
Resultados

PROCEL
ANO BASE 20152016

Energia  
economizada  
em 2015

bilhões de kWh

11,7
Resultados

PROCEL
ANO BASE 20152016

RESU
LTA

D
O

S PRO
C

EL 2016  |  A
N

O
 BA

SE 2015



ELETROBRAS

Presidência (PR)
José da Costa Carvalho Neto

Superintendência de Eficiência Energética (PF)
Renata Leite Falcão

ELABORAÇÃO

Departamento de Desenvolvimento da Eficiência Energética (PFD)
Luiz Eduardo Menandro de Vasconcellos

Divisão de Estudos e Equipamentos Eficientes (PFDE)
Rafael Meirelles David
Marcelo José dos Santos
Moisés Antônio dos Santos
Luciano de Barros Giovaneli
Victor Zidan da Fonseca

Projeto Gráfico e Edição Visual
Conceito Comunicação Integrada

Fotografias
Carlos Henrique Brasil (Foto da capa, folha de rosto e folha de créditos)
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (páginas 4-5, 8-9, 16-17, 42-43, 54-55 e 58-59)
Arquivo Procel (demais imagens)

APOIO E COLABORAÇÃO

Divisão de Planejamento e Fomento (PFDF)
Emerson Salvador

Departamento de Projetos de Eficiência Energética (PFP)
George Alves Soares (até março de 2016)
Marcel da Costa Siqueira (a partir de março de 2016)

Divisão de Eficiência Energética no Setor Privado (PFPR)
Marco Aurélio Ribeiro Gonçalves Moreira

Divisão de Eficiência Energética no Setor Público (PFPS)
Marcel da Costa Siqueira (até março de 2016)
Denise Pereira Barros (a partir de março de 2016)

Versão digital do relatório em:

www.procelinfo.com.br



Neste ano, o Brasil será sede do maior evento esportivo do mundo, pela primeira 
vez na América do Sul: os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Trata-se de 
um evento de números grandiosos, com previsão de público superior a 9 mi-
lhões e quase 11 mil atletas de 204 países.

Os Jogos são uma celebração do esporte que, ao mesmo tempo, servem como um 
catalisador de mudanças positivas. Propõe-se engajar e conscientizar a popula-
ção para temas importantes, assim como espera-se que os valores e as atitudes 
transpassem os Jogos e inspirem o comportamento das pessoas e das empresas.

A cidade do Rio de Janeiro vem se transformando e se modernizando para rece-
ber os Jogos. Diversos projetos para melhorar a mobilidade e revitalizar a cidade 
estão sendo executados com a proposta de deixar um legado que vá além do âm-
bito esportivo. Destacando esse momento histórico, o Relatório de Resultados do 
Procel 2016 – ano base 2015 adota, ao longo desta edição, ilustrações inspiradas 
nessa transformação.

Um dos marcos da revitalização da cidade é o Museu do Amanhã, que ilustra a 
capa deste relatório. Alinhado aos padrões de construções sustentáveis e de efi-
ciência energética, o Museu pretende provocar uma reflexão nas pessoas sobre 
como nossas ações determinam o amanhã.

A construção e o funcionamento de toda a infraestrutura dos Jogos Rio 2016 
têm como pilar essencial práticas voltadas ao meio ambiente e sustentabilida-
de. De acordo com o Plano de Gestão da Sustentabilidade dos Jogos Rio 2016, 
todas as instalações esportivas permanentes construídas receberão certificação 
ambiental internacionalmente reconhecida, em especial a LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), visando reduzir o impacto ambiental das 
edificações. No Brasil, a LEED adota como comprovação de desempenho energé-
tico o Selo Procel Edificações. Com relação ao uso de equipamentos elétricos, foi 
prevista a aquisição de produtos com os melhores níveis de eficiência energéti-
ca que possibilitam reduzir emissões de CO

2
.

Em sintonia com esses acontecimentos, o Programa Nacional de Conservação de 
Energia Elétrica (Procel), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) 
e executado pela Eletrobras, também tem como objetivo mudar o futuro com 
ações presentes. Em 2015, suas ações, em conjunto com seus parceiros, propor-
cionaram uma economia de energia de 11,680 bilhões de kWh, evitando que 
mais de 1,453 milhão tCO

2
 equivalentes fossem emitidas na atmosfera.

Fica aqui o desafio de que, após os Jogos, a sociedade brasileira mantenha o mes-
mo entusiasmo esportivo para que, em conjunto, possamos dar continuidade 
a essas mudanças e assim obter resultados ainda mais expressivos, trazendo 
maiores benefícios para o nosso país. Desejo a todos uma boa leitura.

José da Costa Carvalho Neto
Presidente da Eletrobras
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Um dos principais símbolos das 
transformações implementadas na cidade do 
Rio de Janeiro, a Praça Mauá foi totalmente 
revitalizada e ressurgiu como cartão postal.
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O Relatório de Resultados do Procel, lançado  
em 2016, apresenta os resultados globais e 

específicos em cada área de atuação do programa,  
obtidos em 2015, bem como os resultados globais 

alcançados desde que foi instituído.

Os relatórios anteriores, bem como outros 
documentos e estudos coordenados pelo  

Procel, podem ser obtidos acessando o  
Portal Procel Info (www.procelinfo.com.br).
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DO PROCEL

Primeiro marco cultural da região 
portuária, o Museu de Arte do Rio 
ocupa dois edifícios na Praça Mauá.
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RESULTADOS DO PROGRAMA EM 2015

O Procel, instituído em 30 de dezembro de 1985, é o programa do governo brasi-
leiro, 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, estima-se que em 2015 o Procel alcançou uma eco-
nomia de energia de aproximadamente 11,680 bilhões de kWh. Essa energia 
economizada pode ser convertida em emissões evitadas de 1,453 milhão tCO

2
1 

equivalentes, o que corresponde às emissões proporcionadas por 499 mil veícu-
los2 durante um ano.

11,680 bilhões de kWh  
economizados em 2015

Esse resultado também equivale à energia fornecida, em um ano, por uma usina 
hidrelétrica com capacidade de 2.801 MW. Além disso, estima-se que as ações 
fomentadas pelo Procel contribuíram para uma redução de demanda na ponta 
de 4.453 MW. Os principais resultados energéticos contabilizados pelo Procel no 
último ano são apresentados na Tabela 1.3

TABELA 1 – PRINCIPAIS RESULTADOS  
ENERGÉTICOS DAS AÇÕES DO PROCEL EM 2015

Resultado Total

Energia economizada (bilhões de kWh) 11,680

Usina equivalente (MW)3 2.801

Emissão de CO
2
 equivalente evitada (milhão tCO

2
e) 1,453

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 2015. 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.
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.
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A Tabela 2 mostra alguns indicadores de resultados decorrentes da economia de 
energia alcançada em 2015 pelo Procel.45

TABELA 2 – INDICADORES DE RESULTADOS  
DAS AÇÕES DO PROCEL EM 2015

Indicador Total

Economia em relação ao consumo total  
de energia elétrica no Brasil (%)4 2,5

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

8,9

Número de residências que poderiam ser atendidas com a energia 
economizada, durante um ano (milhões)5 6,02

Emissões evitadas de  
1,453 milhão tCO2 equivalentes

O custo anual evitado, por conta dos resultados energéticos proporcionados 
pelas ações do Procel no ano, foi de aproximadamente R$ 1,623 bilhão6. Por sua 
vez, os recursos financeiros aplicados no programa totalizaram R$ 17,09 mi-
lhões, conforme apresentado na Tabela 3.

4. O consumo de energia elétrica no Brasil foi de 464,7 bilhões de kWh em 2015. Na classe residencial, o consumo 
correspondente foi de 131,3 bilhões de kWh (Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, ano IX, nº 100, 
Janeiro de 2016, EPE).

5. Considerando que o consumo médio de energia de uma residência no Brasil é de 161,8 kWh por mês (Resenha 
Mensal do Mercado de Energia Elétrica, ano IX, nº 100, Janeiro de 2016, EPE).

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$ 139/MWh, conforme proposta do Plano Decenal de Expansão de Energia 
2024, em consulta pública no site da EPE. Segundo o documento Custo Marginal de Expansão - Metodologia 
de Cálculo 2014, da EPE, ”a metodologia de cálculo para a inferência do CME tem por objetivo estimar o custo 
futuro de expansão da geração, levando em consideração não somente os preços de energia previstos, mas 
também quais fontes de energia devem ser instaladas na expansão do sistema. Para isso, o processo de cálculo 
é dividido em três etapas: estimativa da expansão da oferta de energia, estimativa do custo médio de expansão 
e, a partir dessas duas primeiras etapas, a consolidação do cálculo do CME”. Por sua vez, o custo evitado foi 
obtido pelo produto do CME pela economia de energia no ano.
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TABELA 3 – RECURSOS FINANCEIROS  
APLICADOS NO PROCEL EM 2015

Recursos Financeiros Valor (milhões R$)

Eletrobras

Investimento 2,08

Custeio7 15,01

Total 17,09

7Economia de energia equivalente ao consumo 
anual de 6 milhões de residências

Os resultados energéticos globais alcançados pelo programa se devem princi-
palmente ao Selo Procel, indicando o destaque que tem sido dado ao consumi-
dor 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).

A implementação da Lei de Eficiência Energética (10.295/2001), por meio do 
Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE) e sob a coorde-
nação do Ministério de Minas e Energia, articula-se intrinsecamente à Ence e 
ao Selo Procel, uma vez que esses três mecanismos de estímulo ao consumo de 
produtos eficientes são complementares e compartilham metodologias de en-
saio e rede laboratorial. Dessa forma, o resultado imputado ao Procel incorpora 
também, desde o ano passado, as contribuições decorrentes da implementação 
da referida Lei, principalmente no tocante ao processo de banimento das lâm-
padas incandescentes.

Ao longo dos anos, o Selo vem contribuindo para um 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 2,5% do 
consumo total de eletricidade do Brasil

7. Investimentos da Eletrobras em recursos humanos, instalações prediais e demais insumos para gerir o Procel.
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Como exemplo, a Tabela 4 apresenta o consumo médio de energia elétrica dos 
condicionadores de ar do tipo janela comercializados no país nos anos de 1998 e 
2015. Em 18 anos, verificou-se uma redução de até 33% no consumo de energia 
desses equipamentos, decorrente do desenvolvimento tecnológico estimulado 
pelo Selo Procel.

TABELA 4 – EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 
CONDICIONADORES DE AR DE JANELA

Equipamento

Consumo médio de energia 
elétrica (kWh/mês)

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

1998 2015

Condicionadores de ar  
de janela - 7.500 BTU/h

23,3 15,6 33,0

Condicionadores de ar  
de janela - 10.000 BTU/h

26,1 20,3 22,2

Finalmente, também deve ser ressaltado que o resultado obtido em economia 
de energia com a realização das ações do Procel, em 2015, é 11,06% 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.

Economia de energia aumentou  
11% em relação ao ano anterior
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RESULTADOS HISTÓRICOS

Desde 1986, a Eletrobras investiu cerca de R$ 2,689 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.9

GRÁFICO 1 | INVESTIMENTOS ANUAIS DA ELETROBRAS NOS 
ÚLTIMOS CINCO ANOS (MILHÕES DE REAIS)9
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R$ 2,7 bilhões  
investidos desde 1986

8.  Trata-se do somatório dos valores anuais atualizados pelo IPCA para dezembro de 2015.
9.  Os investimentos anuais foram atualizados pelo IPCA para dezembro de 2015.
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Considerando os resultados acumulados do Procel no período de 1986 a 2015, 
a economia de energia total obtida foi da ordem de 92,2 bilhões de kWh. Os 
ganhos energéticos anuais decorrentes das ações do Procel, desde 2011, podem 
ser verificados no Gráfico 2.

GRÁFICO 2 | ECONOMIA DE ENERGIA DECORRENTE DAS AÇÕES DO 
PROCEL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (BILHÕES DE kWh)
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economizados desde 1986
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 RESULTADOS E REALIZAÇÕES  
DO PROCEL POR ÁREA DE  

ATUAÇÃO EM 2015
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 RESULTADOS E REALIZAÇÕES  
DO PROCEL POR ÁREA DE  

ATUAÇÃO EM 2015

O Teleférico da Providência faz 
parte do processo de renovação 
do entorno do porto do Rio.
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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 po-
pulação brasileira. Sabe-se que, com conhecimento, a sociedade pode atuar 
ativamente na 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 resulta da ampliação do número de pes-
soas envolvidas no processo de educação sobre eficiência energética, o que se 
faz, principalmente, a partir da formação escolar no ensino formal. Nesse senti-
do, as suas ações fundamentam-se em estratégias articuladas com instituições 
públicas e privadas, incluindo secretarias de educação, escolas técnicas e uni-
versidades, envolvendo os diversos níveis escolares e modalidades de ensino, 
atendendo de forma segmentada as necessidades de cada público.

O ano de 2015 foi ativo para o Procel nas Escolas, com destaque para a disponibi-
lização 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 bene-
ficiou mais de 600 escolas, 1.290 mil professores e 51.300 mil alunos, por meio 
dos projetos educacionais executados pelas concessionárias distribuidoras de 
energia elétrica, no âmbito do Programa de Eficiência Energética (PEE).

Mais de 50 mil alunos  
beneficiados em 2015
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A série “Vida de república”, que integra o kit pedagógico “Energia que trans-
forma”, anteriormente exibida para todo o país pela TV aberta (Canal Futura), 
atualmente está disponível para acesso a qualquer momento no Youtube.

Para promover programas de formação profissional, o Procel Educação atua em 
parceria com universidades de todo o país, consolidando uma rede de labora-
tórios e centros de pesquisa em eficiência energética. São diversos 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 ferramen-
tas 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.

Em relação ao Excen, pode-se citar sua produção acadêmica que, desde a sua 
inauguração, em dezembro de 2006, até o final de 2015, conta com a aprovação 
de um total de 92 dissertações de mestrado no âmbito do curso de pós-gra-
duação em Engenharia da Energia. Quanto às atividades do Centro, destaca-se 
que foram realizados 36 eventos, entre seminários, workshops e palestras. Em 
relação à produção científica do Excen no ano de 2015, foram produzidos dez 
trabalhos acadêmicos, entre dissertações de mestrado, monografias e artigos 
publicados em anais de congressos nacionais e internacionais e em periódicos.

O curso “Energe – Conservação e Uso Eficiente de Energia”, ministrado a distân-
cia, com carga horária de 140 horas-aula, é resultado da parceria com a Eletrobras 
para consolidar a infraestrutura do Excen na área de ensino a distância. Foram 
organizadas duas turmas em 2015, contando com 610 alunos matriculados de 
89 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 2015, 
atendeu 120 alunos, disponibilizando bancadas didáticas e equipamentos ad-
quiridos por meio dessa parceria.
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PROCEL INFO

O Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética (Procel Info) foi cons-
tituído para cuidar de forma sistemática da disseminação da informação sobre 
o uso eficiente de energia elétrica. Nesse centro são reunidas, organizadas, ge-
radas, armazenadas e divulgadas informações de interesse, produzidas no país 
ou no exterior, visando à eficiência energética. Lançado em 2006, o Portal Procel 
Info (www.procelinfo.com.br) foi desenvolvido pela Eletrobras, com recursos 
oriundos do Global Environment Facility, por intermédio do Banco Mundial e 
apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Home Page do 
Portal Procel Info

No ambiente digital, conectar-se com as pessoas, envolvê-las e influenciá-las é 
uma estratégia crucial para os movimentos de difusão de informações, geração 
e compartilhamento de conteúdo.
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Redistribuindo

Recebendo

Criando e
Recriando

De Leitores a  
“Compartilhadores”

Em todo o mundo se acelera a preferência por 
obtenção de notícias em plataformas sociais 
e móveis, e a newsletter do Portal supre 
bem essa demanda.

 
 

A base de dados do portal é dinâmica e atualizada permanentemente, com in-
formações selecionadas na internet e junto aos diversos agentes que atuam na 
área de eficiência energética. Reforçar a presença digital e atrair a atenção do 
público, potencializando a disseminação de conteúdo, é um grande desafio que 
o Procel Info tem encarado.

Para a disseminação de informações qualificadas sobre eficiência energética e 
sobre as ações do Procel e de seus subprogramas, entre outras, o portal possui 
uma seção destinada à publicação de notícias e reportagens, onde a sociedade 
pode tomar conhecimento de dicas de economia de energia e de quais são os 
equipamentos com Selo Procel.

Para ter acesso a essas matérias jornalísticas, o usuário dispõe de duas opções: 
pode acessar diretamente o portal e consultar a respectiva seção, ou pode se 
cadastrar, acessando o portal, para receber newsletters com esses conteúdos, em 
seu e-mail, numa periodicidade de três vezes por semana.

Os principais indicadores do portal em 2015 estão relacionados a seguir:

Mais de 7.707 novos usuários cadastrados, o que correspondeu a um cresci-
mento de 22,7% em relação ao ano anterior;

Um total de 41.662 usuários cadastrados desde 2006;

Envio de 129 newsletters contendo 1.107 notícias e 71 reportagens;

Mais de 1,116 milhão de páginas visualizadas, correspondendo a uma mé-
dia mensal de 93 mil visualizações. A seção de notícias e reportagens foi a 
responsável pelo maior número de acessos, representando 25,19% do total, 
seguida da área de publicações com 11%;
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Realização de 940 atendimentos ao público, via e-mail e serviço de “Fale 
Conosco”.

O Gráfico 3 apresenta a evolução do número de usuários cadastrados no portal 
desde sua criação até o final de 2015.

GRÁFICO 3 | EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE USUÁRIOS CADASTRADOS 
NO PORTAL NO PERÍODO 2006-2015
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Mais de 1 milhão de visualizações  
de página no Portal Procel Info

PROCEL SELO

Instituído em 1993, o Selo Procel é concedido aos equipamentos comercializa-
dos no país que são mais eficientes no consumo de energia elétrica e amigáveis 
ao meio ambiente. São mais de 20 anos de uma parceria de sucesso com fabri-
cantes e suas associações, laboratórios de ensaios, universidades, centros de pes-
quisa e agentes do setor, incluindo, entre eles, o Inmetro. Contando com grande 
adesão da sociedade, ao dar preferência à compra dos equipamentos indicados 
pelo Procel, o Selo colabora com o desenvolvimento da eficiência energética no 
Brasil, trazendo benefícios tanto sociais quanto ambientais.

Na condução desse subprograma, a Eletrobras busca ampliar cada vez mais 
o leque de categorias de equipamentos com o Selo Procel e desenvolve conti-
nuamente estudos para definição e atualização dos critérios exigidos para sua 
concessão. Além disso, auxilia o Inmetro na condução do Programa Brasileiro de 
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Etiquetagem (PBE) e contribui para o estabelecimento de 
índices de consumo de energia elétrica, relativos à Lei de 
Eficiência Energética (10.295/2001), e para a elaboração de 
normas técnicas para ensaios de eficiência energética em 
equipamentos.

Selo Procel

A Tabela 5 apresenta todas as categorias de equipamentos integrantes do Selo 
Procel. Em 2015, destacou-se a revisão dos critérios específicos para os refrige-
radores e assemelhados, que, além de adotar índices de eficiência energética 
mais rígidos, passou a exigir o uso de gases menos agressivos ao meio ambiente, 
conforme indicação do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

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

11 Freezer Vertical 1995

12 Freezer Vertical Frost-Free 2003
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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

Mais de 44 milhões de equipamentos  
vendidos com o Selo Procel
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Por fim, em 2015, o Selo Procel foi concedido a um total de 39 categorias de equi-
pamentos, distribuídas entre 3.640 modelos de 190 fornecedores, alcançando a 
marca de 44 milhões de equipamentos vendidos no Brasil. O uso de equipamen-
tos com o Selo ajudou o país a economizar 11,556 bilhões de kWh no ano, evi-
tando ainda que 1,437 milhão tCO

2
 equivalentes fossem emitidos na atmosfera.

O uso de equipamentos com o Selo Procel 
economizou 11,556 bilhões de kWh em 2015

PROCEL EDIFICA: EDIFICAÇÕES

A Eletrobras, por meio do Procel Edifica, tem por objetivos desenvolver ativida-
des 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), bem como contribuir com a expansão, de forma energeticamen-
te eficiente, do setor de edificações do país, reduzindo os custos operacionais 
na construção, utilização e manutenção dos imóveis. Para conduzir estas ativi-
dades, a Eletrobras coordena tecnicamente também o Programa Brasileiro de 
Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica) e a Secretaria Técnica de Edificações do 
Grupo de Trabalho em Edificações do MME.

Sua atuação pode ser classificada 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 2015 foram:

Consolidação do Selo Procel Edificações, lançado em novembro de 2014, 
como ferramenta de estímulo à eficiência energética de edificações comer-
ciais, de serviços e públicas no Brasil. No total, foram agraciadas dez edifica-
ções da etapa de projeto e outras vinte e uma edificações construídas, sendo 
que estas últimas contribuíram para uma redução do consumo de energia, 
em um ano, da ordem de 3,56 GWh;
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Avaliação técnica do desempenho termoenergético de dois projetos protó-
tipos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida Mais Sustentável, 
localizados nos municípios do Rio de Janeiro (RJ) e Lauro de Freitas (BA);

Conclusão e publicação do relatório Desempenho Energético Operacional 
em Edificações - benchmarking de escritórios corporativos e recomendações 
para certificação DEO no Brasil, conduzido pelo Procel Edifica em parceria 
com o Centro Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) e financiado 
pela Embaixada Britânica, por meio do projeto “Applying UK Expertise to 
Develop a Smarter Grid in Brazil” do Prosperity Fund;

Realização de atendimento ao público por meio da ouvidoria técnica, to-
talizando 375 consultas respondidas e elaboração do primeiro relatório da 
ouvidoria técnica do Procel Edifica;

Consolidação do Selo Procel Edificações e sua 
concessão para um total de 21 edificações 

construídas e 10 edificações na etapa de projeto

Apoio à concessão da Ence, em parceria com o Inmetro, para um total acu-
mulado de:

Edificações comerciais, de serviços e públicas: 157 etiquetas emitidas, 
sendo 58 relativas a edificações construídas;

Selo Procel 
Edificações: 

Etapa de 
Projeto e Etapa 

de Edificação 
Construída
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Edificações residenciais: 3.060 etiquetas emitidas para unidades habi-
tacionais autônomas, sendo 733 referentes a edificações construídas; 
31 etiquetas emitidas para a categoria multifamiliar, sendo 5 referen-
tes a edificações construídas e 8 etiquetas emitidas para a categoria 
“áreas comuns”, sendo 2 referentes a edificações construídas;

Participação institucional como membro do Fórum de Desenvolvimento 
Urbano e Construção Sustentável, que consiste em uma articulação de re-
presentantes de entidades públicas e privadas e tem como objetivo fomen-
tar 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 resí-
duos da construção civil; 

Coordenação da Rede de Eficiência Energética em Edificações (R3e) que, 
em 2015, produziu mais de 15 artigos e informes técnicos, em seminários, 
congressos e afins, e realizou oito cursos, totalizando cerca de 400 alunos 
capacitados em eficiência energética em edificações;

Desenvolvimento de parceria com a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), que resultou na produção de 16 relatórios de apoio técni-
co ao PBE Edifica;

Exposição de stand sobre o Selo Procel Edificações na Expo Arquitetura 
Sustentável e na Feira da Construção Sustentável da 6ª Conferência 
Greenbuilding Brasil, ocasião em que foi recebida uma homenagem do 
Greenbuilding Council pela atuação em prol da construção sustentável 
no Brasil;

Homenagem do 
Greenbuilding 
Council ao Selo 
Procel Edificações
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Atuação no grupo de trabalho da International Partnership for Energy 
Efficiency Cooperation (IPEEC), por meio do Buildings Energy Efficiency 
Taskgroup (BEET), contribuindo com informações sobre o mercado de 
eficiência energética em edificações no Brasil, que resultou nos relatórios 
Building Energy Performance Metrics da International Energy Agency (IEA) 
e da IPEEC e Delivering Energy Savings in Buildings, da IPEEC;

Coordenação da revisão do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível 
de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos 
(RTQ-C), cuja consulta pública será ainda publicada.

PROCEL EPP: PRÉDIOS PÚBLICOS

A Eletrobras, por meio do Procel EPP, tem por objetivo estimular o uso eficiente da 
energia elétrica das edificações públicas, abrangendo as 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 proje-
tos de eficiência energética nessa área.

Bloco B da 
Esplanada dos 
Ministérios em 

Brasília (DF)
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Em 2015, o subprograma desenvolveu as seguintes atividades:

Apoio técnico-operacional à implementação da Instrução Normativa 
02/2014 (IN02) através da participação no Grupo Técnico Operacional da 
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 as essas edificações;

Análise e outorga do Selo Procel Edificações ao projeto de retrofit do Bloco B 
da Esplanada dos Ministérios, onde estão localizados o MMA e o Ministério 
da Cultura (MC), que poderá servir de referência ao retrofit de todas as edifi-
cações da Esplanada, no âmbito do Projeto Esplanada Sustentável;

Prestação de suporte técnico ao 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 con-
sultoria para a elaboração de conteúdo e treinamento relativo ao processo 
de etiquetagem de eficiência energética de edificações, em conformidade 
com o PBE Edifica, para os técnicos e profissionais, notadamente do setor 
público;

Articulação técnica institucional com o Governo do Estado do Ceará, que 
resultou na publicação do Decreto nº 31.723, de 12 de maio de 2015, o qual 
estabelece boas práticas de gestão e uso de água e de energia elétrica nos 
órgãos e entidades da administração publica estadual;

Apoio à Coordenação da Comissão de Uso Racional de Recursos Naturais 
da Rede Rio de Sustentabilidade, incluindo o desenvolvimento de estudo 
para avaliação do status quo das entidades participantes da Rede, no que se 
refere às questões de sustentabilidade.

Outorga do Selo Procel Edificações ao projeto de 
retrofit do Bloco B da Esplanada dos Ministérios
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PROCEL GEM: 
GESTÃO ENERGÉTICA MUNICIPAL

A Eletrobras, por meio do Procel GEM, tem como missão auxiliar as prefeituras 
e demais esferas públicas de governo a reduzir seus custos com energia elétrica. 
Para isso, colabora com o administrador público na gestão e uso eficiente da 
energia nas unidades consumidoras sob sua gestão, na identificação de opor-
tunidades para minimizar os desperdícios e no monitoramento do consumo de 
energia elétrica, esperando obter, 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), quatro projetos foram concluídos em 2015, nos municípios de Belém 
(PA), Sinop (MT), Cacoal (RO) e Porto Velho (RO). Os respectivos potenciais de 
economia de energia elétrica e de recursos nessas localidades podem ser verifi-
cados na Tabela 6.

TABELA 6 – POTENCIAIS DE ECONOMIA DE ENERGIA ELÉTRICA  
E DE RECURSOS INDICADOS NOS PLAMGES

Belém (PA) Sinop (MT) Cacoal (RO) Porto Velho (RO)

Potencial de 
Economia de 

Energia (MWh/ano)
9.021,3 1.468,5 1.078,1 4.977,4

Potencial de 
Economia de 

Recursos (R$/ano)
4.398.429,07 848.343,32 509.140,17 2.567.523,47

Redução do 
consumo (%) 8,97 7,56 13,02 10,73

Cerimônia 
de entrega 
do Plamge às 
autoridades da 
cidade de Porto 
Velho (RO)
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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 2015 já abrangia 1.035 municípios, o que corresponde a mais de 
18% do número de municípios brasileiros.

Entre as ações de divulgação no ano, destaca-se a publicação de uma edição 
do boletim “Energia Elétrica e Gestão Energética Municipal”, distribuído com o 
intuito de divulgar dicas de eficiência energética para as prefeituras, bem como 
as ações do Procel GEM. Em 2015, foram enviados 1.300 exemplares impressos e 
cerca de 1.700 via e-mail.

Já o “Curso Online de Eficiência Energética”, disponível no Portal Procel Info, con-
tou, em 2015, com um total de 11.915 acessos, 1.843 downloads e 1.974 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 
geral sobre eficiência energética. Desde o seu lançamento, em 2010, foram rea-
lizados 45 mil acessos e mais de 8.600 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 con-
forme essa metodologia, totalizando 6,3 milhões de kWh economizados em 83 
municípios.

Desde a sua criação, o subprograma investiu mais de R$ 5 milhões, o que propor-
cionou uma economia de 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 519 municípios de 19 
estados, além do Distrito Federal, o que representa 9,3% 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

A Eletrobras, por meio do Procel Indústria, tem como 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 mercado das ações de eficiência energética. Para ins-
talações industriais e comerciais de grande porte, o programa tem como foco 
principal de suas ações, a otimização de sistemas motrizes, que compreende 
instalações elétricas, motores elétricos, transmissão mecânica, cargas aciona-
das, instalações mecânicas e uso final, uma vez que estes sistemas representam 
o maior consumo de energia elétrica e apresentam o maior potencial técnico de 
conservação de energia elétrica.

Nas MPEs, suas ações buscam contribuir para estruturar o mercado de eficiência 
energética neste segmento em favor da integração entre agentes ofertantes e de-
mandantes desses serviços, atuando também nos processos e sistemas motrizes.

A atuação do Procel junto ao segmento industrial e nas MPEs, com o objetivo de 
transformar o mercado de eficiência energética, se dá por meio de convênios, 
protocolos de cooperação técnica e memorandos de entendimento com agentes 
nacionais e internacionais.

Em 2015, as principais atividades realizadas pelo Procel Indústria foram:

Parceria com o Instituto Brasileiro do Cobre (Procobre) visando à realiza-
ção de dois workshops sobre motor de indução trifásico classe premium 
em Salvador (BA) e Florianópolis (SC), em parceria com as Federações das 
Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e de Santa Catarina (Fiesc), respectiva-
mente. Tais eventos visam à promoção do uso desse motor pelas indústrias, 
contribuindo, assim, para o aumento da competitividade, com benefícios 
energéticos e ambientais para o país;

Convite com a programação 
dos workshops sobre motor 
premium em Salvador e 
Florianópolis
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Elaboração de guia técnico sobre motor premium, que tem como objetivo 
auxiliar os usuários a entender os benefícios da utilização do equipamento, 
selecionar o melhor motor para sua aplicação e operá-lo de forma a maxi-
mizar sua eficiência, confiabilidade e vida útil. Este trabalho também foi 
realizado no âmbito da parceria com o Procobre;

Ainda junto ao Procobre, foi realizado workshop para sensibilizar as MPEs 
do Estado do Rio de Janeiro a implantar a norma ABNT ISO 50.001. A partir 
desse evento serão selecionadas 30 pequenas empresas para capacitação e, 
posteriormente, implantação da referida norma;

Realização de 2 workshops sobre motor de 
indução trifásico classe premium

Colaboração técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) do Rio de Janeiro para a manutenção do Sistema de 
Autoavaliação em Gestão de Energia para as MPEs, utilizado pelos micro e 
pequenos empresários do setor, com o objetivo de aperfeiçoar o conteúdo 
da avaliação, simplificar a interface com o usuário e criar relatórios para 
serem utilizados na gestão do sistema;

Elaboração de Estudo de Impacto Regulatório para motores de indução 
trifásicos da classe premium, visando à evolução do nível mínimo de rendi-
mento nominal desses equipamentos no Brasil, seguindo tendência inter-
nacional. Esse foi um estudo interdisciplinar composto pelas avaliações do 
mercado de aço, do consumo de energia, do mercado de máquinas, do mer-
cado de motores e do ponto de vista do consumidor. Sua elaboração contou 
com a participação do Inmetro e da Eletrobras Cepel, sob a coordenação da 
Eletrobras. O estudo foi apresentado na 26ª reunião do CGIEE do MME;

Ação de eficiência energética na Usina Termelétrica Presidente Médici da 
Eletrobras CGTEE (Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica), em 
Candiota (RS). Em 2015 foi realizada uma visita técnica para identificação 
de oportunidades de economia de energia e medição de vazão de líquidos 
dos sistemas auxiliares da usina. Para 2016, está prevista a realização 
de um diagnóstico energético nesses sistemas da planta, a ser realizado 
por uma equipe multidisciplinar da Eletrobras e da Eletrobras Cepel. Esse 
documento poderá ser utilizado por outras centrais termelétricas e con-
sumidores industriais que também utilizem sistemas auxiliares similares 
aos da usina;
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Contribuições técnicas para o Energy Efficiency Market Report 2016 - Market 
Trends and Medium-Term Prospects, da IEA, com o objetivo de divulgar in-
ternacionalmente o que vem sendo feito pelo programa;

Divulgação dos conceitos de eficiência energética na indústria com a parti-
cipação nos seguintes eventos: 

Workshop on Energy Efficiency Improvements in Process Heat Systems, 
promovido pelo U. S. Department of Energy (DOE), dos Estados Unidos, 
em parceria com a Eletrobras Cepel e a Arcelor-Mittal, na Unidade de 
Tubarão, em Serra (ES), onde foram apresentados os conceitos sobre 
caldeiras, altos-fornos e ferramentas computacionais utilizadas pelo 
DOE, bem como formas de identificação, implantação e replicação de 
projetos para redução do consumo de energia, redução dos custos e a 
adoção das melhores práticas setoriais;

Inspeção realizada em 
um dos sistemas de 
resfriamento da UTE 
Presidente Médici, em 
Candiota (RS)

Workshop on 
Energy Efficiency 
Improvements in 

Process Heat Systems 
realizado na Arcelor 
Mittal – Unidade de 

Tubarão



 RESULTADOS PROCEL 2016 | ANO BASE 2015 | 35  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Participação na Semana da Excelência Gerdau Cosigua, onde foram 
apresentadas questões relacionadas à qualidade, segurança e meio 
ambiente institucional daquela planta. Foi proferida palestra sobre 
eficiência energética em sistemas motrizes industriais e iniciadas 
tratativas para o desenvolvimento conjunto de ações de eficiência 
energética, a serem discutidas e implantadas a partir de 2016. Essa 
ação tem grande potencial para replicação inicialmente nas unidades 
da Gerdau e, posteriormente, em outras siderúrgicas; 

Apresentação dos trabalhos técnicos “Implantação de Programa 
de Eficiência Energética no Polo Industrial de Manaus: Benefícios 
Energéticos, Empresariais e Ambientais” e “Programa de Eficiência 
Energética da Eletrobras Procel no Estado do Rio Grande do Sul: 
Consolidação da Metodologia de Sistemas Motrizes Industriais”, no 
Grupo de Estudo de Eficiência Energética e Gestão da Tecnologia, da 
Inovação e da Educação, do XXIII Seminário Nacional de Produção e 
Transmissão de Energia Elétrica, realizado em Foz do Iguaçu (PR);

Conferência sobre Cogeração & Trigeração em São Paulo, onde foram 
abordadas as melhores práticas adotadas pelo setor produtivo na co-
geração, que aproveita o calor residual, e na trigeração, com o aprovei-
tamento simultâneo do calor e frio, utilizando um único combustível 
para gerar essas necessidades, com o objetivo de otimizar simultanea-
mente os recursos energéticos e financeiros e minimizar as emissões 
dos gases de efeito estufa;

12º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, promovido pela 
Associação Brasileira de Empresas de Serviços de Conservação de 
Energia (Abesco), em São Paulo, ocasião em que foram apresentados: 
(i) casos de sucesso na aplicação da eficiência energética em processos 
industriais; (ii) fornecedores de soluções em eficiência energética na 
indústria; (iii) trabalhos técnicos sobre a eficiência energética em pro-
cessos industriais e utilidades e; (iv) métodos para análise de viabilida-
de de projetos de eficiência energética e linhas de crédito disponíveis.

PROCEL RELUZ: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E 
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA EFICIENTES

A Eletrobras, por meio do Procel Reluz, atua para 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.
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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, a 
vapor metálico ou luminárias LED (diodos emissores de luz), mais eficientes que 
as anteriores.

Essas substituições são baseadas no conceito de maximizar a eficiência energé-
tica, atribuindo níveis de iluminância compatíveis com as vias, e de acordo com 
os índices estabelecidos pelas normas técnicas brasileiras de iluminação públi-
ca. Além disso, todos os projetos realizados englobam a modernização dos siste-
mas de iluminação pública em todos os seus aspectos técnicos e equipamentos 
que os compõem, que vão de lâmpadas a pequenos acessórios de fixação.

Em 2015, 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 120,67 milhões de kWh e 27,51 mil kW, respec-
tivamente. 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.

Desde a sua criação em 2000, o Procel Reluz já proporcionou a substituição de 
cerca de 2,78 milhões de pontos de iluminação pública em todo o país, benefi-
ciando e melhorando a qualidade de vida da população. O Gráfico 4 apresenta a 
distribuição desses pontos de iluminação pública por região.

GRÁFICO 4 | DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA IMPLEMENTADOS PELO PROCEL RELUZ DESDE 2001

 Sudeste   Norte    Centro-Oeste    Nordeste    Sul

49,6%
6,8%

11,6%

13,7%

18,2%
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Por outro lado, o Gráfico 5 apresenta a distribuição do número total de pontos 
de iluminação pública instalados nas cinco regiões do país em 2012. Conforme 
pode ser verificado, os projetos implementados no âmbito do Procel Reluz 
(Gráfico 4) possuem forte correlação com a distribuição regional (Gráfico 5).

GRÁFICO 5 | DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
POR REGIÃO DO BRASIL EM 2012 

 Sudeste   Norte    Centro-Oeste    Nordeste    Sul

43%
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20%

Ainda em 2015, a Eletrobras, no âmbito do Procel Reluz, desenvolveu ações 
relacionadas a representações institucionais, como a participação em eventos 
técnicos e comissões de estudos da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT).

Uma dessas ações foi a participação no “Fórum Iluminação Pública 2015”, rea-
lizado em São Paulo (SP), onde os assuntos discutidos englobaram os diversos 
aspectos da transferência dos ativos da iluminação pública às prefeituras. Na 
ocasião, foi discutida a preocupação das prefeituras em relação à gestão, opera-
ção e manutenção dos seus parques de iluminação pública, evitando a obsoles-
cência dos equipamentos e a descontinuidade dos serviços ao consumidor final. 

Economia de energia de  
120 milhões de kWh em 2015
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Outro evento que contou com a participação da Eletrobras, em junho de 2015, 
foi a ILUMEXPO 2015 – 4a Exposição e Fórum de Gestão de Iluminação Pública, 
onde foram discutidos assuntos relacionados à eficiência energética e aos novos 
paradigmas para gestão dos ativos, tecnologias de iluminação, entre outros.

A Eletrobras também participou das reuniões referentes aos Comitês de Estudo 
de luminárias e acessórios, e de aplicações luminotécnicas e medições fotomé-
tricas da ABNT, que tiveram como objetivo a adequação e o desenvolvimento 
de normas para determinação de parâmetros técnicos mínimos que garantam 
qualidade, eficiência e segurança nos sistemas de iluminação pública.

PROCEL SANEAR: SANEAMENTO AMBIENTAL

A Eletrobras, por meio do Procel Sanear, tem como finalidade promover a efi-
ciência energética no setor de saneamento ambiental, bem como o gerencia-
mento 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 profissio-
nais do setor de saneamento ambiental;

Incentivo ao desenvolvimento de projetos que promovam a eficiência ener-
gética 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.

Participação do 
Procel Reluz no 

ILUMEXPO 2015
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Em 2015, 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, deu continuidade à realização de diagnósticos 
hidroenergéticos e à promoção de cursos de capacitação sobre o tema.

Por meio da parceria entre o LENHS da Unifei e o grupo Águas do Brasil, reali-
zou-se um diagnóstico hidroenergético no sistema de abastecimento de água do 
município de Araruama (RJ). No diagnóstico, foram levantados os dados gerais e 
as características dos sistemas hidráulicos e elétricos da estação elevatória per-
tencente à Estação de Tratamento de Água (ETA) Juturnaíba. Mediante análise 
dos parâmetros obtidos em campo, foram observados os potenciais de economia 
de energia e água, com a comparação de indicadores de referência como kWh/
m3 e nível de vazamento de água e, por conseguinte, foram propostas medidas 
para a melhoria operacional do sistema, visando à eficiência hidroenergética.

Em novembro e dezembro de 2015, foi realizado um curso de capacitação em 
diagnóstico hidroenergético na sede da Eletrobras no Rio de Janeiro (RJ), contan-
do com um total de 19 participantes da área técnica-operacional das empresas 
prestadoras de serviços de saneamento da região Sudeste do país.

A Rede LENHS, que atua como disseminadora dos conceitos de eficiência ener-
gética no setor, produziu no ano de 2015: dois cursos sobre o tema eficiência 
energética no saneamento, nove trabalhos publicados em anais de congressos/

Aula teórica e 
prática do curso 
de diagnóstico 
hidroenergético 
promovido pelo 
LENHS Unifei
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seminários (nacionais e internacionais), seis publicações em periódicos, qua-
tro capítulos de livros técnicos, três teses de doutorado e quatro dissertações 
de mestrado.

Realização de diagnóstico hidroenergético  
pela Rede LENHS da Unifei

A Eletrobras, por meio do Procel Sanear, também participou da comissão jul-
gadora do Prêmio Sustentabilidade 2015, promovido pelo Sindicato Nacional 
das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto (Sindcon). 
O prêmio foi concedido aos melhores trabalhos técnicos nas categorias: “ins-
titucional”, “gestão” e “técnica”, avaliados por profissionais de dezenas áreas e 
entidades. A entrega do prêmio ocorreu no Museu da Casa Brasileira, em São 
Paulo (SP), no mês de agosto.

Visando à divulgação e ao incentivo dos temas eficiência energética, ener-
gia, controle e redução de perdas de água, a Eletrobras participou da “Mesa 
Redonda Internacional: Eficiência Energética e Redução de Perdas de Água” 
da 45ª Assembleia Nacional da Associação Nacional dos Serviços Municipais 
de Saneamento (Assemae), em maio de 2015, em Poços de Caldas (MG), com o 
trabalho intitulado “Capacitação de profissionais do setor de saneamento para 
realização de diagnósticos hidroenergéticos”.

Participação do Procel Sanear na 45ª Assemae
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Outra importante participação vinculada à parceria com a Assemae se deu 
no “IX Seminário de Tecnologia em Saneamento Ambiental da Regional São 
Paulo”, onde a Eletrobras participou da “Mesa Redonda: Eficiência Energética 
no Saneamento Ambiental”. O evento contou com debates técnicos qualificados 
sobre o tema, contribuindo para a sensibilização dos gestores públicos e técni-
cos ligados aos prestadores de serviços municipais de saneamento.
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RESULTADOS CONSOLIDADOS  
DO PBE/INMETRO EM 2015

O Veículo Leve Sobre Trilhos – VLT 
contribui para um novo modelo 
de mobilidade urbana na área 
central da cidade.
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RESULTADOS CONSOLIDADOS  
DO PBE/INMETRO EM 2015
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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 consu-
midores, 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 10.295/2001, conhecida como “Lei 
de Eficiência Energética”. 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, como fogões, refrigeradores, lavadoras de roupa e 
condicionadores de ar, até demandas mais recentes na área de recursos renová-
veis (aquecimento solar e fotovoltaico) e outras mais complexas e com grande 
potencial de economia de energia para o país, como as edificações e os veículos.

Os programas do PBE relacionados com a eficiência energética são coordenados 
em parceria com o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados 
do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) e o Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (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 equi-
pamento a requisitos de desempenho estabelecidos em normas e regulamentos 
técnicos. A Ence classifica os equipamentos, veículos e edifícios em faixas colo-
ridas, 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.

As informações referentes ao PBE podem ser encontradas na página do Inmetro 
na internet (www.inmetro.gov.br/pbe).

O cenário de retração econômica que o país atravessa acabou refletindo na ati-
vidade do Inmetro e, consequentemente, do PBE. Não foi um ano propício para 
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novas iniciativas e o rotineiro trabalho de desenvolvimento das parcerias do 
PBE. Os esforços foram concentrados, portanto, em ajustes pontuais em alguns 
programas que precisavam de manutenção corretiva.

São dignos de registro, entretanto, o estabelecimento da certificação de lâmpa-
das LED, aerogeradores e centrífugas de roupas, e os aperfeiçoamentos publica-
dos para os programas de refrigeradores e veículos leves de passageiros.

A etiquetagem de lâmpadas LED amplia estrategicamente o PBE Iluminação, 
em alinhamento com as políticas que têm sido discutidas pelo Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e pelo MME, no sentido 
de favorecer o uso de tecnologias mais eficientes, ao estabelecer critérios míni-
mos para a fabricação, importação e comercialização desses produtos no Brasil.

O PBE Veicular, por sua vez, atinge sua maturidade ao classificar a eficiência 
energética de 90% dos modelos comercializados no mercado brasileiro e se con-
solida como a maior referência para informação da eficiência energética e do 
consumo de combustível no país.

Cabe destacar, também, a revisão do PBE Refrigeradores, que agora conta com 
uma regulamentação mais clara e objetiva, que submete ao Registro no Inmetro 
os aparelhos destinados ao uso residencial, permitindo, por parte do instituto, 
melhor controle e rastreabilidade dos produtos disponíveis no mercado. Além 
disso, possibilita à indústria mais autonomia e gestão no planejamento dos 
seus ensaios de manutenção.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

Lâmpadas LED
Designação de 16 organismos de certificação de produtos para prestação de 
serviços no programa de etiquetagem de lâmpadas LED, o que deverá assegurar 
a disponibilidade da infraestrutura da qualidade necessária para o bom fun-
cionamento do processo de certificação e também da concessão do Selo Procel. 
A designação está condicionada ao compromisso de acreditação por parte dos 
organismos.

Lavadoras de roupa
Realização de consulta pública para alteração dos critérios de classificação da 
etiquetagem. Com a nova proposta, a ser publicada no primeiro trimestre de 
2016, a classificação de “A” a “E” das lavadoras de roupa passará a considerar não 
apenas a eficiência energética, mas também a eficiência de lavagem, a eficiên-
cia de centrifugação e o consumo de água.
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Essa alteração, aliada à simplificação 
da etiqueta, favorecerá a escolha dos 
consumidores e está alinhada ao es-
forço nacional de aproveitar melhor 
os recursos energéticos e hídricos.

PBE Fotovoltaico
Foi iniciado o processo de revisão 
que tem por objetivo aperfeiçoar e 
dar mais clareza à regulamentação, 
o que deve ser concluído no primeiro 
semestre de 2016. Além disso, o pro-
grama ganhou reforço na infraestru-
tura da qualidade com a designação 
de mais oito laboratórios nacionais 
e quatro estrangeiros dedicados a 
atender a crescente demanda por 
serviços.

PBE Eólico
Foi publicada a regulamentação voluntária para aerogeradores, com foco no 
desempenho, através do mecanismo de certificação, atendendo os requisitos 
especificados nas normas técnicas IEC 61400-11 e ABNT NBR IEC 61400. A cer-
tificação permitirá aos consumidores diferenciar o desempenho dos diferentes 
tipos de tecnologias dos aerogeradores, que serão classificados de “A” (mais efi-
ciente) a “E” (menos eficiente).

PBE Veicular
O ano de 2015 foi um marco histórico na etiquetagem veicular, com todas as 
montadoras e importadoras aderindo e inscrevendo 90% dos carros comercia-
lizados no país. As novas etiquetas, a serem utilizadas durante o ano de 2016, 
irão informar a eficiência energética, o consumo de combustível e a emissão de 
gases poluentes e de efeito estufa (CO

2
). Ao todo, serão divulgados os dados de 

693 modelos e versões.

PBE Edifica
Em 2015, houve um aumento de 45% no número de etiquetas emitidas, tota-
lizando, até o mês de dezembro, 3.256 etiquetas. Destaca-se, também, a entra-
da de dois novos Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) no PBE Edifica, a 
Fundação Carlos Alberto Vanzolini e a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), 
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que se somaram à Fundação Certi - Centro de Referência em Tecnologias 
Inovadoras. A inclusão de novos organismos reflete o interesse crescente pelo 
mercado de etiquetagem voluntária de edificações.

O grande desafio continua sendo a sensibilização das construtoras para adesão 
ao programa, através da etiquetagem de edificações novas ou que passem por 
retrofit. Espera-se também que o setor público absorva e possa adequar seus 
processos para a obtenção da etiquetagem, cumprindo as determinações da 
Instrução Normativa (IN) nº 02, de 04/06/2014, expedida pelo MPOG, que torna 
compulsória a etiqueta para edificações públicas novas e para as edificações pú-
blicas com mais de 500 m2 que passem pelo processo de retrofit. A IN nº 02/2014 
representou um marco de fortalecimento do programa coordenado pelo Inmetro 
e pela Eletrobras, especialmente em um momento no qual o país busca a criação 
de ferramentas voltadas à racionalização de recursos energéticos.

Um exemplo a ser seguido pelos demais órgãos da administração pública é 
o do MMA, que obteve em 2015 a etiqueta de projeto para o seu edifício sede 
em Brasília.

Nova Comissão Técnica Eletroeletrônica
No sentido de facilitar a gestão dos assuntos a serem discutidos no âmbito das 
comissões técnicas formalmente convocadas pelo Inmetro para assessorá-lo 
no processo de regulamentação, as diversas comissões existentes na área de 
eletroeletrônica foram integradas em um único fórum, denominado Comissão 
Técnica Eletroeletrônica. Integram essa comissão as entidades representativas 
dos setores produtivos, laboratórios, organismos de certificação, órgãos gover-
namentais e os principais programas parceiros do PBE, o Procel e o Conpet.

Participação no Workshop “Programas de Etiquetagem 
na América Latina e no Caribe: Implementação, 
Fundamentos Técnicos e Vigilância”
O primeiro “Seminário Internacional de Etiquetagem” ocorreu em Petrópolis, 
em junho de 2013, resultado de uma frutífera cooperação entre o Inmetro, o 
Instituto de Metrologia da Alemanha (PTB10), a Comissão Pan-americana de 
Normas Técnicas (Copant), o Sistema Interamericano de Metrologia (SIM) e a 
Cooperação Interamericana de Acreditação (IAAC). A segunda edição, sediada 
em Quito, Equador, entre 21 e 24 de abril, foi uma continuação daquele seminá-
rio, com o objetivo de aprofundar as relações entre regulamentadores, entidades 
de normalização, laboratórios e setor produtivo, entre outros, através da troca de 
conhecimentos e experiências, originando um Plano de Ação que promoverá 
atividades de cooperação entre todos os países participantes.

10. Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
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Participação na Reunião da Comissão 
Técnica 152 da Copant
Continuando o trabalho de harmonização que ocorre anualmente, nas reuniões 
do CT-152, o Inmetro apresentou, em articulação com a ABNT, durante o encontro 
realizado em Bogotá, Colômbia, entre 31 de agosto e 1º de setembro, propostas 
de normalização regional para etiquetagem de veículos leves de passageiros, 
ventiladores de mesa, ventiladores de teto e equipamentos para aquecimento 
solar de água, que continuam em análise pelos países participantes.

Para a próxima reunião, em 2016, foram propostos como temas de normaliza-
ção a eficiência energética de aerogeradores, pneus, equipamentos para geração 
de energia fotovoltaica e fornos de micro-ondas, ficando a cargo do Inmetro a 
elaboração dos drafts.

Participação no Workshop “Programas de Etiquetagem 
e Níveis de Eficiência Energética no Século 21”
O Inmetro participou, a convite da IEA, do Workshop Programas de Etiquetagem 
e Níveis de Eficiência Energética no Século 21, organizado pela IEA, pela Iniciativa 
SEAD (Desenvolvimento de Aparelhos e Equipamentos Supereficientes) e pela 
IPEEC.

Na ocasião, foram discutidos assuntos que estão na pauta dos regulamentadores 
responsáveis pela implementação de programas de etiquetagem de eficiência 
energética, como a exigência de registro para produtos etiquetados, a imple-
mentação de bancos de dados, a disponibilização de informação na internet 
para consulta de consumidores, bem como o intercâmbio de experiências na 
condução de programas compulsórios e voluntários.

O registro de produtos etiquetados já é realizado pelo Inmetro desde 2011 para 
prover mais confiança e rastreabilidade aos produtos etiquetados, e sua imple-
mentação nos EUA, Austrália, Índia e União Europeia parece ser uma questão de 
tempo. Esses países também demonstram interesse na experiência brasileira 
de disponibilização de informações online aos consumidores e encontram-se 
avançados na produção de aplicativos para smartphones que facilitam a consul-
ta direta aos usuários.

Publicação de Portarias
Em 2015, o Inmetro publicou um total de 34 portarias no âmbito do PBE, as 
quais estão listadas no Apêndice B deste relatório.
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Programas com Monitoramento de Prazos de Adequação
A Tabela 7 a seguir apresenta os prazos para implementação dos programas, 
para cada uma das partes interessadas.

TABELA 7 – PRAZOS DE ADEQUAÇÃO PARA  
IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS

Programas

Prazos

Fabricação e 
importação

Comercialização 
por fabricantes 
e importadores

Comércio

Refrigeradores e seus 
assemelhados, de uso doméstico

Novembro 2016 Maio 2017 Novembro 2018

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

Equipamentos para  
consumo de água

Julho 2016 Julho 2017 Julho 2018

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

Sistemas e equipamentos para 
energia fotovoltaica  

(prazo aplicado somente para 
inversores on grid)

Março 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, realizada pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 
(RBMLQ), integrada pelos Institutos Estaduais de Pesos e Medidas, é conduzida 
com base no Plano Quadrienal de Fiscalização, negociado entre o Inmetro e cada 
um dos órgãos delegados. Esse plano passa por uma revisão anual, quando são 
ajustadas as metas de acordo com critérios definidos.

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 8 apresenta as ações de fiscalização realizadas pelos órgãos delegados 
do Inmetro, integrantes da RBMLQ no ano de 2015.

TABELA 8 – AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REALIZADAS  
NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

Produto

Nº de 
ações de 

fiscalização 
realizadas

Nº de 
unidades 

de produtos 
fiscalizados

Nº de 
unidades 

de produtos 
irregulares

% produtos 
irregulares

Lâmpadas fluorescentes tubulares 
sem reator integrado à base

5.584 385.257 774 0,20

Lâmpadas fluorescentes 
compactas com reator integrado 

à base
1.217 90.166 0 0,00

Lâmpadas incandescentes 9.696 531.086 12.862 2,42

Lâmpadas a vapor de sódio à alta 
pressão

519 52.782 175 0,33

Reatores eletromagnéticos para 
lâmpadas a vapor de sódio

209 7.145 243 3,40

Reatores eletromagnéticos para 
lâmpadas a vapor metálico

126 5.067 93 1,84

Condicionadores de ar doméstico, 
tipo janela

1.397 53.422 0 0,00

Condicionadores de ar doméstico, 
tipo split

2.613 68.968 10 0,01
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Refrigeradores e assemelhados 3.967 88.494 260 0,29

Máquinas de lavar roupas de uso 
doméstico

3.863 76.959 210 0,27

Televisores com tubos de raios 
catódicos (cinescópio)

556 4.342 100 2,30

Televisores do tipo plasma, LCD e 
de projeção

3.709 102.746 1.114 1,08

Ventiladores de teto 2.577 143.363 35 0,02

Ventiladores de mesa, parede, 
pedestal e circuladores de ar

6.055 241.017 1.088 0,45

Equipamentos para  
consumo de água

55 3.407 0 0,00

Fornos de micro-ondas 2.181 68.659 12 0,02

Fornos elétricos comerciais 158 3.951 162 4,10

Motores elétricos trifásicos de 
indução rotor gaiola de esquilo

154 3.059 3 0,10

Bombas centrífugas 142 1.017 2 0,20

Motobombas centrífugas 167 1.263 17 1,35

Coletores solares para 
aquecimento solar de água

34 15.879 13.466 84,80

Reservatórios térmicos para 
aquecimento solar de água

32 1.809 1.246 68,88

Sistema acoplado a equipamento 
solar para aquecimento de água

9 1.879 901 47,95

Painéis fotovoltaicos 8 208 0 0,00

Controlador de carga e descarga 
para energia fotovoltaica

5 226 0 0,00

Inversor CC/CA para energia 
fotovoltaica

15 1.159 0 0,00

Baterias para energia fotovoltaica 64 1.156 0 0,00

Fornos e fogões a gás 5.018 101.720 145 0,14

Aquecedores de água a gás do 
tipo instantâneo

189 1.893 0 0,00

Aquecedores de água a gás do 
tipo acumulação

110 1.384 0 0,00
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Os níveis de irregularidade menores que 5% são considerados normais. Ainda 
assim, o Inmetro analisa as tendências do mercado, de forma a priorizar ações 
em produtos cujo índice de irregularidade possua uma tendência de sair do 
controle em um curto, médio ou longo prazo. Esse índice encontra-se em níveis 
considerados normais, na maioria dos produtos fiscalizados, sendo, porém, ne-
cessária uma análise mais aprofundada dos seguintes produtos:

Lâmpadas incandescentes: o índice de irregularidade que em 2013 e 2014 
havia sido, respectivamente, de 0,22% e 0,9%, subiu para 2,42%, provavel-
mente um reflexo da tentativa, por parte de fornecedores ou comércio, de 
escoamento da tecnologia que, não conseguindo atingir os níveis míni-
mos de eficiência energética estabelecidos pela Portaria Interministerial 
1007/2010, está sendo eliminada gradativamente do mercado. Cabe 
lembrar que a referida Portaria estabelece que as últimas lâmpadas in-
candescentes deverão ser, na prática,  eliminadas do mercado até junho 
de 2017. Como essa é uma tendência mundial, existe a possibilidade de 
escoamento do produto para mercados de consumidores menos exigen-
tes, especialmente aqueles com pouca ou nenhuma fiscalização efetiva. O 
Brasil faz fronteira com alguns países nessas condições, o que pode faci-
litar a entrada desse produto irregular em território nacional. Além disso, 
o fato de se tratar de um produto em fase de banimento, e sendo cada vez 
mais rejeitado, o seu preço de mercado tende a cair, aumentando a sua 
atratividade para negociantes não preocupados com as políticas públicas 
ou a qualidade do produto. Pelo histórico crescente de irregularidades, 
haverá uma maior priorização desse produto nas ações de fiscalização dos 
próximos anos;

Reatores eletromagnéticos para lâmpadas a vapor de sódio: em 2013, o 
índice de irregularidade foi de 39,52%, o que motivou a intensificação 
das ações de fiscalização, em resposta à solicitação do Comitê de Ética da 
Associação Brasileira da Indústria da iluminação (Abilux), de auxiliar no 
combate à concorrência desleal identificada no mercado nacional. Além 
da ação no mercado, foi elaborado um guia de orientações para fabrican-
tes e importadores, em parceria com o setor, com o objetivo de dissemi-
nar as informações do programa para o setor. Tais medidas resultaram 
na queda da irregularidade para 1,08% em 2014 e, neste ano, observa-se 
um aumento que necessita ser monitorado, de 3,40%. Esse aumento é 
decorrente de um trabalho mais focado, resultante de uma parceria com 
a entidade setorial. Com a continuidade do trabalho realizado, há uma 
tendência de redução desse índice no próximo ano;
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Fornos elétricos comerciais: o índice de irregularidade alto (4,20%) deve-
-se ao fato de ser um programa novo. Cabe continuar o monitoramento 
para avaliar se o problema decorre de dificuldade de adequação por parte 
dos fabricantes ou se é consequência do escoamento de antigos estoques;

PBE Solar: os índices de irregularidade encontrados na fiscalização exerci-
da em 2015 para coletores, reservatórios e sistemas foi, respectivamente, 
de 84,80%, 68,88% e 47,95%, o que demonstra que a indústria nacional 
continua apresentando problemas de adequação à certificação compulsó-
ria estabelecida em 2012, confirmando os resultados dos monitoramen-
tos periódicos realizados pelo Inmetro e pelo Departamento de Energia 
Solar da Abrava desde aquele ano. Aparentemente, a prorrogação de 
prazos concedida em 2014 e os ajustes no procedimento de avaliação da 
conformidade realizados em 2015 não foram suficientes para promover 
a integração completa dessas empresas ao novo PBE Solar, especialmente 
pela insuficiente infraestrutura de avaliação da conformidade brasileira 
para o tamanho do setor. Considerando o grande número de pequenas 
empresas operando nesse setor, foi acertada a decisão de, em um primeiro 
momento, realizar fiscalização com caráter orientativo, sem aplicação de 
penalidade ou punição. O programa entrará em monitoramento rigoroso 
em 2016, quando serão aplicadas penalidades de multa pecuniária pro-
gressiva no caso de descumprimento das determinações estabelecidas no 
regulamento.
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LEI DE EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA

A implosão do primeiro 
trecho do Elevado da 
Perimetral abre caminho 
para as modificações 
realizadas na região 
portuária, que passa por 
um profundo processo de 
requalificação.
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LEI DE EFICIÊNCIA  
ENERGÉTICA
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A Lei de Eficiência Energética nº 10.295/2001 dispõe sobre a 

Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia 

e dá outras providências. Entre elas, determina a existência 

de níveis mínimos de eficiência energética (ou máximos de 

consumo especifico de energia) de máquinas e aparelhos 

consumidores de energia (elétrica, derivados de petróleo ou 

outros insumos energéticos) fabricados ou comercializados 

no país, bem como de edificações construídas, com base em 

indicadores técnicos pertinentes e de forma compulsória.

Concebida sob o entendimento de que a conservação de energia deve ser fi-
nalidade da Política Energética Nacional, a lei estimula o desenvolvimento 
tecnológico, a preservação ambiental e a introdução de produtos mais eficien-
tes no mercado nacional. Com o objetivo de implementar o disposto na lei, foi 
instituído o CGIEE, por meio do Decreto nº 4.059/2001, que regulamenta a Lei de 
Eficiência Energética.

O CGIEE é composto pelo MME, que o preside, Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), Aneel, Agência Nacional do Petróleo (ANP), por um represen-
tante da universidade e um cidadão brasileiro.

O Comitê tem como atribuições principais a elaboração de regulamentações 
específicas para cada tipo de aparelho consumidor de energia e edificações, o 
estabelecimento de Programas de Metas para a revisão dos índices mínimos 
com indicação da evolução dos níveis a serem alcançados por cada equipamento 
regulamentado e a constituição de comitês técnicos para a análise de matérias 
específicas.

No que diz respeito às edificações eficientes, a Lei de Eficiência Energética prevê, 
em seu Art. 4°, que o “Poder Executivo desenvolverá mecanismos que promo-
vam a eficiência energética nas edificações construídas no País”. Assim, o MME 
e a Coordenação de Eficiência Energética, que tem atuado nos últimos anos para 
a disseminação da Ence, colaboram para a implementação da IN n° 02/2014/
MPOG/SLTI. Segundo a IN, “os projetos de edificações públicas federais novas 
devem ser desenvolvidos ou contratados visando, obrigatoriamente, à obtenção 
da Ence Geral de Projeto classe ‘A’”.
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Com esse dispositivo legal, as novas edificações da Administração Pública 
Federal e Autárquica e aquelas que vierem a sofrer retrofit devem propor pro-
jetos para que os edifícios alcancem o melhor desempenho energético possível, 
respeitando as características da edificação.

Adicionalmente, a IN 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 forneci-
dos estejam classificados com classe de eficiência “A” na Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia (Ence) vigente no período da aquisição”. Desta forma, 
utiliza-se o poder de compra governamental para complementar a política 
orientada pela Lei n° 10.295/2001.

Em 12 de fevereiro de 2015, em complemento à IN n° 02/2014, o Governo Federal 
publicou a Portaria nº 23, que estabelece boas práticas de gestão e uso de ener-
gia elétrica e de águas nos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
direta, autárquica e fundacional e dispõe sobre o monitoramento de consumo 
desses bens e serviços.

A implantação da Lei demanda importante esforço para a elaboração das 
Regulamentações Específicas e dos Programas de Metas, bem como de planos 
para a fiscalização e estudos de impacto para o acompanhamento sistemático 
de todo o processo. Nesse sentido, a etiquetagem das edificações da administra-
ção pública federal irá exigir do poder executivo um significativo esforço de arti-
culação e coordenação para tornar esta regulamentação uma realidade prática.

Em dezembro de 2015 foi criado o Comitê Técnico para Eficiência Energética 
(CTEE), no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), com o 
objetivo de propor estratégias para a promoção da eficiência energética, bem 
como sua inserção no conjunto de políticas e ações para o desenvolvimento sus-
tentável do país. Essa iniciativa traz novas perspectivas para o desenvolvimento 
da eficiência energética.

O CTEE será composto por representantes, titulares e suplentes, indicados 
pelos Titulares dos seguintes Órgãos: MME, que o coordenará; MCTI; MPOG; 
MMA; MDIC; Ministério da Fazenda; Ministério dos Transportes; Casa Civil da 
Presidência da República; e Fórum Nacional dos Secretários de Energia. Torna-
se, portanto, importante mecanismo de governança para a eficiência energética 
no Brasil.
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APÊNDICES

O Transporte Rápido por 
Ônibus – BRT oferece uma 
alternativa de viagem mais 
rápida a seus usuários.
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APÊNDICE A

METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO  
DOS RESULTADOS DO SELO PROCEL

Existem disponíveis na literatura diversas opções de metodologias para a ava-
liação de impactos de programas de eficiência energética, economia de energia 
em equipamentos e redução de demanda na ponta, sendo importante observar 
qual apresenta resultados mais consistentes, com menor incerteza e com meno-
res 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 carga11. A conveniência da uti-
lização 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 de promo-
ver o uso adequado de padrões de eficiência energética, em especial nos países 
em desenvolvimento12.

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 rela-
ções entre as variáveis técnicas e o mercado;

Os dados que serão associados a esse modelo.

11. 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

12. CLASP, Guidebook for Labels and Standards, disponível em http://www.clasponline.org/standard-label/tool-
kit/guidebook/index.php3
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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 energética13.

Em decorrência da estratégia de aprimorar as metodologias de avaliação utili-
zadas 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 levanta-
mento 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 ava-
liação 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 
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 6), 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.

13. GELLER, H., Relatório sobre Avaliação de Economia de Energia, Procel/Eletrobras, 2005.
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GRÁFICO 6 | 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 esti-
mar-se a economia de energia líquida (EE

líquida
) como:

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.
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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 degrada-
ção de eficiência energética.

Cabe destacar que o Procel se baseia também em critérios estabelecidos pelo 
Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance (PIMVP), espe-
cificamente 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 obser-
vado, tem-se, portanto, o Gráfico 7, no qual se obtêm as economias de energia 
total e líquida.

GRÁFICO 7 | EVOLUÇÃO DO CONSUMO ESPECÍFICO DOS 
EQUIPAMENTOS 

Consumo 
(MWh/ano)

t (anos)
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Mercado com 100% Selo Procel

Economia  ainda possível

Economia atribuída ao  
Selo Procel
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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 equipamen-
tos 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 insta-
lados no país são eficientes.

APÊNDICE B

PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS PELO INMETRO

A seguir, são listadas as portarias publicadas pelo Inmetro, no âmbito do PBE, 
em 2015:

Portaria Inmetro/MDIC número 143, de 13/03/2015 – Realizar ajustes no 
Regulamento Técnico da Qualidade para Lâmpadas LED com Dispositivo 
Integrado à Base, aprovado pela Portaria Inmetro nº 389/2014;

Portaria Inmetro/MDIC número 144, de 13/03/2015 - Aprovar os Requisitos 
de Avaliação da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo 
Integrado à Base;

Portaria Inmetro/MDIC número 159, de 19/03/2015 – Realizar ajustes 
nos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Equipamentos de 
Aquecimento Solar de Água, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 352/2012;

Portaria Inmetro/MDIC número 168, de 23/03/2015 - Aprovar os Requisitos 
de Avaliação da Conformidade para Aerogeradores;

Portaria Inmetro número 198, de 16/04/2015 – REVISÃO - Comissão Técnica 
de Equipamentos e Dispositivos Eletroeletrônicos;

Portaria Inmetro número 240 de 18/05/2015 – CONSULTA PÚBLICA 30 
dias - Aperfeiçoamento complementar dos Requisitos de Avaliação da 
Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica 
(Módulo, Controlador de Carga, Inversor e Bateria), aprovado pela Portaria 
Inmetro n° 357/2014;

Portaria Inmetro número 246 de 25/05/2015 – COMPLEMENTAR - Autorizar, 
provisoriamente, todos os OCPs a conduzir processos de certificação para 
Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base, aprovado pela 
Portaria Inmetro nº 144/2015;
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Portaria Inmetro número 271 de 02/06/2015 – COMPLEMENTAR - 
Reconhecer, provisoriamente, para fins de cumprimento das disposições 
aprovadas pela Portaria Inmetro n.º 4/2011, os resultados de ensaios em 
sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, conduzidos pelos 
laboratórios listados;

Portaria Inmetro número 285 de 19/06/2015 – CONSULTA PÚBLICA 30 
dias - Aperfeiçoamento complementar dos Requisitos de Avaliação da 
Conformidade para Veículos Leves de Passageiros e Comerciais Leves, apro-
vados pela Portaria Inmetro n° 377/2011;

Portaria Inmetro número 317 de 01/07/2015 – CONSULTA PÚBLICA 30 dias 
- Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias com Lâmpadas 
de Descarga e Lâmpadas LED para Iluminação Pública Viária;

Portaria Inmetro número 318 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a A2br Certificadora Ltda. para atuar como OCP no escopo 
de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 319 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas para atuar 
como OCP no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle 
Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 320 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a BRTÜV Avaliações de Qualidade S.A. para atuar como OCP 
no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 321 de 02/07/2015 - DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a BVQI do Brasil Sociedade Certificadora Ltda. para 
atuar como OCP no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle 
Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 322 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a IBC – Instituto Brasileiro de Certificação para atuar como 
OCP no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 323 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a Intertek do Brasil Inspeções Ltda. para atuar como OCP 
no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 324 de 02/07/2015 - DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a NCC Certificações do Brasil Ltda. para atuar como OCP 
no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 325 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a TÜV SÜD SFDK Laboratórios de Análise de Produtos 
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Ltda. para atuar como OCP no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de 
Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 326 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a SGS ICS Certificadora Ltda. para atuar como OCP no 
escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 327 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a TÜV Rheiland do Brasil Ltda. para atuar como OCP no 
escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 328 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a UL do Brasil Certificações para atuar como OCP no 
escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 329 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a Dekra Certification B.V. para atuar como OCP no escopo 
de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 330 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, o Instituto de Certificação para Excelência na 
Conformidade – ICEPEX para atuar como OCP no escopo de Lâmpadas LED 
com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 331 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, o Instituto de Certificações Brasileiro S/A – ICBr 
Certificações para atuar como OCP no escopo de Lâmpadas LED com 
Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 332 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a Associação IEx Certificações para atuar como OCP no 
escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 333 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, o BRICS Certificações de Sistemas de Gestão e Produtos 
para atuar como OCP no escopo de Lâmpadas LED com Dispositivo de 
Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 334 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a Master Certificações – Associação de Avaliação da 
Conformidade para atuar como OCP no escopo de Lâmpadas LED com 
Dispositivo de Controle Integrado à Base;
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Portaria Inmetro número 335 de 02/07/2015 – DESIGNAÇÃO - Autorizar, 
provisoriamente, a ACTA Certificações Ltda. para atuar como OCP no escopo 
de Lâmpadas LED com Dispositivo de Controle Integrado à Base;

Portaria Inmetro número 365 de 22/07/2015 – COMPLEMENTAR - Adequação 
e esclarecimento para o Programa de Avaliação da Conformidade para 
Pneus Novos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 544/2012, estabelecidos 
no anexo desta Portaria;

Portaria Inmetro número 407 de 21/08/2015 – COMPLEMENTAR – Realizar 
ajustes e esclarecimentos aos Requisitos de Avaliação da Conformidade 
para Bens de Informática, insertos na Portaria Inmetro nº 170/2012;

Portaria Inmetro nº 553, de 29/10/2015 - Aprovar o Regulamento Técnico 
da Qualidade para Centrífugas de Roupas;

Portaria Inmetro nº 577, de 18/11/2015 - Aprovar o Regulamento Técnico 
da Qualidade para Refrigeradores e Assemelhados;

Portaria Inmetro nº 593, de 27/11/2015 - Disponibilizar, no sítio www.
inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria Definitiva e a do aperfei-
çoamento dos Requisitos de Avaliação da Conformidade para Pneus Novos;

Portaria Inmetro 599, de 17/12/2015 - Disponibilizar, no sítio www.inmetro.
gov.br, a proposta de ajuste do texto da Portaria dos Requisitos de Avaliação 
da Conformidade para Lâmpadas LED com Dispositivo integrado à base.
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Lista de Siglas

Abesco Associação Brasileira de Empresas de Serviços de 
Conservação de Energia

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Aneel Agência Nacional de Energia Elétrica

ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis 

Assemae Associação Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento

BEET Buildings Energy Efficiency Taskgroup

Ceamazon Centro de Excelência em Eficiência Energética da 
Amazônia

CBCS Centro Brasileiro de Construção Sustentável

CGIEE Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência Energética

CGTEE Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica

Clasp Collaborative Labeling and Appliance Standards Program

CME Custo Marginal de Expansão

CNPE Conselho Nacional de Política Energética

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

Copant Comissão Pan-americana de Normas Técnicas

CRT Cathode ray tube (tubo de raios catódicos)

CTEE Comitê Técnico para Eficiência Energética

DOE U.S. Department of Energy

DSM Demand Side Management

Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras S. A.

Eletrobras Cepel Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

Eletrobras CGTEE Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica
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Ence Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

EPE Empresa de Pesquisa Energética

EPP Eficiência Energética nos Prédios Públicos

ETA Estação de Tratamento de Água

Excen Centro de Excelência em Eficiência Energética

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

Fieb Federação das Indústrias do Estado da Bahia

Fiesc Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina

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

GEM Gestão Energética Municipal

IAAC Cooperação Interamericana de Acreditação

IEA International Energy Agency (Agência Internacional de 
Energia)

IIEC International Institute for Energy Conservation

IN Instrução Normativa

Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

InovEE Centro de Inovação em Eficiência Energética

IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPEEC International Partnership for Energy Efficiency Cooperation

ISO International Organization for Standardization

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

MC Ministério da Cultura

MCTI Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MDIC Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior 

MMA Ministério do Meio Ambiente
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MME Ministério de Minas e Energia

MPEs Micro e pequenas empresas

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Nicatec Núcleo Integrado de Capacitação Técnica

OCP Organismo de Certificação de Produtos

OIA Organismos de Inspeção Acreditados

P&D+I Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e Inovação

PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem

PBE Edifica Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações

PEE Programa de Eficiência Energética

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

Procobre Instituto Brasileiro do Cobre

PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Instituto de 
Metrologia da Alemanha)

R3e Rede de Eficiência Energética em Edificações

RBMLQ Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade

RCE Rede Cidades Eficientes em Energia Elétrica

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

SEAD Super-efficient Equipment and Appliance Deployment 
(Desenvolvimento de Aparelhos e Equipamentos 
Supereficientes)

Sebrae Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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SIM Sistema Interamericano de Metrologia

Sindcon Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de 
Serviços Públicos de Água e Esgoto

SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

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

UFPel Universidade Federal de Pelotas

Unesp Universidade Estadual Paulista

Unifei Universidade Federal de Itajubá

UTE Usina Termelétrica
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Este relatório é fruto do comprometimento 
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dado apoio à avaliação das ações do programa, 

participando de fóruns e realizando análise crítica 
das metodologias e dados, proporcionando a 

concretização deste documento.
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ALEX GOMES DE OLIVEIRA

ALEXANDRE HASTENREITER ASSUMPÇÃO

ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA (ESTAGIÁRIO)

ANA CAROLINA FALCÃO SEVERO (ESTAGIÁRIA)

ANA CAROLINE SANTOS (ESTAGIÁRIA)

ANA LUCIA DOS PRAZERES COSTA

ANA PAULA BEZERRA SALES DA SILVA

BRAULIO ROMANO MOTTA

BRUNA FABBIO CHILETTO (ESTAGIÁRIA)

BRUNO DOS SANTOS FERREIRA (ESTAGIÁRIO)

CAMILA CAPOBIANGO MARTINS

CAMILA DA SILVA OLIVEIRA (ESTAGIÁRIA)

CAMILA MENEGUCI MENDES (ESTAGIÁRIA)

CAMILA MENENGUCI MENDES (ESTAGIÁRIA)

CARLA DA ROCHA PENGO (ESTAGIÁRIA)

CARLOS APARECIDO FERREIRA

CARLOS HENRIQUE MOYA

CAROLINA SOUZA DA SILVA (ESTAGIÁRIA)

CLAREANA RANGEL OLIVEIRA (ESTAGIÁRIA)

DANIEL DELGADO BOUTS

DAVI VEIGA MIRANDA

DEBORA BANDEIRA RIBEIRO (ESTAGIÁRIA)

DENISE DOS SANTOS ROQUE (ESTAGIÁRIA)

DENISE PEREIRA BARROS

EDISON ALVES PORTELA JUNIOR

ELDON ALVES DA COSTA

ELIANA ANTUNES SAMPAIO (ESTAGIÁRIA)

ELISETE ALVARENGA DA CUNHA

ELIZABETH DE MORAES

ELIZABETH NASCIMENTO DE LIMA

EMANUELLE SABINO CORTES PIMENTA
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EMERSON SALVADOR

ESTEFÂNIA NEIVA DE MELLO

FABIO DA SILVA ALVES

FELLIPE GALLEAZZI DA SILVA (ESTAGIÁRIO)

FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA

FERNANDO PINTO DIAS PERRONE

FRANCINE OLIVEIRA DA CUNHA (ESTAGIÁRIA)

FRANCYELY SOARES LINS (ESTAGIÁRIA)

GABRIEL RABHA (ESTAGIÁRIO)

GEORGE ALVES SOARES

GEORGE CAMARGO DOS SANTOS

ISABELLA TORRES PINTO (ESTAGIÁRIA)

JAILSON JOSÉ MEDEIROS ALVES

JOÃO ABEL AUGUSTO EMANUEL MORAES (ESTAGIÁRIO)

JOÃO QUEIROZ KRAUSE

JOSÉ DA COSTA CARVALHO NETO

JOSE LUIZ GRUNEWALD MIGLIEVICH LEDUC

JOSÉ MAURICIO GAZOLA

JÚLIA FERNANDES ARAÚJO (ESTAGIÁRIA)

KARINE DE OLIVEIRA FERRAZ (ESTAGIÁRIA)

KARLA KWIATKOWSKI LEPETITGALAND

KELLI CRISTINE VIDAL MONDAINI

LEONARDO FARIA CAMPOS DE AZEVEDO (ESTAGIÁRIO)

LUCAS MORTIMER MACEDO

LUCIANA DIAS LAGO MACHADO

LUCIANA LOPES BATISTA VINAGRE

LUCIANO DE BARROS GIOVANELI

LUCIENNE MORGADO DA COSTA GADELHA

LUIS MARCELO DOS SANTOS FERNANDES (ESTAGIÁRIO)
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LUIZ EDUARDO MENANDRO DE VASCONCELLOS

MARCEL DA COSTA SIQUEIRA

MARCELLA FUCHS SALOMÃO

MARCELO JOSÉ DOS SANTOS

MARCIO VARGAS LOMELINO

MARCO AURÉLIO RIBEIRO GONÇALVES MOREIRA

MARCOS ALBERTO DA SILVA XAVIER (ESTAGIÁRIO)

MARCOS ALEXANDRE COUTO LIMBERGER

MARCUS PAES BARRETO

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA DIAS (ESTAGIÁRIA)

MIRIAN TONN COELHO

MOISES ANTONIO DOS SANTOS

MOISES PERCU MARTINS

PAULO VITOR MARQUES COELHO

RAFAEL MEIRELLES DAVID

RAPHAEL JULIANELLI VARIZO (ESTAGIÁRIO)

RAQUEL SILVA DOS SANTOS

RENATA LEITE FALCÃO

ROBERTO RICARDO DE ARAÚJO GÓES

RODRIGO FERNANDES MORIMOTO

RUDNEY ESPIRITO SANTO

SAMUEL MOREIRA DUARTE SANTOS

SIMONE RIBEIRO MATOS

SONIA IGNACIO PEDROSA

TANIA REGINA FERNANDES MAIA

THIAGO LUZARDO INACIO (ESTAGIÁRIO)

THIAGO VOGT CAMPOS

VICTOR ZIDAN DA FONSECA

WILLIAM MENDES DE FARIAS
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