• Inauguração oficial do
Laboratório de Eficiência
Energética em Hidráulica
e Saneamento - Lenhs da
UFMS e da UFRGS;
• Apoio técnico
elaboração do PNEf.

à
Vista superior do Lenhs da UFRGS

Procel Selo
Instituído em 1993 pelo Governo Federal, o Selo Procel de
Economia de Energia tem como finalidade ser uma ferramenta
simples e eficaz, que permite ao consumidor tomar conhecimento
dos equipamentos e eletrodomésticos mais eficientes à
disposição no mercado, além de induzir o desenvolvimento e
aprimoramento tecnológico de tais produtos. A gestão do
subprograma é realizada em parceria com o Inmetro, no âmbito
do PBE.
Nesse sentido, a Eletrobras/
Procel atua na capacitação
de laboratórios independentes, auxilia no estabelecimento de índices de
consumo de energia elétrica relativos à Lei de
Eficiência Energética (10.
295/2001) , bem como fornece subsídios para elaboração de
normas técnicas para ensaios de eficiência energética.
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Aumento de
24% do número
de modelos de
equipamentos
com Selo Procel

Selo Procel de Economia de Energia

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Em 2010, o Selo Procel passou a contar com mais 4 categorias de
equipamentos:
- Condicionadores de ar do tipo split cassete;
- Reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes tubulares;
- Televisores LED - Modo de espera;
- Painéis fotovoltaicos de geração de energia.
Com isso, o número de categorias candidatas ao Selo Procel foi
estendido a 31, conforme pode ser verificado na Tabela 4,
totalizando a participação de 206 fabricantes e 3.778 modelos
diferentes, resultado 24% superior em relação a 2009.
Destaca-se que, em dezembro, foi realizada a solenidade de
outorga do Selo Procel e do Selo Conpet, que contemplou um
total de 255 fabricantes de equipamentos energicamente
eficientes, os quais cumpriram os critérios mínimos exigidos
para concessão.
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Tabela 4 - Categorias de equipamentos contemplados com o Selo Procel

CATEGORIA DE EQUIPAMENTO

INÍCIO DA
CONCESSÃO

1

Coletor Solar Plano - Aplicação Banho

2000

2

Coletor Solar Plano - Aplicação Piscina

2000

3

Condicionador de Ar - Janela

1996

4

Condicionador de Ar - Split Cassete

2010

5

Condicionador de Ar - Split Hi-Wall

2004

6

Condicionador de Ar - Split Piso-Teto

2009

7

Freezer Horizontal

1998

8

Freezer Vertical

1995

9

Freezer Vertical Frost-Free

2003

10

Lâmpada a Vapor de Sódio

2008

11

Lâmpada Fluorescente Circular

2001

12

Lâmpada Fluorescente Compacta

2001

13

Máquina de Lavar Roupa - Automática

2006

14

Máquina de Lavar Roupa - Lava e Seca

2009

15

Máquina de Lavar Roupa - Semi Automática

2006

16

Painéis Fotovoltaicos de Geração de Energia

2010

17

Motor de Indução Trifásico

1997

18

Reator Eletromagnético para Lâmpada a Vapor de Sódio

2002

19

Reator Eletrônico para Lâmpada Fluorescente Tubular

2010

20

Refrigerador Combinado

1995

21

Refrigerador Combinado Frost-Free

1998

22

Refrigerador de 1 Porta

1995

23

Refrigerador de 1 Porta Compacto

2002

24

Refrigerador de 1 Porta Frost-Free

2008

25

Reservatório Térmico - Alta Pressão

2005

26

Reservatório Térmico

2002

27

Televisor CRT - Modo de Espera

2007

28

Televisor LCD - Modo de Espera

2009

29

Televisor LED - Modo de Espera

2010

30

Televisor Plasma - Modo de Espera

2009

31

Ventilador de Teto

2008
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Mais de 50
milhões de
equipamentos
com Selo Procel
vendidos
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Com a utilização de equipamentos mais eficientes, o Selo Procel
ajudou a economizar 6,13 bilhões de kWh no ano, representando
2.418 MW de demanda retirada do horário de ponta. Ressalta-se,
ainda, que mais de 50 milhões de equipamentos com Selo Procel
foram vendidos em 2010.

Economia de
6,13 bilhões
de kWh

Como exemplo, cita-se o caso da geladeira com Selo Procel, que
proporciona uma economia de energia de aproximadamente
15% quando comparada a outra não eficiente. No caso de
substituição de uma geladeira usada por outra nova com Selo
Procel, essa diferença pode chegar à metade do consumo de
energia elétrica da geladeira antiga, proporcionando economia
para o consumidor e permitindo que se aplique esse ganho, por
exemplo, em saúde, lazer e educação.
Esses resultados tendem a aumentar a cada ano, visto que a
Eletrobras/Procel vem desenvolvendo estudos para incorporação
de novos equipamentos no processo de avaliação da eficiência
energética. Em 2010, foram concluídos os trabalhos para a
concessão do Selo Procel a fornos de micro-ondas e ventiladores
de mesa, que em breve também serão contemplados no
subprograma.
Diante da importância de se aprimorar as metodologias de
avaliação dos resultados energéticos do Selo Procel, a Eletrobras/
Procel mantém parcerias com diversas universidades brasileiras,
que desenvolvem projetos e estudos específicos. Em 2010, foi
iniciada a revisão da metodologia referente aos ventiladores de
teto, a qual foi incorporada à avaliação de resultados do ano em
questão. Além disso, a Eletrobras conta com a colaboração dos
fabricantes e de suas associações, que participam ativamente
das discussões sobre eficiência energética.
No que diz respeito à rede de laboratórios de ensaios para
concessão do Selo Procel, é realizado um acompanhamento
sistemático dos ensaios por meio de uma ferramenta
computacional específica. Essa rede é formada por mais de 20
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laboratórios em centros de pesquisa e universidades,
envolvendo mais de 150 profissionais, onde a Eletrobras
investiu aproximadamente R$ 16 milhões. Em 2010, foram
realizados cerca de 4.900 ensaios de eficiência energética em
equipamentos.

Laboratório da PUCRS

Laboratório da
PUC-MG

Laboratório do
Eletrobras Cepel

Laboratório da
UFF

Eficiência Energética
na Oferta
Desde 1996, a Eletrobras/Procel tem atuado no desenvolvimento
de ações de eficiência energética na oferta de energia elétrica,
iniciando suas atividades em projetos voltados ao aumento da
eficiência energética de unidades geradoras de usinas
hidráulicas. Atualmente, as ações estão mais direcionadas ao
aprimoramento dos sistemas alternativos de produção de
energia.
Entre esses sistemas, tem sido dada grande atenção à energia
solar para aquecimento de água. Em 2000, iniciou-se a concessão
do Selo Procel para os coletores solares e os reservatórios
térmicos. O estímulo ao aproveitamento de sistemas de
aquecimento solar gera benefícios para o sistema elétrico, com a
retirada de carga do horário de ponta, além de benefícios
econômicos para os usuários.
Mais tarde, em 2005, foi inaugurado o primeiro simulador solar
da América Latina, no laboratório da PUC-MG. Essa ação fez
parte de um projeto coordenado pela Eletrobras/Procel, visando
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