobras Cepel Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Ence Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

ENIE Encontro Nacional de Instalações Elétricas

EPE Empresa de Pesquisa Energética

EPP Eficiência Energética nos Prédios Públicos

EPRI Electric Power Research Institute
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Excen Centro de Excelência em Eficiência Energética

Fapec Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura

Fiergs Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul

Fieam Federação das Indústrias do Estado do Amazonas

Fundação Roge Fundação Educacional de Ensino de Técnicas Agrícolas, 
Veterinárias e de Turismo Rural

GEM Gestão Energética Municipal

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH

GSEP Global Sustainable Electricity Partnership

GTO Grupo Técnico Operacional

Ibam Instituto Brasileiro de Administração Municipal

IEA International Energy Agency (Agência Internacional de Energia)

IIEC International Institute for Energy Conservation

Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

InovEE Centro de Inovação em Eficiência Energética

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

ISO International Organization for Standardization

Lamotrizes Laboratórios de Otimização de Sistemas Motrizes

LBNL Lawrence Berkeley National Laboratory

LCD Liquid crystal display (display de cristal líquido)

LED Light-emitting diode (diodos emissores de luz)

LEED Leadership in Energy and Environmental Design

LENHS Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em 
Saneamento

M&V Medição e Verificação

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MDIC Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

MMA Ministério do Meio Ambiente

MME Ministério de Minas e Energia

MPEs Micro e pequenas empresas

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Nicatec Núcleo Integrado de Capacitação Técnica

Olade Organização Latinoamericana de Energia

P3E Programa de Energia e Eficiência Energética

P&D+I Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação

PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem
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PBE Edifica Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações

PEE Programa de Eficiência Energética

PIM Polo Industrial de Manaus

PIMVP Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance

Plamges Planos Municipais de Gestão da Energia Elétrica

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Procel Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

PROPEE Procedimentos do Programa de Eficiência Energética

R3e Rede de Eficiência Energética em Edificações

RBMLQ Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade

RCE Rede Cidades Eficientes

Reluz Programa Nacional de Iluminação Pública e Sinalização 
Semafórica Eficientes

RGR Reserva Global de Reversão

RTQ-C Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência 
Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos

SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Sendi Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

SWMM Storm Water Management Model

T&D Transmissão e Distribuição

UFCG Universidade Federal de Campina Grande

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina

UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

UFPA Universidade Federal do Pará

UFPB Universidade Federal da Paraíba

UFPel Universidade Federal de Pelotas

UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Unesp Universidade Estadual Paulista

Unifei Universidade Federal de Itajubá
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