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Inclusão de aspectos de eficiência energética em publicações eletrotécnicas

Inclusion of energy efficiency aspects in electrotechnical publications

Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. 
As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), 
dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais 
(ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas 
no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos Internacionais são adotados conforme as regras da ABNT Diretiva 3.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais 
direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados 
à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. 
Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras 
datas para exigência dos requisitos desta Norma.

O ABNT IEC Guia 118 foi elaborado no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-003), pela 
Comissão de Estudo de Produtos Elétricos de Eficiência Energética (CE-003:023.011). O Projeto 
circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº XX, de XX.XX.XXXX a XX.XX.XXXX.

Este Guia é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, ao IEC Guide 118:2017,  
que foi elaborada pelo IEC Advisory Committee on Energy Efficiency (ACEE), conforme 
ISO/IEC Guide 21-1:2005.

O Escopo deste Guia Brasileiro em inglês é o seguinte:

Scope

This Guide is intended for technical committees and gives guidance on how to consider energy 
efficiency aspects when preparing IEC publications.

Its purpose is:

 ● to describe the contributions of IEC publications to energy efficiency;

 ● to describe the concept of an energy efficiency aspect;

 ● to provide categories of energy efficiency aspects and a list of energy efficiency aspects to be 
considered by technical committees.

This Guide:

 ● helps in harmonizing the approach to energy efficiency;
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 ● raises awareness that provisions in IEC publications can affect the energy performance of the 
product itself (taken individually) and of the entire application (embedding the product), in both 
negative and positive ways;

 ● helps technical committees to identify energy efficiency aspects that contribute to energy efficiency 
improvement of the product itself and of the entire application;

 ● promotes the use of a systematic approach when addressing energy efficiency in the context of 
standardization;

 ● promotes the use of a systems approach when addressing energy efficiency aspects in the context 
of standardization.
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Introdução

A eficiência energética é a chave para enfrentar os desafios de apoiar as políticas de energia, 
na preservação do meio ambiente.

Muitas tecnologias e soluções eficientes de energia já estão disponíveis e são de baixo custo; 
no entanto, uma variedade de barreiras inibe a implantação destas tecnologias e impede o aproveita-
mento do seu potencial de eficiência energética.

A normalização pode desempenhar um papel importante para ajudar a superar estas barreiras, e a 
disseminar e promover as tecnologias de eficiência energética, soluções e serviços.

Este Guia tem como objetivo fornecer recomendações aos comitês técnicos sobre a forma como 
convém que a eficiência energética seja considerada e incluída nas publicações IEC.

As publicações IEC podem lidar exclusivamente com a eficiência energética ou podem incluir seções 
específicas para a eficiência energética; entretanto, os comitês técnicos são incentivados a:

 ● considerar a eficiência energética no seu trabalho de normalização;

 ● identificar quais aspectos da eficiência energética são pertinentes para sua normalização;

 ● utilizar uma abordagem estruturada ao abordar a eficiência energética;

 ● utilizar um sistema de abordagem de sistemas ao abordar a eficiência energética.

Este Guia ajuda a atender à política IEC de Eficiência Energética, indicando como a eficiência ener-
gética pode ser incluída em publicações eletrotécnicas.

Neste Guia, o termo “comitês técnicos” também inclui os subcomitês e os comitês de sistema. O termo 
“publicação” inclui “Norma”, “Relatório Técnico”, “Especificação Técnica” e “Guia”. Além disso, o termo 
“produto” inclui “processo”, “serviço” e as suas combinações, comumente conhecidas como “sistemas”.
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Inclusão de aspectos de eficiência energética em publicações eletrotécnicas

1 Escopo

Este Guia destina-se aos comitês técnicos e fornece orientações de como considerar os aspectos 
de eficiência energética quando da preparação de publicações IEC.

Sua finalidade é:

 ● descrever as contribuições de publicações IEC para a eficiência energética;

 ● descrever o conceito de aspectos de eficiência energética;

 ● fornecer as categorias de aspectos de eficiência energética e uma lista de aspectos de eficiência 
energética a ser considerada pelos comitês técnicos.

Este Guia:

 ● ajuda a harmonizar a abordagem de eficiência energética;

 ● aumenta as disposições de sensibilização de que as publicações IEC podem afetar o desempenho 
energético do próprio produto (tomado individualmente) e de toda aplicação (incorporando o produto), 
tanto na forma negativa como positiva;

 ● ajuda os comtês técnicos a identificar aspectos de eficiência energética que contribuem para 
a melhoria da eficiência energética do próprio produto e de toda a aplicação;

 ● promove a utilização de uma abordagem sistemática ao abranger a eficiência energética no con-
texto da normalização;

 ● promove a utilização de uma abordagem de sistemas ao abordar aspectos de eficiência energé-
tica no âmbito da normalização.

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, 
constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições 
citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento 
(incluindo emendas).

ABNT lEC Guia 119, Elaboração de publicações de eficiência energética e uso de publicações de 
eficiência energética básica e publicações de eficiência energética de grupos

ISO/IEC 13273-1, Energy efficiency and renewable energy sources – Common international 
terminology – Part 1: Energy efficiency
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3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os termos e definições da ISO/IEC 13273-1 e os 
seguintes.

A ISO e a IEC mantêm bancos de dados de terminologia para a utilização na normalização nos 
seguintes endereços:

 ● Electropedia da IEC: disponível em http://www.electropedia.org/

 ● Plataforma de navegação on-line da ISO: disponível em http://www.iso.org/obp

3.1  
eficiência energética
razão ou outra relação quantitativa entre uma saída de desempenho, serviço, bens ou energia e uma 
entrada de energia, levando em consideração os parâmetros de condução e os limites

EXEMPLO Eficiência de conversão; energia necessária/energia utilizada; saída/entrada; energia teórica 
utilizada para operar/energia utilizada para operar.

Nota 1 de entrada: A entrada e a saída necessitam ser claramente especificadas em quantidade e qualidade, 
e ser mensuráveis.

[ISO/IEC 13273-1:2015, 3.4.1 modificado - “levando em consideração os parâmetros de condução e 
os limites” foi adicionado à definição.]

3.2  
desempenho energético
resultado mensurável relacionado à eficiência energética, à utilização de energia e ao consumo de 
energia

[ISO/IEC 13273-1:2015, 3.3.1]

3.3  
melhoria da eficiência energética
aumento da eficiência energética como resultado de mudanças tecnológicas, de projeto, comporta-
mentais ou econômicas

[ISO/IEC 13273-1:2015, 3.4.3]

3.4  
variável relevante
fator quantificável que impacta o desempenho energético e mudanças rotineiras

EXEMPLO Parâmetros de produção (produção, volume, taxa de produção); condições meteorológicas 
(temperatura exterior, grau, dias); horas de funcionamento; parâmetros operacionais (temperatura operacional, 
nível de iluminação).

[ABNT NBR ISO 50006:2016, 3.14]

3.5  
fator estático
fator identificado que impacta o desempenho energético e não o altera rotineiramente

EXEMPLO 1 Tamanho da instalação; projeto do equipamento instalado; número de turnos de produção 
semanais; número ou tipo de ocupantes (por exemplo, funcionários de escritório); variedade de produtos.
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EXEMPLO 2 Uma mudança de um fator estático pode ser uma alteração na matéria-prima do processo 
de fabricação do alumínio ao plástico.

[ABNT NBR ISO 50006:2016, 3.17]

4 Normalização e eficiência energética

4.1 Considerações gerais

A normalização desempenha um papel fundamental na promoção da eficiência energética, na medida 
em que:

 ● apoia a disseminação de tecnologias eficientes em termos energéticos;

 ● acelera a adoção de novas gerações de tecnologias eficientes em termos energéticos;

 ● cria os pré-requisitos para a eficiência energética por meio de tecnologias facilitadoras;

 ● possibilita a avaliação da conformidade;

 ● ajuda a superar as barreiras do mercado à eficiência energética.

A eficiência energética é um tópico horizontal que abrange o domínio IEC e pode ser tratado em 
publicações IEC em várias formas por meio de uma vasta gama de tecnologias e para diferentes 
produtos, processos e serviços.

A natureza horizontal do tema e a crescente integração de produtos, processos e serviços que entram 
no mercado requerem que os comitês técnicos identifiquem quais aspectos da eficiência energética 
são relevantes para a normalização e, ao fazer isso:

 ● utiliza uma abordagem estruturada;

 ● adota uma abordagem sistêmica (ver 4.3 e ABNT IEC Guia 119).

4.2 Conceito da eficiência energética

A eficiência energética relaciona a produção de uma atividade com a sua economia de energia, para 
um determinado serviço. A entrada pode ser expressa em várias unidades de energia (quilowatt-hora, 
joules, toneladas de óleo equivalente etc.). Em contrapartida, a produção pode não ser necessariamente 
expressa em unidades de energia e abrange uma vasta gama de atividades e serviços – produção 
de cimento, área de piso, quilômetro-passageiro, empregados etc. – expressa em muitas unidades 
(toneladas, metros quadrados, número de empregados etc.).

É fundamental para a eficiência energética não reduzir um dado serviço, mas otimizar a economia de 
energia para um determinado serviço.

NOTA 1 Exemplos de uma atividade incluem processos, serviços etc.

NOTA 2 O desempenho energético e a eficiência energética são conceitos diferentes. O conceito de 
desempenho energético inclui a utilização da energia e o consumo de energia; o desempenho energético, 
por exemplo, pode ser melhorado sem afetar necessariamente a eficiência energética. A eficiência energética 
é um aspecto do desempenho energético e é uma métrica frequentemente utilizada para medir o desem-
penho energético.
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NOTA 3 A implementação de medidas de eficiência energética pode ser baseada na consideração do preço 
da energia.

Convém que a avaliação da eficiência energética considere vários fatores importantes. Os limites que 
definem as possibilidades de melhoria da eficiência energética são fundamentais.

A descrição dos limites pode ser conceitual ou física.

Ao avaliar a eficiência energética, todas as entradas e saídas energéticas relevantes pelos limites 
precisam ser identificadas, bem como os principais indicadores de desempenho (KPI) utilizados para 
medi-las. Para a definição completa do contexto necessário para a avaliação da eficiência energética, 
convém que os parâmetros de condução também sejam definidos (ver Figura 1).

NOTA 4 Os parâmetros de condução, além dos parâmetros internos do processo, são todos fatores que 
afetam a eficiência energética e incluem o clima, os parâmetros de funcionamento (temperatura interior, 
níveis de iluminação etc.), o volume de produção, a gama de produtos etc. Este conceito inclui o conceito 
de variáveis relevantes e fatores estáticos, como definido na ISO 50006.

A definição de eficiência energética pode variar quando os limites mudam.

EXEMPLO A eficiência energética de um motor elétrico, a eficiência energética deste motor que aciona 
uma bomba, a eficiência energética do sistema de bombeamento feito deste motor e bomba.

LIMITE

KPI para EE

PARÂMETROS DE CONDUÇÃO

Figura 1 – Elementos principais na definição de eficiência energética

Para mais detalhes sobre a definição de limite, ver a Seção B.2 do ABNT IEC Guia 119

A eficiência energética pode variar e degradar ao longo do tempo.

4.3 Abordagem de sistemas

A eficiência energética de um sistema precisa ser analisada utilizando uma abordagem sistêmica.

Uma abordagem sistêmica para a eficiência energética não considera apenas o desempenho energético 
dos componentes individuais, mas, essencialmente, a eficiência com que estes componentes são 
utilizados dentro da aplicação e do limite.

Uma abordagem sistêmica da eficiência energética implica que a eficiência energética de um ou mais 
componentes pode não ser otimizada de forma a obter a máxima eficiência na aplicação considerada 
e no limite.

Uma abordagem sistêmica para a eficiência energética provavelmente vai otimizar melhorias de 
eficiência energética, como:

 ● os componentes e a aplicação são considerados conjuntamente;
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 ● os ganhos na eficiência energética de um sistema otimizado podem ser muito maiores do que os 
ganhos de um componente individual otimizado;

 ● uma melhoria da eficiência energética ao nível dos componentes pode ser totalmente deteriorada 
se este componente de alta eficiência for utilizado em condições de funcionamento precárias.

4.4 Contribuição da normalização para a eficiência energética

A normalização pode desempenhar um papel na superação de algumas barreiras à implementação 
de tecnologias e soluções eficientes em termos energéticos. Os exemplos incluem:

 ● métodos comuns de medição e ensaios para avaliar o uso da energia e reduções obtidas por 
novas tecnologias e processos;

 ● métodos de cálculo, de modo que comparações adequadas de alternativas possam ser feitas em 
situações específicas e possam contribuir para a adaptação da infraestrutura para integrar novas 
tecnologias e interoperabilidade; 

 ● meios para codificar as melhores práticas e processos de gestão para o uso eficiente da energia 
e conservação de energia;

 ● elaboração de listas de verificação e guias que possam ser aplicados tanto ao projeto de novos 
sistemas como para a adaptação dos sistemas existentes;

 ● classificações comuns de eficiência, tolerâncias e padrões mínimos  de desempenho energético;

 ● definição de possíveis métricas de eficiência energética.

Ao desenvolver publicações IEC, convém que as barreiras à eficiência energética sejam conside-
radas, com o objetivo de contribuir para a superação destas barreiras pela atividade de normalização.  
O Anexo A fornece exemplos.

5 Aspectos da eficiência energética nas publicações IEC

5.1 Generalidades

Este Guia propõe um procedimento sistemático para a identificação dos aspectos de eficiência 
energética a serem considerados para inclusão em publicações IEC, quando isso for pertinente para 
os comitês técnicos.

Este procedimento é baseado em uma descrição geral do processo de melhoria da eficiência energé-
tica. Neste contexto, os aspectos de eficiência energética são elementos necessários para apoiar este 
processo. Os aspectos de eficiência energética incluem ferramentas, métodos, atividades, medições, 
listas de verificação ou guias.

Embora este Guia seja utilizado pelos comitês técnicos, os princípios deste procedimento são gerais 
e podem ser utilizados sempre que a melhoria da eficiência energética estiver sendo considerada 
durante o ciclo de vida.

5.2 Processo de melhoria da eficiência energética

Um processo para alcançar melhorias na eficiência energética é mostrado na Figura 2.
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Neste processo de melhoria da eficiência energética, bem como em todo o documento, o termo “perda” 
não pode ser interpretado unicamente em termos físicos rigorosos nem com uma conotação negativa. 
O termo “perda” inclui também qualquer tipo de oportunidade de melhoria da eficiência energética que 
não esteja atualmente implementado.

 

INÍCIO 

PERDA DE
IDENTIFICAÇÃO

PERDA DE
ESTIMATIVA 

PERDA DE
AVALIAÇÃO 

PERDA
TOLERÁVEL?

MELHORIA DA
EFICIÊNCIA 

DEFINIÇÃO
DO LIMITE

FIM 
NÃO SIM 
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Figura 2 – Processo iterativo de melhoria da eficiência energética

Começando com a descrição do limite, a eficiência energética atual pode ser determinada e melhorias 
potenciais podem ser identificadas.

Uma vez que as fontes de perdas são identificadas e o seu nível determinado (análise de perdas), 
isto pode ser comparado com um limite para determinar se este nível de perdas é tolerável. Se não 
forem toleráveis (por exemplo, de acordo com o nível de classificação), convém que a melhoria da 
eficiência energética seja implementada. Caso contrário, o processo não requer mais ação. Se o limite 
ou os parâmetros principais mudarem, o processo deve ser repetido.

Os critérios para decidir se o nível atual de perdas é tolerável ou não podem ser encontrados em 
muitas fontes diferentes, como em regulamentos nacionais, decisões da sociedade ou normas.

O Anexo B fornece informações adicionais.

5.3 Inclusão de aspectos de eficiência energética nas publicações IEC

Os aspectos de eficiência energética são todos os elementos que são necessários para o processo 
de melhoria da eficiência energética descrito em 5.2.

Compete aos comitês técnicos identificar e apoiar todos os aspectos necessários da eficiência 
energética nas suas publicações.

Em toda proposta de preparação ou revisão de uma publicação, convém identificar quais aspectos 
da eficiência energética serão incluídos.

Convém considerar as seguintes categorias de aspectos de eficiência energética (nem todas podem 
ser relevantes para uma determinada publicação):

 ● define a eficiência energética;
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 ● mede a eficiência energética;

 ● avalia a eficiência energética;

 ● melhora a eficiência energética;

 ● habilita a eficiência energética.

Os exemplos de aspectos de eficiência energética e as categorias de aspecto de eficiência energética 
são apresentados na Tabela 1. O Anexo C fornece as informações adicionais sobre a inclusão de 
aspectos de eficiência energética nas publicações IEC.

Tabela 1 – Categorias e exemplos de eficiência energética (continua)

Categorias de aspecto da 
eficiência energética spectos de eficiência energética

Define a eficiência energética

Define a terminologia

Define os limites do sistema (incluindo o escopo da eficiência energética)

Define os KPI EE (indicadores primcipais de desempenho de 
eficiência energética)

Define a base de estudo da energia 

Define os parâmetros de condução (fatores de ajustamento, 
fatores estáticos)

Define as aplicações de referência

Define os perfis de carga de referência

Define as estratégias de controle de referência

Mede a eficiência energética

Define os métodos de ensaio

Define os métodos de medição

Define o plano de medição

Define os métodos de cálculo

Define as classes

Avalia a eficiência energética

Auditorias energéticas

Métodos comparativos

Avaliação de investimentos em eficiência energética

Melhora a eficiência energética

Sistema de gestão de energia

Diretrizes de critérios de projeto

Diretrizes de aplicação

Melhores práticas

Redução de perdas

(Perdas em modo de espera)
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Tabela 1 (conclusão)

Categorias de aspecto da 
eficiência energética spectos de eficiência energética

Habilita a eficiência energética

Interoperabilidade

Comunicação

Formatos de dados padronizados

Qualificação dos serviços de eficiência energética

Infra-estrutura de medição

Os aspectos de eficiência energética (EEA) relacionados à definição, medição e avaliação da eficiência 
energética são domínios típicos de normalização. Convém que as EEA relacionadas à melhoria da 
eficiência energética não sejam especificadas nas publicações IEC, quando forem envolvidas solu-
ções tecnológicas e questões de projeto.

Convém que os valores mínimos de eficiência energética não sejam definidos nas publicações IEC; 
no entanto, as publicações IEC podem considerar fornecer o suporte à avaliação da conformidade 
(ensaios, rotulagem, classes ou classificações de eficiência energética etc.).

O EEA pode ser uma propriedade do produto e sua forma de utilização, que pode ser usado para 
influenciar a eficiência energética do produto.

Existe apenas um número limitado de serviços genéricos que podem ser fornecidos por uma única 
publicação. Convém que os comitês técnicos considerem por si próprios quais destes serviços 
serão disponibilizados pelas suas publicações (por exemplo, um comitê pode considerar fornecer 
classificação de eficiência energética para o produto, mas abster-se de fazer qualquer declaração 
sobre rotulagem).

Os comitês técnicos são convidados a considerar não apenas os serviços que podem ser fornecidos 
pelo escopo do produto, mas também devem considerar as interações com as aplicações das quais 
o produto faz parte.

Convém que a implementação de medidas de eficiência energética não prejudique a segurança.

NOTA Por exemplo, estas interações podem resultar em um conjunto mais amplo de KPI ou medidas 
necessárias para avaliar a eficiência energética do que restringir a avaliação apenas ao produto individual. 
Normalmente, isso será um esforço conjunto para determinar os perfis de carga e os ciclos de trabalho 
relevantes e disponibilizar os dados de produto necessários para tornar possíveis as considerações do 
sistema.

Está além do escopo deste Guia cobrir ou listar todos os aspectos possíveis relevantes para todos os 
produtos possíveis dentro do escopo da IEC.

5.4 Publicações de eficiência energética

A coordenação entre os comitês técnicos é necessária para alcançar uma abordagem coerente 
da eficiência energética. Uma abordagem estruturada é recomendada, pois assegura que cada publi-
cação seja restrita ao seu escopo.
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O ABNT IEC Guia 119 define as seguintes publicações de eficiência energética:

 ● publicação básica de eficiência energética;

 ● publicações conjuntas de eficiência energética;

 ● publicação de produto.

Mais detalhes sobre a abordagem estruturada a ser adotada na IEC sobre o tipo de publicações 
e sobre os procedimentos para a sua preparação são fornecidos no ABNT IEC Guia 119.
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Anexo A 
(informativo) 

 
Barreiras de mercado para a eficiência energética

Existe uma literatura estabelecida sobre o que se tornou conhecido como “barreiras de mercado para 
a eficiência energética”. As barreiras de mercado para a eficiência energética são as barreiras que 
convém que justifiquem o chamado “lacuna de eficiência”. A lacuna de eficiência refere-se à diferença 
entre os níveis de investimento em eficiência energética que parecem ser econômicos com base na 
análise engenharia-econômica e os (mais baixos) níveis que realmente ocorrem.

NOTA Para uma revisão da literatura sobre o conceito de barreira à eficiência energética, consultar, 
por exemplo, UNIDO, Barriers to industrial energy efficiency: A literature review.

As seguintes barreiras contribuem para esta lacuna de eficiência:

 ● falta de consciência do potencial de economia;

 ● informações inadequadas sobre a eficiência de desempenho;

 ● falta de métricas amplamente utilizadas para a eficiência de desempenho;

 ● tendência de se concentrar no desempenho de componentes individuais em vez de no rendimento 
do consumo de energia de sistemas completos;

 ● incentivos divididos;

 ● tendência a se concentrar no custo inicial mais baixo em vez de no custo do ciclo de vida;

 ● baixa taxa de retorno sobre o investimento.

A normalização pode desempenhar um papel na superação de algumas destas barreiras. Exemplos 
de barreiras genéricas do mercado para a eficiência energética e possíveis medidas para superá-las 
do ponto de vista da normalização são apresentados na Tabela A.1.
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Tabela A.1 – Exemplos de barreiras de mercado genéricas para a eficiência energética e 
possíveis medidas para superá-las de um ponto de vista da normalização (continua)

Barreira genérica Medidas potenciais para 
remover as barreiras

Papel de normalização 
como suporte

Falta de informação

Serviços e centros de 
informação; etiquetagem de 
aparelhos; Informação ao 
consumidor

Desenvolver medições comuns 
e métodos de ensaio para a 
eficiência energética a ser 
mensurável, comparável e 
reportável em uma base comum
Desenvolver regras para a 
informação do consumidor 
sobre consumo de energia, 
utilização, tendências etc.

Falta de pessoal treinado ou 
técnico ou com experiência 
gerencial

Programas de treinamento 
(por exemplo, planejamento 
integrado de recursos, análise 
de projetos não tradicionais)

Desenvolver listas de verificação 
e guias que forneçam 
conhecimentos do estado da arte, 
formalizados por especialistas 
reconhecidos na área, com base 
no consenso internacional a 
partir de um equilíbrio de interesses

Baixa margem do preço de 
custo a longo prazo e outras 
distorções de preços

Instituição de suporte legal, 
regulatório e políticas de 
mudanças

As normas internacionais 
podem ser úteis para suportar 
a cooperação e potencializar 
a harmonização das políticas 
públicas nas áreas correlatas

Regulamentos tendenciosos 
ou ausentes Normas

Fornecer condições equitativas 
para todos os atores do 
mercado e eliminar barreiras 
desnecessárias ao comércio

Custos elevados de transação

Desenvolvimento de mercado 
e comercialização; programas 
de gerenciamento do lado 
da demanda; empresas de 
serviços de energia

Disseminar a tecnologia de 
eficiência energética
Requisitos de qualificação para 
os serviços de energia e para as 
empresas de serviços de energia

Custos elevados de capital 
inicial ou falta de acesso ao 
crédito

Mecanismos inovadores de 
financiamento

Reduzir a incerteza para todos os 
agentes econômicos, fornecendo 
cálculos e métodos de verificação 
que proporcionem economia
Requisitos de qualificação para 
EPC (contratos de desempenho 
energético)

Altas taxas de desconto ao 
usuário

Empresas de serviços de 
energia

Requisitos de qualificação 
para os serviços de energia, 
empresas de serviços de 
energia (ESCO) e contratos de 
desempenho energético (EPC)
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Tabela A.1 (conclusão)

Barreira genérica Medidas potenciais para 
remover as barreiras

Papel de normalização como 
suporte

Incompatibilidade da 
incidência de custos de 
investimento e economia de 
energia

Compatibilidade institucional 
de custos e benefícios; 
empresas de serviços de 
energia

Custo do ciclo de vida (custos 
de compra e operacional) 
Requisitos de qualificação para 
as empresas de serviços de 
energia (ESCO)

Riscos estimados mais 
elevados da tecnologia mais 
eficiente

Pesquisa tecnológica, 
adaptação e demonstração; 
e/ou contratação de 
desempenho

Disseminar tecnologia de 
eficiência energética 
Fornecer um quadro 
consistente e claro que 
descreva tecnologias e boas 
práticas nas áreas em questão, 
incluindo, entre outras coisas, 
terminologia, classificações, 
métodos de ensaio, 
desempenho (juntamente 
com as modalidades de 
apresentação dos resultados 
dos ensaios e níveis de 
desempenho)
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Anexo B 
(informativo) 

 
Abordagem de engenharia para melhoria da eficiência energética

B.1 Generalidades

O Anexo B fornece uma descrição geral de uma abordagem sistemática e de engenharia para a 
melhoria da eficiência energética.

Os passos principais deste processo são:

 ● definição dos limites;

 ● identificação das fontes de perdas (identificação de perda);

 ● estimativa de perdas (estimativa de perda);

 ● avaliação de perdas (avaliação de perda);

 ● melhoria da eficiência energética.

Uma descrição mais detalhada de cada etapa é indicada nas Seções B.2 a B.6.

B.2 Definição de limite

B.2.1 Princípio

Os limites utilizados para as considerações de eficiência energética devem ser claramente identifi-
cados e definidos.

B.2.2 Explicação

Para avaliar e melhorar a eficiência energética, convém que o contexto seja claramente definido. 
A definição do contexto inclui a definição do escopo da análise, o estabelecimento de sua métrica e 
a identificação de todas as variáveis relevantes.

Convém que o limite seja definido em termos de:

 ● uso pretendido (aplicações pertinentes e serviços);

 ● entradas de energia;

 ● saídas;

 ● estado operacional;

 ● parâmetros de direção que não os parâmetros internos do processo (variáveis relevantes, 
fatores estáticos);
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 ● KPI para eficiência energética;

 ● interações entre os componentes do sistema;

 ● (possíveis) interações com outros sistemas.

A descrição do limite pode ser conceitual ou física. Dentro do limite, pode haver um dispositivo, 
um produto ou um sistema, dependendo da aplicação considerada.

Uma descrição física do limite inclui:

 ● limites físicos do produto,

 ● entradas e saídas de potência,

 ● interfaces de comunicação,

 ● entradas de mídia ou saídas de mídia.

Uma descrição conceitual de um limite inclui:

 ● uma lista de serviços prestados,

 ● uma descrição do processo,

 ● etc.

B.3 Identificação de perda

B.3.1 Princípio

Convém que os elementos que têm um impacto (positivo ou negativo) na eficiência energética sejam 
identificados. 

Convém que o processo leve em consideração o uso do produto, processo ou serviço, incluindo a 
instalação e a manutenção, quando aplicável.

B.3.2 Explicação

O primeiro passo para entender e avaliar as oportunidades para melhorar a eficiência energética 
é identificar onde e quanto é utilizado e perdido.

O objetivo da identificação de perda é identificar os elementos que influenciam a eficiência energética 
(fontes de perdas) juntamente com a natureza deste impacto (relação causa-efeito). As fontes de 
perdas incluem os elementos que podem facilitar ou dificultar a melhoria da eficiência energética.

A identificação de perda é baseada na modelagem de energia do sistema em consideração.

NOTA No caso de sistemas técnicos, o modelo de energia inclui:

 ● uma quebra do consumo de energia pela utilização e fonte;

 ● fluxo e equilíbrio de energia;
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 ● modelo de entradas de energia pelo tempo;

 ● uso do sistema;

 ● relações entre a entrada de energia e os parâmetros de condução;

 ● um ou mais indicadores de desempenho apropriados para avaliar a eficiência energética do sistema.

Para certos domínios, listas de fontes típicas e recorrentes de perdas podem estar disponíveis.

B.4 Perda de estimativa

B.4.1 Princípio

Convém que a gravidade do impacto (positivo ou negativo) na eficiência energética de cada fonte 
de perdas identificadas na etapa anterior seja estimada.

B.4.2 Explanação

Após ter identificado os elementos que influenciam a eficiência energética (fontes de perdas), 
juntamente com a natureza deste impacto, a quantificação é necessária para estimar a relevância 
de cada fonte de perdas. Isso pode ser feito investigando a magnitude do seu impacto na eficiência 
energética.

A estimativa de perda deve determinar o nível atual de perdas usando os mesmos KPI para a eficiência 
energética definidos na etapa de “definição dos limites”.

Convém que a estimativa de perda seja, em última análise, quantitativa; no início da estimativa do 
processo de perda interativo, também pode ser semiquantitativa ou qualitativa. A ferramenta mais 
recomendada para a quantificação é uma análise de entropia ou exergia.

Convém que a estimativa de perda leve em consideração os parâmetros de direção que não os 
parâmetros internos do processo (variáveis relevantes, fatores estáticos).

B.5 Avaliação de perda

B.5.1 Princípio

Convém que a gravidade do impacto (positivo ou negativo) das perdas em eficiência energética 
seja medida em relação a um critério para determinar se é aceitável ou tolerável.

A avaliação de perda inclui a definição da escala e a definição do nível tolerável.

B.5.2 Explanação

O objetivo da avaliação de perda é colocar o atual nível de perdas dentro de um contexto e ajudar 
a tomar as decisões sobre quais perdas precisam de tratamento e de prioridade para sua redução, 
com base nos resultados da análise de perda. A avaliação da perda centra-se na seguinte questão: 
as perdas acima são de um nível aceitável?
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Para colocar o atual nível de perdas dentro de um contexto, a gravidade do impacto (positivo ou 
negativo) na eficiência energética é agrupada em várias classes/níveis. Esta classificação é específica 
do domínio e serve para o julgamento da tolerabilidade destas perdas identificadas.

Julgar se as perdas são toleráveis ou não envolve comparar o nível de perdas encontradas durante 
o processo de análise com critérios de perda estabelecidos (nível tolerável). Com base nesta 
comparação, a necessidade de melhoria é decidida.

Convém que a quantidade de esforço utilizado para melhorar a eficiência energética seja proporcional 
ao significado das perdas. Os tomadores de decisão podem utilizar diferentes processos, incluindo 
a análise de custo-benefício, para entender o ótimo nível de melhoria da eficiência energética.

Convém que as decisões levem em consideração o contexto mais amplo, incluindo a consideração 
da tolerância das perdas no borne por outras partes.

Os critérios que estabelecem o nível tolerável podem derivar a partir de diferentes níveis, incluindo:

 ● mercado (por exemplo, estudo comparativo da eficiência média, critério do corredor de elite);

 ● ambiental (por exemplo, sustentabilidade);

 ● legislação, regulamentos e outros requisitos (por exemplo, normas de desempenho energético 
mínimo (MEPS) das autoridades reguladoras).

B.6 Melhoria da eficiência energética

B.6.1 Princípio

Se for julgado que o nível de eficiência energética atual seja insatisfatório, convém que uma ou mais 
opções para melhorar sua eficiência energética sejam selecionadas e implementadas.

NOTA As medidas de melhoria da eficiência energética normalmente não são especificadas nas publi-
cações IEC, porque envolvem soluções tecnológicas e questões de projeto que devem ser deixadas para as 
decisões de mercado.

B.6.2 Explanação

Melhoria da eficiência energética envolve a seleção de uma ou mais opções para melhorar a eficiência 
energética e implementar ou permitir a implementação destas opções.

Convém que as opções para melhorar a eficiência energética sejam equilibradas em relação a outros 
fatores, como a função do produto, desempenho, custo, comercialização e qualidade, e requisitos 
legais, regulamentares e de segurança. As opções não podem prejudicar os requisitos de segurança.

As estratégias e técnicas para melhorar a eficiência energética podem ser representadas:

 ● obtendo um valor de saída inalterado com um nível de entrada de energia reduzido;

 ● obtendo um aumento do valor de saída com o nível de entrada de energia inalterado;

 ● obtendo um valor de saída que supere o aumento do nível de entrada de energia em termos 
relativos.
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As medidas podem se concentrar no sistema específico e tentar diminuir as perdas no limite 
especificado.

Na maioria dos casos, no entanto, as melhorias de eficiência energética mais significativas são 
alcançadas considerando toda a aplicação, ou seja, realizando uma otimização de nível de sistema. 
Os comitês técnicos são incentivados, por este motivo, a adotar uma abordagem sistêmica que trate 
a eficiência energética no contexto da normalização.

A melhoria da eficiência energética inclui a possibilidade de recuperação de energia. O beneficiário 
da energia recuperada pode ser um sistema diferente do que está em consideração.

NOTA Neste caso, o limite deve ser alterado.

A melhoria da eficiência energética inclui também produtos e tecnologias de eficiência energética 
(por exemplo, otimização de processos por meio de automação e controle).
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Anexo C 
(informativo) 

 
Inclusão dos aspectos de eficiência energética nas publicações IEC

O Anexo C complementa 5.3, fornecendo alguns exemplos de inclusão de aspectos de eficiência 
energética nas publicações. Por este motivo, a Tabela 1 em 5.3 é reproduzida abaixo como Tabela C.1; 
uma terceira coluna foi adicionada, listando exemplos de publicações que abordam um ou mais 
aspectos de eficiência energética, apresentados em 5.3.

Tabela C.1 – Aspectos de eficiência energética e exemplos de inclusão em publicações (continua)

Categorias do aspecto de 
eficiência energética

Aspecto de eficiência 
energética Exemplos de inclusão em publicações

Define a eficiência energética Define terminologia  ● ISO/IEC 13273-1, Energy efficiency and renewable 
energy sources – Common international terminology 
– Part 1: Energy efficiency

Define os sistemas-limites  ● IEC 61800-9-1, Adjustable speed electrical power 
drive systems – Part 9-1: Ecodesign of power drive 
systems, motor starters, power electronics and 
their driven applications – General requirements for 
setting energy efficiency standards for power driven 
equipment using the extended product approach 
(EPA) and semi analytic model (SAM)

 ● IEC TR 62837, Energy efficiency through automation 
systems

Define o EE KPI 
(indicadores de 
desempenho-chave de 
eficiência energética)

 ● IEC 60364-8-1, Low-voltage electrical installations – 
Part 8-1: Energy efficiency

 ● IEC 60034-30-1, Rotating electrical machines – 
Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC 
motors (IE-code)

 ● IEC TS 60034-30-2, Rotating electrical machines – 
Part 30-2: Efficiency classes of variable speed AC 
motors (IE-code)

 ● IEC TS 60076-20, Power transformers – Part 20: 
Energy efficiency

 ● ISO/IEC 30134 (all parts), Information technology – 
Data centres – Key performance indicators

 ● IEC 61800-9-2, Adjustable speed electrical power 
drive systems – Part 9-2: Ecodesign for power drive 
systems, motor starters, power electronics & their 
driven applications – Energy efficiency indicators for 
power drive systems and motor starters

 ● IEC TR 62837, Energy efficiency through automation 
systems

 ● ISO 22400-2, Automation systems and integration – 
Key performance indicators (KPIs) for manufacturing 
operations management – Part 2: Definitions and 
descriptions
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Tabela C.1 (continuação)

Categorias do aspecto de 
eficiência energética

Aspecto de eficiência 
energética Exemplos de inclusão em publicações

Define a eficiência energética Define a linha de base de 
energia

 ● ABNT NBR ISO 50006:2016, Sistemas de gestão 
de energia — Medição do desempenho energético 
utilizando linhas de base energética (LBE) e 
indicadores de desempenho energético (IDE) — 
Princípios gerais e orientações

Define os parâmetros de 
direção (fatores de ajuste, 
fatores estáticos)

 ● (a ser preenchido)

Define as aplicações de 
referência

 ● IEC 60456, Clothes washing machines for household 
use – Methods for measuring the performance

Define os perfis de carga 
de referência  ● (a ser preenchido)

Define as estratégias de 
controle de referência

 ● EN 15232, Energy performance of buildings – Impact 
of Building Automation, Controls and Building Management

 ● IEC TR 62837, Energy efficiency through automation 
systems

Mede a eficiência energética Define os métodos de ensaio  ● IEC 60034-2-1, Rotating electrical machines – Part 2-1: 
Standard methods for determining losses and efficiency 
from tests (excluding machines for traction vehicles)

Define os métodos de 
medição

 ● IEC 62442-1, Energy performance of lamp controlgear – 
Part 1: Controlgear for fluorescent lamps – Method of 
measurement to determine the total input power of 
controlgear circuits and the efficiency of the controlgear

 ● IEC 62301, Household electrical appliances – Measurement 
of standby power

 ● IEC 62018, Power consumption of information technology 
equipment – Measurement methods

 ● IEC 60034-2-1, Rotating electrical machines – Part 2-1: 
Standard methods for determining losses and efficiency 
from tests (excluding machines for traction vehicles)

Define os planos de 
medição

 ● IEC 62888 (all parts), Railway applications – Energy 
measurement on board trains

Define os métodos de 
cálculo

 ● EN 15193, Energy performance of buildings – Energy 
requirements for lighting

Define as classes  ● IEC 60034-30-1, Rotating electrical machines – Part 
30-1: Efficiency classes of line operated AC motors 
(IE-code)

 ● IEC 60034-30-2, Rotating electrical machines – Part 
30-2: Efficiency classes of variable speed AC motors 
(IE-code)

 ● IEC 61800-9-2, Adjustable speed electrical power 
drive systems – Part 9-2: Ecodesign for power drive 
systems, motor starters, power electronics & their 
driven applications – Energy efficiency indicators for 
power drive systems and motor starters

 ● IEC TS 60076-20, Power transformers – Part 20: 
Energy efficiency
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Tabela C.1 (conclusão)

Categorias do aspecto de 
eficiência energética

Aspecto de eficiência 
energética Exemplos de inclusão em publicações

Avalia a eficiência energética Auditorias de energia  ● ABNT NBR ISO 50002:2014, Diagnósticos energéticos – 
Requisitos com orientação para uso

 ● ISO 11011:2013, Compressed air – Energy efficiency – 
Assessment

 ● EN 16247-5:2015, Energy audits – Part 5: Competence 
of energy auditors

Métodos de estudo 
comparativo

 ● EN 16231:2012, Energy efficiency benchmarking 
methodology

Avaliação de eficiência 
energética

 ● ISO 20140-1:2013, Automation systems and 
integration – Evaluating energy efficiency and other 
factors of manufacturing systems that influence the 
environment – Part 1: Overview and general principles

Avaliação de investimento 
em eficiência energética

 ● ISO 50044, Energy Savings Evaluation – Economics 
and financial evaluation of energy saving projects

Melhora a eficiência energética Sistema de 
gerenciamento de energia

 ● ABNT NBR ISO 50001:2011, Sistemas de gestão da 
energia – Requisitos com orientações para uso

 ● ABNT NBR ISO 50004:2016, Sistemas de gestão da 
energia – Guia para implementação, manutenção e 
melhoria de um sistema de gestão da energia

Diretrizes de critérios de 
projeto

 ● IEC TS 60034-31, Rotating electrical machines – 
Part 31: Selection of energy-efficient motors including 
variable speed applications – Application guide

Diretrizes de aplicação  ● ABNT NBR ISO 50004:2016, Sistemas de gestão da 
energia – Guia para implementação, manutenção e 
melhoria de um sistema de gestão da energia

 ● IEC 60364-8-1, Low-voltage electrical installations – 
Part 8-1: Energy efficiency

 ● IEC TR 62837, Energy efficiency through automation systems

Melhores práticas  ● IS 399, Energy Efficient Design Management
 ● CLC/TR 50600-99-1, Information technology – Data 

centre facilities and infrastructures – Part 99-1: 
Recommended practices for energy management

Redução de perdas  ● CLC/TR 50600-99-1, Information technology – Data 
centre facilities and infrastructures – Part 99-1: 
Recommended practices for energy management

(Perdas em espera)  ● (a ser preenchido)

Permite eficiência energética Interoperabilidade  ● (a ser preenchido)

Comunicação  ● ISO/IEC 15067-3, Information technology – Home 
electronic system (HES) application model – Part 3: Model 
of a demand-response energy management system for HES

Formato de dados padronizado  ● (a ser preenchido)

Qualificação de serviços 
de eficiência energética

EN 15900:2010, Energy efficiency services – Definitions 
and requirements

Infra-estrutura de 
medição

IEC 62974-1, Monitoring and measuring systems used 
for data collection, gathering and analysis – Part 1: 
Device requirements

NOTA 1 Uma publicação única pode abordar mais de um aspecto de eficiência energética.
NOTA 2 Nem todos os aspectos de eficiência energética eventualmente abordados por publicações citadas foram destacados.
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