
Front page picture: 

 

Change picture by marking 

Picture , right click and choose 

send to front. 

Click on the icon in the middle 

of the picture and locate the 

new picture. 

After inserting once again 

mark the picture, right click 

and choose send to back.  

 

 

Picture Size: 

For best quality the size 

should be: 

H: 12,9 cm x W 25,4 cm 

  

Logo  

Size: H: 1,53 

Position: 1,2 x 1,92  

Gestão de Energia 
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Eficiência energética: 33% do potencial de 
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IEA Energy Technologies Perspectives 2014 
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Nascimento do ABNT CB 116  

•2005 – início de discussões sobre gestão da 

energia em diversos países   

•2006 – engajamento da comunidade 

internacional nas discussões (UNIDO) 

•Apr/2007 – reunião c/ stakeholders (UNIDO) 

determinando a necessidade de uma norma  

international (ISO 50.001) 

•Mar/2008 - ISO aprova a proposta dos Estados 

Unidos e Brasil para conduzir o ISO PC242 

•Set/2008 – ABNT cria a CEE 116 para 

acompanhar os trabalhos do ISO PC242 
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Nascimento do ABNT CB 116  

•2011 – é estabelecido o ISO TC242 para ampliar 

os trabalhos sobre Gestão da Energia 

•2011 – é também criado o ISO TC257 para tratar 

dos aspectos de Avaliação de Economia da 

Energia 

•2014 – a ABRINSTAL solicita a criação do ABNT 

CB de Gestão e Economia de Energia para 

monitoramento dos ISO TCs 242 e 257 e trabalho 

nas demandas nacionais  

•Ago/2015 – a ABNT estabelce o CB 116 Gestão e 

Economia de Energia 

 

8 



Headline: 

Maximum 2 lines  

Subheading: 

 

Bullets: 

To change bullet and text level 

use the ‘increase/decrease list 

level’ found under the ribbon 

Home > Paragraph 

Footer text:  

Insert Presentation title and 

date  by opening the header 

and footer dialog box placed 

under the ribbon Insert>Text   

 Histórico e Justificativas Globais   

 O valor do SGE e da ISO50001 

 Resultados obtidos   

 Perspectivas no cenário Brasileiro 

 
 

 

Gestão da Energia 



Headline: 

Maximum 2 lines  

Subheading: 

 

Bullets: 

To change bullet and text level 

use the ‘increase/decrease list 

level’ found under the ribbon 

Home > Paragraph 

Footer text:  

Insert Presentation title and 

date  by opening the header 

and footer dialog box placed 

under the ribbon Insert>Text   

O valor da gestão e economia da energia 

• Mesmo em situações favoráveis , ações de eficiência e economia não 

são implantadas   

• Quando implantadas, por vezes não se sustentam no tempo devido 

à diversos fatores 

• Soluções de novos equipamentos ou sistemas consideram 

normalmente as realidades produtivas isoladas  

• A única constante na vida da maioria das organizações é a mudança 
 

O Problema 

A eficiência e economia da energia não é 
integrada às práticas diárias da gestão 
 

 

A Solução 

Pessoas precisam estar engajadas na gestão e 
economia da energia em bases permanentes 
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Para países em desenvolvimento  ... o tempo é 

crítico 

o Eficiência energética é tema estratégico na redução de GEE e na 

segurança energética  

o Países em desenvlviemnto lideram o crescimento da demanda 

(87% até 2030) – a Indústria é o maior usuário 

o Indústrias serão construídas e expandidas, incluindo setores 

energo intensivos 

o Melhor construir hoje focando eficiência energética que 

promover adequação da infraestrutura no futuro 

o Na indústria, uma oportunidade perdida de eficiência energética 

pode levar décadas para ser recuperada 

IEA 2008 
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Benefícios de um sistema de gestão da 

energia (SGE) 

 Gerenciar mudanças na organização, considerando a eficiência 

energética em base permanente   

 Avaliar dados sistematicamente para melhorar o desempenho 

energético de forma contínua  

 Comunicar os resultados, tanto interna como externamente  

 Integrar a energia em processos de gestão existentes  

 

 

 

 

A gestão de energia promove uma mudança  

 

“projeto por projeto”  >>> “melhoria do desempenho energético” 
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ISO 50001 Sistema de Gestão da 

Energia - histórico 

 EGM UNIDO 2007 – identifica necessidade de uma norma internacional 

sobre gestão da energia  

 USA e Brasil – assumem a liderança do desenvolvimento da ISO 

50001 

 Publicada em 2011 – com participação de 56 países 

 Estabelece novo padrão – melhores práticas em gestão da energia 

 Foco em desempenho energético – inaugura um novo padrão de 

sistemas de gestão com requisito específico para energia 
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Objetivos e Estratégias do ISO/TC242 

o Normas publicadas 

 

o  ISO 50001: Sistema de Gestão de Energia 

o  ISO 50002: Diagnóstico Energético 

o  ISO 50003: Requisitos para organismos de auditoria e Certificação 

de SGE 

o  ISO 50004: Guia de implementação, manutenção e melhoria de SGE 

o  ISO 50006: Medição de desempenho energético  

o  ISO 50015: Medição e verificação  
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Objetivos e Estratégias do ISO/TC242 

o Normas em desenvolvimento 

 

o  ISO/WD 50007: Atividades relacionadas a serviços de energia 

o  ISO/AWI 50008: Sistemas de dados de Energia em edificações 

o  ISO 50001: Transição para High Level Structure 

o  ISO/DIS 17747: Determinação de economia de Energia em 

organizações 
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Principais elementos da ISO 50001  

1. Política energética – comprometimento da alta direção  

2. Grupo de gestão multidisciplinar – responsável por reports e 

implementação do SGE 

3. Planejamento energético – identificação de usos da energia, 

fontes, consumo e oportunidades de melhoria 

4. Linha de base – base para acompanhamento de melhoria do uso 

da energia 

5. Indicadores de desempenho energético – definidos pela 

organização e responsáveis pela demonstração de melhoria 

contínua 
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Principais elementos da ISO 50001  

6. Objetivos e metas energéticas – definição de funções, níveis, 

processos e atividades associadas ao desempenho energético 

7. Planos de ação – garantia de atendimento aos objetivos e metas 

8. Controle operacional – tratamento específico aos aspectos que 

envolvem o uso da energia 

9. Medição, gestão e documentação – para a melhoria contínua do 

desempenho energético 

10.Auditorias internas e reports periódicos – monitoramento da 

gestão, medições e resultados 



Headline: 

Maximum 2 lines  

Subheading: 

 

Bullets: 

To change bullet and text level 

use the ‘increase/decrease list 

level’ found under the ribbon 

Home > Paragraph 

Footer text:  

Insert Presentation title and 

date  by opening the header 

and footer dialog box placed 

under the ribbon Insert>Text   

Estrutura da ISO 50001  

• Action plans 

• Competence and     
training  

• Communication 

• Documents 

• Operational controls 

• Design 

• Procurement 

• Measuring, 
monitoring  

•Evaluation of legal 
and other 
requirements 

• Internal auditing 

• Nonconformance, 
coorective, 
preventive 

• Records 

•Management  
responsibility 

•Energy policy 

•Energy review 

•Energy planning 

•Management 
review 

Act Plan 

Do Check 
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Projeto UNIDO – África do Sul 

Estudo de caso: Johnson Matthey Company - DADOS 

 

o Setor - automotivo 

o Suporte – projeto UNIDO  

o Prazo – início em 2012 ... 9 meses para implantação 

o Ações – 4 projetos específicos implementados 
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Projeto UNIDO – África do Sul 

Estudo de caso: Johnson Matthey Company - RESULTADOS 

 

o 9.425.084 kWh de eletricidade economizados 

o Economia de R 7.728.569 

o R 4.540.098 de projetos  (58%) 

o R 3.188.470 de mudanças e eficiência operacional (42%) 

o R 620.000 investimento (<1 ano payback) 

1 R = 0,1 USD 
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Projeto UNIDO – África do Sul 

FATORES DE SUCESSO 

 

• Grande comprometimento da alta direção 

• Suporte de assessoria externa 

• Base utilizada de outros sistemas de gestão 

• Clareza na atribuição de responsabilidades 

• Reuniões periódicas de equipe de energia 

• Envolvimento de todos os departamentos (compras, manutenção, 

produção, etc.) 

• Treinamento de operadores 
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Políticas Nacionais 

ABRINSTAL 

2015 - Criação do Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia 

(ABNT CB116) 

 

PNE 2030 

“… a diretriz básica de produzir energia de forma sustentável, segura e 

competitiva leva, necessariamente, a que se dê especial atenção ao 

uso mais eficiente da energia…” (EPE) 

 

PNEf (2011 - 2030) 

Arcabouço para estabelecimento de planos de ação vinculados aos 

setores e iniciativas potenciais …  

Meta: redução de 10% da eletricidade consumida em 2030 por meio de 

ações de eficiência energética 
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Políticas Nacionais 

Propostas para o setor Industrial 

 

 Incentivos fiscais para modernização e eficiência energética 

 Compulsoriedade de eficiência energética vinculada a concessão de 

financiamentos 

 Certificados de redução de consumo 

 Alterar forma de remuneração de concessionárias de forma a 

incentivar uso de equipamentos eficientes 

 Fomentar mecanismos de gestão presentes na ISO50001 

 Estabelecer índices de eficiência de referência para os setores da 

indústria 
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Políticas Nacionais 

Diretrizes vinculadas à gestão da energia 

 

 Plano para difusão da ISO 50001 (MME / parceiros) 

 Programa de credenciamento de auditores (INMETRO) 

 SGE com recursos do programa de EE (ANEEL / Concessionárias) 

 Programas de divulgação setorial (MME / Procel / ABNT) 

 Índices setoriais de referência 

 Certificação para concessão de empréstimos (BNDES, BB, Caixa) 

 Apoio à ABNT no desenvolvimento da família ISO 50.000 
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Próximos passos 

 SGE e ISO 50001 > grande potencial para gerar economia de energia 

de forma muito mais sustentável... 

  

Mas ... para que esse potencial seja atingido ...  

 

 Fomento e apoio de políticas públicas  (Governo) 

 Implementação de um SGE robusto (Conhecimento) 

 Capacidade para tratar dados como suporte à melhoria do 

desempenho energético (Tecnologia) 

 Competências únicas, combinando conhecimento em eficiência 

energética e  sistemas de gestão (Capacitação) 
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