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Preparação de publicações de eficiência energética e utilização de
publicações de eficiência energética básica e de publicações de eficiência
energética de grupo
Preparation of energy efficiency publications and the of basic energy efficiency publications
and group energy efficiency 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 119 foi elaborada 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 119:2017,
que foi elaborada pelo IEC Advisory Committee on Energy Efficiency (ACEE), conforme
ISO/IEC Guide 21-1:2005.
O Escopo desta Norma Brasileira em inglês é o seguinte:

Scope
This Guide defines procedures for the preparation of energy efficiency (EE) publications and describes
the relationship between technical committees (TCs) with group EE functions.
In the context of this Guide, “EE” refers to energy efficiency of products, systems and organizations.
It uses the boundary concept to address energy efficiency aspects (see ABNT IEC Guide 118) in the
context of a systems approach.
This Guide is relevant to every TC which would like to publish a document dealing with EE.
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Introdução
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Os comitês técnicos que tratam de assuntos relacionados com a eficiência energética em toda,
ou por uma parte específica de suas atividades, são convidados, de acordo com a Decisão 136/8
do SMB, a seguir as disposições deste Guia.
Neste Guia, o termo “comitês técnicos” (TC) também inclui os subcomitês e os comitês de sistema.
O termo “publicação” inclui “Norma Internacional”, “Relatório Técnico”, “Especificação Técnica” e
“Guia”. Além disso, o termo “produto” inclui “Processo”, “serviço” e as suas combinações, comumente
conhecido como “sistemas”.
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Preparação de publicações de eficiência energética e utilização de
publicações de eficiência energética básica e de publicações de eficiência
energética de grupo

1 Escopo
Este Guia define os procedimentos para a elaboração de publicações de eficiência energética (EE)
e descreve a relação entre os comitês técnicos (TC) com funções de grupo EE.
No contexto deste Guia, “EE” refere-se à eficiência energética de produtos, sistemas e organizações.
Este Guia utiliza o conceito de limite para abordar os aspectos de eficiência energética
(ver ABNT IEC Guia 118) no contexto de uma abordagem de sistemas.
Este Guia é relevante para todos os TC que gostariam de publicar um documento sobre EE.

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 IEC Guia 118, Inclusão de aspectos de eficiência energética em publicações eletrotécnicas
ISO/IEC 13273-1, Energy efficiency and renewable energy sources – Common international
terminology – Part 1: Energy efficiency

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
publicação EE básica
publicação que abrange os aspectos de eficiência energética (EEA), aplicáveis aos produtos no
escopo de dois ou mais TC
3.2
publicação EE de grupo
publicação que abrange aspectos de eficiência energética (EEA), aplicáveis a um limite específico,
incluindo produtos abrangidos por dois ou mais TC
NÃO TEM VALOR NORMATIVO
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3.3
publicação EE
publicação que abrange aspectos de eficiência energética (EEA)
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Nota 1 de entrada: Uma publicação EE pode ser uma publicação EE básica, uma publicação EE de grupo
ou uma publicação de produto.

[IEC 60050-901:2013, 901-02-12, modificado – O termo e a definição foram modificados para o
contexto específico de eficiência energética.]
3.4
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.]
3.5
função de grupo EE
tarefa atribuída a um TC para preparar as publicações EE de grupo
3.6
função horizontal EE
tarefa atribuída a um TC para preparar as publicações EE básicas

4 Abordagem de sistemas
4.1 Considerações gerais
Convém que a eficiência energética seja um requisito para produtos, sistemas e organizações.
As medidas de EE não podem comprometer a segurança nem afetar o nível de serviços.
Convém que a implementação de medidas EE pertinentes estejam em equilíbrio com as limitações
econômicas e de mercado.
Pode não ser suficiente melhorar a eficiência energética de um único produto sem considerar a sua aplicação.
Convém que a EE de um produto esteja em equilíbrio com o redução ou encerramento de recursos
ambientais que foram utilizados para produzi-lo.
Por outro lado, pode ser necessário aceitar as maiores perdas de um produto, se forem compensadas
por uma melhoria geral da eficiência energética em todo o sistema, considerando seu meio ambiente,
economia e aplicação. A Seção 4 explica como os comitês técnicos devem considerar a abordagem
de sistemas em seus trabalhos onde vários TC devem colaborar. Este Guia propõe uma forma de
colaboração entre TC nas bases dos limites entre suas respectivas responsabilidades.
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A principal parte desta abordagem é uma descrição normalizada deste limite que define o objeto
da avaliação e melhoria da eficiência energética, bem como as interfaces entre os TC.
Convém que a descrição do limite (físico ou conceitual) inclua as informações sobre os serviços que
devem ser fornecidos. Esta descrição não fará qualquer pressuposto sobre a implementação física
necessária para realizar o(s) serviço(s). Exemplos de serviços são, por exemplo, fornecimento de vapor,
produção de partes metálicas, conversão de calor.

4.2 Descrição de limite
4.2.1

Generalidades

Convém que a descrição de limite seja entendida por cada TC.
Convém que o limite seja definido em termos de:
●●

uso pretendido (aplicações pertinentes),

●●

entradas de energia,

●●

saídas;

●●

parâmetros de direção que não os parâmetros internos do processo (variáveis pertinentes, fatores
estáticos),

●●

KPI relativos a EE,

●●

interações entre os componentes do sistema,

●●

possíveis interações com outros sistemas.

Os limites podem incluir um dispositivo, um produto ou um sistema, dependendo da aplicação considerada. Limites de um produto físico incluem:
●●

limites físicos do produto,

●●

entradas e saídas de potência,

●●

interfaces de comunicação,

●●

qualquer entrada ou saída mensurável.

Os limites funcionais (por exemplo, no caso de um serviço) incluem:
●●

iniciação de uma especificação,

●●

conclusão de uma especificação,

●●

transferência definida de informações, de material ou de outros serviços,

●●

estado da operação.
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4.2.2

Elementos da descrição do limite

A descrição do limite e seus elementos são mostrados na Figura 1.

Projeto em Consulta Nacional

Limite
ENTRADA (S)

SAÍDA (S)

KPI para EE

Material
Partes
Energia
...

Produtos
Material reutilizável
Energia reutilizável
Redíduo
...

Parâmetros de condução
Figura 1 – Descrição de limite e seus elementos

A descrição de limite pode incluir uma lista de serviços (limite conceitual) ou uma lista de elementos
técnicos e sua relação (implementação técnica) que estão dentro do limite escolhido. Os outros
elementos da descrição de limite são indicados em 4.2.3 a 4.2.6.
4.2.3

Entrada(s)

A descrição de limite possui a(s) entrada(s) necessária(s) para realizar o serviço pretendido, que pode
ser definido pelos seguintes elementos:
●●

tipo de entrada,

●●

qualidade da entrada,

●●

quantidade de entradas.

Exemplos são os materiais, partes ou energia.
4.2.4

Saída(s)

A descrição de limite possui a(s) saída(s) como resultado(s) do serviço pretendido, que pode ser
definido pelos seguintes elementos:
●●

tipo de saída,

●●

qualidade da saída,

●●

quantidade de saídas.

Exemplos são os produtos, serviços (incluindo as informações), material reutilizável, energia reutilizável e resíduo.
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4.2.5

Parâmetros de condução

Convém que os parâmetros de condução sejam definidos. Todos estes são fatores externos que afetam
a eficiência energética. Os exemplos incluem: regulação, condições ambientais, ocupação, preços da
energia e requisitos de gerenciamento, modo de operação, ciclo de trabalho, curvas de carga, estado,
parâmetros operacionais, temperatura interna, níveis de iluminação, volume de produção, gama de
produtos etc.
4.2.6

Eficiência energética relativa aos KPI(s)

Convém que os principais indicadores de desempenho (KPI), como os definidos no ABNT IEC Guia 118,
sejam fornecidos nas publicações. Todos os KPI relacionados à eficiência energética dependerão
da descrição do limite (ver exemplos no Anexo A).

4.3 Descrição de limite mais amplo – Abordagem de sistemas
Os elementos da descrição de limite mais amplo são mostrados na Figura 2.
Parâmetros de condução

Limite
Entrada (s)

KPI para EE

Saída (s)

Limite
Entrada

KPI
para
EE

Saída

Parâmetros de condução

Figura 2 – Descrição de limite mais amplo
A escolha do limite é fundamental para as possíveis melhorias da EE. A eficiência energética de um
sistema complexo precisa ser analisada utilizando uma abordagem de sistemas, ao invés de procurar
otimizar os desempenhos somente de cada componente. Isso significa que é aconselhável considerar
as descrições mais amplas de limite, incluindo vários serviços e componentes, para obter as melhorias
adicionais. Um exemplo desta abordagem é indicado no Anexo A.
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Nestes casos, vários TC precisarão colaborar para tratar suficientemente com o produto (incluindo
sistemas, processos) em estudo. Idealmente, isso inclui todos os TC que lidam com componentes de
uso significativo de energia que fazem parte da descrição do limite. Juntos, os TC precisam desenvolver
as descrições de limites individuais de todos os elementos da descrição de limite mais amplo. Isso
inclui os serviços e elementos, entradas, saídas e as condições de contorno para realizar o serviço
pretendido. Todas as entradas e saídas, incluindo a perda de energia, e as condições de limite das
descrições de limites individuais dentro da descrição de limite mais amplo são também importantes
para serem trocadas para que uma solução sistemática possa ser avaliada.
O limite também dará uma indicação de que um único TC pode lidar com a análise do limite ou se
a colaboração de outros TC é necessária.
O Anexo B descreve a abordagem de sistemas como um exemplo colaborativo. Sempre que um
grupo de TC for necessário para desenvolver uma descrição de limite, convém que isso seja feito
em uma publicação EE de grupo.
Se um TC individual for capaz de desenvolver uma descrição de limite para um produto em seu próprio
escopo, isso deve ser realizado na publicação do produto.

5 Atribuições de funções horizontais de eficiência energética e das funções de
grupo EE
A atribuição das funções horizontais EE e das funções de grupo EE é da responsabilidade do Comitê
Consultivo em Eficiência Energética da IEC (ACEE), sujeito à confirmação pelo SMB (Conselho de
Administração de Normalização da IEC). As atribuições são revisadas periodicamente pelo ACEE.
Para a estrutura de publicações EE da IEC e de atribuição de funções, ver Figura 3.
Publicação
EE básica
O ACEE atribui
uma função de
grupo EE ao TC

A

O TC produz
uma publicação EE
de grupo do A

A

Básico

Publicação EE
de grupo

ACEE

B

TC

B

Grupo

O TC solicita a publicação de uma
publicação EE de grupo do ACEE

B

C
referência
B

B serve
como entrada
para C

C
Produto

B

Publicação de
produto

C

C

C

C

C

C

Figura 3 – Estrutura de publicações EE da IEC e de atribuição de funções
A atribuição de uma função horizontal EE ou função de grupo EE a um TC é realizada com a finalidade de:
●●

assegurar a consistência das publicações IEC relativas aos EEA comuns a um número de TC,
evitando as duplicações de trabalho e de requisitos contraditórios;

●●

reduzir o tamanho das publicações IEC, evitando a duplicação de textos;
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●●

melhorar a compreensão mútua entre os membros.

●●

Uma função horizontal EE ou uma publicação EE de grupo pode ser atribuída a um TC para
o todo ou para uma parte específica de suas atividades. O Anexo B descreve a abordagem
do produto ampliado como um exemplo colaborativo.

●●

O catálogo e o website da IEC devem ser utilizados para identificar as publicações EE básicas
e as publicações de EE de grupo.

6 Publicações de eficiência energética
6.1 Publicações EE básicas e publicações EE de grupo
6.1.1

Generalidades

Recomenda-se consultar o ABNT IEC Guia 118 quando forem elaboradas as publicações EE.
As publicações básicas e de grupo EE devem conter aspectos pertinentes para a função horizontal
ou função de grupo EE e devem ser escritas de forma compreensível pelos TC. Os requisitos gerais
e horizontais, metodologias, medições, análise de mercado, cálculos de KPI etc. devem ser definidos
de forma aplicável a todos os TC da área.
6.1.2

Publicações EE básicas

O EEA mantido no ABNT IEC Guia 118 deve ser listado nas publicações EE básicas.
As publicações EE básicas devem explicar os princípios em que se baseiam para auxiliar os TC.
Os TC devem ser orientados sobre como aplicar uma publicação EE básica. Os métodos normalizados para representar as características comuns que são utilizadas para a avaliação e a melhoria
da eficiência energética global podem ser um exemplo de uma publicação EE básica.
As ferramentas gerais e os métodos acordados para descrever ou alcançar a melhoria da EE em um
limite definido são o foco das publicações EE básicas. Estas publicações devem, portanto, descrever
o EEA como medida, cálculo e outros métodos, como análise de mercado, cálculo de KPI para EE,
conforme descrito no ABNT IEC Guia 118.
Uma publicação EE básica deve incluir no seu escopo a essência do texto a seguir:
“Esta publicação EE básica destina-se principalmente a ser utilizada pelos comitês técnicos da
IEC na elaboração de normas de acordo com os princípios estabelecidos nos ABNT IEC Guia 119 e
ABNT IEC Guia 118. Não se destina a ser utilizada pelos fabricantes ou pelos organismos de certificação”.
Uma das responsabilidades de um TC é, sempre que aplicável, fazer uso das publicações EE básicas
na preparação de suas publicações. As publicações devem definir o EEA que se aplica para todo o
trabalho IEC para EE: métodos de ensaio, condições, medições, avaliação de conformidade, definição
de limites do sistema, perfil de carga, indicador de desempenho chave etc.
Em alguns casos, uma publicação EE básica pode, além disso, ser destinada a ser utilizada como
publicação independente. Nestes casos, o primeiro parágrafo deve ser modificado apropriadamente.
Uma publicação EE básica deve incluir os ABNT IEC Guia 119 e ABNT IEC Guia 118 na sua lista de
referências normativas.
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É essencial que uma publicação EE básica não seja alterada com frequência ou revisada com
frequência, para que os TC envolvidos tenham algum tempo para alinhar suas publicações correlacionadas.
6.1.3

Publicações EE de grupo

Projeto em Consulta Nacional

As publicações EE de grupo podem ser destinadas principalmente às publicações EE, mas também
serão utilizadas por outros TC na aplicação de suas provisões. Adicionalmente, os TC devem ser
orientados sobre como aplicar as informações de uma publicação EE de grupo, por exemplo, como
definir os limites para uma aplicação específica (correlação entre luminárias, detector de movimento,
cobertura externa etc.).
Uma publicação EE de grupo deve incluir no seu escopo a essência do texto a seguir:
“Esta publicação EE de grupo destina-se principalmente a ser utilizada como norma EE para os
produtos mencionados no escopo, mas também é destinada a ser utilizada pelos comitês técnicos da
IEC na elaboração de publicações para produtos similares aos mencionados no escopo desta Norma,
de acordo com os princípios estabelecidos nos ABNT IEC Guia 119 e ABNT IEC Guia 118.”
Uma publicação EE de grupo deve incluir os ABNT IEC Guia 119 e ABNT IEC Guia 118 na sua lista
de referências normativas.
É essencial que as publicações EE do grupo não sejam alteradas com frequência ou revisadas com
frequência, porque os TC devem ter tempo para alinhar suas publicações com a edição atual.

6.2 Publicações de produtos
O EEA específico para um produto individual no escopo de um TC é descrito nas publicações de
produtos, especialmente fornecendo informações sobre limites, entrada (energia), saída (serviço),
informações adicionais (por exemplo, modo de operação, ciclo de trabalho, estado) e KPI em uma
forma padronizada.
Uma publicação de produto relacionada a EE deve abranger todos os EEA relevantes dos produtos
dentro do seu escopo.
NOTA

O ABNT IEC Guia 118 contém uma lista do EEA.

Convém que os aspectos de segurança e o EEA não sejam abordados na mesma publicação, pois
isso dificulta a avaliação da conformidade com os requisitos de EE. Se existirem razões para envolvêlos na mesma publicação, o EEA e os outros aspectos devem ser claramente distinguidos uns dos
outros. Se existirem critérios de EE que tenham implicações de segurança, estes são considerados
aspectos de segurança e convém que sejam claros na publicação.
Convém que uma publicação de produto relacionado a EE não inclua requisitos que restrinjam
desnecessariamente o projeto ou a construção, ou impeçam o progresso e o desenvolvimento técnico.
Convém que os produtos sejam projetados para permitir a instalação de componentes de EE adicionais
(por exemplo, medições, sensores etc.) para futuras melhorias.

6.3 Referências a outras publicações
Sempre que possível, convém que as referências a um texto específico sejam utilizadas em vez de ser
repetido o material original, uma vez que a repetição aumenta a possibilidade de erros na citação e
aumenta o tamanho da publicação. Se não for possível evitar a repetição do material original, convém
que sua fonte seja identificada.
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7 Responsabilidades dos TC com funções horizontais EE e funções de grupo EE
7.1 Ligação com outros TC
Os secretários de TC com uma função horizontal EE ou uma função de grupo EE devem informar o
escritório central da IEC de qualquer nova proposta de item de trabalho (NP) relativa a uma publicação
EE básica ou de uma publicação EE de grupo, e indicar, na medida do possível, os TC que podem ser
afetados. Estes TC devem ser listados quando circulados.
Um TC com uma função horizontal EE ou uma função de grupo EE deve responder aos pedidos
de ligação dos TC (ver 8.1) e manter-se informado sobre o progresso dos trabalhos pertinentes.

7.2 Solicitações de TC para novos trabalhos
Um TC com uma função horizontal EE ou com uma função de grupo EE deve considerar toda solicitação
de iniciação de um TC (ver 8.4) dentro de um tempo apropriado. Pode ser necessário lidar com estes
pedidos por correspondência.
O TC com a função EE deve informar ao TC se considera ou não que as propostas são apropriadas e
suficientemente genéricas para serem incluídas em uma publicação EE básica ou em uma publicação
EE de grupo. Se forem considerados adequados, será desenvolvida uma publicação EE básica ou
publicação EE de grupo, ou emendas a uma publicação existente, em estreita ligação com o TC.
Se as propostas não forem consideradas adequadas pelo TC com função EE, ele deve, com estreita
ligação com o TC correspondente, fazer uma proposta alternativa para cobrir as necessidades dos TC.
Estas propostas não podem entrar em conflito com os princípios básicos explicados na publicação EE
básica ou na publicação EE de grupo.
Se, após consulta, o acordo ainda não puder ser alcançado entre os TC envolvidos, o assunto deve
ser encaminhado ao ACEE da IEC com as explicações técnicas necessárias. Se o assunto não puder
ser resolvido pela ACEE, será encaminhado ao Conselho de Administração da Normalização da IEC
para resolução.

8 Responsabilidades dos TC
8.1 Generalidades
Os TC devem determinar quais as publicações EE básicas e as publicações EE de grupo existentes
são pertinentes para o seu trabalho, e estabelecer e manter a ligação com os TC responsáveis pela
elaboração destas publicações.
Os TC devem indicar o seu interesse nos NP relacionados com uma publicação EE básica ou
publicação EE de grupo para o TC com a função EE, e ser encorajados a contribuir para o desenvolvimento do NP, por exemplo, participando de grupos de trabalho e enviando comentários das propostas.

8.2 Aplicação de publicações EE básicas
Os TC, ao elaborar, alterar ou revisar as publicações EE, devem fazer uso de todas as publicações EE
básicas pertinentes. Eles podem escolher entre estas publicações os requisitos, os métodos de ensaio
e as condições de ensaios específicos para suas áreas de produtos, mas não podem modificá-los,
exceto conforme especificado em 8.4.
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Quando um TC incorpora na sua publicação uma versão alterada de um requisito, método de ensaio
ou condição de ensaio de uma publicação EE básica, de acordo com 8.4, uma nota no prefácio deve
indicar as mudanças que foram feitas. Adicionalmente, deve haver referências ao prefácio nos locais
onde as mudanças foram feitas.
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Se não for possível para um TC alinhar uma publicação existente imediatamente com os requisitos
aplicáveis, métodos de ensaios ou condições de ensaio de uma nova emenda ou publicação EE
básica revisada, este alinhamento deve ser realizado quando a publicação do produto for alterada ou
revisada.

8.3 Aplicação de publicações EE de grupo
Ao elaborar, alterar ou revisar qualquer publicação EE em uma área de produto abrangida por uma
ou mais funções de grupo EE, conforme listado no Catálogo da IEC, os TC devem fazer uso das
publicações EE de grupo pertinentes. Podem, após consulta do TC com a função de grupo EE, modificar
requisitos, métodos de ensaios e condições de ensaio, conforme apropriado para os produtos em
questão.
Se não for possível para um TC alinhar uma publicação existente imediatamente com os requisitos
aplicáveis, métodos de ensaios ou condições de ensaio de uma nova emenda ou publicação EE
básica revisada, este alinhamento deve ser realizado quando a publicação do produto for alterada ou
revisada.
Um exemplo prático é indicado no Anexo B.

8.4 Novas solicitações de trabalho para os TC com função de grupo EE ou com função
horizontal EE
Um TC pode ter a necessidade de requisitos, métodos de ensaio ou condições de ensaio dentro de
uma função horizontal EE ou de uma função de grupo EE, mas que não estejam adequadamente
cobertos pelas publicações EE existentes. Neste caso, o TC deve apresentar propostas, incluindo
uma data para a conclusão, para o desenvolvimento de uma nova publicação EE básica ou para uma
publicação de grupo EE, ou para emendas a uma publicação existente. Se apropriado, isso pode ser
na forma de um NP.
As propostas serão consideradas pelo TC com uma função horizontal EE ou uma função de grupo EE,
conforme detalhado em 7.2.
Em alguns casos, um TC com função horizontal EE ou com função de grupo EE pode ou não aceitar
uma proposta de novo trabalho, mas não pode oferecer uma data aceitável de conclusão para o
TC. Em outros casos, um TC pode não considerar que o texto fornecido pelo TC com uma função
horizontal EE ou uma função de grupo EE seja adequado para a incorporação em sua publicação.
Nas circunstâncias acima, o assunto deve ser encaminhado ao ACEE da IEC, que pode autorizar o TC
a realizar a própria tarefa. Os documentos relevantes gerados no decorrer do desenvolvimento destes
requisitos, métodos de ensaio ou condições de ensaio devem ser enviados ao TC com a função
horizontal EE ou com a função de grupo EE.
Se os requisitos relevantes, métodos de ensaio ou condições de ensaio forem posteriormente
incluídos em uma publicação EE básica ou em uma publicação de grupo EE, o TC deve alinhar suas
próprias publicações com elas, conforme detalhado em 8.1.
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Anexo A
(informativo)
Exemplos de limites
Uma maneira típica de definição de limites é selecionar um serviço individual claramente identificado como um usuário de energia significativo. Por exemplo, como indicado na Figura A.1,
três serviços específicos, como usinagem, limpeza e geração de vapor, podem ser limites separados,
onde a eficiência energética é avaliada com suas próprias entradas, saídas e KPI como exemplo.
As melhorias da EE são avaliadas e implementadas de forma independente.
● Eletricidade
● Materiais de
Produtos
● Eletricidade

● Produto
Usinagem com intermediário
resfriamento
● Perda de calor

● Eletricidade

Lavagem
● Vapor
Geração
de vapor
(Caldeira)

● Óleo pesado
● Água

● Produto

● Perda de calor

Fluxo de energia (incluindo a fonte de energia)
Fluxo de material e de produto

Figura A.1 – Exemplo de configuração de limite: três limites para solução independente
Outra maneira é definir um limite mais amplo com um serviço combinado “usinagem e limpeza” para
produzir a mesma saída. A usinagem e a limpeza são partes de um grupo nesta visão. (Figura A.2).
Limite mais amplo

● Eletricidade
● Materiais de
Produtos
● Eletricidade
● Eletricidade
● Óleo pesado
● Água

● Produto
Usinagem com intermediário
resfriamento

Lavagem
● Vapor
Geração
de vapor
(Caldeira)

● Produto
● Perda de calor

● Perda de calor

Figura A.2 – Exemplo de configuração de limite: um limite de um grupo
Uma vez que este tipo de limite de grupo seja definido, soluções mais sistemáticas, que podem não
ser consideradas com serviços individuais, podem ser levantadas e avaliadas.
No exemplo de limite de usinagem e limpeza, a substituição da caldeira por um trocador de calor
é uma das soluções para o problema de calor (energia) perdido enquanto o calor (vapor) é gerado
(Figura A.3).
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● Eletricidade
● Materiais de
Produtos

● Produto
Usinagem com intermediário
resfriamento
Calor
Frio

● Eletricidade

Calor

Lavagem
Frio

● Produto
Limite mais
amplo

Troca de calor

Figura A.3 – Um limite de grupo com solução sistemática

Dependendo da situação, a visão de eficiência energética do grupo pode ajudar a alcançar uma
eficiência muito maior que por esforços individuais.
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Anexo B
(informativo)
A abordagem ampliada do produto como um exemplo colaborativo
(referência à IEC 61800-9-1)

B.1
B.1.1

Compartilhando as responsabilidades do TC
Generalidades

O Anexo B fornece um exemplo de como, em um caso prático, a contribuição dos TC pode encontrar
um entendimento comum sobre como colaborar em eficiência energética.

B.1.2

Caso prático

A Figura B.1 ilustra como diferentes componentes podem ser integrados como um sistema ou
equipamento em uma planta de produção real.
O primeiro passo consiste em definir as diferentes caixas incluídas na publicação EE a ser desenvolvida.
Um exemplo é indicado na Figura B.1. Também representa os diferentes níveis de responsabilidades
dos TC dedicados.
O exemplo é extraído de uma planta de produção composta por diferentes equipamentos, incluindo
um sistema de bombas.
As responsabilidades dedicadas serão limitadas a cada limite do produto a ser manuseado.
Este sistema de bomba consiste em um sistema de motor e uma unidade de bomba. O próprio
sistema do motor contém um conversor e um motor e a unidade de bomba contém um impulsor
e um invólucro.
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Entrada

Saída
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Custo de energia,
Produtividade

Energia
elétrica

OPEX

Sistema de bomba

Energia
elétrica
Energia
elétrica

Sistema de motor
Unidade de bomba
Cabeça da
Velocidade
Tensão
Cabeça bomba,
de torque
Movimentação
Energia corrente Velocidade
Fluxo
da
Velocidade do fluído
elétrica Frequência de torque
bomba,
de torque
Fluxo
Força
centrífuga
Conversor Motor
Impulsor Invólucro

Torque versus
demanda de velocidade

Sistema de motor

Energia
elétrica

Tensão
corrente
Frequência

Energia
elétrica
Conversor

Cabeça da
bomba, Fluxo

Velocidade
de torque

Transporte
de fluído

Unidade de bomba

Velocidade
de torque
Velocidade
de torque

Velocidade
de torque
Motor

Torque versus
demanda de velocidade

Conversor

Tensão
corrente
Frequência

Cabeça da
bomba,
Fluxo

Força
centrífuga
Impulsor

Cabeça da
bomba, Fluxo

Movimentação
do fluído

Invólucro

Transporte de fluído

Tensão
corrente
Frequência

Motor

Velocidade
de torque
Velocidade
de torque

Força
centrífuga
Impulsor

Movimentação
do tubo

Invólucro

Cabeça da
bomba, Fluxo

Figura B.1 – Relação entre diferentes componentes em diferentes níveis

As publicações de eficiência energética são possíveis para cada caixa como uma publicação
de classificação individual ou cálculos de perda individual, dependendo de como e onde os KPI
dedicados são definidos.
Como os KPI podem ser diferentes, subindo os diferentes níveis de responsabilidade mostrados na
Figura B.1, a abordagem do produto estendido é um conceito para compartilhar as responsabilidades
dos colaboradores TC, respeitando o KPI do próximo nível superior. Isso é feito porque os dados
de saída relevantes das caixas de um nível de responsabilidade são iguais aos dados de entrada para
as caixas do próximo nível superior reunindo os primeiros.
Fazer isso em conjunto, de forma colaborativa entre os TC pertinentes, dará uma ideia de como as
diferentes publicações devem interagir e como os requisitos são complementados.
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B.1.3 Exemplo de como os diferentes TC podem determinar a sua regra em uma
colaboração comum
Cada caixa da Figura B.1 representa um componente ou um produto estendido (por exemplo, sistema)
e seria representada também por um TC responsável.
As setas vermelhas mostram a direção da evolução evidencial a partir de um componente para uma
planta incorporando mais elementos.
Cada TC também pode ter seu próprio valor de direção (KPI), mas um entendimento/influência limitado
dos valores de direção dos próximos níveis de responsabilidade superior.
No caso de não existir colaboração, as setas vermelhas podem indicar apenas um KPI arbitrário
como uma classificação de eficiência a partir do componente de nível inferior, sem refletir se este KPI
forneceria informações adequadas para a eficiência do sistema para o uso do nível superior.
No entanto, eles poderiam melhorar enquanto colaboram na normalização de EE, porque o TC de nível
inferior na Figura B.1 cumpre as especificações de TC do nível superior; caso contrário, o sistema não
funcionará corretamente.
No exemplo ilustrado na Figura B.2, o comitê técnico TC a seria o cliente da TC b; TC e TC f seriam
os fornecedores do TC c.
Planta de produção

Entrada

Saída

Custo de energia,
Produtividade

OPEX

TC a
Sistema de bomba

Energia
elétrica

Cabeça da
bomba, Fluxo

Sistema de motor

Energia
elétrica

Unidade de bomba
Cabeça da
Velocidade
Tensão
Cabeça bomba,
de torque
Movimentação
Energia corrente Velocidade
Fluxo
da
Velocidade do fluído
elétrica Frequência de torque
bomba,
de torque
Fluxo
Força
centrífuga
Conversor Motor
Impulsor Invólucro

Torque versus
demanda de velocidade

Sistema de motor

Energia
elétrica

Tensão
corrente
Frequência

Energia
elétrica
Conversor

Velocidade
de torque

TC b

Transporte
de fluído

Unidade de bomba

Velocidade
de torque
Velocidade
de torque

Velocidade
de torque
Motor

Torque versus
demanda de velocidade
Energia
elétrica

Conversor

Tensão
corrente
Frequência

Tensão
corrente
Frequência

Força
centrífuga
Impulsor

Cabeça da
bomba, Fluxo
Cabeça da
bomba,
Fluxo

Movimentação
do fluído

TC c

Invólucro

TC d

Transporte de fluído

Motor

Força
centrífuga

Velocidade
de torque
Velocidade
de torque

Impulsor

Movimentação
do tubo

Invólucro

Cabeça da
bomba, Fluxo

TC e

TC f

TC g

TC h

Figura B.2 – Ligação entre TC correspondentes de cada caixa

B.1.4

Exemplo de como os diferentes TC devem compartilhar suas responsabilidades

De acordo com os diferentes pontos de vista em cada nível de responsabilidade e compartilhando
especificações com os outros, fica claro que alguma colaboração no trabalho de normalização EE
é vantajosa. Ver a Figura B.3.
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TC a

TC b

TC c
TC e

TC f

TC d
TC g

TC h

Especificações de EE
de interesse

Responsabilidade
a) Planta

Custo de energia
OPEX
Produtividade
Parâmetro de operação

b) Sistema de bomba

Parâmetros de operação
Ciclo de serviço
Índice de eficiência
Perdas elétricas do
sistema de motor

c) Sistema de motor

Perdas do sistema elétrico em
ponto de operação dedicado...

d) Unidade de bomba

Perdas hidráulicas da curva de
controle no melhor ponto de
operação...

e), f) outros

g), h) outros

Figura B.3 – Responsabilidades do TC com os parâmetros-chave EE nos diferentes níveis,
iniciando a partir do nível da planta e descendo para os componentes individuais

Se o entendimento comum for acordado para o trabalho de normalização EE, a norma do produto do
componente de nível mais baixo pode fornecer um requisito que contribuirá indiretamente para reduzir
as despesas operacionais (OPEX) da planta.
Vice-versa, a equipe de implementação selecionaria corretamente os produtos ou o sistema, a fim
de alcançar a satisfação da planta responsável.
Na prática, isso funciona se os TC estiverem trabalhando juntos em diferentes níveis de responsabilidade.

B.2

Exemplo prático – Um sistema de motor e a colaboração do sistema de bombas

Este exemplo mostra dois TC em diferentes níveis. Sua interação funcional e a colaboração são
requeridas na abordagem de produtos estendidos.
A colaboração é mostrada na Figura B.4, onde no lado esquerdo são ilustrados os dois comitês colaborativos (sistema de bombas e comitês do sistema de motor). Os requisitos no meio são comumente
ligados entre si em uma norma. O lado direito é o resultado como sendo dois modelos semianalíticos
(SAM do sistema de bomba e SAM do sistema motor) que precisam interagir para realizar suas contribuições ótimas.
b) TC Sistema
de bomba

c) TC Sistema
de motor

b) Sistema de
bomba

Parâmetros de operação
Ciclo de serviço
Índice de eficiência
Perdas elétricas do
sistema motor

c) Sistema de
motor

Perdas do sistema elétrico em
ponto de operação dedicado...

Figura B.4 – Interação entre os dois SAM
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A interação de ambos os modelos semianalíticos é chamada de abordagem de produto estendido
(EPA), pois nesta terminologia a unidade de bomba foi originalmente definida como sendo o produto
juntamente com a extensão da unidade de bomba por um sistema de motor (“produto estendido”).
Ver Figura B.5.
Abordagem de produto estendido (EPA)

Responsabilidade do Comitê de
produtos de sistema de motor

Responsabilidade do Comitê de produto
de “produto estendido”

Perdas do sistema de motor relativo

Modelo de cálculo de um produto
estendido com os dados de operação
e perfis de serviço

PDS related
torque/%
PL RPDS (0, 100)
100

50
25

PL RPDS (50, 100) PL RPDS (100, 100)

PL RPDS (0, 50)

PL RPDS (50, 50)

PL RPDS (0, 25)

PL RPDS (50, 25)

50

Perdas relativas do sistema
de motor incorporado

PL RPDS (50, 100)

100

PDS related
speed/%

Índice de eficiência de
um produto estendido

Tolerância permitidas

SAM do sistema
de motor

SAM do produto
estendido

b)

SA
sis M d
bo tem o
mb a d
e
a
c)

SA
sis M d
de tem o
mo a
to
r

Figura B.5 – SAM do sistema de bomba (o produto estendido) e SAM do sistema de motor
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