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Apresentação

O propósito do Crea-PR é resguardar o interesse público e a ética no exercício das profissões das 
Engenharias, da Agronomia, das Geociências, das Tecnológicas e Técnicas, buscando sua valorização 
através da excelência na regulamentação, organização e controle destas profissões.

Mas o Crea-PR vai muito além desta premissa. Por isso, procura contribuir, orientar e auxiliar a sociedade 
em geral em temas importantes e relevantes que tenham relação com as profissões regulamentadas pelo 
Conselho.

As publicações temáticas, resultado do trabalho da Agenda Parlamentar do Crea-PR, são apresentadas 
em forma de Cadernos Técnicos e realizadas por profissionais ligados a Entidades de Classe e Instituições 
de Ensino de todo o estado. Os materiais oferecem um olhar técnico, que pode ser utilizado como material 
de apoio a órgãos da administração pública com o objetivo final de melhorar a qualidade de vida da 
população.

Aproveitamos a oportunidade para colocar o Crea-PR à disposição dos gestores públicos no auxílio 
e assessoramento técnico necessário para a implantação das soluções apresentadas neste Caderno 
Técnico.

Boa leitura!

Eng. Civ. Joel Krüger
Presidente do Crea-PR
Gestão 2015/2017
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1. Introdução
A Eficiência Energética no CREA-PR

O CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pa-
raná, sempre preocupado em dar o respaldo à sociedade naquilo que 
concerne suas atividades-fim, desde 2011 possui o Gru-
po de Trabalho – GT Eficiência Energética, criado pela 
Câmara Especializada de Engenharia Elétrica – CEEE, e 
vem desenvolvendo seus trabalhos, junto aos Con-
selheiros, no intuito de tornar viável a discus-
são do tema e dar subsídios à sociedade 
usuária dos serviços de engenharia em ge-
ral. 

A constante busca pela presença e 
pela efetiva participação de profissionais, 
com atribuições condizentes, no plane-
jamento, execução e manutenção de obras 
e serviços é um dos comprometimentos deste 
grupo, principalmente frente às questões cada 
vez mais em pauta com relação aos sistemas de 
eficiência energética, que são em sua maioria 
temas multidisciplinares, com impactos inter-
-relacionados.

Especificamente no tema Eficiência 
Energética, o CREA-PR, dentre os Conselhos Re-
gionais do sistema CONFEA é pioneiro na Fisca-
lização dessas atividades. “Motivo de orgulho por, m a i s 
uma vez, resguardar o interesse público e a ética no 
exercício das profissões ligadas ao Sistema, buscando sua valo-
rização, através da excelência na regulamentação, organização e controle destas profissões.”

O GT era composto inicialmente de 4 membros, e foi criado por meio de deliberação da CEEE, que reunida em Sessão Ordi-
nária n. 893 realizada em 12.04.2011, decidiu por unanimidade aprovar a Instituição do GT Eficiência Energética, para vigorar pelo 
ano de 2011 com as seguintes metas:

 Ô Analisar o mercado de eficiência energética e as relações entre seus diversos agentes.
 Ô Obter informações para subsidiar processos e procedimentos de fiscalização.
 Ô Identificar oportunidades estratégicas no âmbito do Estado do Paraná nos níveis estatal, empresarial, profissional e educacional.
 Ô Participar em eventos relacionados à área de Eficiência Energética.
 Ô Iniciar os trabalhos de edição de um Manual de Eficiência Energética.
 Ô Subsidiar a CEEE nas decisões relativas à área de Eficiência Energética.
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Haja vista os bons resultados do GT Eficiência Energética, a renovação em 2012 foi dada com a Deliberação 10/2012 pela 
CEEE, que renovou o grupo de trabalho e aumentou de quatro para dez o número de participantes, bem como as atividades e 
metas para o ano, que foram sendo cumpridas de acordo com os cronogramas apresentados nos planos do GT. As metas para 
o ano de 2012 são apresentadas as seguir:

 Ô Analisar o mercado de Eficiência Energética e as relações entre seus diversos agentes.
 Ô Obter informações para subsidiar processos e procedimentos de fiscalização.
 Ô Realizar treinamento com os Agentes de Fiscalização, tendo em vista a reformulação do Departamento de Fiscali-

zação do CREA-PR, diante da formação dos Núcleos Especializados de Fiscalização, com a participação, ou não, de 
profissionais sem representatividade no Conselho, mas que possuam notória experiência acerca do tema.

 Ô Definir potencialidades diante das capacitações a serem realizadas.
 Ô Identificar oportunidades estratégicas, no âmbito do Estado do Paraná, nos níveis estatal, empresarial, profissional 

e educacional.
 Ô Participar em eventos relacionados à Eficiência Energética.
 Ô Envolver outras Câmaras Especializadas do CREA-PR, além da de Engenharia Elétrica, nos assuntos relativos à Efici-

ência Energética, no âmbito das respectivas áreas de atuação.
 Ô Subsidiar as Câmaras Especializadas nas decisões relativas à área de Eficiência Energética.
 Ô Publicar Caderno Técnico de Eficiência Energética, diante das discussões e definições realizadas pelo GT e da contra-

tação de um especialista para redigi-lo.
 Ô Efetivar a realização de um evento sobre Eficiência Energética.

O Que é Eficiência Energética de Forma Geral?
De maneira geral a eficiência energética mede a qualidade no uso da energia para os 

fins a que ela serve à sociedade. Qualquer atividade atualmente exercida pela sociedade mo-
derna só é possível através do uso de uma ou mais formas de energia, provenientes das 
diversas fontes disponíveis para produção deste bem imprescindível.

Das inúmeras formas de energia disponíveis e apresentadas nos Balanços Ener-
gético Nacional e Estaduais interessam em particular aquelas processadas pelas grandes 
companhias transformadoras e colocadas à disposição da sociedade consumidora, tais como a 
eletricidade proveniente das diversas fontes como hidráulica, eólica e solar, além dos combus-
tíveis fósseis como gasolina, álcool, diesel, etc. O carvão, Biomassa, Biogás, entre outros 
energéticos menos intensos, também utilizados na produção de energia.

O consumo de energia por parte da população se dá em diversos níveis de in-
tensidade, de acordo com questões que levam em conta aspectos geográficos (clima, 
localização), socioeconômicos (Demográficos, PIB per capita, PIB Setorial) e os indicado-
res ditos tecnológicos, que são (rendimentos de equipamentos, taxa de penetração de 
novas tecnologias, intensidade energética de sistemas de energia). 

As pessoas então escolhem um conjunto de bens e serviços para satisfazer as suas 
necessidades, e que estejam de acordo com suas condições, que vão desde alimentos a 
itens de conforto, passando por mobilidade e questões culturais.

Visão geral da produção, transmissão, 
distribuição e consumo de energia
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A energia de forma geral é utilizada em aparelhos domésticos simples (lâmpadas, televisores, pequenos mo-
tores elétricos) ou em sistemas compostos de outros mais complexos, que reúnem diversos equipamentos como 
(geladeiras, freezers, automóveis).

Os equipamentos e sistemas mencionados durante sua operação transformam formas de energia, sendo que 
parte desta energia é inevitavelmente perdida, devido justamente às condições do ambiente e às características 
dos materiais utilizados durante esse processo. 

Por exemplo, no caso da lâmpada, que transforma eletricida-
de em luz e calor, e tem o objetivo de iluminar. Uma medida da 
sua eficiência é obtida melhorando a tecnologia dos materiais das 
lâmpadas e melhorando o uso de forma racional, pelo melhor apro-
veitamento da luz natural. 

Da mesma forma faz-se analogia com um veículo, que tem 
sua eficiência avaliada em função do quanto ele se desloca e o 
quanto de combustível consome neste deslocamento, dividindo os 
quilômetros percorridos pelos litros de combustível consumi-
dos se obtém a eficiência do veículo. Pode-se a partir daí 
avaliar inclusive uma substituição de combustível e medidas 
que melhorem o desempenho do sistema energético em 
avaliação, neste caso o próprio veículo.

Desta maneira a conservação de energia deve ser entendida 
como a utilização de uma forma menor de energia, para obtenção de 
um mesmo produto ou serviço através da eliminação de desperdício. 
Neste aspecto o uso de equipamentos eficientes e o aprimoramento 
de processos produtivos, bem como a consciência no uso destes sis-
temas, surgem como cerne da concepção sustentável do modelo de 
Eficiência Energética.
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Aspectos Gerais da Legislação Pertinente Sobre o Tema
A Eficiência Energética - EE foi considera-

da, já no âmbito do Plano Nacional de Energia 
de Longo Prazo - PNE 2030, sendo introduzi-
da como um ganho de energia através dos 
progressos de eficiência autônomos, e con-
siderado nas projeções de demanda de lon-
go prazo, de acordo com as metodologias 
adotadas pela EPE na elaboração e revisão 
Bianual do PNE 2030.

No arcabouço jurídico do tema, e bus-
cando uma proposta de atuação integrada e 
coordenada das várias instituições, resgatam-
-se alguns aspectos importantes das legislações 
pertinentes, visando colocar os aspectos jurídicos 
que tangem a temática da Eficiência Energética. 
De acordo com o PNEf são os seguintes:

 Ô A Lei n. 9.478, de 06.08.1997, no seu artigo 1°, inciso IV, estabelece que um dos princípios e objetivos da Política 
Energética Nacional é “proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia”;

 Ô O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), no exercício de suas atribuições, entre elas aquela estabelecida 
no artigo 2°, inciso I, da citada Lei, “promover o aproveitamento racional dos recursos energéticos do País, em con-
formidade com os princípios enumerados no capítulo anterior com o disposto na legislação aplicável”, contará com 
apoio técnico dos órgãos reguladores do setor energético, conforme parágrafo 1°, do mesmo artigo;

 Ô Cabe à Agência Nacional de Petróleo (ANP), segundo o artigo 8º da mesma Lei, “promover a regulação, a contra-
tação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria de petróleo e gás natural” e, conforme o 
inciso IX, fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural 
e de preservação do meio ambiente;

 Ô A Lei n. 9.427, de 26.12.1996, no seu artigo 3°, estabelece que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) possui 
como incumbência, entre outras, aquela prescrita na Lei n. 8.987, de 13.02.1995, no seu artigo 29, inciso X, “estimu-
lar o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação”;

 Ô O Anexo I, do Decreto n. 2.335, de 06.10.1997, no seu artigo 4º, incisos IX, XX e XXIII, apresenta como competências 
da ANEEL, respectivamente, “incentivar o combate ao desperdício de energia no que diz respeito a todas as formas 
de produção, transmissão, distribuição, comercialização e uso da energia elétrica”, “articular-se com outros órgãos 
reguladores do setor energético e da administração federal sobre matérias de interesse comum” e “estimular e par-
ticipar das atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico necessário ao setor de energia elétrica”.
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 Ô Em 17.10.2001, a Lei n. 10.295, determinou que o Poder Executivo estabelecesse os níveis máximos de consumo ou 
mínimos de Eficiência Energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia comercializados no País. Passo 
seguinte à publicação da lei foi a criação e publicação do Decreto n. 4.059, que regulamenta a Lei e que estabelece 
os pontos a serem abordados na regulamentação específica de cada produto (normas técnicas de referência, meca-
nismo de avaliação da conformidade, níveis a serem atingidos, fiscalização etc.). Ficando estabelecido ainda que o 
Inmetro seja o órgão responsável pelos Programas de Fiscalização e Avaliação da Conformidade.  

Através do Decreto n. 4.059, foi criado o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética – CGIEE, com a 
função, entre outras, de elaborar regulamentação específica para cada tipo de aparelho e máquina consumidora de energia. O 
Comitê Gestor é formado por representantes dos seguintes órgãos:

 Ô Ministério de Minas e Energia, que o preside;
 Ô Ministério da Ciência e Tecnologia;
 Ô Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
 Ô Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL;
 Ô Agência Nacional do Petróleo – ANP;
 Ô Um representante de universidade brasileira, especialista em matéria de energia; 
 Ô Um cidadão brasileiro, especialista em matéria de energia. 

Para o setor elétrico nacional foram considerados até 2030, 5% de redução devido ao progresso autônomo, que por si só serão 
implementados até 2030. Além destes 5% de redução da demanda, outros 5% foram impostos por meta adicional, sendo então induzida 
a eficiência energética por força maior, e o 
que deve, e foi detalhada no Plano Nacio-
nal de Eficiência Energética – PNEf.

Neste aspecto o PNEf visa iden-
tificar os instrumentos possíveis para 
ação e captação dos recursos nacionais 
e internacionais, além de promover o 
aperfeiçoamento do marco legal e re-
gulatório sobre a eficiência energética 
em geral, de forma a possibilitar um 
mercado sustentável e definitivo, bem 
como mobilizar a sociedade brasileira 
no combate ao desperdício de energia e 
preservação dos recursos naturais.

Nesta linha abaixo são apresen-
tados os dados de potencial de investi-
mentos no setor energético, de acordo 
com a EPE, previsto para longo prazo no 
Brasil, por tipo de fonte energética con-
siderado no plano nacional. O importante é notar que todas as áreas produtoras de energia podem ser consideradas com po-
tencial de redução através da eficiência energética, de acordo com as formas preconizadas no PNEf e expostas neste caderno.

Petróleo e derivados
49%

Gás natural
12%

Cana-de-açúcar
4%

Eletricidade
35%

2005 - 2030: US$ 804 bilhões

Fonte: EPE
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Potencial de Conservação da Eficiência Energética
Conforme exposto no PNE 2030, de acordo com as análises do progresso autônomo e do progresso induzido, tem-se que a 

viabilidade autônoma do mercado de Eficiência Energética surge associada a uma parcela de alto potencial econômico, no qual os 
consumidores ou potenciais investidores em Eficiência Energética têm a percepção de riscos menores para investir em projetos de 
redução de consumo de energia. 

A partir da visão autônoma, uma vez que se faça opção por estes projetos, os benefícios econômicos surgem como con-
sequências naturais e impulsionadoras do mercado, e então surgem as adaptações naturais da penetração de novos produtos 
e serviços em mercados não explorados. 

Outra percepção diz respeito ao Progresso Induzido, no qual os agentes de fomento devem tomar partido das situações 
para criar condições mais favoráveis ao desenvolvimento de mercados de menor competitividade, ou de pouca expressão ainda 
com relação aos outros mecanismos de consumo existentes. 

Neste caso está a eficiência energética aplicada aos pequenos e médios consumidores, que ainda é tida em muitos casos 
como economicamente inviável, tendo em vista questões que vão do desconhecimento técnico, à inviabilidade de investimen-
tos expressivos, passando pela longa maturação e baixas taxas de retorno.

De acordo com os dados de projeção coletados no PNE 2030, e a meta de redução proposta pelo PNEf, o total de redução 
de energia em 2030 por meio das medidas de Eficiência Energética seria o equivalente a cinco vezes o consumo atual do Estado 
do Paraná, algo em torno de 106.000 MWh/ano.

Ações que tratam do progresso induzido também devem viabilizar o Potencial Técnico das medidas de implementação 
da Eficiência Energética, uma vez que existem fronteiras técnicas e tecnológicas a serem melhor exploradas nestes aspectos, 
bem como experimentações e pesquisas diversas que podem ser induzidas e induzir novas concepções nos mais diversos seg-
mentos, dando suporte ao tema. 

É importante ressaltar o potencial existente do Paraná, que representa em torno de 16% capacidade total de eletricida-
de produzida no País, considerando Itaipu, e o potencial de produção de energia por derivados de petróleo, por exemplo, que 
representa em torno de 12% da capacidade nacional por meio da Refinaria Repar.

A inter-relação entre o potencial técnico, econômica e de mercado, respeitando as características regionais e mercadológi-
cas, devem ser exploradas, em busca das tecnologias mais eficientes disponíveis, e que levem em conta o dinamismo de cada setor 
econômico, criando assim relações entre os processos autônomos e induzidos.
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A seguir um recorte do total de energia produzida por cada tipo de fonte utilizada no Paraná para produção de eletricidade.

Usinas em Operação
Empreendimentos Outorgados entre 1998 e 2004

Tipo Quantidade  Potência (MW) %

CGH 32  20,23 0,11% Tipo Quantidade  Potência (MW) %

EOL 2  2,50 0,01% CGH 4  3,56 0,29%

PCH 30  210,70 1,19% PCH 22  335,00 26,94%

UHE 20  16.415,82 92,35% UHE 5  842,44 67,75%

UTE 64  1.127,37 6,34% UTE 2  62,50 5,03%

Total 148  17.776,62 100,00% Total 31  1.243,50 100,00%

Usinas em Construção Termelétricas com Co-Geração

Tipo Quantidade  Potência (MW) % Tipo Quantidade Potência (MW) %

PCH 2  28,00 7,00% Outorga 7 45,34 1,7%

UHE 1  361,00 90,20% Construção 2 13,16 0,5%

UTE 1  11,20 2,80% Operação 73 2.554,00 97,8%

Total 4  400,20 100,00% Total 79 2.612,50 100%

  Fonte: ANEEL 2012

Outro aspecto importante abordado no planejamento de longo prazo trata dos indicadores que são importantes para 
avaliação da evolução da Eficiência Energética e da evolução dos aspectos relacionados à economia e à energia.

 Como exemplo principal destes dados relevantes, temos o indicador denominado intensidade energética, que apresen-
ta a relação entre o consumo de energia e o Produto Interno Bruto, medidos em Toneladas Equivalentes de Petróleo – tep, e 
Milhares de dólares (mil U$), respectivamente. Em geral a EPE apresenta os estudos macroeconômicos e sociais que permitem 
as análises de expansão de oferta em função da demanda, e em estudos separados são considerados os potenciais associados 
à conservação de energia, e introduzidos aos cálculos da EPE via modelos exógenos.

De acordo com as medidas de EE previstas no PNEf, as metas são estabelecidas tendo como base o proposto no PNE 2030 para o final 
do horizonte, e no caso da energia elétrica, foram previstos ao final do horizonte, a possibilidade de uma redução de 10% em relação à proje-
ção de demanda do cenário denominado moderado, considerando neste caso ações que compreendem o Progresso Tendencial e Induzido.

O objetivo do caderno é orientar quanto ao tema, proporcionando subsídios importantes com relação à conservação de 
energia e seus impactos econômicos, sociais, tecnológicos e ambientais. Além disso, contribuir para que os conceitos e ações 
da engenharia e do exercício profissional sejam fortemente correlacionadas às concepções da sustentabilidade, no que diz 
respeito ao uso consciente e de forma otimizada dos recursos energéticos.
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2. Comércio, Indústria e Sociedade
Entender o comportamento e as formas de consumo de energia pela sociedade, na indústria e no comércio, é de fun-

damental importância para que os consumidores saibam como podem melhorar seu consumo, e desta forma acabem cada vez 
mais interessados em aprimorar o rendimento energético de suas instalações elétricas. 

Como consequência destas melhorias, o cliente consumidor de energia poderá almejar reduções nas faturas de energia elétri-
ca, sem que para isso se comprometa a segurança e nem a qualidade do seu produto final, nem mesmo sua capacidade de produção. 

No ano de 2009 o consumo total de energia no Paraná foi da ordem de 16.780 tep – Toneladas Equivalentes de Petróleo, con-
siderando todos os energéticos apresentados no Balanço Energético do Paraná. 

Aspectos Gerais do Consumo Energético da Economia Paranaense
Com o uso eficiente de energia, o Brasil economiza divisas, garante sua autossuficiência e reduz os custos de produtos e serviços, 

além de elevar a produtividade e competitividade em diversos setores econômicos.
Todavia para garantia da eficiência energética é necessário que se acompanhe a evolução do consumo por setor da eco-

nomia, dando o subsídio necessário para que sejam tomadas medidas de redução no consumo de energéticos, tanto eletrici-
dade como outras fontes, que são utilizadas no mix industrial para atendimento de suas demandas energéticas para produção.

Uma das ferramentas de suma importância nesse processo é o balanço energético, que considera o total de energia 
consumido no país ou região, e apresenta a demanda por setor da economia, tendo como base os dados de cada energético 
em tep. Já a oferta de energia é calculada com base nas fontes energéticas disponíveis no mix da região considerada, e em seus 
históricos de disponibilidade, além de considerações sobre tendências de evolução de eficiência energética e aspectos socioe-
conômicos ligados ao consumo de energia. 

Outra ferramenta trata-se do indicador denominado intensidade energética, apresentado em kWh/U$, que representa a efici-
ência energética da economia de um País, um Estado, ou mesmo um setor econômico, através da avaliação do seu custo energético por 
capital produzido. Ele relaciona a quantidade de energia utilizada com o valor agregado pelo setor, medido em unidades monetárias.

A avaliação apurada deste indicador representa então um eixo importante da competitividade para todos os setores da 
economia. Isso se dá pelas transformações qualitativas na trajetória produtiva do país, através da incorporação de progresso 
técnico e de alterações na estrutura produtiva, ao que se pode chamar de enobrecimento da produção. 

No Brasil a EPE é responsável pela elaboração do Balanço Energético Nacional, o BEN, além dos Planos Nacionais de 
Energia e dos Planos Decenais. 

A EPE é uma empresa pública, instituída nos termos da Lei n. 10.847, de 15.03.2004, e do Decreto 
n. 5.184, de 16.08.2004. Sua finalidade é prestar serviços na área de estudos e pesquisas desti-
nados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás 
natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, 
dentre outras. A Lei n. 10.847, em seu artigo 4º, inciso II, estabelece entre as competências da EPE 
a de elaborar e publicar o Balanço Energético Nacional – BEN (MME, 2012).

No Paraná a Copel calcula e disponibiliza em seu site o balanço energético paranaense, feito com base nas premissas 
da EPE e do MME, e utilizando as mesmas metodologias de mensuração e cálculos. Todavia particularidades próprias de cada 
Estado são assumidas na elaboração, na medida em que seus principais produtores possuem características de produção e 
consumo diferentes em diversos termos, e o balanço busca representar a realidade do contexto regional.
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A tabela a seguir apresenta os dados retirados do Balanço Energético Paranaense (BEP) ano-base 2009, e que apresen-
tam os consumos energéticos por setor da economia paranaense. Há, todavia que se fazer um exercício macroeconômico para 
obtenção dos indicadores de intensidade energética, uma vez que os dados são apresentados apenas em valores absolutos de 
consumo energético, da forma preconizada pela EPE.

O que se pode notar é o crescimento constante no consumo, o que demanda crescimento no fornecimento, além das 
medidas de eficiência já citadas. 

EVOLUÇÃO DO CONSUMO FINAL POR SETOR DA ECONOMIA - unidade: toneladas equivalentes de petroleo (tep)
IDENTIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
CONSUMO FINAL 11.698 12.314 12.596 12.891 13.712 13.836 14.400 15.278 16.464 16.793
CONSUMO FINAL NÃO-ENERGÉTICO 595 575 651 542 588 652 748 770 649 714
 CONSUMO FINAL ENERGÉTICO 11.103 11.739 11.945 12.349 13.124 13.184 13.652 14.508 15.815 16.079
 SETOR ENERGÉTICO 991 1.118 1.108 1.193 1.216 1.149 1.384 1.506 1.619 1.679
 RESIDENCIAL 1.295 1.272 1.261 1.274 1.317 1.336 1.362 1.399 1.448 1.471
 COMERCIAL 280 288 294 307 325 341 358 386 411 432
 PÚBLICO 156 156 161 165 167 208 213 227 235 243
 AGROPECUÁRIO 566 611 670 754 828 856 834 880 912 912
TRANSPORTES - TOTAL 3.968 4.140 4.111 4.267 4.572 4.657 4.600 4.801 5.203 5.282
RODOVIÁRIO 3.489 3.580 3.584 3.650 3.955 4.000 3.888 4.195 4.483 4.481
FERROVIÁRIO 68 80 86 94 84 70 73 80 93 95
AÉREO 127 109 109 85 89 106 107 110 115 136
HIDROVIÁRIO 284 371 332 438 444 481 532 416 512 570
INDUSTRIAL - TOTAL 3.847 4.154 4.340 4.389 4.699 4.637 4.901 5.309 5.987 6.060
CIMENTO 438 492 485 513 529 522 510 522 592 604
FERRO-GUSA E AÇO 28 35 40 43 59 53 52 54 48 33
FERRO LIGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MINERAÇÃO E PELOTIZAÇÃO 9 9 12 8 11 12 8 9 10 11
NÃO-FERROSOS E OUTROS METAIS 16 17 13 14 17 20 23 26 31 32
QUÍMICA 269 269 283 257 260 250 251 281 272 288
ALIMENTOS E BEBIDAS 1.269 1.402 1.447 1.587 1.653 1.567 1.819 2.133 2.341 2.375
TÊXTIL 38 34 32 35 37 40 43 43 45 42
PAPEL E CELULOSE 846 888 965 924 966 1.011 1.034 1.057 1.373 1.426
CERÂMICA 382 378 372 341 371 336 319 321 340 339
OUTROS 404 482 540 515 643 672 688 711 935 910
CONSUMO NÃO IDENTIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balanço Energético Paranaense 2012
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Aspectos Principais do Consumo de Energia Elétrica no Paraná
De acordo com o Balanço Energético do Paraná, elaborado pela Copel e disponível no site da Companhia, como pode ser visto 

na tabela abaixo, os segmentos de indústria, comércio e residencial são os maiores consumidores de energia elétrica. Dado este fato, 
a abordagem principal do aspecto de eficiência neste capítulo se dará pela análise preferencialmente da energia elétrica e suas carac-
terísticas de consumo para estes setores.

Pretende-se ao longo deste capítulo apresentar ao 
leitor as diversas formas de eficiência no uso de energia 
elétrica, avaliando também os aspectos produtivos pró-
prios dos segmentos enquadrados como Indústria, Comér-
cio e Residencial no Estado do Paraná, bem como à socie-
dade em geral que é consumidora de energia.

Em linhas gerais a Eficiência Energética proporciona, 
tanto para a indústria e comércio, como para a sociedade 
em geral, melhorias em aspectos tais como: 

 Ô Melhor rendimento das instalações e equipa-
mentos elétricos e mecânicos, melhorando, por 
conseguinte o produto ou serviço final;

 Ô Reduzir o consumo de energia efetuando o mes-
mo trabalho, o que consequentemente aumenta 
a produtividade, a lucratividade, e não afeta a 
segurança, desde que seguidos os procedimentos normativos e feitas as devidas consultas a profissionais habilitados;

 Ô Atenuação nos investimentos em expansão dos sistemas de geração e transmissão de energia, acarretando em re-
dução de custos de compra de energia por parte dos consumidores, bem como da cadeia produtiva como um todo;

 Ô Apoio a expansão do sistema de energia e garantia do fornecimento no planejamento de longo prazo.
Para compreensão da utilização de energia e correta análise das vantagens de sistemas de eficiência energética, é ne-

cessário de antemão conhecer os aspectos relacionados ao fornecimento de energia, bem como informações de grande impor-
tância para a adequada utilização de eletricidade.

Aspectos Relevantes sobre o Fornecimento de Energia Elétrica
A Resolução ANEEL n. 414, de 09.09.2010, que substitui a Resolução ANEEL n. 456, de 29.10.2000, esclarece as condi-

ções gerais de fornecimento de energia elétrica, e apresenta as definições transcritas abaixo com relação aos aspectos princi-
pais no âmbito regulatório do uso de energia elétrica.

Quanto à tensão de fornecimento de energia, a resolução apresenta as divisões conforme exposto a seguir:
 Ô tensão secundária em rede aérea: quando a carga instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW; 
 Ô tensão secundária em sistema subterrâneo: até o limite de carga instalada conforme padrão de atendimento da distribuidora; 
 Ô tensão primária de distribuição inferior a 69 kW: quando a carga instalada na unidade consumidora for superior a 75 

kW e a demanda a ser contratada pelo interessado, para o fornecimento, for igual ou inferior a 2.500 kW; e 
 Ô tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kW: quando a demanda a ser contratada pelo interessado, 

para o fornecimento, for superior a 2.500 kW.

Percentual de Consumo de Eletricidade nos Setores Econômicos do PR
Fonte: BEP – Balanço Energético Paranaense, 2012
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Existem ainda as divisões em grupos tarifários, em que se enquadram os consumidores, que são apresentadas abaixo:
GRUPO A – Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou 

atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido 
nos seguintes subgrupos:

a) Subgrupo A1 – Tensão de atendimento maior ou igual a 230 kV;
b) Subgrupo A2 – Tensão de atendimento entre 88 kV e 138 kV;
c) Subgrupo A3 – Tensão de atendimento de 69 kV;
d) Subgrupo A3a – Tensão de atendimento entre 30 kV a 44 kV;
e) Subgrupo A4 – Tensão de atendimento de 2,3 kV a 25 kV;
f) Subgrupo AS – Tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV, atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição.
GRUPO B – Grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, caracteri-

zado pela tarifa monômio e subdividido nos seguintes subgrupos: 
a) Subgrupo B1 – Consumidor Residencial;
b) Subgrupo B2 – Consumidor Rural;
c) Subgrupo B3 – Consumidores das Demais Classes;
d) Subgrupo B4 – Consumidores da Iluminação Pública.
Outro aspecto relevante com relação à energia elétrica e que deve ser citado, é que a demanda de energia elétrica de 

acordo com a Resolução ANEEL, a Demanda elétrica de uma instalação é: 

“Média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela da 
carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especifica-
do” (ANEEL, 2012).

Existem ainda as formas de contratação de demanda, que são as seguintes de acordo com (ANEEL, 2012):
a) Demanda contratada:
Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, 

conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não 
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).

b) Demanda de ultrapassagem:
Parcela da demanda da medida que excede o valor da demanda contratada, expressa em quilowatts (kW).
c) Demanda faturável:
Valor da demanda de potência ativa, identificado de acordo com os critérios estabelecidos e considerado para fins de 

faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts (kW).
d) Demanda medida:
Maior demanda de potência ativa, verificada por medição, integralizada no intervalo de 15 (quinze) minutos durante o 

período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
Além das definições de demanda, é de suma importância a compreensão de consumo de energia, que significa o total de 

energia consumido durante todo intervalo do período de tempo considerado, e não somente com relação a média como no caso 
da demanda. O consumo de energia é expresso em kWh.
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O conceito de fator de carga também é bastante relevante e está apresentado abaixo na ilustração.

FC=Potência Média/Demanda Máxima

Fim de            Tempo
Período

Potência

Demanda
Máxima

Potência
Média

Fator de Carga
FONTE: ANEEL, 2012

O conceito apresentado no gráfico refere-se à curva de carga, que apresenta o comportamento da carga durante um 
intervalo de tempo considerado. Neste aspecto a curva demonstra a eficiência no uso da energia o quão mais linear ela estiver.
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FONTE: ANEEL, 2012



Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar
Eficiência Energética

21

Gráficos do Consumo de Eletricidade nos Setores Econômicos no Paraná
Com relação ao consumo médio no Estado do Paraná, o Balanço Energético Estadual do Paraná – BEP, elaborado pela 

Copel, apresenta anualmente os resultados do consumo de energia por setor econômico.  
O levantamento de dados apresentados nos gráficos deste tópico é obtido das demandas energéticas apresentadas no 

Balanço Energético Estadual, que segue as mesmas prerrogativas de elaboração do Balanço Energético Nacional determinado 
pela EPE. 

No ano de 2009 o consumo total de eletricidade foi da ordem de 2.200 tep – Toneladas Equivalentes de Petróleo, que 
corresponde a aproximadamente 25.586 GWh.  Para se ter um exemplo, o Estado de São Paulo, com uma população estimada 
de 42 milhões de habitantes, apresentou uma média de consumo de energia elétrica de 256,5 kWh por habitante, sendo que o 
Paraná com seus cerca de 12 milhões de habitantes possui uma taxa da ordem de 195 kWh por habitante.

Como apresentado anteriormente, o total da indústria no consumo de eletricidade representou cerca de 41%, com 
ano-base de 2009, conforme publicado pela Copel. O gráfico abaixo apresenta a divisão em percentual do consumo total de 
eletricidade pelos setores de consumo final considerados no BEN e no BEP, para os setores industriais considerados.

Cada setor possui um perfil de consumo que representa sua forma de uso final da energia elétrica, bem como a sazona-
lidade e as características principais de comportamento. 
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Neste contexto cabe avaliar as diversas formas de uso final nos segmentos, conforme apresentados nos gráficos abaixo, com 
dados retirados do Procel em 2012, e contextualizados com os perfis de consumo do Estado do Paraná para o mesmo ano-base.

Perfil do Uso Final no Setor Residencial
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Parcela por Tipo de Consumo. Fonte: Procel, 2012
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Aspectos Particulares da Eficiência Energética e Sustentabilidade
O crescimento econômico pelo que passa o país, e também o 

Estado do Paraná, bem como as mudanças ocorridas nas últimas 
décadas no âmbito global, faz com que as empresas tornem mais 
eficientes o uso de energia, e para isso ne-
cessitam acompanhar mais velozmente 
as mudanças e tecnologias neste senti-
do. A inovação de métodos produtivos, 
processos de fabricação, entre outros, 
possibilitam maior controle dessas mu-
danças em favor da economicidade.

Essa nova realidade econômi-
ca surgiu em decorrência da abertura 
de mercado no final da década de 80, 
que levou a uma corrida em busca de 
modernização e sobrevivência das em-
presas em geral, focando em aspectos de 
melhoria geral de processos.

Frente aos desafios deste cenário, 
as empresas precisam constantemente 
aumentar seu desempenho pela otimi-
zação de seus recursos energéticos, 
visando produzir mais com menos re-
cursos, e garantindo qualidade e preços 
competitivos. Quando se fala em recursos 
é preciso ter uma visão do conjunto que 
envolve a produção, como por exemplo, a 
água, energia, matéria-prima, resíduos, as-
pectos sociais de educação.

O modelo antigo de desenvolvimento foi bastante 
pautado na produção e consumo constantes, sem levar 
em conta as questões de disponibilidade de recursos e o 
compromisso com a sustentabilidade do planeta e a ma-
nutenção de recursos para as futuras gerações. O desen-
volvimento sustentável busca harmonizar o atendimento das 
necessidades sociais e econômicas do ser humano com a preservação do meio ambiente, assegurando a sustentabilidade da 
vida na terra.
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Neste aspecto cabe salientar que Conservação de energia implica em:
 Ô Admitir uma nova atitude, uma forma de usufruir de tudo que a 

energia elétrica pode proporcionar.
 Ô Reduzir até o limite de eliminar desperdícios em processos e 

no dia a dia.
 Ô Exercer o consumo racional, tendo em mente que, ao utili-

zar energia, devemos gastar apenas o necessário, buscando 
o máximo desempenho com o mínimo consumo.

Neste aspecto cabe salientar que Conservação de Energia NÃO 
implica em:

 Ô Redução ou perda da qualidade de vida, conforto e segu-
rança proporcionados pela energia elétrica.

 Ô Comprometer produtividade ou desempenho da produ-
ção nas aplicações industriais, comerciais, agropecuárias 
ou de órgãos públicos.

 Ô Praticar atitudes mesquinhas de economia ou poupança de 
energia.

Algumas analogias são muito im-
portantes quando se avalia os temas efici-
ência energética e sustentabilidade, sendo 
que a grande maioria delas vai ao sentido 
de apresentar as vantagens para a nature-
za advindas da economia de energia.

Um exemplo pode ser visualizado 
abaixo:

 Ô 1 kW consumido de energia por ilu-
minação (dez lâmpadas incandes-
centes de 100 W) é equivalente a 
inundação de 600m² de área ou ain-
da à derrubada de 150 árvores.
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A troca de uma lâmpada incandescente comum de 100 W por uma lâmpada fluores-
cente compacta de 23 W, evita que se derrubem 12 árvores e permite que seja evitada a 

inundação de aproximadamente 50 m².
Neste contexto das questões de iluminação e eficiência energética, recente-

mente foi determinado pela Portaria n. 1.007, de dezembro de 2010, 
que as lâmpadas incandescentes com potências de 150 W e 200 W, 

e que não tiverem eficiência energética de acordo com a portaria, 
não podem mais ser produzidas ou importadas pelo Brasil. 

A determinação tem como objetivo reduzir a quan-
tidade de lâmpadas incandescentes e aumentar gradati-

vamente a penetração dos sistemas de iluminação mais 
eficientes, como as lâmpadas fluorescentes que já pos-
suem tecnologia e eficiência bem definidas, além das 
outras que possam vir a desenvolver as características 

técnicas e regulamentares necessárias para serem utiliza-
das em larga escala no país, atingindo às características defini-

das pelo Inmetro.
A substituição das lâmpadas ocorrerá de forma gradativa, atra-

vés inicialmente da proibição de produção e importação das incandescentes de 150 e 200 W, sendo que as de menores potências 
serão também inseridas no programa ao longo do tempo. Ressalta-se que a venda das lâmpadas incandescentes de 150 W e 200 
W, no entanto, não está proibida. Os fabricantes e importadores tem o prazo até 31 de dezembro para liquidar seus estoques, e os 
demais atacadistas e varejistas poderão o fazer até o limite de 30.06.2013. Para as lâmpadas de 60 W, 75 W e 100 W, a data limite 
para fabricação e importação é 30.06.2013, sendo que a comercialização se encerra em 30.06.2014, conforme dados da Portaria. 

Segundo dados publicados pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, uma lâmpada incandes-
cente de 60 W que fique ligada durante 4 horas diárias, resultará em um consumo de aproximadamente 7 kWh mensal. De acordo 
com o Procel 2012, se fosse promovida uma substituição de todas as lâmpadas incandescentes nas residências, por lâmpadas fluo-
rescentes compactas, a redução de gastos seria algo em torno de aproximadamente 5,5 bilhões de kWh/ano, uma vez as compactas 
consomem até 75% menos que as incandescentes, com algo em torno de 1,8 kWh mensal, considerando as mesmas 4 horas diárias.

Também são relevantes as questões gerais com relação à mudança de hábitos, que colaboram muito com a eficiência energé-
tica através da sensibilização e do processo de criação da cultura de ser eficiente.

No tocante aos hábitos, salientam-se alguns conforme apresentados abaixo:
 Ô Autodiagnóstico das instalações elétricas e revisão das conexões;
 Ô Conservar limpas as janelas e luminárias para aumentar a iluminação natural;
 Ô Realizar manutenções periódicas em equipamentos de uso frequente;
 Ô Realizar campanha de combate ao desperdício em todas as áreas do comércio e indústria, visando criar a cultura de 

evitar o desperdício;
 Ô Criar Comissões Internas de Conservação de Energia – CICEs para monitorar os avanços da questão;
 Ô Estabelecer metas de conservação em função dos tipos de consumo;
 Ô Motivar os funcionários a participar e colaborar nas metas e resultados;
 Ô Acompanhar o cumprimento das medidas e verificar a correta aplicação;
 Ô Avaliar os resultados dando reconhecimento e premiação aos envolvidos nos processos de melhoria e nas CICEs.
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Atuação do Sistema CONFEA/CREA em Busca da Sustentabilidade
Nos aspectos de sustentabilidade o sistema CONFEA/CREA se faz presente por meio de Propostas para o Desenvolvimen-

to Sustentável Brasileiro, sendo que diversas lideranças do sistema se reuniram para elaborarem e discutirem propostas que são 
ligadas ao desenvolvimento sustentável do País.  As propostas foram divididas em dois grupos, a saber:

 Ô A transformação sustentável da natureza;
 Ô A formação e relação profissional.

Abaixo segue um resumo dos principais pontos apresentados nestas propostas, com vistas a esclarecer o papel do 
sistema na busca pelo entendimento da sustentabilidade entre seus profissionais e usuários, bem como de forma a prover à 
sociedade uma engenharia mais focada em um desenvolvimento que busca a otimização dos recursos naturais e a manutenção 
das condições de crescimento sustentado para as futuras gerações. 

Em linhas gerais as profissões das áreas tecnológicas estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da nação, e para 
isso é necessária a total convergência entre projetos de desenvolvimento e os projetos de manutenção do meio ambiente. No 
âmbito geral, são elencadas como preponderantes para convergência (CONFEA, 2012):

 Ô Políticas públicas continuadas e adequadas às realidades regionais;
 Ô Planejamento e intervenções considerando a sustentabilidade ambiental;
 Ô Interiorização do desenvolvimento com ocupação racional e equilibrada de grandes áreas ociosas e desabitada;
 Ô Projetos de infraestrutura que compatibilizem a ocupação territorial com os meios de produção;
 Ô Utilização de novas tecnologias, prioritariamente nacionais, para produção das infraestruturas necessárias;
 Ô Conservação e uso racional dos recursos naturais, com a interligação de bacias hidrográficas;
 Ô Garantia da capacidade de gestão do patrimônio ambiental, da independência científica, técnica e tecnológica.

Com objetivo de atingir as metas propostas nos grupos estipulados, foram traçadas diretrizes em segmentos específicos 
de infraestrutura de desenvolvimento, conforme apresentadas abaixo (CONFEA, 2012):

 Ô Energia – Desenvolvimento com Fontes Renováveis – Onde se propugna por uma matriz cada vez mais limpa;
 Ô Pré-Sal – Soberania e Financiamento da Sustentabilidade – Garantia de exploração sustentável, com soberania na-

cional sobre os recursos minerais e destinação dos recursos financeiros do Fundo Social proposto pelo Governo;
 Ô Transportes – Racionalizar a Matriz e Aumentar a Competitividade, com a construção de mais ferrovias e hidrovias, 

inclusive como elementos de integração continental, além da melhoria dos portos, bem como a necessidade de 
promover ligação entre as principais metrópoles com trens de alta velocidade.

Com o viés de analisar as questões das cidades, avaliando o espaço urbano e suas características, foram criados grupos com 
o objetivo de tratar os principais temas correlatos ao desenvolvimento das cidades, abrangendo os temas abaixo relacionados e 
suas vertentes (CONFEA, 2012):

 Ô Habitação – Conquistar o fim do deficit habitacional;
 Ô Mobilidade Urbana – Prioridade para o Transporte Coletivo;
 Ô Saneamento – Universalização dos Serviços – Provimento do tratamento de água, da coleta e tratamento dos esgo-

tos e resíduos sólidos e drenagem;
 Ô Espaço Rural – A importância da Agricultura Familiar como fator de segurança alimentar, e do Agronegócio por seu 

importante papel na balança das exportações brasileiras;
 Ô Meio Ambiente – Desenvolvimento com Sustentabilidade;
 Ô Mudanças Climáticas – Onde se propõe a priorização da redução de emissões nos setores de desmatamento e mu-

dança do uso do solo;
 Ô Recursos Hídricos – Onde se apresentam diversas propostas de forma a assegurar a nossa independência e garantir 

a vida das gerações futuras.
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No que diz respeito à formação e as relações profissionais, o atual ciclo do desenvolvimento brasileiro exigirá um enor-
me esforço para mudar em profundidade os cursos tecnológicos, principalmente devido à velocidade nas transformações que 
vem ocorrendo. Nesta análise são destacados principalmente os seguintes aspectos (CONFEA, 2012):

 Ô O papel das novas tecnologias, o aumento e rapidez das telecomunicações e a transmissão de grande massa de 
dados em tempo extremamente reduzido, as redes de comunicação com o aumento da importância da informática, 
o surgimento da nanotecnologia e da biotecnologia;

 Ô A busca pelo aumento de produtividade, as novas formas de organizar os processos de trabalho, a automatização 
dos processos de produção e de projeto;

 Ô O aumento da necessidade de profissionais no setor de serviços, com postos de trabalho mais próximos aos clientes 
e mais voltados a satisfazerem suas demandas e interesses;

 Ô O aumento da consciência da sociedade quanto às limitações energéticas e ambientais e de atendimento das ques-
tões colocadas pela ecologia. Isto tem indicado que a busca por novas formas de energia é uma área promissora 
para os profissionais, bem como o estudo da reciclagem dos materiais e das pesquisas de impacto ambiental.

Com o intuito de considerar a Formação e as Relações Profissionais no Plano de Desenvolvimento das Cidades, foram 
considerados os seguintes temas abaixo relacionados e suas vertentes (CONFEA, 2012):

 Ô Educação – Investimento na Autonomia – Onde se propugna pela definição das formações adequadas aos diversos 
perfis profissionais de acordo com as necessidades atuais e projetadas, tendo em vista os projetos estratégicos do 
Estado Brasileiro;

 Ô Ciência, Tecnologia & Inovação – Independência e Autonomia – Onde se busca o fortalecimento da C,T&I para o 
desenvolvimento social e democrático;

 Ô Engenharia Consultiva – Fomentar o Parque Consultivo Nacional – Onde se propõe a reconstrução do nosso parque 
consultivo, de forma a garantir os projetos necessários ao novo ciclo de desenvolvimento;

 Ô Trabalho – Valorização Profissional – Onde se procura garantir a autonomia no desenvolvimento tecnológico e a 
consequente valorização dos profissionais.

CREA-PR e o PACTO GLOBAL

O Pacto Global é uma iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, 
com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas prá-
ticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos hu-
manos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletida em 10 Princípios. 

As empresas participantes do Pacto Global são diversificadas e representam diferentes setores da economia, regiões 
geográficas e buscam gerenciar seu crescimento de uma maneira responsável, que contemple os interesses e preocupações 
de suas partes interessadas – incluindo funcionários, investidores, consumidores, organizações militantes, associações empre-
sariais e comunidade. O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um fórum para 
policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do cresci-
mento sustentável e da cidadania, através de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras.

O CREA-PR é signatário desta importante iniciativa da ONU desde 2009, a adesão ao Pacto Global refletiu diretamente na 
realização de ações de conscientização do corpo funcional em relação às quatro grandes áreas abrangidas pelos 10 Princípios 
do Pacto Global: direitos humanos, direitos do trabalho, respeito ao meio ambiente e combate a corrupção.

Em atenção ao compromisso assumido em 2009, em agosto de 2011, o CREA-PR enviou a ONU o seu segundo Relatório 
de Sustentabilidade disponível para consulta pública no blog <http://pactoglobalcreapr.wordpresscom/>.
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Direitos Humanos 

1) As empresas devem apoiar e respeitar a proteção de direitos humanos reconhecidos internacionalmente; e
2) Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos;

Direitos do Trabalho

3) As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;
4) A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;
5) A abolição efetiva do trabalho infantil; e
6) Eliminar a discriminação no emprego;

Respeito ao Meio Ambiente

7) As empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8) Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental;
9) Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis; 

Combate a Corrupção

10) As empresas devem combater a corrupção.

Foram realizadas oficinas nas regionais do CREA-PR, abrangendo todos os funcionários e o foco foi direcionado a abor-
dagem e discussão de temas ligados à conduta ética. Em outras oportunidades foram abordados os temas: acessibilidade e 
assédio moral. Outras ações estão sendo aguardadas para discussão, é o caso da orientação sexual, discriminação e linguagem 
não sexista.

“Oportunizar” aos funcionários à discussão de temas transversais ao trabalho da rotina do dia a dia auxilia na construção 
de uma postura cidadã e contribui para despertá-lo da importância de agir localmente e individualmente para a construção de 
um ambiente mais receptivo e menos impactante, sob os aspectos sociais, econômicos e ambientais”.

O blog do Pacto Global surgiu com a necessidade de divulgar e expor as ações que estão sendo realizadas e também 
como um espaço de consulta e de hospedagem de assuntos relativos a sustentabilidade, responsabilidade social e cidadania, 
entre outros assuntos ligados ao tema.

O CREA-PR tem divulgado os princípios do Pacto Global junto as Entidades de Classe e a classe profissional, visando a 
adesão das mesmas aos princípios e com isso formando um movimento das engenharias e geociências em prol da sustentabi-
lidade e da construção de um mundo melhor.

“À medida que este número cresce ganha o ambiente corporativo, o trabalhador, a sociedade, o meio ambiente e se 
combate a corrupção.”

“É uma proposta única a todas as corporações, nos diferentes países, estabelecendo um alinhamento de conduta corpo-
rativa focada no respeito aos 10 Princípios”.
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A Pegada Ecológica – Educando a Sociedade para a 
Sustentabilidade

A partir das pegadas deixadas por animais na mata é possível conseguir muitas informações sobre eles: peso, tamanho, 
força, hábitos e inúmeros outros dados sobre seu modo de vida.  Analogamente com os seres humanos acontece algo seme-
lhante. Ao andar na praia, por exemplo, pode-se criar diferentes tipos de rastros, conforme a maneira como é feita a caminha-
da, o peso de quem caminha ou ainda a força com que se pisa.

A educação permeia as ações de sensibilização e de conscientização à medida que as demandas por compreensão dos 
aspectos de consumo se tornam cada vez mais necessários.  Nos dias atuais a sociedade consome sem ter ideia da cadeia 
produtiva associada ao produto que está consumindo e isto pode não ser bom quando associado a regiões de baixos níveis 
educacionais. 

Quanto mais se acelera a exploração do meio ambiente, maior se torna a marca deixada na Terra. O uso excessivo de 
recursos naturais, o consumismo exagerado, a degradação ambiental e a grande quantidade de resíduos gerados, são rastros 
deixados por uma humanidade que ainda se vê fora e distante da Natureza. 

A pegada ecológica não é uma medida exata e sim uma estimativa. Ela mostra até que ponto a forma de viver está de 
acordo com a capacidade do Planeta de oferecer, renovar seus recursos naturais e absorver os resíduos  gerados por muitos e 
muitos anos.

Por isso as ferramentas de educação e formação com relação à compreensão dos aspectos de sustentabilidade de manu-
tenção dos recursos naturais são de extrema importância, visto que estimulam o que se pode chamar de consumismo do bem, 
voltando aspectos de consumismo associado à redução da pegada ecológica associada a este consumo.

A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra 
e de mar, necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Em outras palavras, a 
Pegada Ecológica é uma forma de traduzir, em hectares (ha), a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade 
“utiliza”, em média, para se sustentar. 

Para calcular é preciso estudar os vários tipos de territórios e as diversas formas de consumo. As tecnologias usadas, os 
tamanhos das populações e outros dados, também entraram na conta. Cada tipo de consumo é convertido, por meio de tabelas 
específicas, em uma área medida em hectares.

Além disso, é preciso incluir áreas usadas para receber os detritos e resíduos gerados e reservar uma quantidade de terra 
e água para a própria natureza, ou seja, para os animais, as plantas e os ecossistemas onde vivem, garantindo a manutenção 
da biodiversidade.
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Projeção de Longo Prazo de Eficiência Energética
Tomando como base os dados apresentados no PNEf, bem como no PNE 2030, que apresenta os cenários de longo prazo 

para as questões energéticas, abaixo são expostos alguns gráficos retirados destas publicações e que transcrevem a tendência 
de longo prazo com relação à conservação de energia advinda das premissas de eficiência energética.

Anos Consumo Base GWh Consumo Final GWh Econ Total Anual GWh Econ do Ano GWh

2009 388.204 388.204        -             -      

2010 418.096 415.961 (2.135) (2.135)

2011 441.091 436.657 (4.434) (2.299)

2012 465.351 458.387 (6.964) (2.530)

2013 490.945 481.198 (9.747) (2.783)

2014 517.947 505.146 (12.801) (3.054)

2015 541.255 525.239 (16.016) (3.215)

2016 565.611 546.128 (19.483) (3.467)

2017 591.064 567.849 (23.215) (3.732)

2018 617.662 590.435 (27.227) (4.012)

2019 645.457 613.920 (31.537) (4.310)

2020 673.211 637.114 (36.097) (4.560)

2021 702.159 661.184 (40.975) (4.878)

2022 732.352 686.163 (46.189) (5.214)

2023 763.843 712.087 (51.756) (5.567)

2024 796.688 738.992 (57.696) (5.940)

2025 830.946 766.914 (64.032) (6.336)

2026 866.677 795.893 (70.784) (6.752)

2027 903.944 825.967 (77.977) (7.193)

2028 942.813 857.179 (85.634) (7.657)

2029 983.354 889.572 (93.782) (8.148)

2030 1.025.639 923.190 (102.449) (8.667)

Metas de longo prazo de acordo com o PNEf. Fonte: PNEf 

O quadro apresentado anteriormente transcreve o total de reduções de consumo energético acumulados ano a ano, sendo 
o período de análise total desde 2009 até 2030, ano no qual se projeta uma redução de aproximadamente 102.449 GWh, que 
percentualmente corresponde a 10% do Consumo Base (1.025.639 GWh). 

Estes valores coadunam com os percentuais apresentados no PNEf, que cita a redução de 10% como meta da soma dos pro-
gramas de eficiência energética em vigor no país, tanto os que promovem a redução de forma induzida como os que promovem a 
redução de forma estimulada, na teoria 5% para cada tipo.
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De acordo com o PNEf, a Economia Total Anual destacada no gráfico representa a Energia economizada por meio das me-
didas postas em prática no próprio ano, somadas à redução de consumo proveniente dos anos anteriores por meio das mesmas 
medidas. Já a denominação de Economia do Ano, traduz a economia de energia realizada no ano em análise e transcreve apenas 
as medidas adotadas neste ano.

De acordo com dados do BEN, além das considerações tecnológicas e de desenvolvimento para cada setor, é possível 
traçar cenários de longo prazo para cada um dos principais setores da economia, que são os maiores consumidores de energia 
e que representam, portanto os focos das ações de eficiência energética de forma ampla. Como pode ser visto na tabela abaixo, 
os setores apresentados possuem diferentes parcelas de absorção das metas de eficientização ao longo do tempo, e ao final do 
período analisado todos convergem para economia, em diferentes escalas.

A partir dos dados apresentados acima, conclui-se que o setor que apresenta os potenciais mais significativos para as 
ações de EE é o industrial ao longo de todo período, em torno de 39% em 2030.

Anos Econ Total 
Anual GWh

Meta Resid 
GWh

Meta Comer 
GWh

Meta Público 
GWh

Meta Agropec 
GWh

Meta Indúst 
GWh

2009        -             -             -             -             -             -      

2010 (2.135) (548) (462) (184) (95) (846)

2011 (4.434) (1.138) (960) (382) (197) (1.757)

2012 (6.964) (1.787) (1.508) (600) (309) (2.760)

2013 (9.747) (2.501) (2.111) (840) (433) (3.862)

2014 (12.801) (3.285) (2.773) (1.103) (568) (5.072)

2015 (16.016) (4.110) (3.469) (1.380) (711) (6.346)

2016 (19.483) (4.999) (4.220) (1.679) (865) (7.720)

2017 (23.215) (5.957) (5.028) (2.000) (1.030) (9.200)

2018 (27.227) (6.986) (5.897) (2.346) (1.209) (10.789)

2019 (31.537) (8.092) (6.831) (2.717) (1.400) (12.497)

2020 (36.097) (9.644) (7.643) (3.057) (1.474) (14.279)

2021 (40.975) (11.380) (8.477) (3.409) (1.528) (16.181)

2022 (46.189) (13.315) (9.330) (3.775) (1.559) (18.210)

2023 (51.756) (15.466) (10.203) (4.153) (1.563) (20.371)

2024 (57.696) (17.851) (11.093) (4.544) (1.538) (22.670)

2025 (64.032) (20.487) (12.000) (4.949) (1.480) (25.116)

2026 (70.784) (23.394) (12.921) (5.366) (1.385) (27.718)

2027 (77.977) (26.594) (13.854) (5.796) (1.249) (30.484)

2028 (85.634) (30.110) (14.798) (6.238) (1.068) (33.420)

2029 (93.782) (33.965) (15.749) (6.693) (837) (36.538)

2030 (102.449) (38.185) (16.706) (7.160) (551) (39.847)

Projeções do PNEf por setor da economia. FONTE: PNEf
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Aspectos Relevantes para a Eficiência Energética  
no Estado do Paraná

No Paraná existem em curso atualmente programas e grupos que desenvolvem atividades no intuito de fomentar a dis-
cussão sobre eficiência energética, bem como apresentar soluções para as necessidades da indústria, comércio e sociedade em 
geral, além dos aspectos de sensibilização e conscientização.

Neste aspecto buscou-se uma avaliação geral e sintética dos temas e grupos de estudos e potenciais facilitadores para a 
disseminação da Eficiência Energética num âmbito maior, sendo que dentre as atividades relacionadas destacam-se: 

ROTAS Estratégicas – SubGrupo Eficiência Energética

Este grupo, formado no âmbito dos Observatórios dos Sistemas FIEP, tem por objetivo estimular a discussão sobre ener-
gia, e divide-se em cinco temas, dentre os quais o da Eficiência Energética.

Em reuniões semanais são discutidos assuntos de interesse amplo, envolvendo profissionais da academia, setor priva-
do, setor público e representantes de entidades de classe, com objetivo de esclarecer atividades em curso no Estado, além de 
levantar potenciais projetos e sistemas que possam proporcionar Eficiência Energética de forma ampla.

SENAI ENERGIA

Trata-se de uma consultoria do Senai, que visa estimular e proporcionar ao público da indústria possibilidades de redu-
ção em seus consumos energéticos por meio de ações voltadas à eficiência no uso final.

A estrutura conta com profissionais capacitados para dar apoio às diversas atividades relacionadas à Eficiência Energé-
tica, com serviços de medição de grandezas elétricas, verificação de qualidade de energia, análises de readequação tarifária e 
verificações gerais com relação aos principais consumos energéticos em setores industriais, bem como de outros segmentos.

Linhas de Financiamentos para Eficiência Energética

Com relação ao financiamento de sistemas de Eficiência Energética destacam-se no Brasil dois órgãos de fomento.  A Finep 
– Financiadora de Estudos e Projetos – e o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo que ambos 
oferecem linhas de crédito para empresas do setor de energia que desejam alcançar destaque e índices positivos nesse sentindo.

FINEP – CTEnerg

A Finep, que tem o objetivo de promover o desenvolvimento por meio do fomento público à ciência, tecnologia e inova-
ção em empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. 

Através do Fundo CTEnerg, a financiadora objetiva atender a projetos de P&D principalmente na área de energia e efici-
ência energética, articulando os desafios de longo prazo das empresas que investem em P&D e seus projetos. Os estudos visam 
avaliar inclusive fontes alternativas de energia com menores custos e melhor qualidade de energia, bem como a redução do 
desperdício, estimulando assim a competitividade da tecnologia nacional.

O financiamento destes projetos é por meio de deduções de 0,75% a 1% sobre o faturamento líquido de empresas 
concessionárias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E o público alvo dos projetos são as Instituições de 
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Pesquisa e Desenvolvimento Nacionais e reconhecidas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT, e também as Instituições 
de ensino superior credenciadas junto ao Ministério da Educação - MEC. 

As empresas públicas ou privadas podem e devem ser sempre estimuladas a participar técnica e 
financeiramente da execução dos projetos apoiados pelo CTEnerg, especialmente demandando o 
desenvolvimento científico e tecnológico de novos produtos, processos e serviços às universidades 
e centros de pesquisa. Nesses casos, as empresas ou grupos de empresas podem ser signatários 
dos convênios e, para tanto, devem manifestar o interesse na parceria com as universidades ou 
centros de pesquisa e definir formalmente a contrapartida técnica e financeira. (CTEnerg, 2012)

Aspectos particulares são abordados em projetos específicos, a depender da capacidade de conhecimento disponível 
no âmbito nacional. Nestes casos as atividades desenvolvidas através do CTEnerg podem se dar através de programas e/ou 
projetos, executados de maneira individual ou cooperativa entre empresas e institutos de pesquisa.

Dentre os mecanismos cooperativos, pode-se recorrer a (CTEnerg, 2012):
Programas Mobilizadores – um conjunto articulado de projetos de pesquisa aplicada e de enge-
nharia com o objetivo de desenvolver a tecnologia de um produto, processo ou sistema; 
Redes Cooperativas – são redes que proporcionam a realização de forma integrada de ações no 
âmbito de um determinado tema, evitando duplicidade e pulverização de iniciativas;
Plataformas Tecnológicas – espaços onde diversos agentes interessados da sociedade (governo, 
empresas e academia) se reúnem para identificar os problemas relacionados com gargalos tecnoló-
gicos e definir estratégias e ações para o avanço tecnológico referente a uma determinada questão 
de relevância reconhecida.

Para a Financiadora, o importante é o desenvolvimento em benefício do país que possa ser usado de diversas formas por 
empresas futuramente, sendo que a Finep apoia então estudos e projetos para desenvolvimento de processos e produtos  para 
se adquirir máquinas e equipamentos mais eficientes, como por exemplo, para que seja desenvolvida uma linha de produção 
de geladeiras mais eficientes, mas não apoia projetos que visam substituir geladeiras com objetivo de eficientização.

As instituições que vislumbrem utilizar os recursos do CTEnerg devem se atentar a algumas ações, como estudos de 
planejamento energético e prospecções tecnológicas, pesquisas mercadológicas e de potencial de técnico/econômico das tec-
nologias de energia, avaliar o potencial de redução de custos, ponderar e avaliar o retorno social e econômico dos projetos de 
P&D, possuir certificação e padrões técnicos para tecnologias de suprimento e uso de energia, entre outras. 

BNDES – PROESCO 

O BNDES disponibiliza aos profissionais e empresas da área de energia financiamento de projetos de eficiência ener-
gética, através do ProEsco, sendo o principal instrumento de financiamento do setor, e que visa contribuir para promoção de 
reformas que comprovadamente contribuam para a economia de energia, aumentem a eficiência global do sistema energético 
e promovam a substituição de combustíveis de origem fóssil por fontes renováveis.

Dentre os focos de ação do Programa, destacam-se: 
i. Iluminação;
ii. Motores;
iii. Otimização de Processos;
iv. Ar comprimido;
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v. Bombeamento;
vi. Ar-condicionado e ventilação;
vii. Refrigeração e resfriamento;
viii. Produção e distribuição de vapor;
ix. Aquecimento;
x. Automação e controle;
xi. Geração, transmissão e distribuição de energia;
xii. Gerenciamento energético;
xiii. Melhoria da qualidade da energia, inclusive correção do fator de potência;
xiv. Redução da demanda no horário de ponta do consumo do sistema elétrico. 
As taxas de juros dependem do tipo de projeto ou captação de recursos, de forma resumida a seguir (BNDES, 2012):

Apoio direto 
(operação feita diretamente com o BNDES)

Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + 
Taxa de Risco de Crédito

Apoio indireto 
(operação feita por meio de instituição financeira 

credenciada)

Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + 
Remuneração da Instituição Financeira Credenciada

a) Custo Financeiro: TJLP.
b) Remuneração Básica do BNDES: 0,9% a.a.
c) Taxa de Risco de Crédito: até 4,18% a.a., conforme o risco de crédito do cliente.
d) Remuneração da Instituição Financeira Credenciada: negociada entre a instituição financeira credenciada e o cliente, 

porém limitada a 4% a.a. 
Sendo que o banco informa uma lista de itens financiáveis, conforme a descrição abaixo:
xv. Estudos e projetos;
xvi. Obras e instalações;
xvii. Máquinas e equipamentos novos, fabricados no país, que constem do Credenciamento de Fabricantes Informati-

zado (CFI) do BNDES;
xviii. Máquinas e equipamentos importados, sem produção nacional e já internalizados no mercado nacional, obser-

vado que: 
a. para unidades de valor até R$ 400 mil, a comprovação de inexistência de produção nacional será realizada de 

forma auto declaratória pelo beneficiário;
b. para unidades de valor superior a R$ 400 mil e para unidades do segmento de geração de energia, a compro-

vação de inexistência de produção nacional será realizada mediante apresentação de parecer de entidade com 
reconhecida expertise; e

c. os financiamentos de máquinas e equipamentos importados estão limitados a R$ 20 milhões para esta linha.
xix. Serviços técnicos especializados;
xx. Sistemas de informação, monitoramento, controle e fiscalização.
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A Norma ISO-50.001 e o Futuro no Campo da Eficiência Energética
De acordo com o que preconiza a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o foco principal da norma é permitir 

que as organizações estabeleçam parâmetros comuns para aprimorar de forma contínua os sistemas e processos, com vistas à 
melhoria constante do desempenho energético, por meio da gestão sistemática da energia. 

Desta forma o consumo de energia em uma determinada indústria poderá ser comparado entre outras unidades, em outros paí-
ses, e sob outras condições de fornecimento e consumo de energia. Trata-se da quebra de paradigma no aspecto de consumo de energia, 
o que levará ao estabelecimento de um padrão único para gestão de energia e uso eficiente desta.

A elaboração da norma contou com a participação de diversos países, mais precisamente 47, dentre os quais se citam 
aqueles que contribuíram de maneira efetiva, como Reino Unido, Japão, Irlanda, Argentina, Suécia, Dinamarca, China, Brasil e 
Estados Unidos.  É justamente a diversidade aplicada na elaboração da norma que garantiu o sucesso na elaboração e conclusão 
da mesma, característica das normas da linha ISO que abarcam o caráter de norma Internacional criada a partir de uma visão 
global, neste caso da ISO 50.001 sobre gestão de energia.

Em países como a China, França e Índia, já são relatados ganhos significativos a partir do uso da norma internacional sobre 
gestão de energia, observados principalmente em termos de reduções em emissões de carbono, e no custo de energia, o que 
acaba por trazer benefícios às fábricas, às comunidades e consequentemente ao meio ambiente.

De acordo com entrevista cedida por Leonardo Martins, representante da ABNT na elaboração da norma internacional, 
um bom exemplo das melhorias trazidas pela ISO 50.001 é a AU Optronics, fabricante de TVs LCD de Taiwan, China. Segundo re-
presentantes da empresa, com a implementação da norma internacional, a empresa espera alcançar uma conservação de ener-
gia de 10% na fábrica este ano, economizando assim 55 milhões de kWh de eletricidade e reduzindo emissões de carbono em 
35 mil toneladas. A organização agora planeja adotar o sistema de gestão de energia da ISO 50.001 em todas as suas fábricas.

Além obviamente da necessidade de mudanças nas rotinas empresarias e industriais, uma organização varia bastante de 
acordo com o tipo, tamanho, área de atuação, dentre outros fatores. 

No entanto alguns pontos fundamentais são comuns a todas as instituições quando o assunto é a implantação da ISO 50.001, 
tais sejam:

 Ô Política energética apropriada; 
 Ô Foco em usos significativos de energia; 
 Ô Identificar e tratar requisitos legais; 
 Ô Identificar prioridades, selecionar objetivos apropriados; 
 Ô Estabelecer estrutura adequada e programa de ações para implementar a política e atender aos objetivos e metas; 
 Ô Facilitar o planejamento, controle, monitoramento, ações preventivas e corretivas; 
 Ô Auditar e rever atividades para garantir atendimento à política e adequação do SGE.

O modelo de norma apresenta sua estrutura baseada na ideia advinda do modelo inglês “Plan-Do-Check-Act”, conforme 
explicitado abaixo e detalhado no gráfico a seguir:

 Ô Plan (Planejar): Realizar a revisão de energia e estabelecer a linha de base de desempenho energético, indicadores, 
objetivos, metas e planos de ação necessários para fornecer resultados de acordo com as oportunidades de melho-
rar a eficiência energética, desempenho e política da organização de energia.

 Ô Do (Fazer): Implementar os planos de ação de gestão de energia.
 Ô Check (Fazer): Monitorar e medir processos e as características fundamentais de suas operações que determinam o 

desempenho de energia, observando em relação à política energética e relatar os resultados.
 Ô Act (Agir): Tomar ações para melhorar continuamente o desempenho energético e os planos e políticas propostos.
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3. Aspectos Ligados à Fiscalização
Competências da Fiscalização

Conforme preconiza o sistema CONFEA/CREA compete ao Fiscal, na medida 
de sua função, contratado pelos CREAs, lavrar Autos de Infração e Notificação 
– AINs conforme prevê o artigo 77 da Lei n. 5.194/66.

De forma mais ampla a fiscalização tem por ob-
jetivo geral garantir que o exercício da profissão, nota-
damente aquelas pertencentes ao rol do conselho seja 
feita de forma única e exclusiva por profissionais habi-
litados. Além disso, a fiscalização tem a incumbência 
de verificar se os serviços prestados em sua área de 
abrangência estão sendo feitos atendendo aos requi-
sitos e normas técnicas exigidos, por meio de legisla-
ção ou normas operacionais, com vistas principalmen-
te à ética e ao custo justo, na qualidade requerida.

No aspecto da valorização dos profissio-
nais, o sistema CONFEA/CREA ressalta que a com-
petência técnica quando priorizada traz resultados 
positivos, com custos reduzidos e satisfação para to-
dos. Contratando um profissional habilitado, o usuário de 
serviços técnicos obtém garantias de segurança e qualidade em suas 
obras e serviços, garantindo automaticamente o bom andamento e su-
cesso na realização de seus empreendimentos.

É fundamental que a sociedade compreenda que um profissional que pas-
sa diversos anos de preparo na universidade, em um curso técnico, tecnológico, ou de especialização em áreas correlatas ao 
sistema, certamente possui habilidades e discernimentos técnicos e científicos que o permitem realizar um bom projeto, estu-
do, e executar estas propostas com exímia competência e garantia de resultados.

Como cita o CONFEA/CREA, quando um profissional efetua seu registro, e a cada ART – Anotação de Responsabilidade 
Técnica – emitida, o sistema atesta que aquele profissional está apto a realizar obras com a melhor técnica, provendo bem-estar 
à sociedade. Quando o profissional é registrado, ele está submetido às regras do que estão em consonância com o Código de 
Ética Profissional. Ser registrado significa que o órgão regulador, habilitou aquele profissional para trabalhar na área.
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Aspectos Operacionais da Fiscalização no CREA-PR

Histórico da Fiscalização no CREA-PR
Durante a gestão de 2006 a 2008, foi implantado o Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização, na época subordi-

nado ao Departamento de Assessorias Técnica e Fiscalização, e que tinha dentre suas principais incumbências:
 Ô Realizar o Planejamento Global da Fiscalização com estratégias de controle do exercício profissional para reduzir 

divergências regionais;
 Ô Padronizar os procedimentos de fiscalização; 
 Ô Atuar no Projeto de Qualidade e Eficiência da Fiscalização, relacionado à informatização de obras e serviços reno-

váveis;
 Ô Trabalhar na qualificação do quadro de agentes de fiscalização. 

No período seguinte, gestão de 2009 a 2011, o Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização passou por alterações 
em sua estrutura, e foi reformulado nos aspectos da supervisão. 

Nesta época foi implementado o Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Assessorias Técnicas e dos 
Agentes de Fiscalização – Prodafis, que teve papel importante no estabelecimento de atividades de fiscalização por modalidade 
de profissional, bem como a avaliação do retorno e benefício das ações de fiscalização foi melhorado através deste programa. 

O objetivo da presidência do CREA-PR para 2012 estabelece elevar a eficácia da fiscalização através das medidas da su-
perintendência que determinam a estruturação e operacionalização do Departamento de Fiscalização do CREA-PR abrangendo 
o Setor de Planejamento e Controle da Fiscalização e o corpo de fiscais do Conselho, e ainda a implantação e operacionalização 
da fiscalização através de núcleos especializados em todas as modalidades e todas as regionais do Conselho.

Perspectivas Futuras da Fiscalização no CREA-PR
Com vistas à expansão das ações de fiscalização no âmbito das engenharias no Estado do Paraná, o foco do departamen-

to de Fiscalização é de intensificar a fiscalização e combater o exercício leigo das profissões, com objetivos assim delineados:
 Ô Elevar em no mínimo 50% o número de fiscalizações até 2014; 
 Ô Implantar os Núcleos de Fiscalização Especializada; 
 Ô Intensificação e qualificação da fiscalização da conduta ética dos profissionais.

Com base nas determinações apontadas no decorrer da formação do departamento, ficou definido que este será consti-
tuído por Núcleos Especializados separados em três regiões do Estado, com sedes em cidades especificadas da seguinte forma:

 Ô Leste – Curitiba Sede
 Ô Norte – Maringá Sede
 Ô Sudoeste – Cascavel Sede

O Núcleo Especializado Leste possui como atribuição realizar o planejamento e o controle centralizado de todas as ações 
de fiscalização no Estado e atendimento às necessidades de suporte e apoio administrativo do departamento.

Os Núcleos Especializados Norte e Sudoeste possuem como atribuição receber e executar os planos mensais de fiscalização 
encaminhados pelo Setor de Planejamento e Controle do Núcleo Especializado Leste, controlar a execução das tarefas dos funcio-
nários dos respectivos núcleos em suas áreas de abrangência e colaborar com demandas do Setor de Planejamento e Controle.
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Núcleo Especializado Leste

Responsável pela execução e controle da fiscalização na abrangência dos setores Curitiba e Ponta Grossa. Composto 
também pelo Setor de Planejamento e Controle, e Setor de Suporte Administrativo.

Núcleo Especializado Sudoeste

Responsável pela execução e controle da fiscalização na abrangência dos setores Cascavel, Pato Branco e Guarapuava, 
composto pelo Setor de Fiscalização.

Núcleo Especializado Norte

Responsável pela execução e controle da fiscalização na abrangência dos setores Maringá, Apucarana e Londrina, com-
posto pelo Setor de Fiscalização.

Aspectos Técnicos da Fiscalização
No que diz respeito às questões técnicas de projetos de eficiência energética, há que se observarem principalmente as-

pectos relacionados ao desempenho dos equipamentos e sistemas elétricos envolvidos no projeto específico de eficientização 
que está sendo proposto ou fiscalizado.

É importante retomar o conceito de conservação de energia para o amplo entendimento das questões técnicas da fiscalização:
“A conservação de energia é entendida como a utilização de uma menor quantidade de energia para obtenção de um 

mesmo produto ou serviço através da eliminação de desperdício, do uso de equipamentos eficientes e do aprimoramento de 
processos produtivos.”

É neste contexto que se torna imprescindível a compreensão dos programas relacionados à eficiência energética em cur-
so no Brasil, principalmente os relacionados ao consumo de energia elétrica que são os que afetam diretamente o consumidor, 
e geralmente dependem da ação da população para que possam ser devidamente aplicados.

Ações do GT Eficiência Energética do CREA-PR 
Capacitação de Fiscais

No intuito de fazer frente às necessidades do desenvolvimento deste mercado 
de eficiência, o CREA realizou eventos no âmbito da Câmara de Energia Elétrica, visando 
capacitar e alinhar seu corpo técnico e os fiscais aos aspectos que advêm das questões 
técnicas e operacionais, bem como dos novos sistemas e serviços em energia eficiente.

Já em 2011, mais precisamente em 01.11.2011, foi realizado um treinamento junto 
a agentes de fiscalização do CREA-PR, o qual foi ministrado pelo Coordenador do referido 
GT, Conselheiro Engenheiro Eletricista Sérgio Luiz Cequinel Filho. 

O objetivo foi dar início aos aspectos da eficiência energética e sua aborda-
gem com relação à fiscalização, no intuito de permitir aos agentes de fiscalização o 
conhecimento sobre o assunto com a finalidade de orientá-los em futuros processos 
de fiscalização que envolva o tema.Treinamento com fiscais realizado em 2011
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Neste contexto outra atividade ocorreu em 2012, promovida também 
pelo CREA-PR, por meio do Departamento de Fiscalização do CREA-PR (DEFIS) 
em conjunto com a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE).  

Em 08.08.2012 foi ministrado um treinamento sobre Eficiência Ener-
gética envolvendo os agentes de fiscalização  das  modalidades  Elétrica  e 
Mecânica do Conselho.  Nesta oportunidade o curso foi conduzido pelo  Enge-
nheiro  Mecânico Sergio Fecci, profissional com longa experiência de  atuação  
em  Eficiência  Energética  e proprietário da Empresa Acxxus – Engenharia de 
Medições, sendo que o objetivo do encontro foi proporcionar um momento 
de debate  e  esclarecimento  de dúvidas acerca do tema, além de apresentar 
um case implantado dentro da indústria.

Participaram do encontro o conselheiro da Câmara Especializada 
de Engenharia Elétrica e membro da Diretoria do CREA-PR, Antonio Carlos Dequech José, os assessores técnicos das Câ-
maras Especializadas Leonardo Marçal Mathias (Engenharia Elétrica) e Rodrigo Fernando Munhoz (Engenharia Mecânica 
e Metalúrgica), e os agentes de fiscalização Fabio Aguiar, Thyago Giroldo Nalim, Mauricio Luiz Bassani, Henrique Naoiti 
Hiracava, Deniz Cesar Toniolo, Jefferson Oliveira da Cruz, Ricardo Esteves Marrafão, Gabriel Trierweiler Ribeiro, Mario 
Guelbert, Rubens Galera Gonzales Junior e o facilitador Mauricio Luiz Bassani. 

Fecci iniciou o bate-papo apresentando a atuação da sua empresa, focada na parte de eficiência energética e que atua no seg-
mento desde 1991, quando pouco se falava sobre eficiência energética. “O que eu sinto até hoje dentro do setor industrial é que é muito 
difícil vender este tipo de serviço. Para grandes empresas a energia ainda representa muito pouco no custo final do produto, então o 
interesse com relação à eficiência energética infelizmente ainda é muito pequeno”, relatou. 

A partir dos esclarecimentos do palestrante, os agentes conduziram um bate-papo sobre o que pode ser feito em termos 
de fiscalização no âmbito da eficiência energética, com exemplos sobre as suas rotinas fiscalizatórias em outras áreas. 

Para o assessor técnico da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, Engenheiro Eletricista Leonardo Marçal Mathias, 
foi um momento de troca de experiência realizada de forma dinâmica entre todos os participantes. “O CREA-PR, como autarquia 
responsável pela regulamentação e fiscalização das empresas e profissionais da área de engenharia, busca promover ações para o 
crescimento do Estado, melhoria do ambiente de trabalho e garantia dos direitos de mais de 70 mil profissionais aqui registrados. 
Para tanto, a constante capacitação do corpo funcional apresenta-se como ferramenta imprescindível e indispensável para que tais 
objetivos possam sempre ser alcançados”, disse. 

O palestrante também enfatizou que este bate-papo foi o primeiro passo para o entendimento sobre como proceder em 
termos de fiscalização no âmbito da eficiência energética. “A intenção é que esta ação fiscalizatória ocorra dentro do setor in-
dustrial com o objetivo de auxiliar as empresas para que elas efetivamente tenham vantagens na parte da eficiência energética 
com a atuação do CREA-PR em cima disso”, finalizou Fecci.

Contribuições do GT Eficiência Energética ao PNEf
O GT Eficiência Energética fez contribuições efetivas ao PNEf como parte de suas ações. São elas:

 Ô Capacitar as equipes multiprofissionais do Sistema CONFEA/CREAs com o   objetivo de ampliar a fiscalização em 
todos os setores e empreendimentos, por meio de parcerias com universidades que possuam professores ou profis-
sionais especialistas em Eficiência Energética.

Treinamento com fiscais realizado em 2012
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 Ô Necessidade de firmar parcerias entre instituições de ensino com especialistas em Eficiência Energética e o Sistema 
CONFEA/CREA com o objetivo de fomento à valorização profissional dos profissionais, em função de uma fiscaliza-
ção multiprofissional competente, mais atuante e eficiente.

 Ô Fomentar pelo Sistema CONFEA/CREA uma fiscalização capacitada multiprofissional de forma a garantir serviços 
prestados com qualidade pelas empresas e /ou profissionais habilitados e capacitados em Eficiência Energética.

Programas de Eficiência Energética
Existem em curso no Brasil alguns mecanismos que visam a promoção e conscientização sobre a conservação de energia 

de forma ampla, ou seja, em todas as formas de produção. 
Os principais programas observados no âmbito do governo federal, e que, portanto seguem as diretrizes do Ministério 

de Minas e Energia no que concerne às políticas para as questões energéticas, serão descritos ao longo deste item.
Dentre eles estão:

 Ô CONPET – Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural;
 Ô PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica;
 Ô PBE – Programa Brasileiro de Etiquetagem;
 Ô PEE – Programa de Eficiência Energética.

Com relação à aplicação destes programas, a Lei de Eficiência Energética n. 10.295/2001, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia, é peça fundamental como base legal no cumprimento das metas em busca 
de horizontes de consumo mais eficientes e sustentáveis.

Neste contexto de aplicação das regras, o que se observa é uma atuação sinérgica institucional entre o MME, Eletrobras, 
Petrobras, ANEEL e Inmetro, bem como as concessionárias de energia, que contribuem para um ambiente propício ao fortaleci-
mento e ampliação do tema eficiência energética no Brasil, de forma coesa e garantindo o ambiente de crescimento sustentado 
e capacitação tecnológica. 

Abaixo segue uma descrição mais detalhada dos principais programas nacionais relacionados ao tema da eficiência 
energética, e descrições breves de suas abrangências e aspectos gerais.

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

O Conpet foi criado em 1991 por meio de decreto, e é um programa do governo federal que visa proporcionar ao ambiente  que 
se desenvolva a cultura da redução do desperdício no uso dos recursos energéticos naturais, objetivando este programa, sobretudo a 

garantia de um país melhor para as próximas gerações.
Como citado anteriormente, o programa é vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e suas atividades-

-fim são amparadas e executadas com apoio técnico e administrativo da Petrobras, sendo que suas diretrizes ope-
racionais são apoiadas em marcos regulatórios das agências reguladoras pertinentes, e que são ligadas ao MME. 
Tendo como principal objetivo a eficiência energética no uso final de energia, sendo as fontes de produção as mais 
variadas, o Conpet estimula principalmente os setores econômicos seguintes: 

 Ô Residencial;
 Ô Industrial;
 Ô Transportes.
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Resultados Energéticos Anuais do Procel nos últimos 5 anos - Procel 2012

Além do estímulo direto à eficiência, uma das principais atividades do Conpet trata de desenvolver 
ações de educação ambiental. O Programa busca mobilizar a sociedade brasileira, contribuindo 
para o desenvolvimento econômico e o bem-estar social. Os principais objetivos do Programa são: 
racionalizar o consumo dos derivados do petróleo e do gás natural; reduzir a emissão de gases 
poluentes na atmosfera; promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico; e fornecer apoio 
técnico para o aumento da eficiência energética no uso final da energia (CONPET, 2012)

Para os aparelhos que utilizam como combustível os derivados do petróleo ou gás natural, o Conpet atua na coordena-
ção técnica e regulamentação da Lei n. 10.295/2001, principalmente na determinação dos índices de rendimento energético ou 
de consumo, notadamente aqueles já estabelecidos para os aparelhos com base nos dados do Programa Brasileiro de Etiqueta-
gem do Inmetro, e outros que venham a ser regulados e estabelecidos.

No setor de transportes o Conpet possui uma ação bastante forte, sendo responsável por ações importantes, haja vis-
ta que este setor representa mais da metade do consumo de derivados do petróleo e gás natural no Brasil, onde o modal de 
transporte rodoviário corresponde a mais de 90% desse consumo. Os combustíveis derivados mais consumidos neste setor são 
Diesel com cerca de 50% na participação total, seguido da gasolina automotiva com aproximadamente 30%. 

As ações do programa são feitas mediante as parcerias em níveis municipais, estaduais e federais, envolvendo todos os 
entes que estão ligados à cadeia de petróleo e derivados.  Estudos apresentados pelo Conpet demonstram que é possível obter 
em torno de 5% de economia no uso de combustível, apenas mediante pequenos ajustes nos veículos.

Visando obter sucesso na eficiência no consumo, o programa promove ações educativas sobre o uso racional e manu-
seio do óleo diesel. Medições próprias dos níveis de poluentes de veículos estão, por exemplo, entre as atividades feitas pelo 
programa por meio de seus técnicos treinados pela Petrobras. 

Além das ações de educação, o programa conta também com o Selo Conpet, que objetiva incentivar fabricantes e im-
portadores de equipamentos domésticos de consumo de gás, a proporcionar eficiência ao consumidor, à medida que este pode 
optar pelo equipamento com o selo, que é de fácil visualização nos equipamentos, e informa a eficiência energética do produto.

PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

O Procel foi criado em 1985, por meio de ações coor-
denadas pelo MME e que foram postas em prática pela Eletro-
bras. Em 1991 o Procel foi convertido em programa do gover-
no federal, por meio de decreto presidencial. 

Dentre as atividades a que o programa se destina a 
apoiar, estão relacionadas ações visando à eficiência energética 
nos diversos segmentos da economia, por meio de projetos para 
redução de consumo nas áreas Industrial, do Poder Público; de 
Saneamento; de Desenvolvimento Tecnológico; entre outras es-
truturantes ao desenvolvimento da economia e que possuem no 
consumo de energia uma possibilidade de redução dos custos e 
aumento de produtividade.

O Programa utiliza recursos da Eletrobras e da Reserva 
Global de Reversão - RGR - fundo federal constituído com re-
cursos das concessionárias, proporcionais ao investimento de 
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cada uma. Utiliza, também, recursos de entidades internacionais, sendo que as ações de marketing, notadamente a Etiqueta-
gem, o Selo e o Prêmio Procel, são responsáveis por cerca de 98% dos resultados do Programa. 

Ao lado são apresentados, de acordo com dados retirados do relatório de resultados Procel-2012, tendo por base o ano 
de 2010, gráficos que traduzem alguns números-chave do Programa que tem ações específicas em Eletricidade.

Os resultados apresentados, acumulados no período, representam cerca de 44 GWh. Traduzindo estes números com base 
no custo Marginal de Expansão, e também nos cálculos de energia física fornecida ao SIN, significa dizer que foram evitados inves-
timentos da ordem de 3 bilhões de reais na expansão dos sistemas de geração, bem como evitada a expansão média de 2 GW de 
capacidade instalada no SIN.

Com relação à divulgação e caracterização do programa, foi criado o Selo Procel de Economia de Energia, tão somente 
denominado Selo Procel, instituído por meio de Decreto Presidencial de 08.12.1993, e se caracterizou como um produto de-
senvolvido e concebido pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.

Dentre os objetivos do selo, está notadamente a orientação do consumidor no ato da compra dos produtos que são 
lastreados, indicando quais apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria, observando os 
critérios de consumo.  Neste aspecto os objetivos secundários, porém não menos importantes, são exatamente estimular a 
fabricação e a comercialização de produtos mais eficientes, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico e científico, re-
duzindo impactos ambientais e aumentando o desenvolvimento e arrecadação.

PROCEL EDIFICA

O PROCEL EDIFICA, denominado Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações, foi instituído em 2003 no 
âmbito do Procel, e sua atuação se dá conjuntamente com o MME, o Ministério das Cidades, as universidades 
em geral, os centros de pesquisa e entidades das áreas governamentais, setores de tecnologia, economia e de 
desenvolvimento, bem como o setor da construção civil.

Com a criação do PROCEL EDIFICA, o Procel aprofundou as ações no intuito de organizar projetos e 
programas específicos com o objetivo de incentivar e impulsionar a conservação e o uso eficiente dos recursos 
naturais (água, luz, ventilação) em edificações, com foco principal na redução dos desperdícios e na mitigação 
dos impactos ao meio ambiente.

No Brasil sabe-se que o consumo de energia elétrica é bastante significativo em instalações residenciais, 
comerciais, de serviços e públicas. Sabe-se também que a projeção do consumo é ainda maior, em face da esta-
bilidade projetada para economia, além de outros fatores sociais e de poder de compra por parte da população. 

Estes fatores macroeconômicos e sociais permitem à população em geral o acesso aos confortos propor-
cionados pelas novas tecnologias, o que acarreta uma elevada taxa de urbanização e a expansão do setor de 
serviços. Calcula-se que quase 50% da energia elétrica produzida no país sejam consumidas não só na operação 

e manutenção das edificações, como também nos sistemas artificiais, que proporcionam conforto ambiental para seus usuários, 
como iluminação, climatização e aquecimento de água.

De acordo com o Procel, o consumo médio de energia elétrica verificado nas instalações prediais no Brasil, equivale 
aproximadamente a 45% do consumo faturado no país, sendo que o programa estima um potencial de redução em 50% para 
novas edificações, e 30% para edificações existentes e que realizem reformas e melhorias em suas instalações contemplando 
a eficiência e seus preceitos. Neste aspecto o PROCEL EDIFICA atua em 6 linhas específicas, que são a Capacitação, Tecnologia, 
Disseminação, Regulamentação, Habitação e Eficiência Energética e Planejamento.
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De acordo com o Procel, as metas do programa são (PROCEL EDIFICA, 2012): 
 Ô Investir em capacitação tecnológica e profissional, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento de soluções adap-

tadas à realidade brasileira, de forma a reduzir o consumo de energia elétrica nas edificações; 
 Ô Atrair um número cada vez maior de parceiros ligados aos diversos segmentos da construção civil, melhorando a 

qualidade e a eficiência das edificações brasileiras; 
 Ô Divulgar os conceitos e práticas do bioclimatismo, por meio da inserção do tema conforto ambiental e eficiência 

energética nos cursos de Arquitetura e Engenharia, formando uma nova geração de profissionais compromissados 
com o desenvolvimento sustentável do País; 

 Ô Disseminar os conceitos e práticas de EEE e CA entre os profissionais de Arquitetura e Engenharia, e aqueles envol-
vidos em planejamento urbano; 

 Ô Apoiar a implantação da Regulamentação da Lei de Eficiência Energética (Lei n. 10.295/2001) no que toca às Edifica-
ções Brasileiras, além de orientar tecnicamente os agentes envolvidos e técnicos de Prefeituras, para adequar seus 
Códigos de Obras e Planos Diretores.

Para atingimento das metas, bem como manutenção e melhoria do programa no âmbito nacional, o programa conta 
com parcerias firmadas nos mais diversos âmbitos, destacando-se as instituições abaixo listadas:

Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Universidades UFPA, UFRN, UFAL, UFBA, UFMG, UnB, UFMS, 
UFMT, UFF, UFRJ, UFSC, UFRGS, UFPel, PUCPR, CAIXA, IBAM, IAB, CBIC, FGV, USAID/ICF, CEPEL, SEBRAE-RJ, CREA e Eletrosul.

Programa Brasileiro de Etiquetagem – (PBE)  
O PBE é coordenado e regulamentado pelo Inmetro, e sua coordenação é feita em parceria com o Conpet e com o Procel, 

duas iniciativas governamentais operacionalizadas, respectivamente, pela Petrobras e pela Eletrobras, que premiam os pro-
dutos mais eficientes. Como exemplo da atuação do programa, no caso de avaliação da Conformidade dos equipamentos que 
utilizam a Etiqueta Nacional de Conservação da Energia, o programa presta informações sobre o desempenho dos produtos no 
que diz respeito à sua eficiência energética.

Os objetivos do Programa são amplos, todos no sentido de promover a melhoria e eficiência no uso de energia, por meio 
dos seguintes aspectos (CONPET, 2012):

Prover informações úteis que influenciem a decisão de compra dos consumidores, que podem levar em consideração 
outros atributos, além do preço, no momento da aquisição dos produtos;

Estimular a competitividade da indústria, através da indução do processo de melhoria contínua promovida pela escolha 
consciente dos consumidores.

Os equipamentos avaliados e etiquetados no programa são todos os que utilizam os combustíveis a seguir em seus 
processos, tais como:

 Ô Fogões; 
 Ô Fornos; 
 Ô Aquecedores de Água a Gás; e
 Ô Automóveis.

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), afixada nos produtos de forma voluntária ou compulsória, infor-
ma ao consumidor, no momento em que adquire o equipamento ou mesmo antes, da compra, os aspectos sobre a eficiência 
energética ou consumo de modelos semelhantes.

 Os valores de etiquetagem são desde  “A” (mais eficiente) até “E” (menos eficiente), sendo que os valores de eficiência 
são determinados pelo Inmetro a partir da base de dados de fabricantes e equipamentos homologados disponíveis, levando em 
conta o atendimento aos aspectos de consumo por faixa de potência e por equipamento.
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Desta forma o PBE contribui para a comercialização e utilização de aparelhos com menor consumo de energia, propor-
cionando ao consumidor a opção de comparar os equipamentos em termos de sua eficiência, e desta forma poder decidir por 
aquele que for mais interessante aos seus interesses econômicos de curtos e longos prazos.

De acordo com PBE, 2012, a etiquetagem dos equipamentos é descrita abaixo, de forma resumida para alguns casos que 
já possuem etiquetas:

Etiquetagem de Aparelhos a Gás

A etiquetagem de fogões e fornos domésticos e aquecedores de água a gás é compulsória. Todos os modelos devem obrigatoria-
mente ser testados e exibir a Etiqueta Nacional de  Conservação de Energia do Inmetro/Conpet no ponto de venda, para que o consumi-
dor possa avaliá-los com relação ao rendimento energético, consumo de gás (GLP ou GN) e outras características técnicas. Em relação aos 
aparelhos a gás, o Programa Brasileiro de Etiquetagem avalia também a conformidade quanto ao atendimento a requisitos de segurança.

     

Etiquetagem de Aparelhos Veiculares

O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) é aplicado de forma voluntária 
aos veículos leves movidos a gasolina, etanol ou GNV (de fábrica). Os fabricantes que aderem 
ao programa testam parte dos modelos que serão comercializados, declarando ao Inmetro os 
valores de consumo de cada combustível. Os modelos participantes são, então, comparados 
de “A” a “E” dentro de suas categorias. Os valores de consumo e a classificação são informados 
nas páginas eletrônicas do Inmetro e do Conpet e nas etiquetas afixadas opcionalmente nos 
veículos pelos fabricantes participantes.

Além das apresentadas acima, outros equipamentos recebem a etiquetagem de acor-
do com o PBE, e podem ser encontradas as relações no site do Inmetro e no site do PBE e do 
Conpet.

Atualmente o PBE é composto por mais de 30 Programas de Avaliação da Conformidade, 
que se encontra em diferentes fases de implementação e contemplam produtos de linha branca, 
como fogões e condicionadores de ar, e também, mais recentemente, sistemas de aquecimento 
solar e fotovoltaicos. 
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No site do IMMETRO e no site do PBE – Programa Brasileiro de Etiquetagem pode ser encontrada a relação de equipa-
mentos com os selos de conservação de energia.

Abaixo são apresentadas as tabelas que reúnem a última versão disponível, com a relação de todos os produtos apro-
vados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e que, portanto, estão autorizados a ostentar a Etiqueta Nacional de Con-
servação de Energia (ENCE).

A atualização desta tabela é feita de acordo com os procedimentos do programa, e também de acordo com os trâmites 
dos órgãos envolvidos nos projetos de normas e de desenvolvimento tecnológico. Desta forma periodicamente ocorrem as 
atualizações de parâmetros dos equipamentos, e consequentemente das tabelas disponíveis para consulta, sendo que a tabela 
apresentada abaixo foi obtida em agosto de 2012.

Programa de Eficiência Energética – PEE

A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, enquanto poder concedente estabelece uma legislação específica pela 
qual as empresas distribuidoras de energia elétrica devem se submeter a algumas obrigações. Assim, em cumprimento ao 
disposto na cláusula quinta, do contrato de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica, decorrente do 
disciplinamento legal estabelecido no artigo 1º da Lei n. 9.991/2000, Lei n. 11.465/2007, Lei n. 12.212/2010 e Resoluções da 
ANEEL n. 176/2005 e n. 300/2008, as distribuidoras tem a obrigação de aplicar anualmente o percentual equivalente a 0,5% 
(meio por cento) de sua Receita Operacional Líquida – ROL em ações que tenham por objetivo a conservação e o combate ao 
desperdício de energia elétrica por meio do seu Programa de Eficiência Energética – PEE.

Assim, em cumprimento ao disposto na legislação, por exemplo, a Copel Distribuição S.A. tem a obrigação de aplicar anu-
almente o percentual equivalente a 0,5% (meio por cento) de sua Receita Operacional Líquida – ROL em ações que tenham por 
objetivo a conservação e o combate ao desperdício de energia elétrica por meio do seu Programa de Eficiência Energética – PEE.

Tendências para recursos de P&D

2005 0,50% 0,50%
2006 0,25% 0,75%

2007 0,50% 0,50%
2016 0,25% 0,75%

P&D

Lei 11.465/2007
Lei 12.212/2010

Fonte: DUTE/COPEL, 2012
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A ANEEL com base em sua Resolução Normativa n. 300, regulamenta o Manual do Programa de Eficiência Energética 
– MPEE, que se resume a um guia determinativo de procedimentos para elaboração e execução de projetos do PEE, onde se 
espera obter, entre outros aspectos, a economia de energia e a retirada de demanda do horário de ponta do sistema elétrico.

O objetivo desse Programa é demonstrar à sociedade a importância e a viabilidade econômica 
de ações de combate ao desperdício de energia elétrica e de melhoria da eficiência energética de 
equipamentos, processos e usos finais de energia. Para isso, busca-se maximizar os benefícios pú-
blicos da energia economizada e da demanda evitada no âmbito desse Programa. Busca-se, enfim, 
a transformação do mercado de energia elétrica, estimulando o desenvolvimento de novas tecno-
logias e a criação de hábitos racionais de uso da energia elétrica. (MPEE, 2008)

Dentre as ações do Programa de Eficiência Energética (PEE), o Sistema de Avaliação constitui-se num dos elementos 
principais. Para que seja tangível promover ações de eficiência energética, tanto no âmbito institucional quanto no âmbito 
empresarial, ou ainda entre a sociedade, faz-se necessário uma avaliação de suas condições em relação ao tema abordado. 

O foco, portanto, desta avaliação inicial, é o de permitir às empresas que aderiram ao PEE formem a visão global de seu 
posicionamento em relação à eficiência energética, envolvendo desde as questões relacionadas à gestão propriamente dita, 
quanto às questões específicas de utilização de energia de cada empresa. 

Então é seguindo deste ponto de partida que as empresas poderão definir e adotar as ações adequadas aos seus casos, 
visando, sobretudo a melhoria no desempenho energético das instalações, bem como na percepção dos usuários em relação 
às adaptações cabíveis.

Medição e Verificação
De forma geral no mundo existe a convergência para as questões de M&V, no sentido da formatação de um protocolo 

internacional de medição e verificação. Este protocolo foi iniciado pelo DOE – Departamento de Energia dos Estados Unidos, 
com objetivo de almejar ganhos e aumentar a certeza destes ganhos com relação à eficiência energética.

Cabe ressaltar que o protocolo não é nada além de um manual de boas práticas, que em virtude do grau de envolvi-
mento e das instituições que o coordenam e colaboram em suas diretrizes, vem se tornando referência em nível mundial para 
a elaboração de procedimentos de M&V que transcrevam os ganhos de energia e suas implicações econômicas.  Dentre os 
benefícios de se fazer a medição e verificação dos projetos de eficiência energética estão, por exemplo:

 Ô Detecção de Mudanças nos Perfis de Consumo de Energia;
 Ô Ganhos Substanciais em Economia de Energia;
 Ô Resultados que estimulam mais investimentos em projetos e pesquisas para eficientização de processos;
 Ô Colabora com a redução de gases de efeito estufa e com a sustentabilidade no uso dos recursos naturais.

Portanto a elaboração de um Plano de Medição e Verificação deve sobretudo estar alinhado aos conhecimentos técnicos 
dos processos, bem como às práticas difundidas com relação aos sistemas de medição e aquisição de dados, além obviamente 
das técnicas de tratamento destes dados e obtenção de projeções e cenários. Sabe-se que realizar a etapa de M&V de um pro-
jeto, implica frequentemente em relações bastante complexas entre o consumo de energia antes e após a implementação das 
ações de eficientização. 
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Diante disso, deve haver cuidados especiais na comparação dos resultados dos consumos de energia antes e após a 
implementação dos projetos, de forma que correções sejam realizadas devido às frequentes mudanças das variáveis indepen-
dentes como: clima, ocupação incertas de pessoas, férias etc. ou até mesmo de fatores estáticos como: layout de móveis e 
equipamentos, forma construtiva da própria edificação etc. Dos protocolos mais utilizados, citam-se, por exemplo: 

O Protocolo de Medição e Verificação de Performance – IPMVP;

Este protocolo determina linhas gerais para elaboração de planos de medição de verificação a partir de definições de estru-
turação de sistemas genéricos exemplificando modelos de consumo energético.  

O guia encontra-se disponível gratuitamente no site da Efficency Valluation Organization, onde maiores informações 
podem ser obtidas pelo link www.evo-world.org.

O Federal Energy Management Program – FEMP;

Este protocolo foi desenvolvido especificamente para edificações públicas federais dos EUA, e atua de forma comple-
mentar ao protocolo IPMVP. Os modelos apresentados neste caderno oferecem soluções de análises mais aprofundadas e 
específicas para ações de eficiência energética em instalações prediais. 

O guia encontra-se disponível gratuitamente no site da EERE – Energy Efficency and Renewable Energy, onde maiores 
informações podem ser obtidas pelo link www1.eere.energy.gov/femp/.

O Guia ASHRAE 14P

Este guia atua também de forma complementar ao protocolo IPMVP, sendo que tem a função de apresentar mais informa-
ções sobre as formas de implementação dos Planos de Medição e Verificação, e, além disso, neste modelo é necessário promover 
a medição de todos os parâmetros em análise num sistema, tornando-se mais complexo e preciso que os anteriores. Este protoco-
lo conta ainda com tratamento de incertezas de medição e de equipamentos, inserindo estes nas modelagens de cálculos.

Este guia encontra-se disponível para venda no site da entidade, conforme link  www.ashrae.org.

Em linhas gerais existem quatro opções distintas para que seja feita a M&V de um sistema energético. Denominadas de 
A, B, C e D, estas linhas apresentam os principais parâmetros e métodos necessários para se obter a análise correta, sendo que 
o projetista em conjunto com o planejador do sistema deve trabalhar no sentido de analisar qual das 4 opções cabe mais a cada 
tipo de sistema de consumo em análise.  Cada um dos quatro segmentos de análise possui criticidades e formulações distintas, 
sempre com foco nas avaliações dos parâmetros influenciados pelo consumo de energia.

Por exemplo, um sistema de iluminação possui uma análise de apenas um parâmetro, que seja o elétrico e suas variáveis asso-
ciadas às grandezas elétricas mensuráveis, como energia ativa, reativa, e tempo de consumo, sendo que a partir destas são possíveis 
formulações clássicas para obtenção das respostas desejadas.

Já no caso de um sistema de ar-condicionado possui mais de um parâmetro de análise, haja vista que as variáveis que influen-
ciam no consumo do sistema térmico, que por sua vez alteram os padrões de consumo energético, são associadas às condições locais, 
à temperatura externa, quantidade de pessoas, além obviamente da temperatura desejada para o ambiente. Neste caso são necessá-
rias além das formulações clássicas e medições diretas, metodologias para inferência estatística e formulações mais elaboradas, para 
que se obtenha uma base line representativa do sistema em questão, e de sua real capacidade de eficiência energética.
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ART de Eficiência Energética 
A ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) é um instrumento legal, necessário à fiscalização das atividades profis-

sionais, nos diversos empreendimentos sociais. De acordo com o artigo 1º da Lei nº 6.496/1977: “Todo contrato, escrito ou 
verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à 
Agronomia fica sujeito à ‘Anotação de Responsabilidade Técnica’ (ART).”

A ART é importante, pois garante os direitos autorais, comprova a existência de um contrato, até mesmo nos casos em 
que tenha sido realizado de forma verbal e garante o direito à remuneração na medida em que se torna um comprovante da 
prestação de um serviço.  Todos os serviços registrados no CREA sob a forma de ART irão compor o ACERVO TÉCNICO do profis-
sional, que serve ainda como documento comprobatório, para efeito de aposentadoria especial.

Recentemente foi instituída a ART de eficiência energética, como forma de estimular aos profissionais a utilização desta 
modalidade para que possam se destacar e praticar suas atividades relacionando ao tema e contribuindo assim para o aprimo-
ramento do conselho e das empresas.

Abaixo segue um exemplo de ART preenchida para exemplificar a utilização da ART na modalidade de eficiência energé-
tica dentro, por exemplo, das atividades de Estudo, Planejamento, Projeto e Especificações.
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Ainda para as atividades específicas de Eficiência Energética existe uma tabela de códigos própria, conforme apresenta-
do abaixo, e que são aplicadas ao item de preenchimento “Tipo de Obra”. 

Código Área de Competência - Eficiência Energética (Código 2601)

418 Eficientização de Energia Elétrica

419 Fontes de Energia Tradicionais, Alternativas e Renováveis

420 Impactos Ambientais na Geração, Transmissão e Distribuição de Energia

421 Diagnóstico Energético

422 Sistemas e Métodos de Conservação de Energia

423 Análise Tarifária de Energia Elétrica

424 Gestão, Regulação e Comercialização de Energia

425 Ecoeficiência na Utilização de Energia Elétrica

426 Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Eficiência Energética

427 Planejamento Energético

428 Qualidade de Energia Elétrica

A área de Competência Profissional denominada “Eficiência Energética”, como pode ser vista acima, com código 2601, 
pode ser utilizada dentro de todas as atividades técnicas apresentadas no campo de preenchimento superior, bem como para 
esta área de competência todos os tipos de Obras são disponíveis no campo de preenchimento seguinte “Tipo de Obra”.  

O exemplo abaixo se refere a uma ART da área de competência de Eficiência Energética, e com o Tipo de Obra relaciona-
do à assessoria e consultoria, conforme comentado no parágrafo anterior:

As ações de fiscalização do CREA com relação às atividades de eletricidade, no âmbito da Câmara de Engenharia Elétrica, 
são já difundidas e consolidadas entre as regionais, bem como entre as empresas e profissionais de atividades correlatas. 
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No intuito de apresentar alguns dados do andamento das fiscalizações ocorridas entre 2008 e 2011, segue abaixo um 
gráfico que apresenta tais dados:
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4. Eficiência Energética e as  
Instituições de Ensino

Avaliação Geral do Tema Segundo o PNEf 
De acordo com o que consta do PNEf, os aspectos de educação devem estar na base das questões da eficiência energé-

tica, sendo que as políticas públicas tem exatamente este viés de promover o desenvolvimento sustentável do setor por meio 
da informação e educação.

De acordo com Plano, o objetivo principal do programa é de discutir ações na área de Educação, no intuito de:
 Ô Promover uma nova cultura sobre o tema, tendo a aplicação dos conceitos ambientais, de Conservação e Eficiência 

Energética, de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, principalmente com vistas ao uso responsável da energia 
e dos recursos naturais do planeta, conquanto protegendo o meio ambiente e mantendo a estabilidade do clima;

 Ô Dar incentivos reais à comunidade escolar para que esta possa incorporar e desenvolver a cultura do uso racional de 
energia, além do envolvimento direto desta comunidade nos projetos de implantação de EE;

 Ô Difundir o uso de tecnologias eficientes bem como de práticas científicas delimitadas com técnicas para aumento 
do rendimento energético;

 Ô Contribuir para que sejam atingidas as metas do Plano Nacional de Energia 2030, no que cabe à eficiência energéti-
ca, através da contribuição dos programas educacionais;

 Ô Criar a consciência na população no intuito da mudança de hábitos de consumo energético, adotando práticas mais 
eficientes em sintonia com a sustentabilidade.

Contextualizando a questão da educação e eficiência energética, tem-se principalmente como pilar desta análise a segu-
rança do suprimento energético, para o qual todas as avaliações econômicas e sociais devem estar voltadas. Neste aspecto de 
garantir suprimento, a eficiência energética torna-se um vetor potencializado pela ação da educação.

De acordo com o PNEf, sem que se possa acessar a energia de forma segura e eficiente, torna-se tarefa impossível obter 
competitividade nos moldes atuais de crescimento econômico. Na outra ponta sabe-se que o desenvolvimento econômico 
sustentado é elemento fundamental para garantia de acesso ao bem-estar social da população (educação, saúde, transporte, 
segurança, entre outros).

A complexidade reside exatamente na necessidade de garantir o suprimento de energia associada a uma necessidade de pro-
teção do meio ambiente para manutenção do planeta para as próximas gerações. 

Assim o estímulo às energias renováveis que convivam com o meio ambiente, e o estímulo ao desenvolvimento da 
consciência e racionalidade no uso da energia são primordiais. Nestas duas linhas a colaboração de políticas coesas, associada 
a investimentos sólidos P&D, tornara a dependência de combustíveis fósseis cada vez mais controladas.

A produção de riquezas do país, medida através do PIB, apresenta uma fotografia proveniente da interação da população 
com suas necessidades de consumo, consumos estes que requerem os processos produtivos, cujas máquinas e equipamentos 
necessitam de energia. A medida da energia para cada cidadão é meramente instrutiva, no entanto à medida que se decifra 
esta medida por cada segmento, as avaliações começam a proporcionar melhorias.

Pensando assim é que promover a eficiência com que os usuários utilizam o insumo energia é tão importante quanto 
aumentar a eficiência com que os equipamentos utilizam ou transformam a energia, e para isso ocorrer a educação é o cerne 
da questão.
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De acordo com estudos realizados pela Olade (Organizacion Latinoamericana para ElDesarrollo) os cidadãos quando 
sensibilizados com relação aos aspectos de eficiência no uso de energia, podem economizar até 15%, em relação aos que não 
foram alvo de sensibilização.  Neste aspecto a economia de energia exige não apenas o desenvolvimento de técnicas, produtos 
e serviços eficientes, como também uma alteração dos padrões comportamentais, associando redução de consumo de energia 
sem perda de conforto e qualidade de vida.

Esse desafio exige a capacitação acelerada dos profissionais na área de educação, para que possam promover o conhe-
cimento sobre o tema, com debate ambiental em sintonia com as necessidades de elaboração, implantação e desenvolvimento 
de projetos que promovam a educação para a sustentabilidade. Assim, tornar fácil a compreensão das tarefas de cada cidadão 
facilita a meta final que é a redução do consumo, e para isso uma formação centrada a consciência e a capacitação de profes-
sores é fundamental para o sucesso dos programas de eficiência energética.

Conforme coloca o PNEf, aos formadores pedagógicos, cabe auxiliar à Educação formar para a cidadania, possibilitando 
aos participantes compreender e se associar de fato ao processo a capacitação, necessário para atuar nas causas e consequên-
cias dos problemas socioambientais. Neste contexto vislumbram-se alguns desafios (PNEf, 2012):

 Ô  Superar o modelo de ações pontuais, não sistêmicas, para um modelo integrado com o sistema de ensino brasileiro;
 Ô Desenvolvimento de políticas públicas e de articulações com instituições que possam aumentar o impacto das ações 

do programa: MEC, Universidades, Aneel, ANP, Concessionárias, Secretarias de Educação, Secretarias de Meio Am-
biente, dentre outras;

 Ô Definir o formato e o currículo do curso de capacitação para os professores da Educação Básica;
 Ô Levantar os elementos das diversas disciplinas que podem justificar a abordagem da Eficiência Energética: energia, 

meio ambiente, responsabilidade social empresarial, responsabilidade socioambiental, sustentabilidade, desenvol-
vimento sustentável; 

 Ô Desenvolver metodologias de avaliação de resultados para os projetos junto às escolas da Educação Básica;
 Ô Incentivar a participação dos alunos por meio de projetos e ideias em feiras de ciências, junto às escolas da Educação 

Básica;
 Ô Promover concursos de redação, inovação e projetos multidisciplinares na Educação Básica que busquem soluções 

simples para a conscientização da importância para o país e meio ambiente e também para o uso adequado da 
energia elétrica do cidadão brasileiro;

 Ô Disseminar aos alunos da Educação Básica sobre a importância da aplicação dos conceitos em Eficiência Energética 
para o desenvolvimento sustentável do planeta e a consequente redução dos impactos socioambientais nos proces-
sos de geração, transmissão e distribuição de energia;

 Ô Incluir disciplina cativa de Eficiência Energética em cursos superiores de Ciência e Tecnologia, como Arquitetura e 
Engenharias Elétricas, Civil, Mecânicas e afins.
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Formação de Redes e Parceiros 
A implantação de projetos está pautada na formação de parcerias sólidas entre órgãos no âmbito federal, estadual e munici-

pal. Estas articulações viabilizarão as ações e promoverão a sua continuidade, bem como o surgimento de novas ideias e o desenvol-
vimento de novos projetos.

O fluxograma da figura abaixo representa a rede de relacionamentos e parcerias dos Programas Procel e Conpet na área 
educacional (PROCEL, 2012): 

O PNEf define as participações de forma estratégica, e para cada uma relaciona uma série de responsabilidades a serem 
seguidas de forma ao bom desempenho dos programas. Segue a lista: 

 Ô Universidades – realização de cursos em instituições de ensino superior que possuem cursos específicos ou voltados 
à área de eficiência energética e professores especialistas, devidamente reconhecidos e aprovados pelo MEC, desde 
a organização curricular do curso, sua execução e certificação;

 Ô Concessionárias de energia – adesão voluntária das concessionárias no direcionamento dos recursos do PEE para 
realizar o retrofit nas escolas e em projetos educacionais de capacitação de professores e de conscientização de 
alunos e comunidades;

 Ô Órgãos de fomento à pesquisa – promover e financiar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica relacionadas 
à Eficiência Energética;
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 Ô Inmetro – conduzir estudos e apoiar treinamentos;
 Ô Secretarias Estaduais e Municipais de Educação – parceria para permitir a articulação entre as universidades e os 

professores das redes públicas para o desenvolvimento dos cursos de capacitação de professores;
 Ô Escolas públicas e privadas – apoio ao projeto de capacitação dos professores e às atividades nas escolas;
 Ô ANEEL – estudar a aplicação de recursos das concessionárias e permissionárias de serviços de distribuição de energia elétrica 

no retrofit das escolas, entre outros projetos relacionados à educação;
 Ô Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista – apoio aos projetos de capacitação de funcionários e gestores 

em eficiência energética;
 Ô CONFEA/CREA – garantia dos serviços prestados com qualidade pelas empresas e/ou profissionais habilitados e capaci-

tados em Eficiência Energética a todas as partes interessadas, através de uma fiscalização capacitada e multiprofissional.

Premissas e Resultados Esperados
Os programas educacionais de forma geral visam interagir com a sociedade, ao passo que fazem a ponte entre as com-

petências técnicas desenvolvidas nos âmbitos das academias e empresas, com as questões intrínsecas às sociedades modernas 
quanto ao consumo de energia. 

Neste sentido desafios são postos a todas as áreas do conhecimento, visando a congregação das ações para formação 
de competências educacionais  que possam transmitir as noções técnicas, à medida da compreensão da sociedade em geral.

Neste sentido o PNEf apresenta alguns pontos a serem observados como parte da mobilização necessária, tais sejam: 
 Ô Docentes das redes pública e privada estarão capacitados para desenvolver uma prática pedagógica diferenciada em 

Eficiência Energética e Educação Socioambiental, numa perspectiva transformadora e participativa;
 Ô Gerar novos valores, relacionados à responsabilidade com relação ao desperdício de energia e ao meio ambiente;
 Ô O conceito de uso de fontes de energias renováveis e eficiência energética difundida e implementada na educação 

básica;
 Ô Projetos de EE em escolas gerarão um efeito na redução de gastos com energia e água;
 Ô Profissionais de diversas áreas do conhecimento, nos níveis técnicos, graduação e pós-graduação, estarão capacita-

dos com um conjunto de competências para promover a EE em sua área de atuação;
 Ô Maior capacidade científica em EE, e reforço na inovação, sobretudo na criação de tecnologias para a sustentabili-

dade e melhor aproveitamento energético;
 Ô A capilaridade do tema EE assegurada por meio da oferta de formação contínua aos docentes nos cursos técnicos, 

de graduação e de pós-graduação;
 Ô A consolidação da rede de centros de excelência, de laboratórios de ensino e pesquisa e de laboratórios de ensaio 

e etiquetagem;
 Ô O público conscientizado e motivado para a Eficiência Energética será ampliado.
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Programas Federais de Eficiência Energética e Educação
A mudança de comportamento no perfil do consumo energético necessita de atitudes conscientes por parte dos con-

sumidores, além da evolução tecnológica e aspectos de regulação do setor elétrico.  Para se obter os ganhos apontados nas 
projeções do PNEf  apresentadas, muito trabalho de formação de conhecimento deve ser feito.

Neste caminho a escola é o ente natural para a formação do indivíduo, e para conscientização da sociedade. A mudança de hábito 
é conseguida paulatinamente através de um processo de sensibilização, e para isso professores precisam estar aptos a compreender a 
eficiência energética, para repassar esse conhecimento na íntegra da demanda da sociedade. 

É preciso passar ao professor informações consistentes sobre o assunto energia, e de forma eficiente e metodológica, 
para que este absorva e transmita aos alunos, que serão futuros profissionais no mercado de trabalho, aonde aos poucos os 
efeitos da educação na base vão surgindo.

No âmbito federal destacam-se os programas educacionais postos em prática pela Petrobras, Eletrobras e ANEEL.  Ambos 
são regidos pelo MME enquanto poder concedente das questões de energia no país.  Estes programas visam interagir com a socie-
dade, e promover nos âmbitos das escolas as questões mais específicas acerca do consumo de energia pela sociedade em geral.

Essas políticas públicas referem-se a ações educacionais articuladas aos sistemas de ensino do país, e visam à incorpo-
ração de valores que levem ao combate ao desperdício e ao uso eficiente da energia, o que se reverterá em benefício de toda 
a sociedade.

Estes órgãos devem dedicar seus recursos predominantemente no desenvolvimento de mecanismos e políticas públicas 
que favoreçam e incentivem, de forma permanente, a Eficiência Energética, por meio dos Programas Procel e Conpet, anterior-
mente descritos, que possuem temáticas específicas para área educacional.

Dentre as ações destacadas no Plano, a criação de um selo chamado Selo Escola Sustentável, também se viabiliza como 
um programa que pode ser utilizado anualmente pelas escolas públicas e privadas, desde que tenham interesse em projetos 
de conservação e uso sustentável dos recursos naturais, e capacidade de implementarem de acordo com as regras a serem 
estabelecidas.

A ANEEL por sua vez coloca em prática programas educacionais referentes aos aspectos de eficiência energética no uso 
de eletricidade, por meio dos programas de eficiência energética que foram abordados anteriormente, e que assim como os 
anteriores, também possuem vertentes de aplicação à educação.

Com relação ao Procel e Conpet, suas atuações na área de educação são pautadas nas principais linhas de atuação 
abaixo listadas: 

 Ô Eficiência Energética na Educação Básica;
 Ô Eficiência Energética na Formação Profissional (níveis técnico e superior); e
 Ô Rede de Laboratórios e Centros de Pesquisa em Eficiência Energética.

De acordo com o PNEf, os programas possuem a finalidade de aperfeiçoar as ações educacionais, bem como propor novas ações 
às que vêm sendo desenvolvidas, de forma que ao longo do tempo as diretrizes venham se complementando e aprimorando. Abaixo 
seguem algumas linhas de atuação conforme preconiza o PNEf em seu capítulo dedicado à educação.
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 Ô Revisar e realinhar o atual programa de Eficiência Energética na Educação Básica, na Educação Escolar, de modo a 
criar mecanismos que possibilitem alcançar as comunidades onde estão inseridas;

 Ô Revisar e realinhar o atual programa de Eficiência Energética nas escolas, buscando firmar parcerias com institui-
ções de ensino superior com especialistas no tema, além de mapear as potencialidades para o desenvolvimento em 
eficiência energética na Formação Profissional, em especial para os cursos que formem profissionais para setores 
energo-intensivos e da construção civil local;

 Ô Estabelecer um programa educacional, com um padrão único de aplicação para todo o Brasil, mas flexível para 
adequar-se às realidades regionais; e

 Ô Integrar esforços dos principais agentes dos setores educacional, elétrico, petróleo, gás, biocombustíveis e de meio am-
biente, através de ações políticas públicas e na busca por uma maior aproximação entre as universidades e empresas.

Os projetos e iniciativas do Procel, Conpet e PEE educacional da ANEEL possuem objetivos comuns e, portanto, serão 
complementares. Quando possível, os projetos atenderão ao mesmo público, gerando uma sinergia nos esforços e economici-
dade no uso de recursos.

Programa Conpet nas Escolas
O Conpet na Escola foi criado em 1992, por meio de parceria entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da 

Educação, e a partir disso foi desenvolvido um projeto específico para a área educacional, com a filosofia de criar a cultura de 
educar para o não desperdício de energia, estimulando o uso racional e a preocupação com o meio ambiente e os recursos 
energéticos naturais. O Conpet acredita que o equilíbrio entre energia, meio ambiente e sociedade é capaz de gerar não somen-
te o progresso no curto prazo, mas também o desenvolvimento sustentável do planeta. 

Através do Conpet nas Escolas, alunos do ensino de 5ª a 9ª séries de escolas das redes públicas e privadas recebem as 
demonstrações de ações relevantes de importância e uso racional dos energéticos lastreados pelo programa, derivados de pe-
tróleo e gás natural. Também os professores destas redes de ensino participam de atividades instrutivas através de dinâmicas 
de grupo orientadas à difusão do conhecimento, por meio de palestras informativas a respeito das relações do uso de energia 
com as diversas áreas como:

 Ô Meio Ambiente;
 Ô Saúde e Sociedade;
 Ô Eficiência Energética;
 Ô Petróleo;
 Ô Gás e Economia Doméstica.

Dentre as ações que o PNEf elenca com relação ao Programa, a multiplicação da experiência do Caminhão do Conpet, cha-
mado de Show de Energia, apresenta-se com viabilidade e vem sendo desenvolvida, principalmente pelos seguintes aspectos. O 
show tem como objetivo estimular o interesse em experiências científicas nas escolas para demonstrar as transformações energé-
ticas, e é composto de apresentações teatrais e demonstrações lúdicas acerca dos processos de transformação de energia, tanto 
físicos quanto químicos ou biológicos, de forma a trabalhar a interdisciplinaridade e o conhecimento sobre o tema.
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Programa Procel nas Escolas
Foi originado de cooperações técnicas firmadas na década de 90, entre o Ministério de Minas e Energia – MME e o 

Ministério da Educação – MEC, e renovado em 2004. O conceito do programa é de promover ações educativas no sentido da 
racionalização do uso de energia elétrica em escolas de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  As ações 
do programa são coordenadas em âmbito nacional pela Eletrobras, financiadas com recursos do sistema elétrico brasileiro e 
executadas por Concessionárias de Energia Elétrica de todas as regiões do país.

O programa atua diretamente nos educadores dos níveis de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, através da formação de competência pedagógica que o possibilite dar a compreensão do tema energia na medida da 
necessidade dos alunos. 

Este programa oferece às escolas um conjunto de materiais educativos, que são ministrados através da metodologia “A 
Natureza da Paisagem Energia: Recurso da Vida”.  Composto de sete livros didáticos, um álbum, um jogo educativo e um pro-
grama de vídeo, conforme explicitado abaixo:

 Ô Livro Infantil - Alunos da Educação Infantil;
 Ô Livro 01 - Alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental;
 Ô Livro 02 - Alunos das 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental;
 Ô Livro 03 - Alunos das 5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental;
 Ô Livro 04 - Alunos das 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental;
 Ô Livro 05 - Alunos do Ensino Médio e Professores de todos os segmentos;
 Ô Livro do Professor - Professores da Educação Básica;
 Ô Álbum Seriado - Alunos de todas as séries e níveis do ensino - EJA - Educação de Jovens e Adultos;
 Ô Jogo Educativo - Alunos do ensino fundamental - EJA - Educação de Jovens e Adultos.

Este trabalho pedagógico, fruto da parceria entre o setor elétrico é de fundamental importância na criação de um modo 
de vida sustentável, e a metodologia tem base nos princípios da Unesco com relação à educação ambiental e conscientização 
para a sustentabilidade, bem como se ampara nas diretrizes da legislação brasileira e do Ministério da Educação e do Ministério 
do Meio Ambiente. 

Nesse aspecto os Técnicos das Concessionárias são capacitados nessa metodologia pela Eletrobras/Procel, e promovem 
as redes em cada Estado, para por meio de convênios entre suas empresas e Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, 
Senai, SESC e Sindicatos de Escolas Particulares, colocarem em prática as ações do programa e aumentar a eficiência do sistema 
elétrico nacional.

De acordo com o Procel/2012, a Metodologia “A Natureza da Paisagem Energia: Recurso da Vida” visa, portanto:
 Ô Criar as relações de interdisciplinaridade nas áreas de conhecimento difundidas à realidade cotidiana dos alunos e 

aos principais conceitos da preservação dos recursos ambientais;
 Ô Focar no entendimento das relações transversais entre as áreas do saber que convergem para os múltiplos aspectos 

envolvendo o ambiente e as conexões entre o local e o global;
 Ô Estimular a sociedade a desenvolver ações de combate ao desperdício de energia elétrica e de recursos naturais.
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Abordagem nas Temáticas Acadêmicas
A condição desejável somente será alcançada mediante um esforço conjugado de vários setores da sociedade e ao fi-

nal de um amplo processo participativo. Dessa forma, o Projeto de Nação estará necessariamente ancorado em um profundo 
processo de mudanças no quadro educacional em todos os níveis, condição indispensável para o desenvolvimento com susten-
tabilidade.

Nesse sentido, as instituições de ensino têm um papel estratégico a desempenhar. Ela, além de preparar os profissionais para um 
mercado em constante mutação, deve desenvolver uma visão prospectiva da sociedade e ser uma espécie de farol a iluminar e a guiar o 
caminho para um futuro melhor.

No intuito de instigar a academia a promover o desenvolvimento de pesquisas, buscando o desenvolvimento humano, 
científico e tecnológico, o PNEf apresenta alguns pontos que são importantes, como avaliar os resultados e assegurar a imple-
mentação de programas de desenvolvimento e pesquisa utilizando os resultados e os melhorando. 

Além disso, deve ser dado estímulo à gestão do Conhecimento para Eficiência Energética, com a participação de labora-
tórios de referência na avaliação dos resultados, bem como na promoção de novas técnicas e metodologias.

Outro aspecto de alta relevância trata da inserção do tema eficiência energética na formação profissional, que deve ser 
estabelecido à medida que se formalizem as parcerias com agentes como: CNPq, Fapesp, Fapespa, Finep, CNI, CNT, CNC, entre 
outros, que possam financiar pesquisas básicas e aplicadas, de cunho educacional, para Eficiência Energética.

De acordo com o Plano, a formação de parcerias tendo a contribuir no sentido de: 
 Ô Ampliar a articulação com instituição de ensino, visando a inserção do tema Eficiência Energética nos currículos de 

cursos técnicos, Engenharia, Arquitetura, além de disseminar em outras áreas com potencial para desenvolver e 
fazer a gestão do tema nas empresas, organizações privadas ou públicas e empreendimentos, entre outros;

 Ô Firmar convênios para adequação dos currículos das escolas técnicas ao ensino da Eficiência Energética;
 Ô Incentivar a atuação das concessionárias e permissionárias de energia elétrica na produção de cartilhas e manuais 

informativos a serem distribuídos em instituições de ensino técnico e profissionalizante;
 Ô Mapear junto às indústrias suas necessidades de capacitação;
 Ô Desenvolver cursos Taylor-made para setores industriais, como siderurgia, química, papel e celulose etc.;
 Ô Promover o intercâmbio de profissionais e cooperação internacional no desenvolvimento de tecnologias industriais 

que promovam a eficiência energética e aumento de competitividade dos produtos nacionais.
Uma análise de maior complexidade abordada trata da consolidação da rede de laboratórios e centros de pesquisa, que 

visa ao desenvolvimento de um sistema integrado de Gestão do Conhecimento para Eficiência Energética, com a congregação 
de diversos laboratórios financiados pelo Governo, e que produzam pesquisa acadêmica e suporte ao mercado de Eficiência 
Energética. Atualmente, o Procel conta com mais de 40 laboratórios para formação profissional e 22 laboratórios de testes em 
equipamentos, como por exemplo, o Cepel/Cresesb, Cepel/Cate, a Casa Eficiente/UFSC-Eletrosul, a Unifei/Excen, Eletrobras/
UFPACeamazon, entre outros. 

Neste sentido fazem-se necessário o apoio e incentivo, entre as instituições que possuem cursos específicos em Enge-
nharia e Arquitetura, devidamente reconhecidos e aprovados pelo MEC e interessadas à disseminação de informações para 
treinamento, capacitação e desenvolvimento de pesquisa em eficiência energética, fontes renováveis de energia e desenvolvi-
mento sustentável.
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Exemplos de Projetos
Um modelo que vem sendo aplicado em países da Europa relaciona diversas universidades, em uma competição, para 

promover a divulgação das práticas de eficiência energética, tanto entre seus alunos, professores e colaboradores, como para 
toda a comunidade europeia, mas que já chama atenção de outros continentes. 

O concurso chamado “Green Campus – Desafio de Eficiência Energética no Ensino Superior”, por exemplo, tem como 
principal objetivo promover a divulgação e adoção de medidas de eficiência energética nos campus das diferentes instituições 
da rede de Ensino Universitário e Politécnico. 

Em 2011 inscreveram-se 44 instituições de ensino Superior de Portugal, das quais foram eleitos mais de 50 prédios das 
instalações próprias para concorrerem como modelo de universidade eficiente em termos de uso final de energia.  As três me-
lhores são premiadas com dinheiro, bem como aquela indicada como a melhor solução técnica e também aquela com a melhor 
solução de conscientização recebem prêmios.

Neste caso o desafio foi proposto pelo MIT de Portugal em conjunto com o Instituto Superior Técnico (IST), e operaciona-
lizado através do Centro de Investigação IN+, em parceria com as empresas SelfEnergy e a INTELI.  Este concurso foi financiado 
pelo PPEC – Plano de Promoção da Eficiência no Consumo da Energia Elétrica, uma iniciativa promovida pela ERSE – Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos de Portugal.

Na medida em que as instituições de ensino aprimoram suas competências para ensinar questões outrora não tratadas, 
as inovações pedagógicas se aprofundam e começam a trazer retorno didático aos experimentos práticos. Casos de envolvi-
mento das comunidades acadêmicas em projetos-piloto é um ótimo exemplo para alavancar projetos educacionais de eficiên-
cia energética, e neste aspecto as instituições de ensino superior são um ótimo ponto de experimentação.

Nesta linha o PNEf apresenta diretrizes fundamentais para a inserção da temática na área educacional, por meio da cola-
boração mútua entre os partícipes e da troca de experiências. Para promover a capacitação de professores da Educação Básica, 
do Ensino Técnico e do Ensino Superior, são propostas do Plano: 

 Ô Curso de Especialização em Eficiência Energética – Curso de pós-graduação lato sensu, com carga horária de 360 
horas, para professores da Educação Básica;

 Ô Curso de Capacitação em Eficiência Energética – Curso de formação on-line, com carga horária de 80 horas, que 
objetiva os temas Meio Ambiente, Eficiência Energética e Sustentabilidade;

 Ô Cursos de Extensão em Eficiência Energética, para professores da Educação Básica, específicos para trabalhar com 
alunos, sendo:

 Ô Carga horária de 40 horas para professores da educação infantil e ensino fundamental; e
 Ô Carga horária de 80 horas para professores do ensino médio. Promover ações integradas e atividades nas escolas e 

Comunidades.
 Ô Retrofit: sob forma didática, nas escolas cujos professores participem dos cursos de capacitação;
 Ô Desenvolvimento de projetos interdisciplinares de Eficiência Energética, com a participação dos alunos e professo-

res; e
 Ô Palestras, gincanas, feiras de ciências, shows, oficinas, fóruns, seminários, campanhas de conscientização.



Série de Cadernos Técnicos da Agenda Parlamentar
Eficiência Energética

6058

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na oficialização do Grupo de Trabalho em Eficiência Energética no CREA-PR, há dois anos, foi pensado inicialmente em 

conscientizar os conselheiros de todas as Engenharias para uma nova tendência nos próximos anos em termos de inovação e 
oportunidades. Foram feitas contribuições para o PNEf (Plano Nacional de Eficiência Energética), inclusive muito bem recebidas 
pelo MME (Ministério de Minas e Energia) e inseridas no PNEf em capítulos fundamentais que tratavam da educação, ações 
em pequenas, médias e grandes empresas e que valorizariam os profissionais do Sistema CONFEA/CREA, que há tanto tempo 
vêm atuando nesta área. 

O GT Eficiência Energética foi constituído para elaborar e entregar produtos bastante simples, mas com grande impor-
tância a todas as partes interessadas. Entre eles, uma fiscalização multiprofissional capacitada para o tema, procurando alinhar 
uma característica diferenciada em uma fiscalização mais orientada e preventiva, sem o caráter punitivo a todos os envolvidos. 
Desta forma o CREA-PR percebeu uma excelente oportunidade em aproximar-se ainda mais dos profissionais, principalmente 
os engenheiros que estão atuando com Eficiência Energética como consultores ou estão trabalhando nas médias e grandes 
empresas e também no ensino.

O caderno técnico em Eficiência Energética foi construído especificamente para informar aos profissionais, empresas e 
universidade que o CREA-PR inicia um processo de observação e atuação neste tema. A preocupação e a iniciativa de elabora-
ção de um material escrito sobre Eficiência Energética foi a maneira encontrada para informar que o CREA-PR está atento às 
inovações e tendências no setor de energia e ao mesmo tempo atrair a atenção das empresas, instituições de ensino e profissio-
nais para as oportunidades que acontecerão nos próximos anos, contribuindo com as metas de otimização energética no Brasil. 

Com a adesão do CREA-PR aos Princípios do Pacto Global em 2009, as ações em prol do desenvolvimento sustentável 
passaram a ser uma das bandeiras defendidas pela atual gestão, em conjunto com as câmaras especializadas, inspetorias e 
associações. 

Os desafios na busca pela sustentabilidade são enormes e estão constantemente na linha de atuação do CREA-PR e o 
tema Eficiência Energética é, sem dúvida, um dos inúmeros caminhos que a Engenharia pode correlacionar à sustentabilidade. 
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CONCLuSãO 
Ao fim dos assuntos apresentados nesta cartilha, nos quais se buscou demonstrar a dimensão das questões da eficiência 

energética de forma geral, e particularizando as visões ao Estado do Paraná à medida que elas possuem expressão e contextua-
liza com inúmeros programas do governo federal, o CREA-PR espera que este material seja utilizado como apoio para um maior 
entendimento e esclarecimentos sobre o tema. 

Este trabalho contou com a participação e opinião de diversos profissionais e conselheiros, buscando a relação entre 
os temas Eficiência Energética e Sustentabilidade, que tem permanecido na linha de procura em todas as metas e desafios 
propostos pelo CREA-PR.  

A grande preocupação com o tema, por meio do GT de Eficiência Energética, vem sendo uma constante nas ações em 
prol da valorização profissional e defesa das empresas que buscam os serviços dos profissionais ligados ao Sistema CONFEA/
CREA.  

Além de tudo, o CREA-PR procura apresentar com este trabalho aos gestores, professores e alunos de todas as insti-
tuições de ensino do Paraná, o grau de importância que este assunto deve ser tratado a partir de agora, bem como os vários 
caminhos que poderão ser explorados e disseminados no médio e longo prazo. 

Diante de tudo isto e postos os dados principais sobre aspectos econômicos, sociais e tecnológicos do Estado do Paraná, 
procurou-se relacionar estas informações aos programas de eficiência energética nos âmbitos nacional, estadual e municipal. 

Desta forma, o objetivo é que esta cartilha proporcione uma visão mais completa ao tratar do assunto de eficiência 
energética, principalmente a partir da compreensão de que a energia envolve uma série de fontes e não apenas a eletricidade 
ou os combustíveis, e que a Engenharia, por meio de seus conceitos e aplicações, deve compulsoriamente estar presente e ser 
cada vez mais atuante. 

A partir do entendimento da energia e de suas cadeias produtivas e de consumo é que se poderão compreender as for-
mas de atuação da eficiência energética, de modo que ela seja relacionada ao cotidiano de todos os profissionais de Engenharia 
e Agronomia e também de outras diversas áreas do conhecimento e da prática, para que atuem de forma conjunta, promoven-
do a evolução nos conceitos de consumo eficiente de energia, bem como propiciar inovações e desenvolvimento de diversas 
tecnologias em benefício da sociedade e desenvolvimento do país. 

A última parte, contudo não menos importante, tratou de alinhar o tema eficiência energética e educação,  a qual tem o 
papel fundamental de formação dos conceitos básicos, a partir do entendimento institucional e técnico no assunto, de maneira 
que a sociedade como um todo venha a compreender e praticar mais a eficiência no uso de recursos energéticos com a simples 
mudança de hábito e formas de utilização da energia, sem perder o conforto conquistado, mas que o pensamento sempre es-
teja voltado para a importância de ter um estilo de vida cada vez mais sustentável. 

Com a apresentação deste trabalho, o CREA-PR além de entrar definitivamente no rol de discussão do tema Eficiência 
Energética em busca da sustentabilidade, também procura desde já alertar e defender a sociedade, representantes da indústria 
e comércio sobre a contratação de profissionais e empresas devidamente habilitadas para a prestação de serviços em eficiência 
e otimização energética. A disseminação e o consequente entendimento deste trabalho de todas as partes interessadas esta-
belecem um marco fundamental que está na correlação entre os princípios da sustentabilidade e os conceitos e aplicações da 
engenharia moderna.
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É possível mudar o mundo a partir de uma pequena ação. Se cada um passar adiante a mensagem do conceito em ser 
ou agir de forma eficiente e sustentável, certamente conseguiremos acelerar e ampliar quaisquer iniciativas de forma capilar!
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