
Procel 
Eficiência Energética em Prédios Públicos

Estefânia Mello
Arquiteta do Procel – Eletrobras

12 de Junho – 2018

Brasília



 Programa do Governo Federal vinculado ao Ministério das Minas e 
Energia, criado em 1985 e executado pela Eletrobras.

Missão: 

Promover a eficiência energética, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida da população e eficiência dos bens e 
serviços, reduzindo os impactos ambientais.



Economia  de

21
b i l hões  
de kWh

4,3% do 
consumo total 

do País

Usina 

4.800 MW 

Investimentos 
postergados de 

R$ 3,5 bilhões

Consumo anual 
de 10 milhões
de residências
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ÁREAS DE ATUAÇÃO

 Edificações

 Setor Industrial 

 Iluminação Pública

 Saneamento Ambiental 

 Educação

 Estudos Estruturantes

 Informação

 Selo Procel

 Gestão Energética Municipal

 Marketing



PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Norteia a utilização dos recursos financeiros que serão destinados a projetos
de eficiência energética, a serem desenvolvidos no âmbito do Procel.

Tem vigência de 12 meses, em consonância com o empenho dos recursos
(~R$ 107 milhões).

As ações podem ser plurianuais e são anualmente avaliadas. Estão previstos
indicadores de desempenho e metas para cada ação.

O PAR 2017 foi aprovado após passar por consulta pública e cumprir as
obrigações determinadas pela LEI 13.280/16.

PAR
Plano de Aplicação 
de Recursos

2017

1% da ROL

Lei 9.991/2000

0,5% P&D
0,5% EE

0,4% EE ANEEL
0,1% PROCEL

LEI 13.280/2016
(altera a Lei nº 9.991/2000)



CGEE

GCCE

Comitê Gestor de Eficiência 
Energética

Grupo Coordenador de 
Conservação de Energia Elétrica

Plano de Aplicação de 
Recursos (PAR) do PROCEL

Prestação de  Contas dos Recursos 
Aplicados pelo PROCEL

Governança do Procel



PAR
Plano de Aplicação 

de Recursos

2017

http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cgee

http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cgee


BRASIL – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA



Regulamentação

Suporte -
Marketing e Apoio

Habitação e Eficiência 
Energética

Tecnologia

Capacitação

Disseminação

PMCMV+Sustentável
Habitação de Interesse Social

Rede de Eficiência 

Energética em 

Edificações

ATUAÇÃO EM EDIFICAÇÕES



CONSUMO DE ENERGIA NOS EDIFÍCIOS

Setor comercial Setor residencial

Fonte: - PPH 2005 (Eletrobras, 2007)

~8% do consumo total

~15% do consumo total



Uso de energia nos edifícios

A maior parte do consumo de um edifício ao longo de sua vida útil se 
dá durante a sua fase de operação

Eficiência não é racionamento

Custo total de um edifício comercial. Fonte: CEOTTO, 2008.

Desempenho 
Energético 
Operacional

Certificação do 

potencial de 

eficiência 
energética

IMPLEMENTAÇÃO

Usuário 
inteligente



Ferramentas

Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia:
• Classifica a eficiência 
energética desde a classe A à E
• Fornece base técnica para o 
setor

Selo Procel:
• Destaca os edifícios de alta 
eficiência;
• Estimula o aumento da 
eficiência do setor

Inmetro Procel - Eletrobras



Requisitos

Informações 
básicas da 
edificação

Classificação
Geral

Classificação dos 
Sistemas

Obrigatório

TRIPLE A

Opicional

ELETROBRAS_SAIDA_HD2.mp4


2 – Inspeção do edifício construído

1 – Inspeção do projeto

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO
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PROJETISTAS/ CONSULTORES

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO



LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design

Certificação ambiental de 
edificações

EUA: GBC (Green 

Building Council)

AQUA - Alta Qualidade 
Ambiental

Certificação ambiental de 
edificações

Brasil: Fundação Vanzolini

Integração com outras certificações ambientais

RELAÇÃO COM OUTRAS CERTIFICAÇÕES

 





 Permite atuar nas etapas de 
projeto e ao término da 
construção de um edifício.

 Possibilita avaliar aspectos 
globais, como orientação solar, 
ventilação dominante, 
geometria e composição da 
envoltória e especificação de 
sistemas e equipamentos 
visando aumentar o potencial 
de eficiência energética na fase 
de operação do edifício.

PROMOVENDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS

ABORDAGENS COMPLEMENTARES

POTENCIAL – ENCE PBE EDIFICA

E SELO PROCEL EDIFICAÇÕES

 Mede e verifica o consumo real 
de uma edificação em operação, 
comparando-o com benchmarks
de consumo por tipologia, isto é, 
permite verificar a situação de 
consumo em relação à média do 
mercado.

 Atua na operação, configuração e 
manutenção dos equipamentos e 
sistemas instalados no edifício, 
estimulando o seu bom uso.

OPERACIONAL – AVALIAÇÃO DO

DESEMPENHO ENERGÉTICO OPERACIONAL



 Melhoria nos projetos 
arquitetônicos (implantação, 
insolação e ventilação)

 Redução do consumo de 
energia elétrica (redução de 
mecanismos artificiais para 
garantir o conforto térmico do 
ambiente)

 Especificação e instalação de 
equipamentos eficientes

 Mudança de paradigma (EE não 
necessariamente implica em 
custos adicionais)

 Verifica se os sistemas instalados 
são operados e mantidos 
adequadamente e se há alguma 
alteração de configuração que possa 
melhorar o seu funcionamento, 
tornando-os mais eficientes

 Trabalha com dados reais de 
consumo, logo, proporciona 
relatórios e previsões mais 
assertivas

 Proporciona redução de consumo 
imediata, com baixo investimento

POTENCIAL – ENCE PBE EDIFICA

E SELO PROCEL EDIFICAÇÕES

OPERACIONAL – AVALIAÇÃO DO

DESEMPENHO ENERGÉTICO OPERACIONAL

PROMOVENDO EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS

ABORDAGENS COMPLEMENTARES



Para Novas edificações públicas federais

Exercício de atividade administrativa ou para a prestação de serviços
públicos, tais como edifícios administrativos, escolas, hospitais, postos de
saúde, clínicas, museus, instituições de pesquisa e outras instituições ou
associações de diversos tipos

Com mais de 500m2 e valor de obra compatível com o CUB médio Brasil

Para Retrofits

Qualquer reforma que altere os sistemas de iluminação, condicionamento de
ar ou a envoltória da edificação:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2014 MPOG  

ENCE Geral “A”

ENCE Parcial “A” para sistemas de iluminação e ar condicionado.
Vedado baixar classe de eficiência da envoltória.



Aquisição ou locação de máquinas ou aparelhos consumidores
de energia

Regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), conforme publicação no sítio eletrônico
www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp

ENCE “A” do PBE 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/eficiencia-energetica

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2014 MPOG  

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/paginas/eficiencia-energetica


• Explica como funciona o 
processo de obtenção da 
Etiqueta

• Explica o que o edifício 
precisa cumprir para obter 
a Etiqueta

• Apresenta 5 casos 
hipotéticos de licitação 
para servir de modelo ao 
gestor público na 
contratação dos serviços

MANUAL PARA ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS



Estabelece boas práticas de gestão e uso de Energia 
Elétrica e de Água nos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional e dispõe sobre o monitoramento de 
consumo desses bens e serviços.

Portaria MP nº 23
Em vigor desde 12/02/2015



http://benchmarkingenergia.cbcs.org.br/



Aprovar o Guia para Eficiência Energética
nas Edificações Públicas, com a finalidade
de orientar os gestores da Administração
Pública Federal direta, autárquica e
fundacional na elaboração de editais para
realização de diagnósticos energéticos e
para a implantação de medidas de
eficiência propostas.

PORTARIA MME Nº 75
Em vigor desde 17/03/2015



OUTROS GUIAS



Eletrodomésticos 
com Selo Procel

Selo Procel 
Edificações Curso on-line EE

Mais de 45 mil usuários 

cadastrados 

Mais de  1,1 milhão

de  pageviews

Resultados

INFORMAÇÕES – PROCEL INFO

www.procelinfo.com.br



Obrigada!

Arq. Estefânia Mello
Arquiteta do Procel
procelinfo@eletrobras.com
www.procelinfo.com.br

mailto:procelinfo@eletrobras.com

