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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo o enfoque nas chamadas públicas de projetos 

(CPPs) realizadas, todos os anos, por concessionárias de energia elétrica, no âmbito da 

eficiência energética. As CPPs são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), como parte do seu Programa de Eficiência Energética, obedecendo a Resolução 

Normativa Nº 556. Este trabalho destaca leis, normas e diretrizes que regem as chamadas 

públicas de todo o país, seja sob a perspectiva da concessionária de distribuição de energia 

elétrica, das Empresa de Serviços de Conservação de Energia (ESCOs), e a perspectiva do 

cliente, que terá suas instalações modificadas para maior aproveitamento da energia elétrica. 

Será apresentado o escopo que a ANEEL define, de como a chamada pública deverá ocorrer, 

ressaltando que cada concessionária disponibiliza editais, com diferentes formatações, no 

entanto, todos devem obedecer a regulamentação da ANEEL. Para que haja sucesso do 

programa, é necessário que haja uma boa compreensão das leis e dos guias disponibilizados, 

que regem as chamadas públicas, os quais obedecem a regulamentação de Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética - PROPEE (regulamentação atual vigente). Dessa forma, 

serão expostas metodologias de como submeter êxito na submissão de projetos de eficiência 

energética em instalações elétricas nas chamadas públicas. Após a definição e exposição de 

todos os pontos relevantes do processo da chamada pública, será apresentado o estudo de caso 

do Instituto José Frota (IJF), centro médico de urgência, referência no estado do Ceará, que teve 

o sistema de climatização e o sistema de iluminação eficientizados através das chamadas 

públicas da Enel Distribuição Ceará nos anos de 2015 e 2016. 

 

Palavras-chave: Eficiência Energética. ANEEL.PROPEE.Chamada Pública. IJF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 
 

ABSTRACT 

 

This present work aims to emphasize the importance of Energy Efficiency (EE) in the social, 

economic and energy spheres. Public calls (PPCs) carried out annually by electric utilities are 

fundamental tools for expanding the concept of efficiency. The PPCs are regulated by the 

National Electric Energy Agency (ANEEL), as part of its Energy Efficiency Program, pursuant 

to Normative Resolution Nº 556. This work highlights laws, rules and guidelines governing 

public calls throughout the country, whether from the perspective of the electricity distribution 

concessionaire, the Energy Conservation Services Company (ESCOs), and the customer 

perspective, which will have their facilities modified for greater use of electricity. It will be 

presented the scope that ANEEL defines how the public calls should occur, noting that each 

concessionaire makes public notices, with different formats, however, all must obey ANEEL 

regulations.  In order for the program to succeed, there is a need for a good understanding of 

the laws and guides available, which govern public calls, which comply with the regulations of 

Procedures of the Energy Efficiency Program – PROPEE (current regulations in force). In this 

way, methodologies of how to submit energy efficiency projects in electrical installations will 

be clarified and exposed in order to obtain the project’s approval when submitted to a public 

call, either public or private power, in the notices made available by the concessionaires. After 

defining and explaining all the relevant points of the public call process, a case study will be 

presented at José Frota Institute (IJF), an emergency medical center, considered a reference in 

the state of Ceará, which had their air conditioning and lightning systems improved in terms of 

energy efficiency through public calls from Enel Distribuição Ceará during 2015 and 2016. 

 

Keywords: Energy Efficiency. ANEEL. PROPEE. Public Call. IJF. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil viveu, nos anos de 2014 e 2015 uma crise expressiva no setor elétrico, 

dentre tantos motivos, políticos e econômicos, tem-se a grande dependência da matriz 

energética proveniente das hidrelétricas. As bandeiras tarifárias, instituídas no ano de 2015, foi 

uma das soluções que o governo brasileiro encontrou para contornar a situação e conscientizar 

a população do alto índice de consumo de energia elétrica. No entanto, é impraticável restringir 

ou ignorar a necessidade de uma acentuada expansão industrial e econômica no país. 

 Por conseguinte, em meio à crise, existe a necessidade de apresentar soluções que 

visam qualidade de energia, incentivo à indústria e tecnologia e responsabilidade ambiental, de 

tal forma, que venha conter a expansão desenfreada de consumo de energia elétrica sem 

comprometer o desenvolvimento econômico. Frente a essa problemática, desde 1985, no Brasil, 

com a criação do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), tem-se 

estimulado o uso eficiente de energia elétrica.  

Em 1993, foi lançado o selo PROCEL de economia de energia, que permite ao 

consumidor o conhecimento de quais equipamentos eletrodomésticos tem a maior eficiência e 

menor consumo de energia, proporcionando a comparação dos mesmos, disponibilizando ao 

cliente a consciência de custo e benefício no momento da compra do equipamento. A partir daí 

houve um estímulo, cada vez maior no mercado brasileiro, para a inserção de produtos mais 

eficientes. Com a crise e racionamento de energia em 2001, quando os brasileiros foram 

obrigados a reduzir o seu consumo mensal, a eficiência energética passou a ser necessidade do 

consumidor.  

Frente à demanda do sistema elétrico, a necessidade de redução de consumo e 

eficiência energética, o governo instituiu uma legislação que proporcionasse investimento em 

desenvolvimento e pesquisa em eficiência energética, por parte das concessionárias, 

permissionárias e autorizadas do sistema de energia elétrica. A legislação obriga que as mesmas 

destinem 0,50% da sua Receita Operacional Líquida (ROL) a ações e programas que 

caracterizem eficiência energética, com a parcela destinada ao PROCEL, esse valor reduz para 

0,4%. É importante salientar que todos os programas devem ser avaliados e submetidos à 

ANEEL, de acordo com o seu Programa de Eficiência Energética. 

Anualmente, as concessionárias e permissionárias de energia são obrigadas a 

realizar uma chamada pública a fim de executar ações e projetos, que demonstrem viabilidade 

econômica e benefícios ao sistema elétrico e ao consumidor. O intuito é ampliar os benefícios 
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da energia economizada e da demanda evitada no horário de ponta do sistema, estimulando, 

cada vez mais, a produção e desenvolvimento de novas tecnologias. 

 

1.1 Justificativa 

O mercado de energia elétrica, como todos os outros, está sujeito a leis e 

regimentos. Ao tratarmos de eficiência energética não iria ser diferente. O Programa de 

Eficiência Energética (PEE), regulado pela ANEEL, instituiu no ano de 2000 a Lei nº 9.991, 

instaurando a realização de investimento, por parte das concessionárias e permissionárias do 

setor de energia elétrica, em eficiência energética. 

 
As concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia 
elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e 
cinco centésimos por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e 
desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, vinte e cinco centésimos por cento 
em programas de eficiência energética no uso final, observado o seguinte: 

 
Com o passar do tempo foram feitas algumas emendas, e o surgimento de novas 

leis para tornar a aplicação de recursos em eficiência energética mais ampla, coerente e 

transparente. Com a Lei nº 11.465, de 28 de março de 2007 tem-se a alteração do artigo I e III 

do caput do artigo da Lei nº 9.991, e com a Lei nº13.203, de 2015, temos os percentuais 

mínimos, de aplicação em eficiência energética, pelas distribuidoras de energia, definidos em 

0,50% (cinquenta centésimos por cento) da sua receita líquida operacional. 

 
I - Até 31 de Dezembro de 2022, os percentuais mínimos definidos no caput deste 
artigo serão de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), tanto para pesquisa e 
desenvolvimento como para programas de eficiência energética na oferta e no uso 
final da energia; 
 

É importante dar ênfase à Lei nº 13.280, de 3 de maio de 2016, que disciplina e 

restringe a aplicação dos recursos destinados à eficiência energética. A mesma garante que 20% 

do valor a ser aplicado deverá ser destinado ao Procel e 80% aplicados pelas concessionárias 

ou permissionárias de distribuição de energia, conforme estabelecido pela Aneel. Além disso, 

essa Lei garante que as distribuidoras de energia poderão aplicar até 80% dos recursos de 

eficiência energética em programas ou projetos destinados à unidades consumidoras 

beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica. 

Dentre essas, outras leis sempre citadas nos editais das chamadas públicas em todo 

o Brasil, são citadas as Lei nº11.465, de 28 de março de 2007, Lei nº 12.212, de 20 de janeiro 

de 2010, e a Resolução Normativa nº 556, 18 de junho de 2013. A Resolução Normativa foi 
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redigida com as mais diversas contribuições, relatadas em audiência pública, com o objetivo de 

aperfeiçoar a regulamentação existente.  

O primeiro artigo da resolução tem como objetivo aprovar o PROPEE – 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética, onde estão descritos procedimentos para 

elaboração, envio, avaliação inicial e final e encerramento dos projetos.  

O PROPEE é dividido em 10 módulos que descrevem desde a gestão, seleção e 

implantação até o controle e fiscalização dos projetos que são submetidos. A chamada pública, 

nosso objeto de estudo está inserido no módulo 3, onde são descritos os procedimentos para a 

seleção dos projetos de eficiência energética. 

É importante salientar que os módulos não deverão ser analisados separadamente, 

pois para que o processo de chamada pública seja bem executado, todos os módulos deverão 

ser estudados e analisados. Os módulos são destinados às concessionárias ou permissionárias 

de energia elétrica, visto que são as mesmas que começam o processo, no entanto, as ESCOs, 

empresas especializadas em serviços de conservação de energia, devem ter o conhecimento 

para que possam ter êxito na escrita dos projetos. 

De acordo com a nota técnica nº 0036/2016 – SPE/ANEEL, que teve por motivação 

o reconhecimento dos valores investidos, subsidiando de projetos de eficiência energética 

encerrados, desde 2008, quando o manual do programa de eficiência energética foi aprovado, 

até 2013, foram concluídos 620 projetos. 

Ao final de todo projeto no âmbito do PEE, as distribuidoras deverão enviar 

relatórios finais e de auditoria contábil e financeira para que seja feita a avaliação dos resultados 

e o conhecimento de todos os gastos relacionados a execução do projeto. De acordo com a nota 

técnica citada, concluiu-se que foram investidos R$ 426.053.416,41 (Quatrocentos e vinte e 

seis milhões, cinquenta e três mil, quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos) em 

projetos de eficiência energética das mais diversas distribuidoras. 

Atualmente, o valor disposto deve ser muito maior, visto que todos os anos são 

ingressados novos projetos. Devido este fato, é de extrema importância o estudo e 

conhecimento do processo de seleção de projetos de eficiência energética realizado pelas 

concessionárias ou permissionárias de energia, em todo o país, denominado de Chamadas 

Públicas de Projetos do PEE. 

 

1.2 Objetivos 
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O principal objetivo deste trabalho é apresentar as principais normas, guias e 

diretrizes que regem as chamadas públicas de projetos de eficiência energética, reguladas pela 

ANEEL. Será retratada a metodologia de critério de escolha dos projetos que são aprovados 

pelas concessionárias e submetidos à ANEEL, bem como as disposições referentes às 

concessionárias e aos proponentes (empresas responsáveis pela escrita e execução do projeto). 

Por fim, será exposto um estudo de caso pertencente à chamada pública, realizada pela Enel 

Distribuição Ceará no ano de 2015 e 2016, para que seja feita a análise crítica dos benefícios e 

ganhos energéticos vinculados a um projeto de eficiência energética de uma chamada pública. 

 

1.3 Estrutura do trabalho 

 

O trabalho está dividido em sete capítulos. O Capítulo inicial traz uma breve 

introdução a respeito dos temas a serem abordados ao longo do texto, apresenta a justificativa 

para a elaboração desta monografia, lista os objetivos que se deseja alcançar e expõe a estrutura 

do texto. 

O segundo Capítulo, apresenta os Procedimentos do Programa de Eficiência 

Energética – PROPEE, retratando os seus dez módulos, englobando todas as fases dos projetos 

submetidos à ANEEL. O PROPEE vai desde a explanação do objetivo, no módulo 1, ao controle 

e fiscalização dos projetos no módulo 10. 

No Capítulo 3 serão apresentados o guia de Critérios de Seleção para Chamadas 

Públicas de Projetos, que teve sua primeira publicação em 2013, e foi revisado em 2015. O guia 

constará de todos critérios, e subcritérios, bem como os cálculos que estão dando fundamento 

para sua existência. 

O Capítulo 4 é reservado para a descrição do Guia Prático de Chamadas Públicas 

para Proponentes, elaborado pela ANEEL, que tem como principal função orientar as empresas 

proponentes, para melhor elaboração de uma proposta de projeto de qualidade. 

O Capítulo 5 irá explanar o Guia de Medição e Verificação para o Programa de 

Eficiência Energética regulado pela ANEEL, pois todos os projetos submetidos às chamadas 

públicas deverão conter um relatório de medição, atestando e comprovando os ganhos 

energéticos da instalação. 

O sexto Capítulo apresenta, de forma sucinta, o estudo de caso realizado no Hospital 

Dr. José Frota, grande centro médico, situado no estado do Ceará. Serão observados e 

analisados os benefícios e ganhos da instalação com as ações de eficiência energética no local.  

Finalmente, são apresentadas as conclusões retiradas a partir deste estudo. 
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CAPÍTULO 2: PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PROPEE  

 

2.1 Introdução 

 

O PROPEE, Procedimento do Programa de Eficiência Energética, foi aprovado pela 

Resolução Normativa 556 de julho de 2013 da ANEEL. O propósito do PROPEE é definir 

instruções que deverão ser seguidas pelas distribuidoras de energia elétrica. É necessário que 

os projetos contemplem consumidores que pertençam a área de concessão da distribuidora 

local, e assegurem que os mesmos não possuem débito com a concessionária ou permissionária 

de energia elétrica.  

É importante ressaltar que, todas as informações referentes ao capítulo, foram 

baseadas e fundamentadas no documento disponibilizado pela ANEEL, Procedimentos do 

Programa de Eficiência Energética – PROPEE. 10 Módulos. Brasília – DF: ANEEL, 2012. 

Visto que o capítulo é uma síntese dos 10 módulos, separados em tópicos e subtópicos com 

ênfase na chamada pública de projetos. 

Os projetos submetidos no Programa de Eficiência Energética – PEE, da ANEEL, 

têm como principal objetivo maximizar o potencial de redução de energia elétrica, em uma 

instalação, e atrelar tal objetivo a melhor condição econômica. É necessário a busca incessante 

de novas tecnologias, no mercado, que eliminem o desperdício de energia, movimentando e 

incentivando o mesmo a promover inovações no ramo.  

Além do incentivo a novas tecnologias mais eficientes o programa estimula a 

criação e propagação de hábitos mais eficientes. Este fato ocorre devido à inserção de algumas 

ações que podem fazer parte dos projetos executados pelo PEE. Dentre tais ações temos: 

Treinamento e capacitação, projetos educacionais, projetos de gestão energética, projetos 

especiais, avaliações constantes dos resultados obtidos e divulgação do PEE. 

Cada projeto submetido no PROPEE seguirá as etapas demonstradas na Figura 1, 

bem como as características de cada etapa. 

A etapa de Seleção é caracterizada como a fase de prospecção de novos projetos, 

confecção de pré-diagnósticos e seleção de projetos, através de uma Chamada Pública de 

Projetos ou diretamente pela distribuidora. 

Após a seleção, termos a etapa de Definição, onde serão especificadas as ações de 

eficiência energética que serão executadas sob a perspectiva técnico-econômica, sendo 
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baseada em atividades de medição e verificação, que serão realizadas antes e depois da 

execução. É importante salientar que em alguns casos, as etapas de seleção e definição 

podem ser feitas concomitantemente. 

 

 

Figura 1– Etapas dos projetos do PEE. 

 
Fonte: Autor. 

 

Seguindo a ordem, temos a fase de Execução, que é iniciada com o upload do 

projeto no SGPEE – Sistema de Gestão do PEE, segundo o manual disponível no site da 

ANEEL, haverá um campo para especificar a data de início do projeto, independentemente de 

sua tipologia. Caso o projeto necessite de uma avaliação inicial, o prazo para as devidas 

providências deverá ser considerado. 

Os projetos que necessitam de Avaliação Inicial, serão submetidos à análise prévia 

da ANEEL. Consequentemente, na fase de execução será necessário a elaboração de um Plano 

de Medição e Verificação (M&V) e a implementação das ações de eficiência energética que já 

foram previamente definidas. A etapa de Verificação tem como objetivo assegurar o 

cumprimento dos prazos, para que sejam possíveis as atividades de M&V determinadas, as 

quais serão explanadas no módulo 8, juntamente com a Validação de M&V. 

A Auditoria Contábil e Financeira deverá seguir o Manual de Orientação dos 

Trabalhos de Auditoria e P&D e PEE, também dispostos no site da ANEEL. Dessa forma será 
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necessária a confecção e envio de um Relatório de Auditoria para a ANEEL, referente ao 

projeto executado. 

O Relatório Final, entregue somente após a conclusão do projeto, tem o objetivo de 

expor os resultados obtidos com as ações que foram implementadas, e deverá ser carregado no 

SGPEE, juntamente com o Relatório de M&V, o qual deverá ser composto pelo Plano de M&V, 

e o Relatório de Auditoria.   

A Avaliação Final e a Fiscalização são de cunho obrigatório para todos os projetos 

vinculados ao PEE, segundo o módulo 9, que tratará da Avaliação dos Projetos e Programa, e 

o módulo 10 que se refere á contabilidade e fiscalização. Os dois processos, tanto avaliação 

quanto fiscalização serão realizadas pela ANEEL. 

Por fim, teremos o Acompanhamento, que tem como finalidade assegurar e avaliar 

a permanência das ações de eficiência energética, e as mudanças no mercado, através de estudos 

de acompanhamento, sob responsabilidade da ANEEL. 

O PROPEE é dividido em 10 módulos, onde serão apresentadas e definidas todas 

as diretrizes referente aos procedimentos necessários ao programa. Os tópicos a seguir irão 

discorrer sobre cada módulo, seguindo a sequência disposta. 

 

 2.2 Gestão do Programa 

 

O módulo 2, Gestão do Programa, terá como principal aspecto nos apresentar as 

perspectivas gerenciais que fazem parte das ações do PEE e a alocação dos recursos destinados 

aos planos de Gestão das distribuidoras. Considerando que cada distribuidora poderá ter seu 

próprio Plano de Gestão, seguindo definições previamente estabelecidas, as quais iremos 

abordar. 

Serão estabelecidas diretrizes que preveem o uso de recursos do PEE para a gestão 

do Programa e a divulgação dos projetos e seus respectivos resultados, com a finalidade de 

estabelecer as fontes e limites de receita dos Planos de Gestão, bem como as despesas 

permitidas. O plano de gestão sempre deverá propiciar às distribuidoras a gestão eficiente dos 

recursos, como também da efetividade das ações realizadas.  

É importante salientar que cada plano deverá ter vigência de 24 meses, contendo a 

apresentação das atividades, com os respectivos investimentos previstos e a explanação dos 

resultados esperados. No ano que se encerra um ciclo, a distribuidora deverá propor um novo 

Plano de Gestão do mês de março, que será iniciado dia 1ª de abril do ano em que é proposto, 

e encerrando 24 meses depois, em 31 de março do ano subsequente.  
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De acordo com o PROPEE, o valor total disponível para cada ano do Plano de 

Gestão não deverá ultrapassar 5% do valor do investimento anual obrigatório para o PEE. O 

cálculo será feito tendo como base a ROL (Receita Líquida Operacional) apurada no período 

de janeiro a dezembro do ano anterior, no entanto, poderá ser no máximo R$ 600.000,00 

(seiscentos mil reais) por ano. 

O valor estabelecido só poderá exceder o limite máximo estabelecido, nas seguintes 

condições:  

a. Quando a distribuidora não utilizar o limite previamente definido no Plano de 

Gestão de um biênio, poderá acumular para o biênio seguinte. 

b. Se a ANEEL não reconhecer a totalidade dos gastos, a distribuidora poderá 

acumular a diferença entre o valor limite e o valor reconhecido e, 

posteriormente aplicar a desigualdade em seu próximo Plano de Gestão. 

É interessante ressaltar que, a condição para que a ANEEL reconheça a 

totalidade dos gastos está vinculado a aprovação do Relatório Final do Plano 

de Gestão, que deverá ser enviado em até 60 dias após a data de sua conclusão. 

 

De acordo com o PROPEE, o valor total disponível para cada ano do Plano de 

Gestão não deverá ultrapassar 5% do valor do investimento anual obrigatório para o PEE. O 

cálculo será feito tendo como base a ROL apurada no período de janeiro a dezembro do ano 

anterior, no entanto, poderá ser no máximo R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por ano. 

A aplicação da verba destinada ao Plano de Gestão poderá ser destinada para 

diversos fins dentro do Programa de Eficiência Energética de cada distribuidora como: 

Treinamento de pessoal próprio para gestão do Programa, capacitação de pessoal próprio para 

execução dos projetos, participação em seminários e oficinas relacionados com os programas 

de eficiência energética, ações de marketing e divulgação, aquisição de materiais e 

equipamentos necessários para medição de resultados, aquisição de sistemas de gestão 

informatizados, despesas de viagens, alimentação, passagens, ou afins, que estejam 

relacionadas ao programa e remuneração dos membros da equipe de gestão do PEE da 

distribuidora.   

Para que haja o aprimoramento do PEE algumas atividades poderão ser incluídas 

no Plano de Gestão, porém seus gastos não serão considerados na composição do valor- limite, 

definido anteriormente. Para essas atividades a ANEEL irá definir cotas, estabelecendo a 

quantia que cada distribuidora poderá destinar, até o mês de fevereiro de cada ano. As cotas não 
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valerão para as despesas relativas a realização de audiência pública do programa, auditoria 

contábil e financeira e chamadas públicas de projetos de eficiência energética. 

Cada distribuidora deverá ter um Gerente de Programa que será seu preposto na 

interlocução com a ANEEL, o mesmo deverá ser membro do quadro efetivo da distribuidora e 

estar cadastrado no Sistema de Gestão de Eficiência Energética da ANEEL.      

Com o objetivo de, cada vez mais, dar transparência aos projetos, a distribuidora 

deverá publicar uma Audiência Pública, que deverá estar disponível no site da mesma, onde 

estarão informações relevantes sobre os projetos concluídos pela distribuidora, e aprovados pela 

ANEEL, ano anterior.  

No que concerne a Marketing e Divulgação, que também está incluso no Plano de 

Gestão, não há limite para o investimento, diferentemente do que é proposto para os projetos, 

que possuem um limite para tal aplicação. 

A logomarca é uma importante ferramenta de publicidade que promove a 

disseminação do programa e cria uma identidade visual para o PEE. Por este fato, a logomarca 

do PEE, que está disponível no site da ANEEL, deverá sempre ser usada em todos os 

documentos, reportagens, divulgação de projetos, eventos, e demais ações com apresentação de 

imagens envolvendo o PEE. 

O PEE será compreendido então pela sociedade como instrumento de política 

pública, que tem como finalidade estimular os demais consumidores, a prática de eficiência 

energética. No entanto, é importante ressaltar que é proibido vincular o PEE à programas ou 

matérias político-partidárias. 

  

 2.3 Seleção e Implantação de Projetos 

 

O módulo 3 do PROPEE se refere à Seleção e Implantação de Projetos orientando 

a concessionária e os proponentes em relação a implantação da seleção dos projetos, 

estabelecendo todas as diretrizes. 

De acordo com o módulo, as distribuidoras deverão aplicar pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) do investimento obrigatório em unidades consumidoras das duas classes 

de consumo com maior participação em seu mercado de energia elétrica, com exceção das 

distribuidoras com mercado inferior à 1.000 GWh/ano, que estão desobrigadas quanto à 

realização da Chamada Pública de Projetos.  
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A Chamada Pública foi instituída como forma de selecionar os projetos do PEE, 

devendo ser realizada uma vez por ano, de forma obrigatória, tornando-se um processo decisivo, 

transparente e democrático, promovendo maior participação da sociedade. 

As chamadas públicas serão destinadas às seguintes classes de consumo, bem como 

definidas por essas tipologias: 

a. Rural, todas as classes 

b. Industrial 

c. Comercial e Serviços, e outras atividades 

d. Residencial, excluídas as beneficiadas com a TSEE – Tarifa Social de Energia 

Elétrica 

e. Serviço Público 

f. Poder Público, seja federal, estadual ou municipal 

g. Iluminação Pública 

              

Os projetos denominados de projetos pilotos, que tem como característica a 

inovação ou implementação de novos processos, não serão submetidos nas chamadas públicas. 

Além disso, em projetos do PEE realizados em unidades consumidoras com fins lucrativos 

deverão ser por meio de Contrato de Desempenho Energético. 

O Contrato de Desempenho tem como objetivo maior evitar a transferência de 

recursos público para unidades consumidoras privadas, além de ampliar o montante de 

investimento em eficiência energética e garantir o sucesso das ações de eficiência energética. 

Este mecanismo será implantado nos projetos quando houver a participação de unidades 

consumidoras com fins lucrativos. 

A etapa de Medição e Verificação dos projetos são muito importantes para 

estabelecer os valores do Contrato de Desempenho, visto que o consumidor irá reembolsar a 

concessionária, pois o mesmo será beneficiado com a redução de custos evitados de energia e 

de demanda no horário de ponta. 

Para que haja o estímulo do mercado, determinou-se algumas regras em relação a 

esse tipo de contrato. O pagamento do reembolso da quantia investida pelo PEE poderá ser feito 

sem cobrança de juros, exigindo-se apenas a correção monetária. É Exigido de micro e pequenas 

empresas a recuperação de no mínimo 80% (oitenta por cento) da parte relativa ao investimento 

feito. Os itens como: custos administrativos para viabilização de contrato, custos de pré-

diagnóstico e diagnóstico, validação das ações de M&V, poderão não compor a parte 

reembolsável do Contrato de Desempenho. 
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As receitas adicionais do PEE obtidas com os Contratos de Desempenho, retorna 

para a conta de eficiência energética e passa a fazer parte das obrigações de investimento em 

projeto de eficiência energética. 

É interessante observar que o contrato será considerável viável pelo PEE, se a 

Relação Custo-Benefício (RCB) for menor ou igual ao valor específico para este tipo de 

contrato estipulado no cálculo da viabilidade do projeto. 

Ao desdobrarmos as fases da chamada pública como foi ilustrado na seção 2.1 

podemos agora, dispostos de maior conhecimento, especificar ainda mais as etapas. 

a. Seleção – As Chamadas Públicas de Projetos estão definidas como meio de 

seleção de projetos de eficiência energética e deverão ser realizadas por 

tipologia. 

b. Definição – Serão definidos os projetos elegíveis, critérios de aceitação, 

critérios de qualificação e seleção de projetos e empresas ofertantes, limite do 

recurso disponível e dados necessários à proposta. 

c. SGPEE – Não é necessário que as chamadas sejam cadastradas no SGPE, no 

entanto, é necessário que a ANEEL seja informada de sua realização, por 

meio de correspondência específica, incluindo o edital e as formas de 

divulgação. 

d. Avaliação Inicial – Não é necessário a realização de Avaliação Inicial da 

Chamada Pública de Projetos. 

e. Execução – Deverá ser amplamente divulgada para que haja uma grande 

quantidade de projetos, bem como deverá ocorrer treinamento dos possíveis 

proponentes para melhorar a concorrência e evitar o domínio de apenas um 

proponente no processo. 

f. Qualificação dos Projetos – O subsídio requerido ao PEE deve proporcionar 

ao projeto uma RCB menor ou igual à máxima definida pelo cálculo da 

viabilidade, que será melhor explanada na seção 2.7. 

g. Além de um documento formal, em quem o consumidor final afirme que está 

de acordo com a implantação e execução do projeto 

h. Critério de Seleção de Projetos – Os projetos após serem qualificados, 

deverão ser selecionados de acordo com o documento Critérios para Chamada 

Pública de Projetos, que será abordada, com maior profundidade no capítulo 

4 deste trabalho. 
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i. As notas atribuídas aos critérios somarão valores de 0 a 100, dessa forma 

podemos fazer um ranking com as propostas que foram submetidas.  

j. Divulgação – Deverá ser divulgado na página da internet da referida 

distribuidora, a lista das empresas que participaram, bem como suas 

respectivas pontuações. 

k. Projetos qualificados e não selecionados – Irão constituir o cadastro de 

reserva, caso haja disponibilidade de recurso adicional, ou desqualificação de 

algum projeto no meio do processo da chamada. 

l. Verificação – Analisar os resultados no sentido de aperfeiçoar o processo. 

m. Fiscalização – Estará sujeita à fiscalização da ANEEL. 

Após a realização da Chamada Pública, caso não haja proposta de projetos 

qualificadas que contemplem todo o recurso disponível, a concessionária pode definir outros 

projetos em qualquer setor ou tipologia, atendendo às regras vigentes do Programa. 

 

 2.4 Tipologias de Projeto 

 
O módulo 4, apresenta os tipos de projetos e suas principais características, além de 

ter como objetivo principal estabelecer as diretrizes para a realização de projetos com as 

tipologias mais utilizadas. 

 O módulo é subdividido em 4 seções, além da introdução. O primeiro estabelece 

as tipologias dos projetos, bem como suas características. O segundo determina as diretrizes 

para os projetos por tipo de ação de eficiência energética envolvida. A terceira e a quarta seção 

do módulo se referem às ações de treinamento e capacitação, descarte e a definição dos dados 

do projeto que deverão ser enviados à ANEEL. 

 

2.4.1. Tipologias Relacionadas 

 

Os projetos do PEE podem ser classificados pelas tipologias abaixo: 

a. Industrial 

b. Comércio e Serviços 

c. Poder Público 

d. Serviços Públicos 

e. Rural 

f. Residencial 



24 

 
 

g. Baixa Renda 

h. Gestão Energética Municipal 

i. Educacional 

j. Iluminação Pública 

 

No entanto, os projetos pertencentes às tipologias de Baixa Renda, Gestão 

Energética Municipal e Educacional não serão selecionados por meio da CPP, portanto não 

serão detalhados ao logo do capítulo.  

É importante ressaltar que, os equipamentos adquiridos com recurso do PEE devem 

ser eficientes. Considerando o equipamento com o Selo PROCEL de economia de energia, 

dentro de cada categoria. Caso não haja equipamentos com Selo PROCEL disponíveis no 

mercado, que sejam necessários para o projeto, podem ser adquiridos equipamentos com 

etiqueta A de desempenho energético, do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), ou a 

comprovação de eficiência emitida por algum laboratório creditado pelo INMETRO. 

 

2.4.1.1.  Setor Industrial 

 

Para o setor industrial poderão ser adotadas dois tipos de ações: melhoria de 

instalação e gestão energética. Tais ações poderão ser implantadas por meio de Contrato de 

Desempenho Energético, visto que são empresas com fins lucrativos, o retorno do investimento 

ao PEE será de acordo com os ganhos energéticos obtidos pelo projeto. A prospecção desses 

projetos será por Chamada Pública de Projetos. 

 

2.4.1.2.  Setor Comercio e Serviços 

 
Ao que se refere ao Setor de Comércio e Serviços, os procedimentos se assemelham 

aos descritos para o Setor Industrial. 

 

2.4.1.3.  Poder Público 

 
As características de projetos nas instalações de Poder Público estão relacionadas 

às ações de eficiência energética na melhoria da instalação e à gestão energética. A 

implementação de tais ações se dá por Contrato de Desempenho ou não. O retorno de 

investimento ao PEE, no caso de melhoria da instalação não é obrigatório e no caso de gestão 
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energética não é necessário. A prospecção dos projetos será por meio da Chamada Pública de 

Projetos. 

 

2.4.1.4.  Serviços Públicos 

 
Os projetos do PEE direcionado para serviços públicos tem as mesmas 

características descritas no item 2.4.3. 

 

2.4.1.5.  Setor Rural 

 
Assim como o Setor de Comércio e Serviços, as diretrizes do Setor Rural, se 

assemelham as descritas para o Setor Industrial. 

 

2.4.1.6.  Setor Residencial 

 
Com o objetivo de atingir os consumidores que não são beneficiados com os 

projetos para Baixa Renda, os projetos para o Setor Residencial tem como ações de eficiência 

energética a melhoria de instalações (condomínios), bônus para eletrodomésticos mais 

eficientes e gestão energética (condomínios). O subsídio para implantação do projeto pode ser 

por Contrato de Desempenho de Energia, Fundo perdido (Financiamento total do PEE) ou 

financiamento parcial do PEE, dependendo da situação. A prospecção de projetos será por meio 

da Chamada Pública de Projetos. 

 

2.4.1.7.  Baixa Renda 

 
Os projetos de Baixa Renda têm objetivo de induzir o uso eficiente de energia nas 

comunidades. Para prospecção desses projetos é necessário pré-diagnóstico e identificação das 

comunidades, unidades consumidoras viáveis e projetos viáveis. Para realização desse tipo de 

projeto, poderão ser celebradas parcerias com entidades que já atuem nessas comunidades. Os 

projetos incluídos na tipologia Baixa Renda não serão prospectados por meio de Chamadas 

Públicas. 

 

2.4.1.8.  Projetos Educacionais 
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Essa tipologia de projetos visa difundir o conceito de eficiência energética e 

desenvolvimento sustentável, promovendo a mudança de hábitos de consumo de energia.  

Para critério de seleção dos projetos a distribuidora deverá contatar órgãos da 

estrutura de ensino formal pública e privada e, dessa forma, selecionar escolas onde o projeto 

será realizado, ou elaborar uma Chamada Pública específica. 

 

2.4.1.9.  Iluminação Pública 

 
O objetivo principal desse tipo de projeto é apoiar as prefeituras municipais na 

melhoria da eficiência energética dos sistemas de iluminação pública e viabilizar melhoria na 

segurança pública com melhor nível de iluminamento nas ruas. As ações de eficiência 

energética são relacionadas ao uso de lâmpadas e equipamentos mais eficientes, podendo 

envolver troca de reatores, luminárias, relés fotoelétricos, fiação, braços, postes e demais 

elementos de fixação. 

A implantação do projeto será de acordo com a doação do recurso do PEE. Metas 

e benefícios do projeto serão avaliadas de acordo com a análise ex ante da viabilidade técnica 

do projeto, utilizando as estimativas de vida útil dos equipamentos relacionados na Tabela 1. A 

tabela a seguir está inserida no módulo 4 do PROPEE, p.16. 

Tabela 1 – Vida útil de material/equipamento de Iluminação Pública. 

 

Fonte: Módulo 4 do PROPEE – Tipologias de Projeto. 

 

2.4.2.  Ações de Eficiência Energética 
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As Ações de Eficiência Energética – AEE, são aplicáveis em todos os projetos que 

envolvem melhoria das instalações de uso final de energia e gestão energética. Os projetos de 

Baixa Renda também estarão cobertos por tais aplicações. 

Os cálculos apresentados para cada ação representam a estimativa ex ante (tipo de 

avaliação dos resultados do projeto, realizado com valores estimados, baseado em cálculos de 

engenharia e avaliações dos preços de mercado) da eficiência energética do projeto. Dessa 

forma poderá apresentar uma pequena discrepância com os dados que serão obtidos no processo 

de medição dos resultados. Portanto, deve-se utilizar o princípio conservador do PIMVP 

(EVO,2012, p. 12). A seguir, serão citados os tipos de usos finais que poderão ser eficientizados 

nas chamadas públicas, e maior detalhamento nos sistemas mais difundidos, o sistema de 

iluminação e condicionamento ambiental. 

 

2.4.2.1.  Iluminação 

 
Poderá ser feita através da substituição de lâmpadas, reatores e luminárias e 

instalação de dispositivos de controle como: interruptores e sensores de presença. Estudos para 

maior aproveitamento da iluminação natural e outras adequações na instalação elétrica também 

poderão ser realizadas para melhorar o sistema de iluminação. 

Os dados da Tabela 2 deverão ser enviados à ANEEL, poderão ser adicionados 

cálculos mais completos, desde que contemplem os itens abaixo. A tabela a seguir encontra-se 

no módulo 4 do PROPEE, p.19. 

Tabela 2 – Dados de sistemas de Iluminação. 

 

Fonte: Módulo 4 do PROPEE – Tipologias de Projeto. 
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Tabela 2 – Dados de sistemas de Iluminação (Continuação). 

 

 

 

 

Fonte: Módulo 4 do PROPEE – Tipologias de Projeto. 

 

É necessário observar que, deverá haver o agrupamento de lâmpadas em sistemas 

que possuem o mesmo regime de funcionamento e sejam trocadas por um determinado tipo de 

lâmpada. Além de incluir o tipo de lâmpada utilizada em cada sistema e incluir o tipo de reator 

e a potência média de cada um. 

As fórmulas utilizadas para cálculo de Energia Economizada (EE) e Redução de 

Demanda na Ponta (RDP) estão apresentadas abaixo. 

 

 
=  [ ∑ �� � �� � ℎ�� − �� � � ∑ � � � ℎ �  �� � � ] � −  

 

(1) 

Onde: 

EE – Energia Economizada (MWh/ano) 

qai – Número de lâmpadas no sistema atual (unidade) 

pai – Potência da lâmpada e reator no sistema atual (W) 

hai – Tempo de funcionamento do sistema atual (h/ano) 
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qpi – Número de lâmpadas do sistema proposto (unidade) 

ppi – Potência da lâmpada e reator no sistema proposto (W) 

hpi – Tempo de funcionamento do sistema proposto (h/ano) 

                          

 � =  [ ∑ �� � �� � �� − �� � � ∑ � � � �  �� � � ] � −  

 

(2) 

Onde: 

RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW) 

FCpai – Fator de coincidência da ponta no sistema atual (unidade) 

FCppi – Fator de coincidência da ponta no sistema proposto (unidade) 

 

2.4.2.2.  Condicionamento Ambiental 

 

Ações de condicionamento ambiental se referem a substituição de equipamentos 

individuais de janelas ou equivalentes ineficientes por equipamentos de tecnologia eficiente. 

Ações mais complexas como troca de chillers deverão acompanhar cálculos mais detalhados, 

de acordo com o PIMVP (EVO,2012). 

A Tabela 3 deverá ser enviada à ANEEL, a seguir, os cálculos para determinação 

da EE e RDP. A tabela a seguir, encontra-se no módulo 4, PROPEE, p.21. 

Tabela 3 – Dados de sistemas de condicionamento ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Módulo 4 do PROPEE – Tipologias de Projeto 
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Tabela 3 – Dados de sistemas de condicionamento ambiental (Continuação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Módulo 4 do PROPEE – Tipologias de Projeto 

 

 

 

 =  [ ∑ �� � �� � ℎ�� − �� � � ∑ � � � ℎ �  �� � � ] � −  

 

(3) 

Onde: 

EE – Energia Economizada (MWh/ano) 

qai – Quantidade de aparelhos no sistema atual (unidade) 

puai – Potência média do aparelho no sistema atual (kW) 

hai – Tempo de funcionamento do sistema atual (h/ano) 

qpi – Quantidade de aparelhos do sistema proposto (unidade) 
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pupi – Potência média do aparelho no sistema proposto (kW) 

hpi – Tempo de funcionamento do sistema proposto (h/ano) 

                         

 � =  [ ∑ �� � �� � �� − �� � � ∑ � � � �  �� � � ] � −  

 

(4)  

Onde: 

RDP – Redução de Demanda na Ponta (kW) 

FCpai – Fator de coincidência da ponta no sistema atual (unidade) 

FCppi – Fator de coincidência da ponta no sistema proposto (unidade) 

 

2.4.2.3.  Sistema Motriz 

 

Refere-se a substituição de motores elétricos de indução com carga constante por 

equipamentos de rendimento mais alto, com o sem adaptação da potência nominal. Ações mais 

complexas com acionamento programável, acionadores de velocidade ajustável, deverão 

apresentar cálculos mais detalhados do que os cálculos presentes no PROPEE. 

 

2.4.2.4.  Sistema de Refrigeração 

 

No sistema de refrigeração, as ações de eficiência energética se referem à 

substituição de equipamentos individuais de refrigeração, como geladeiras, balcões frigoríficos, 

mostradores, freezers, dentre outros de pequeno porte. 

Ações envolvendo câmaras frigoríficas ou sistemas de refrigeração de grande porte 

deverão apresentar cálculos mais detalhados. 

 

2.4.2.5.  Aquecimento solar da água 

 

As ações previstas no PROPEE são direcionadas apenas para aquecimento de água 

de sistemas de reservatório de pequeno porte, até 200 litros. Os cálculos do projeto poderão ser 

adaptados, de acordo com a necessidade, para projetos de substituição e chuveiros elétricos e 



32 

 
 

sistemas de centrais de aquecimento elétrico por bombas de calor, ressaltando que toda a 

memória de cálculo deverá ser detalhada.  

 

2.4.2.5.  Gestão Energética e Gestão Energética Municipal 

 

Tem o objetivo de melhorar a gestão no uso final de energia em organizações 

através da implantação ou melhoria de sistema de gestão da energia. No entanto, essa 

ação não entra no âmbito das chamadas públicas. 

 

 2.4.3 Treinamento e Capacitação 

 

As ações de treinamento e capacitação tem como objetivo garantir a perenidade 

das ações implantadas, propagando a cultura de conservação do uso de energia em 

comunidades ou grupo de consumidores beneficiados com os projetos. 

No Relatório Final, deve-se constar os dados das atividades de treinamento e 

capacitação realizadas, bem como: conteúdo programático, público-alvo, carga horária, 

cronograma e outros parâmetros que podem mensurar as ações. Todos os projetos 

apoiados pelo PEE deverão dispor de atividades de treinamento e capacitação. 

 

 2.4.4 Descarte de equipamentos 

 

Tem como objetivo principal garantir que os equipamentos substituídos serão 

descartados da forma correta, a menos que seu reaproveitamento seja caracterizado como 

uso mais eficiente de energia. 

Todos as materiais e equipamentos destinados ao descarte deverão ser destinados 

e dispostos de maneira ambientalmente adequada, obedecendo a Lei nº 12.305 de 2 de 

agosto de 2010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

2.5 Projetos Especiais 

 

Os projetos especiais são configurados por serem projetos de característica 

diferenciada, quem merecem maior atenção tanto da distribuidora, quanto da ANEEL. O 

módulo 5, trata das diretrizes para realização de projeto especiais, que abrangem projetos 

prioritários, projetos de grande relevância, projetos pilotos e projetos cooperativos. 
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Os tipos de projetos descritos no módulo 5 não deverão ser submetidos em 

chamadas públicas para seleção, logo não será detalhado o cálculo da viabilidade técnica 

ou os procedimentos necessários, visto que o trabalho é sobre projetos submetidos em 

chamadas públicas.  

 

 2.6 Projetos com Fontes Incentivadas 

 

O módulo 6 do PROPEE, trata de projetos de eficiência energética que incluem 

a geração de energia elétrica a partir de fonte incentivada de energia para suprimento de 

uma unidade consumidora. Assumindo como objetivo principal estabelecer as diretrizes 

para confecção de tal projeto. 

Será considerado fonte incentivada centrais geradoras de energia elétrica que 

com potência instalada menor ou igual a 75kW, para microgeração, ou com potência 

instalada superior a 75kW e menor ou igual a 5MW, para minigeração, que utilize fontes 

de energia de base hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada. 

É importante salientar que, apenas será realizado investimento em geração de 

energia a partir de fontes incentivadas com recursos do PEE, se as ações de eficiência 

energética economicamente viáveis forem ou já tiverem sido realizadas na instalação do 

consumidor. 

O projeto deverá ser composto por uma descrição qualitativa das ações, como: a 

energia economizada, a redução de demanda na ponta e o aproveitamento da fonte que 

será utilizada disponível. Além da justificativa para escolha da fonte incentivada e os 

dados do projeto, bem como a relação e custos dos materiais que serão utilizados, a 

capacidade de geração da nova usina, as etapas do projeto e os critérios de operação. 

Os consumidores que poderão ser atendidos com tal tipo de projeto são das mais 

diversas categorias: baixa renda, residencial, industrial, comercial/serviços, rural, poder 

público e serviços públicos.  

Deverá ser feita uma análise de viabilidade econômica especifica, considerando 

os benefícios energéticos do consumidor, valorados através preço pago pelo consumidor. 

Caso haja outros benefícios mensuráveis, deverá ser computado no cálculo da viabilidade 

de acordo com o módulo 7 do PROPEE. 

Os projetos de fontes incentivadas deverão apresentar os cálculos de RCB, e se 

o mesmo for menor ou igual a 0,8 não serão submetidos à avaliação inicial, se for maior 

que 0,8 e menor que 1,0 deverá ser enviado para ANEEL para avaliação inicial 
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simplificada, se for maior que 1,0 o projeto não será aceito. O cálculo do RCB deverá ser 

feito com os benefícios sendo computados separadamente, segundo sua origem. Sendo a 

razão entre o custo anualizado total do projeto e os benefícios da central geradora e os 

benefícios das ações de eficiência energética. 

Para o processo de medição e verificação do projeto de fontes incentivadas, 

deverão ser instalados medidores que registrem a energia gerada e a demanda provida no 

horário de ponta, os registros deverão ser contabilizados durante um ano ou menos, caso 

existam dados locais sobre a disponibilidade da fonte incentivada. 

 

 2.7 Cálculo da Viabilidade 

 

Existem diferente fatores e formas para cálculo da viabilidade econômica de um 

projeto. O módulo 7 trata dos procedimentos que serão aplicados e considerados para 

todos os projetos do PEE para se obter tal viabilidade, estabelecendo uma regra geral com 

a finalidade de nortear o cálculo e apresentando outros benefícios, além do energético, 

que podem ser incorporados ao projeto, ou de benefícios não mensuráveis, que sejam de 

difícil concepção e exceção. 

O principal critério para verificar e analisar a viabilidade técnica de um projeto 

se dá através da relação custo benefício, que é a relação entre os benefícios energéticos 

valorados e os custos necessários para a realização do projeto. O benefício apurado com 

a valoração energética deve ser no mínimo 25% maior do que o custo do projeto, ou seja, 

a RCB calculada pela ótica do sistema elétrico e do ponto de vista do PEE, deverá ser 

menor ou igual a 0,8. No caso de projetos com contrato de desempenho, admite-se um 

valor para a RCB menor ou igual a 0,9. 

Outros dois tipos de análise de viabilidade econômica poderão ser feitos durante 

a realização do projeto, através da avaliação ex ante e ex post, com valores estimados a 

partir de cálculos de engenharia e valores mensurados através de ações de Medição e 

Verificação, respectivamente. 

 

 2.7.1 Valoração da Energia – Custo da Energia Evitada (CEE) 

 

O cálculo do CEE se dá a partir dessa fórmula: 
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 =  � +  � +  � +  � + + +  

 

(5) 

Onde: 

C3 – Custo unitário de energia no horário de ponta de períodos secos 

C4 – Custo unitário de energia no horário de ponta de períodos úmidos 

C5 – Custo unitário de energia no horário fora de ponta de períodos secos 

C6 – Custo unitário de energia no horário fora de ponta de períodos úmidos 

LE1 – Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos secos  

LE2 – Constante de perda de energia no posto de ponta de períodos úmidos 

LE3 – Constante de perda de energia no posto de fora de ponta de períodos secos 

LE4 – Constante de perda de energia no posto fora de ponta de períodos úmidos 

 

2.7.2 Valoração da Energia – Custo Evitado de Demanda (CED) 

 

O cálculo do CED se dá a partir dessa fórmula: 

 

 =  � +  �  �  

 

 

(6) 

Onde: 

C1 – Custo unitário de demanda no horário de ponta  

C2 – Custo unitário de demanda no horário fora de ponta 

LP – Constante de perda de demanda no posto fora de ponta 

Outros benefícios mensuráveis também podem ser mensuráveis e podem 

justificar seu projeto, podendo ser economia de outros insumos como água e combustível, 

melhoria da qualidade de um produto ou serviço prestado ou impactos socioambientais 

positivos. 

Projetos educacionais são exemplos de medição de benefícios de difícil 

compreensão e mensuração, podendo ser consideradas outras variáveis como: mudança 

de comportamento, alunos treinados, duração do tempo e avaliação dos próprios alunos a 

respeito do treinamento oferecido com o projeto. 
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 2.8 Medição e Verificação de Resultados 

 

Este módulo tem como objetivo descrever e estabelecer procedimentos para 

aferição e validação de benefícios energéticos que foram definidos na escrita dos projetos. 

O módulo apresenta e sintetiza a fundamentação teórica da M&V, bem como a 

relação entre o PIMVP (Protocolo Internacional de Medição e Verificação de 

Performance) e o PEE e descreve o as fases quem constituem o processo de M&V dos 

projetos do PEE. 

Para que seja feita a análise de dados, estimando-se o consumo da instalação 

antes e depois das ações e eficiência energética é necessário a realização de medições no 

local. Dessa forma poderá ser estabelecido um modelo matemático sobre o 

comportamento das variáveis que determinam ou influenciam o consumo de energia na 

instalação. 

Vale ressaltar que o PIMVP não determina a forma que as medições devem ser 

feitas, devido à grande diversidade de situações, no entanto ele determina alguns 

requisitos básicos que deem ser considerados e observados, para que se possa selecionar 

as variáveis e opções disponíveis para avaliar a eficiência energética. 

O processo de M&V é complexo, e é necessário que para cada projeto seja 

elaborado um Plano de Medição e Verificação, que consiste na escolha da forma que será 

mensurada a economia de energia e a descrição de como serão aplicadas as técnicas de 

medição. 

O detalhamento maior sobre as fases de M&V dos projetos do PEE pode ser 

visto no capítulo 5, que contempla o Guia de Medição e Verificação, um dos documentos 

disponibilizados pela ANEEL em seu site.  

 

 2.9 Avaliação dos Projetos e Programa 

 

O módulo 9 do PROPEE é destinado às concessionárias, pois estabelece tanto 

os critérios de avaliação dos projetos do PEE como os critérios de avaliação do programa 

de eficiência energética de cada concessionária. 

A avaliação dos projetos poderá ser feita através da Avaliação Inicial, necessária 

em alguns tipos de projeto, sendo preciso o envio do projeto para ANEEL, e também, 

através da Avaliação Final dos projetos. 
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Como detalhado anteriormente, os projetos que serão submetidos à Avaliação 

Inicial da ANEEL são projetos que envolvem alguma complexidade ou incerteza que seja 

necessária uma avaliação específica. São projetos do tipo: piloto, de grande relevância, 

educacional, gestão energética, fontes incentivadas com RCB maior ou igual a 0,8 e 

menor ou igual a 1,0, e iluminação pública. 

A Avaliação Final será realizada após o envio dos Relatórios de M&V, Final e 

de Auditoria Contábil e Financeira e o seu resultado será encaminhado à empresa no prazo 

de 120 dias, a contar da data de carregamento dos relatórios anteriormente citados. 

Serão considerados os seguintes pontos na Avaliação Final do projeto: Regra 

vigente (PROPEE), benefícios obtidos pelo projeto, estudo de viabilidade econômica e 

medição e verificação. 

A avaliação do Programa de Eficiência Energética consiste na verificação e 

documentação dos resultados e impactos obtidos pelas ações do mesmo e a avaliação de 

cumprimento de objetivos. Além disso, a avaliação deverá identificar novas formas de 

melhorar o processo com novas abordagens e aperfeiçoamentos para programas e projetos 

futuros. 

 

 2.10 Controle e Fiscalização 

 

O módulo 10 do PROPEE, tem a finalidade de estabelecer diretrizes que enfoque 

o controle da contabilização de gastos realizados na execução dos projetos do PEE e para 

as atividades de fiscalização. 

Para o controle da aplicação de recursos, é necessário que o reconhecimento 

contábil das obrigações ocorra simultaneamente a dos itens que compõem a Receita 

Operacional, independente do desembolso financeiro dos recursos. 

Dessa forma, a distribuidora deverá realizar o preenchimento do Relatório de 

Execução Financeira do Projeto (REFP). 

O REFP deverá conter todos os custos mensais, por rubrica prevista de cada 

projeto, identificando cada custo com o número de documento fiscal comprobatório do 

lançamento contábil e deverá ser assinado pelo responsável da distribuidora e por um 

responsável técnico. 

A fiscalização dos projetos tem a finalidade de garantir que as empresas de 

energia elétrica cumpram as suas obrigações legais na forma de investir em eficiência 

energética, conforme o contrato de concessão. 
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Além disso a fiscalização tem como atividade, avaliar a metodologia empregada 

e os resultados que foram atingidos em cada projeto, verificar os resultados de melhoria 

das instalações e identificar os fatores que prejudicam ou possam prejudicar a execução 

dos projetos. 

O processo de fiscalização se inicia com o envio de um ofício da ANEEL para a 

distribuidora informando sobre o início e prazo da fiscalização. A fiscalização será 

efetuada pela equipe técnica do PEE da ANEEL, visitando os locais de execução dos 

projetos e analisando os documentos pertinentes. 

Após a fiscalização a ANEEL elaborará um relatório de fiscalização, tendo como 

resultado a constatação de conformidades ou não conformidades frente aos regulamentos 

presentes no PEE.  
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CAPÍTULO 3: CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CHAMADAS 

PÚBLICAS DE PROJETOS 

 
3.1 Introdução 

 
Este capítulo irá retratar e explorar o documento que foi publicado em 2 de julho 

de 2015, com o objetivo de definir critérios de seleção para a Chamada Pública de 

Projetos, que foi instituída como mecanismo de escolha de projetos do âmbito do PEE. 

O documento tem caráter normativo e deve ser respeitado e seguido em todas as 

Chamadas Públicas de Projetos de PEE, em todas as distribuidoras reguladas pela 

ANEEL. Deve-se reconhecer que, para obter um sucesso em uma Chamada Pública de 

Projetos, além dos critérios de seleção, serão necessários outros fatores que estão 

inerentes à cada distribuidora, tendo em vista a especificidade de cada uma. 

Para auxiliar os proponentes e às distribuidoras quanto aos critérios de seleção, 

foi publicado o Guia Prático de Chamadas Públicas do PEE, sem caráter normativo, no 

entanto, reúne as melhores práticas no processo. No entanto, será decisão da distribuidora 

a adoção, ou não, das práticas em cada processo. 

O capítulo irá condensar as informações pertencentes ao documento 

disponibilizado pela ANEEL, Critérios de Seleção para Chamadas Projetos. Brasília, 

2013. Logo, todas as informações, tabelas e fórmulas foram baseadas e retiradas do 

referido documento. 

 

3.2 Critérios  

 

O estabelecimento de critérios para a escolha de um projeto é de suma 

importância. Os critérios de seleção utilizados nas Chamadas Públicas de Projetos do PEE 

estão dispostos na Tabela 4.  

A Tabela está dividida em critérios (letras maiúsculas) e subcritérios (letras 

maiúsculas e números) e seus respectivos limites máximo e mínimo. Cada distribuidora 

deverá estabelecer seu valor dentro dos limites indicados e a soma dos valores escolhidos 

para os critérios deverá ser igual a 100 pontos. 
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Tabela 4 – Critérios para pontuação das propostas. 

 

 

Fonte: Critérios de Seleção para Chamadas Públicas de Projetos do PEE. 

 

Cada critério e subcritério apresentado tem uma justificativa, dessa forma serão 

analisados e, de acordo com a escolha de cada concessionária, haverá uma definição de 

valores. Agora, serão apresentados os cálculos que motivarão cada item. 

 

A – Representa a Relação Custo Benefício (RCB) 

 

 = +  

 

(7) 
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A1 – Relação Custo Benefício (RCB) Proporcional  

Pontuação de cada medida atribuída de forma proporcional à mínima RCB. 

 

 = � � ��  
(8) 

 

Onde: 

 – Pontuação atribuída pela concessionária ao critério A1 �  – RCB do projeto, considerando apenas o aporte do PEE � �  – Menor RCB entre os projetos concorrentes à Chamada Pública. 

 

A2 – Relação Custo Benefício Ordenada 

Tem a função de mitigar o efeito monopolizador de projetos com RCB muito 

abaixo da média, espaçando igualmente a pontuação entre os projetos.  

 

 = � � −� −  
(9) 

 

Onde: 

 – Pontuação atribuída pela concessionária ao critério A2 � – Número de projetos apresentados � – Posição do projeto na lista  

 

B – Peso do investimento em equipamentos no custo total de projetos 

 

Visa premiar as medidas que maximizem o investimento direto em 

equipamentos, como forma de agregar maior confiabilidade no sucesso do projeto. 

 

 =  
(10) 

 

Onde: 

IK – Índice de investimento direto em equipamentos 

K – Custo em equipamentos financiados pelo PEPE 

CT – Custo total do projeto financiado pelo PEE 
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 = � á� 
(11) 

 

Onde: 

BB – Pontuação atribuída pela concessionária ao critério B              á� – Índice máximo de investimento em equipamentos entre as propostas 

apresentadas 

 

C – Impacto direto na economia de energia e redução de demanda na ponta 

 

Este critério tem como objetivo ressaltar os projetos com maior impacto nos 

benefícios energéticos diretos. 

 

 = +  (12) 

 

C1 – Impacto direto na economia de energia 

 

 = � á� 
(13) 

 

           Onde: 

CC1 – Pontuação atribuída ao subcritério C1 

EP – Energia economizada pelo projeto (MWh/ano) á� – Máximo valor de energia economizada entre os projetos                               

concorrentes à Chamada Pública (MWh/ano) 

 

C2 – Impacto direto na redução de demanda na ponta 

 

 = � á� 
(14) 

 

            Onde: 

CC2 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério C2 



43 

 
 

DP – Demanda na ponta economizada pelo projeto (kW) á� – Máximo valor de demanda na ponta entre os projetos 

concorrentes à Chamada Pública (kW) 

 

D – Qualidade do Projeto 

 

A qualidade do projeto é imprescindível para o sucesso do programa, este critério 

tem como objetivo, garantir essa característica. 

 

 = + + +  (15) 

 

D1 – Qualidade Global do Projeto 

Esse critério leva em consideração diversos aspectos como: correção dos 

cálculos apresentados, descrição clara e objetiva das ações propostas dentro do projeto, a 

ordem dos itens relacionados, com o objetivo de valorizar os projetos elaborados da 

melhor forma. 

 

 = + % (16) 

 

Onde: 

DD1 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério D1 

D1% – Nota percentual atribuída à qualidade global do projeto 

 

D2 – Bases do projeto 

Será levado em consideração aspectos como: consistência do levantamento de 

dados, custos adequados, estimativas adequadas de economia de energia e de redução de 

demanda na ponta. 

 

 = + % (17) 

 

Onde: 

DD2 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério D2 

D2% – Nota percentual atribuída à consistência das bases do projeto 
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D3 – Cronograma 

Este subcritério ressalta a consistência do cronograma, assim como: tempo de 

aquisição de equipamentos, tempo para implementação das ações, tempo para os períodos 

de M&V de linha de base e determinação econômica. 

 

 = + % (18) 

 

Onde: 

DD3 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério D3 

D3% – Nota percentual atribuída à consistência do cronograma 

 

D4 – Estratégia de Medição e Verificação (M&V) 

Será considerado aspectos como: determinação das variáveis independentes, 

plano de medição adequado da energia/demanda e variáveis independentes, modelo de 

energia, equipamentos de medição, períodos de medição, opção PIMVP (EVO,2012). 

 

 = + % (19) 

 

Onde: 

DD4 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério D4 

D4% – Nota percentual atribuída à estratégia de M&V 

 

E – Capacidade para superar barreiras de mercado e efeito multiplicador 

 

Este critério representa um dos maiores objetivos do PEE, no entanto por ser de 

difícil quantificação apresenta uma pontuação mais baixa em relação a outros critérios. 

 

 = + +  (20) 

 

E1 – Eficácia na quebra de barreiras de mercado 

Considera aspectos como: tecnologias com alto potencial ainda não explorados 

na eficiência energética, tecnologia novas ainda não consolidadas, uso de recursos de 

programas de financiamento à eficiência energética. 
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 = + % (21) 

 

Onde: 

EE1 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério E1 

E1% – Nota percentual atribuída ao quesito 

 

E2 – Induz comportamentos de uso eficiente da energia 

Este subcritério ressalta projetos que possam induzir comportamentos de uso 

eficiente de energia, considerando uso de gestão energética, uso de sistemas de 

informação do uso da energia, sistemas que otimizem o desempenho dos equipamentos e 

sistemas. 

 

 = + % (22) 

 

Onde: 

EE2 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério E2 

E2% – Nota percentual atribuída ao quesito 

 

E3 – Destina-se a segmentos com barreiras relevantes 

Este critério tem como objetivo premiar os projetos que pretendem enfrentar os 

seguimentos com maiores desafios dentro da tipologia visada. 

 

 = + % (23) 

 

Onde: 

EE3 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério E3 

E3% – Nota percentual atribuída ao quesito 

 

F – Experiência em projetos semelhantes 

 

O proponente deverá comprovar a sua experiência na execução de projetos da 

mesma natureza na tipologia considerada, por meio de atestados de capacidade técnica. 
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               = + + +  (24) 

   

F1 – Experiência nos usos finais propostos 

A distribuidora poderá atribuir pontuações parciais, levando em consideração 

ações em eficiência energética, porte dos projetos, uso de determinadas tecnologias 

inerentes à eficiência energética.  

 

 = + % (25) 

 . 

Onde: 

FF1 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério F1 

F1% – Nota percentual atribuída à experiência nos usos finais propostos 

 

F2 – Experiência no PEE 

Considerar a comprovação de serviços prestados em projetos de PEE.  

  

 = + % (26) 

 

Onde: 

FF2 – Pontuação atribuída ao subcritério F2 

F2% – Nota percentual atribuída à consistência das bases do projeto 

 

F3 – Certificação CMVP da EVO 

A certificação CMVP é reconhecida no mundo como comprovação de 

competência e especialidade em M&V. Considerar a existência na equipe executora de 

um profissional certificado em medição e verificação pela EVO (Efficiency Valuation 

Organization). A distribuidora pode atribuir pontuações diferentes de acordo com a 

quantidade de profissionais certificados na equipe.  

 

 = + % (27) 

 

Onde: 

FF3 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério F3 

F3% – Nota percentual atribuída ao quesito 
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F4 – Outras certificações pertinentes 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados, este subcritério 

estimula outras certificações pertinentes à execução de projetos em eficiência energética. 

 

 = + % (28) 

 . 

Onde: 

FF4 – Pontuação atribuída pela concessionária ao subcritério F4 

F4% – Nota percentual atribuída ao quesito 

 

G – Contrapartida   

 

Este critério estimula o aporte de outros recursos, além do PEE para a 

implementação do projeto. 

 

 = � � −  � ���� �  
(29) 

 

Onde: 

            � �  – Investimento total do projeto 

           � ���  – Investimento PEE 

 

 =  � á� 
(30) 

 

Onde: 

            – Pontuação atribuída pela concessionária ao critério G 

           ã� – Máximo valor do índice PI entre os projetos concorrentes à 

Chamada Pública 

 

H – Diversidade e Priorização de Usos Finais 

 

Este critério tem como principal objetivo incentivar a exploração de potenciais de 

eficiência energética em diferentes usos finais. Deve-se, portanto, atribuir um peso maior 



48 

 
 

aos usos finais que possuem um maior potencial ou com maiores barreiras para sua 

exploração. O uso final “iluminação”, por suas características, sempre se sobressai, e pode 

inibir a exploração de outros usos finais, por isso, deverá ter peso 1 (um), enquanto todos 

os outros terão pesos maiores que um. O uso final de fontes incentivadas terá peso maior 

e sua implantação deverá seguir o módulo 6 do PROPEE. 

Tabela 5 – Uso Final 

 
Fonte: Critérios de Seleção para Chamadas Públicas de Projeto 

 

Em “Sistemas motrizes”, se houver somente a ação de troca de motores, o 

projeto deverá se enquadrar em “Motores elétricos”. O uso de sistemas motrizes, devido 

à dificuldade de ação de eficiência energética deverá ter um peso maior que o de motores 

elétricos. O critério DUF (Diversidade do uso final) é calculado da seguinte forma:  

 

 = [∑ �� � � � + � � −  �̅̅ ̅̅ ̅� ���� ] −  (31) 

 

Onde: 

i – Usos finais contemplados �� – Ordem (1,2,3..) do uso final em valores crescentes de investimento � – Peso considerado de cada uso final � � – Valor do investimento do PEE no uso final i �̅̅ ̅̅̅ – Investimento médio do PEE em usos finais � ���  – Valor total do investimento do PEE  
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 =  � á� (32) 

 

Onde: 

HH – Pontuação definida pela concessionária ao critério H á� – Máximo valor do índice DUF entre os projetos concorrentes à 

Chamada Pública 

 

I – Ações educacionais, divulgação e gestão 

 

Este critério visa incentivar a aplicação de recursos em ações de treinamento, 

capacitação, divulgação interna ou externa, com o objetivo de implantar um sistema de 

gestão energética na instalação que será contemplada com o projeto. 

 

 = � � +  � � �� �  (33) 

 

Onde: � �  – Investimento total em ações educacionais (treinamento e capacitação) e 

divulgação de ações e resultados � �  – Investimento em gestão energética � �  – Investimento total do projeto 

 

 =  �  á� (34) 

 

Onde: 

II – Pontuação atribuída pela concessionária ao critério I á� – Máximo valor do índice PT entre os projetos concorrentes à Chamada 

Pública 

 

 

3.3 Seleção dos Projetos  
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A atribuição da pontuação escolhida pelas concessionárias, entre os valores 

máximos e mínimos, definidos pela ANEEL, será um fator multiplicativo das equações 

com o objetivo de parametrizar os projetos, tornando o critério de seleção mais justo e 

competitivo. 

Após a atribuição das notas para cada projeto, de acordo com os critérios 

listados acima, cada projeto terá uma nota de 0 a 100, e poderão ser listados em ordem 

decrescente de pontuação. Serão selecionadas as primeiras propostas de projetos cuja 

soma de incentivos totais requeridos cubra o limite do recurso disponível. 
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CAPÍTULO 4: GUIA PRÁTICO DAS CHAMADAS PÚBLICAS PARA 

PROPONENTES 

 

4.1 Introdução 

 

O Guia Prático das Chamadas Públicas para Proponentes foi confeccionado 

com o objetivo de disponibilizar às empresas proponentes um guia rápido e objetivo e 

que abrange os pontos relevantes das chamadas públicas. 

O guia é dividido em 6 capítulos, o primeiro faz uma breve contextualização 

à eficiência energética, bem como uma explanação da legislação que rege as Chamadas 

Públicas de Projetos – CPP no âmbito do PEE. Os demais capítulos permeiam pontos 

importantes como: o ciclo de atividades para os proponentes da CPP, as principais regras 

que regem a CPP destinadas às proponentes, identificação das ações de eficiência 

energética, os critérios de classificação e seleção de projetos e, por fim, o roteiro da 

proposta de projeto, orientando a construção de uma proposta de projeto com qualidade. 

Vale ressaltar que todas as informações contidas nesse capítulo foram 

retiradas do documento disponibilizado pela ANEEL, Guia Prático das Chamadas 

Públicas de Projetos para Proponentes, 2016. 

 

4.2 O ciclo de atividades para os proponentes da CPP 

 

A Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL é responsável por definir 

as diretrizes regulatórias e os critérios de seleção da CPP, no entanto, cada distribuidora 

ficará encarregada pelo estabelecimento do montante a ser disponibilizado, formatação 

do edital, divulgação e aplicação dos critérios de seleção dentro dos limites definidos pelo 

PROPEE, como já visto no capítulo 3 deste trabalho. 

A Figura 2 apresenta as principais etapas de uma chamada pública, bem como 

as atribuições das empresas proponentes. É importante ressaltar que, como o edital da 

chamada pública fica sob a responsabilidade da distribuidora, não podemos definir se a 

chamada será realizada com apenas uma fase, ou duas. 

Na identificação das ações de eficiência energética podemos identificar o pré-

diagnóstico ou diagnóstico energético como um dos principais documentos que deverão 

ser elaborados pelos proponentes. O pré-diagnóstico energético avalia de forma 
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preliminar as oportunidades de eficiência energética da unidade consumidora de energia, 

o mesmo deverá descrever a estimativa do montante a ser investido, a economia de 

energia e/ou a redução de demanda no horário de ponta relacionadas às ações que serão 

realizadas. 

O diagnóstico energético é a avaliação das oportunidades de eficientização da 

unidade consumidora, o detalhamento das ações de eficiência energética e os dados de 

investimento e ganho energético que foram citados no pré-diagnóstico. Além disso, o 

diagnóstico energético deverá conter a análise de viabilidade e a estratégia de medição e 

verificação a ser adotada, bem como o plano de M&V. 

 

Figura 2 – O cliclo e as principais atividades para os proponentes da CPP. 

 

Fonte: Autor. 

 

A ESCO, parceira do proponente, deverá ser uma empresa especializada em 

serviços de conservação de energia e deverá ter pelo menos um colaborador que tenha 

certificação no Protocolo de Medição e Verificação de Performance desenvolvido pela 

EVO (Efficiency Valuation Organization).  

É necessário que a unidade consumidora, representada pelo proponente, e a 

ESCO estejam sempre alinhados, buscando sempre os benefícios e ganhos energéticos do 
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projeto, além dos ganhos indiretos com a propagação de ações que incentivem as práticas 

eficientes. 

 

  

4.3 Conhecendo as regras da CPP 

 

As Chamadas Públicas não se aplicam a projetos de gestão energética 

municipal, educacionais, de baixa renda e projetos de caráter inovador.  

 

4.3.1 Recursos Investidos 

 

A distribuidora deverá apresentar em seu edital o montante dos recursos que 

estarão disponíveis para cada tipologia (Industrial, Comércios e Serviços, Poder Pública 

e etc.). A aplicação dos recursos obrigatórios em unidades consumidoras nas duas classes 

que representam os maiores consumos de mercado de consumo da distribuidora, poderá 

ter percentuais diferenciados, de acordo com a distribuidora. 

 

4.3.2 Etapas da CPP 

 

O proponente deverá estar atento ao edital a ser disponibilizado pela 

concessionária de distribuição de energia, pois os prazos dos procedimentos, pois a 

decisão se a chamada será realizada em uma ou duas etapas será decidida pela 

distribuidora. 

a. CCP em duas etapas 

Os consumidores proponentes devem apresentar a sua proposta inicial com o 

pré-diagnóstico energético, portanto deverá avaliar em cada instalação as ações de 

eficiência energética. 

Os pré-diagnósticos serão recebidos e analisados pela distribuidora e, 

segundo o documento vigente “Critérios de Seleção para Chamadas Públicas de Projeto” 

do PEE (capítulo 3). Os pré-diagnósticos classificados passarão para a próxima etapa da 

apresentação de propostas, passando para etapa em que terão que apresentar o diagnóstico 

energético.  

Para a segunda etapa a distribuidora estabelece uma tolerância máxima entre 

alguns parâmetros importantes que quantificam o potencial de eficiência energética como 



54 

 
 

por exemplo: variação no RCB, variações na quantidade de energia economizada e a 

demanda reduzida na ponta e variações nos investimentos.  

 

b. CPP em uma etapa  

Em apenas uma etapa, as avaliações, realizadas pelas proponentes, deverão 

ser necessariamente precisas para a implantação do projeto. No entanto, a avaliação 

definitiva só ocorrerá com as ações de M&V, durante o processo. 

Os diagnósticos energéticos serão recebidos e analisados pela distribuidora, 

da mesma forma como descrito acima, e a distribuidora apresentará o cadastro de reserva 

para os projetos aprovados e qualificados que não tenham sido selecionados. 

 

4.3.3 Especificações e parâmetros 

 

Materiais e Equipamentos 

 

Os projetos vinculados ao PEE devem utilizar os equipamentos eficientes 

qualificados pelo Selo PROCEL, caso não existam no mercado, deverão ser adquiridos 

equipamentos com selo “A” de desempenho energético. Sempre deve ser utilizado o 

equipamento disponível, comprovadamente, mais eficiente. 

O descarte adequado dos equipamentos, ação sustentável, deverá obedecer ao 

que está disposto no capítulo 4 do PROPRE. O reaproveitamento do equipamento poderá 

ser realizado em condições específicas de acordo com o capítulo citado. 

 

Custos e Orçamentos 

 

O proponente deverá atentar sobre a necessidade da apresentação de 

orçamentos de materiais, equipamentos e serviços, contidos no Edital, de forma a garantir 

a qualidade e transparência da proposta submetida. 

 

Valores limites aplicáveis aos Projetos 

 

As concessionárias ou permissionárias de energia elétrica têm estabelecido 

limites em relação a alguns custos atrelados ao projeto. Normalmente, estipulam uma 

porcentagem em relação ao custo total do valor projeto para determinado custo, como por 



55 

 
 

exemplo: medição e verificação, treinamento, administração própria, marketing, entre 

outros. Será de caráter eliminatório o não cumprimento do limite estabelecido. 

Parâmetros Técnicos 

São exemplos de parâmetros técnicos: Fator de Coincidência na Ponta – FCP, 

Fator de Utilização – FU, Fração Solar – FS (utilizado em aquecimento de água). Os 

cálculos que estabelecem tais fatores são calculados de acordo com o módulo 7 do 

PROPEE, Cálculo da Viabilidade. 

 

Informações Relevantes 

 

A distribuidora é responsável por incluir no Edital outras informações 

necessárias para apresentação das propostas de projeto, seu detalhamento e sua formula 

de cálculo. 

Enquadram-se, portanto, nessa categoria, taxa de desconto aplicada, cálculo 

da Mão de Obra Própria – MOP, cálculo do transporte da equipe da distribuidora, custos 

de administração própria, ações de marketing e divulgação e ações de treinamento e 

capacitação. 

 

Custos Evitados de Demanda 

 

 A distribuidora deverá fornecer, em edital, os números que se referem ao 

Custo da Energia Evitada (CEE) e ao Custo Evitado de Demanda (CED), em cada nível 

de tensão. Esses valores são de extrema importância no cálculo de benefícios energéticos 

que serão apresentados na proposta do projeto. 

 

Período de Execução do Projeto 

 

As distribuidoras têm definido o prazo médio de execução em 10 ou 12 meses, 

a partir da assinatura dos contratos. Vale ressaltar que os prazos máximos de execução 

estão especificados em edital. 

 

4.3.4 Qualificação das Propostas de Projetos 

 



56 

 
 

O projeto apresentado na CPP deverá atender, obrigatoriamente, aos limites 

máximos da RCB explícitos no Módulo 7 do PROPEE. 

A RCB deverá ser menor ou igual a 0,8 (oito décimos) no caso das propostas 

de projetos que irão beneficiar consumidores sem fins lucrativos. No caso dos 

consumidores com fins lucrativos, e que assinarão contratos de desempenho, o valor 

deverá ser menor ou igual a 0,9 (nove décimos). No entanto, no edital disponibilizado 

pela distribuidora, poderá constar valores menores que os limites apresentados no 

PROPEE em cada tipologia e em cada CPP. 

A documentação, requerida em Edital, para a habilitação do consumidor 

beneficiário é uma condição eliminatória na chamada pública. A seguir teremos as 

solicitações mais usuais entre as distribuidoras, destinadas à clientes sem fins lucrativos 

(do item “a” ao “d”) e à clientes com fins lucrativos nos demais itens.  

a. Apresentar situação regular no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica); 

b. Estar adimplente com todas as obrigações legais com a distribuidora 

em que a proposta de projeto será submetida; 

c. Apresentar prova de regularidade com as Fazendas: Municipal, 

Estadual e Federal; 

d. Apresentar certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho; 

e. Apresentar o certificado de regularidade do FGTS – CRF  

f. Apresentar certidões negativas em órgãos de proteção ao crédito: SPC, 

SERESA, etc; 

g. Apresentar patrimônio líquido mínimo 

h. A distribuidora poderá definir o valor de projeto a partir do qual será 

necessária a apresentação de um documento de pré-aprovação de 

fiança bancária ou seguro garantia, caráter opcional. 

 

A empresa responsável pela análise técnica do projeto também poderá ter que 

apresentar atestados técnicos de projetos anteriores, como ARTs, cartas de clientes e 

certificações técnicas de capacidade, como CMVP da EVO. 

O contrato de desempenho energético entre o consumidor com fins lucrativos 

e a distribuidora, baseia-se na obtenção de resultados com a redução de custos de energia 

para efetuar o pagamento, reembolsando a distribuidora o investimento efetuado. 
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Os custos administrativos e operacionais para viabilização do contrato, custos 

do pré-diagnóstico e/ou diagnóstico energético e validação das ações de M&V, serão 

custos a fundo perdido, subsidiado totalmente pela distribuidora. 

Os consumidores sem fins lucrativos, deverão firmar um Termo de 

Cooperação Técnica com a distribuída. A distribuidora poderá solicitar o comprovante do 

exercício de atividades sem fins lucrativos. 

 

4.4 Identificando as Ações de Eficiência Energética 

 

No Guia de Chamadas Públicas para Proponentes, nesse tópico 

encontraremos três exemplos de avaliação de potencial de eficiência energética, são eles: 

iluminação, condicionamento ambiental e sistemas motrizes. A avaliação seguirá os 

procedimentos descritos no módulo 4 do PROPEE, Tipologia de Projeto. 

 

Uso Final Iluminação 

 

Considerando o sistema de iluminação, para confecção do diagnóstico 

energético, avalia-se a substituição de lâmpadas menos eficientes (e seus respectivos 

reatores, se houver) por lâmpadas com tecnologia mais eficiente. Também, poderá ser 

verificado a divisão do acionamento dessas lâmpadas, com a instalação de sensores de 

presença, ou dimensionamento adequado do nível de iluminação de acordo com a 

necessidade do ambiente. 

Deverá ser feito um levantamento, onde será coletado os dados dos 

equipamentos existentes na instalação e, por conseguinte, haverá o preenchimento de uma 

planilha, normalmente disponibilizada pela própria distribuidora.  

Na planilha será levado em consideração todos as características técnicas dos 

materiais e equipamentos (lâmpadas e/ou reatores), e o tempo de uso da tecnologia, bem 

como o horário de funcionamento e o fator de coincidência na ponta (podendo ser “1” se 

as lâmpadas estiverem ligadas durante o horário de ponta e “0” se estiverem desligadas). 

De posse desses dados, poderá ser calculado o consumo de energia, antes da substituição 

dos equipamentos e após. Comparando os resultados, teremos o potencial de redução de 

demanda na ponta e a economia de energia que a unidade consumidora irá se beneficiar. 
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É de extrema importância, ressaltar que a iluminância do local onde houve a 

substituição de tecnologia deverá ser medida com a utilização do luxímetro, para que 

dessa forma, seja possível atender à norma NBR/ISSO 8995. 

 

 

Uso Final Condicionamento Ambiental 

 

Em um diagnóstico de condicionamento ambiental, ou climatização, pode 

haver a substituição do antigo sistema de ar condicionado de ambientes por aparelhos tipo 

janela e Split mais eficientes. Será verificado também o dimensionamento adequado do 

sistema em função da carga térmica do ambiente, visando proporcionar melhor conforto 

térmico e redução dos gastos de energia, segundo a NBR 16401-2. 

Será necessário o levantamento de dados dos equipamentos, como a potência 

(em BTU) e a eficiência para que se possa calcular a potência do equipamento em Watts, 

com a seguinte fórmula: 

 =  � ,  �  
(35) 

 

Onde: 

P – Potência em Watt (W); 

C – Capacidade nominal do equipamento (BTU/h); 

EF – Eficiência do equipamento (kJ/Wh). 

Para que seja feito o cálculo do sistema proposto, e seja possível a 

comparação da quantidade de redução possível entre o sistema atual (menos eficiente) e 

o sistema proposto (mais eficiente) deverá ser lançado na planilha disponibilizada pela 

distribuidora, também a quantidade de horas e o horário que o equipamento ficará ligado. 

Devemos considerar que, ao ser feito um novo cálculo de dimensionamento do novo 

sistema, poderá haver uma alteração na quantidade de aparelhos e alteração na quantidade 

de potência dos equipamentos. 

 

Sistemas Motrizes 

 

Os motores e compressores seguem o mesmo princípio dos outros dois 

sistemas citados, podem ser substituídos por modelos mais eficientes, com alto fator de 
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potência e rendimento. Paralelamente, poderá ser feito um estudo que levará a 

identificação e correção de vazamentos, que implica também na redução do consumo de 

energia. 

O levantamento de dados dos equipamentos também será de extrema 

importância, no entanto, será necessária uma quantidade maior de parâmetros 

considerados. Deverá ser declarado dados de placa tais como potência nominal (CV), nº 

de polos, tensão nominal (V), nº de fases, rendimento (η), fator de potência (cos φ) e 

corrente nominal de placa (A). No plano de M&V que deverá ser confeccionado, deverá 

constar as medidas do tempo de uso (h/ano) e da corrente máxima medida – Imed. 

 

   Medição e Verificação dos Resultados 

 

De acordo com o módulo 8 do PROPEE, no processo de Medição e 

Verificação, serão requeridos 3 tipos de documentos. Durante a fase de definição das 

ações de eficiência energética deverá ser entregue a “Estratégia de M&V”, que contém as 

bases para a M&V, como serão feitas as medições, qual a opção PIMV será considerada, 

entre outros aspectos de base, sem necessidade de medições. O “Plano de M&V”, já na 

fase de execução da AEE, porém antecedendo a implantação da nova tecnologia, que 

deverá completar a estratégia com os dados da linha de base, bem como a perspectiva de 

consumo energético a partir das medições efetuadas. E por último, e não menos 

importante, o “Relatório de M&V”, confeccionado após as medições do período de 

determinação da economia e a análise ex post das ações implementadas. 

Para que sejam confeccionados documentos de responsabilidade técnica bem 

feitos, deverá ser feito o estudo minucioso do Guia de Medição e Verificação disponíveis 

no site da ANEEL, o capítulo 6 deste trabalho é referente ao Guia. 

 

Contrapartida 

 

A contrapartida aplicada em um projeto de eficiência energética favorece a 

RCB do projeto, pois no seu cálculo será considerada apenas o montante investido do 

PEE. Além disso, é um critério importante e específico de pontuação para a classificação 

e seleção do projeto. 
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4.5 Observando os Critérios de Seleção e Classificação  

 

Os critérios de seleção de projetos das chamadas públicas, são bem flexíveis, 

quando aplicados, devido a diversificação do mercado de eficiência energética no Brasil. 

Dessa forma cada distribuidora local tem a liberdade de escolher entre os valores mínimo 

e máximo, definidos pela ANEEL, de acordo com a necessidade da região que a mesma 

atende, levando em consideração a tipologia mais visada, as tecnologias disponíveis e 

casos de sucesso para sociedade. 

A princípio o único parâmetro de escolha e seleção de projetos era o RCB, no 

entanto com o objetivo de melhorar os projetos e promover o incentivo no mercado de 

eficiência energética com o apoio do PEE, foi inserido outros parâmetros e critérios, os 

quais poderão ser vistos detalhadamente no capítulo 3 deste trabalho que aborda o 

documento “Critérios de Seleção para Chamadas Públicas de Projetos”. 

 

4.6 Roteiro da Proposta de Projeto 

 

As informações mínimas necessárias para a elaboração de uma proposta de 

projeto estão detalhadas no módulo 4 do PROPEE – Tipologias de Projeto do PROPEE, 

Seção 4.4 – Dados de Projeto, Item 3.2 – Roteiro Básico para Elaboração de Projetos. O 

módulo 4 está detalhado no capítulo 2 deste trabalho, no tópico 2.4. 
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CAPÍTULO 5: GUIA DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO 

 

5.1 Introdução 

 

Todas as informações contidas nesse capítulo terão como referência o 

documento, disponibilizado pela ANEEL, Guia de M&V, 2013. 

 Por outro lado, o guia de Medição e Verificação é redigido de acordo com o 

PIMVP (EVO,2012) – Protocolo Internacional de Medição e Verificação de 

Performance– Conceitos e Opções para a Determinação de Economias de Energia e de 

Água - vol. 1 – EVO 10000 – 1:2010 (BR). Sofia: EVO, 2012, com o objetivo de coletar 

dados e aperfeiçoar o resultado das Ações de Eficiência Energética (AEEs) do PEE. O 

guia de medição foi necessário devido ao surgimento de dificuldades em relação à 

pequenez de alguns projetos, que dificultam mensurar os resultados do impacto das AEEs 

nas respectivas instalações beneficiadas. 

Com o intuito de minimizar os problemas enfrentados com a medição de 

resultados, a ANEEL solicitou a ABRADEE (Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica) um estudo em que fosse estabelecido requisitos mínimos de M&V para 

as ações de eficiência energética mais comuns do PEE, com o objetivo de padronizar as 

ações e a medição de seus resultados. 

O PIMVP tem como principais atividades a documentação de termos comuns 

e métodos para avaliar o desempenho energético de projetos de eficiência, o fornecimento 

de métodos, com diferentes níveis de custo e exatidão para determinar economias para 

toda a instalação ou para ações individuais de eficiência energética. Além disso, 

especifica e detalha o conteúdo de um Plano de Medição e Verificação (Plano de M&V), 

o qual está de acordo com os princípios fundamentais de M&V e produz relatórios que 

comprovam a economia verificada em cada projeto. 

O Plano de M&V deverá ser elaborado para cada ação padrão do PEE, com o 

objetivo de reduzir os custos e facilitar a fiscalização da ANEEL. As ações de M&V 

devem seguir as ações do projeto de eficiência energética, definidas no PROPEE. De 

acordo com o resultado obtido, deverá ser elaborado e apresentado um Relatório de M&V 

expondo a economia alcançada com o projeto. 

O Guia de M&V apresentará, para cada ação de eficiência energética padrão, 

o plano de M&V, as planilhas eletrônicas para registro de dados e medições, cálculo de 



62 

 
 

resultados e tabelas, que deverão constar no Plano e Relatório de M&V, além de 

formulários de M&V para coletar os dados em campo para cada ação padrão. 

Com a finalidade de não prejudicar a viabilidade econômica dos projetos, o 

Guia de M&V determina, para as AEEs padrão, períodos de medição curtos. No entanto, 

é necessário verificar como estes resultados de curto prazo podem ser projetados ao longo 

do tempo, levando em consideração como a economia medida varia, as variáveis que 

influenciam esta variação, se variáveis independentes ou de influência, e a degradação 

dos equipamentos refletindo na economia ao longo do tempo.  

 

5.2 Plano de M&V 

 

Cada Plano de M&V deverá apresentar, inicialmente, o objetivo da AEE e a 

descrição da mesma, abrangendo resultado pretendido com a ação, além da identificação 

do projeto (a instituição hóspede, CNPJ, endereço, contatos e distribuidora local). 

 

5.2.1 A opção do PIMVP e fronteira de medição  

 

Neste tópico deverão ser definidas as variáveis independentes do que serão 

medidas ou estimadas para explicar a variação de energia, fronteiras de medição, que 

descreve a localização dos medidores para medir a energia e as variáveis independentes, 

efeitos interativos, que define os efeitos da AEE, os fatores estáticos, que podem mudar 

o padrão de uso da energia e, por fim, a opção do PIMVP utilizada, o qual define a forma 

que será medida a energia e suas variáveis independentes. 

 

5.2.2. Período, Energia e condições da linha de base 

 

É necessário a determinação do período em que as medições de energia e 

condições da linha de base serão realizadas, bem como os dados medidos e variáveis 

independentes no período da linha de base, valores e justificativas. Como por exemplo, 

no estudo de caso citado neste trabalho, Hospital IJF, no projeto de climatização, foi 

determinado que as medições ocorreriam em um período de uma semana, levando em 

consideração a temperatura como variável independente, pois é um fator determinante 

para dimensionar os novos equipamentos da melhor forma, para que não haja desperdício. 
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5.2.3. Bases de ajuste e procedimento de análise 

 

Define o conjunto de condições ao qual os valores de energia medidos serão 

ajustados. Os procedimentos de análise, indicam os modelos matemáticos, seus termos, 

unidades e faixas de variação utilizadas no cálculo da economia, bem como a amostra 

medida de acordo com a população beneficiado pelo projeto. 

É de extrema importância especificar o tipo de medidor, fabricante, modelo, 

precisão, método de leitura que será utilizado na medição, bem como a definição do 

responsável que irá coletar e registrar os dados. 

Em cada etapa do processo de obtenção de dados (amostragem, modelagem 

e medição) deverá atingir uma meta de 10% de precisão e 95% de confiabilidade. 

 

5.3 Cronograma das ações de M&V 

 

O cronograma previsto para acontecer no PEE relacionado às ações de M&V, 

está previsto na Figura 3. 

 

Figura 3 – Ações de M&V dos projetos do PEE. 

 

Fonte: Autor. 
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A estimativa ex ante, e a estratégia de M&V deverão ser realizadas na mesma 

época, na fase de definição do projeto, quando se realiza o diagnóstico energético da 

instalação e selecionam as ações de eficiência que serão implantadas de acordo com a 

análise técnico-econômica. 

Na estratégia de M&V devem ser definidas as seguintes bases para atividades 

de M&V: Variáveis independentes, Fronteira de Medição, Opção do PIMVP (A, B, C ou 

D), Modelo do consumo da linha de base e a metodologia aplicada para cálculo das 

economias. A estratégia de M&V está definida em cada Plano de M&V.  

O Plano de M&V será gerado após serem concluídas as medições da linha de 

base e estabelecido o modelo de consumo. O plano deve conter todos os procedimentos 

e considerações para cálculo das economias, conforme especificado no Capítulo 5 do 

PIMVP (EVO,2012). 

Após a implantação da eficiência energética, uma “verificação operacional” 

deve ser realizada para atestar o potencial dos equipamentos em produzir a economia que 

foi projetada. Assim como no período da linha de base, devem ser feitas medições de 

consumo e demanda e das variáveis independentes relacionadas ao mesmo período. 

A estimativa ex post será realizada após as medições do período de 

determinação da economia, dessa forma, pode-se calcular as economias e um novo RCB, 

diferente ou não, do RCB no início do projeto, no qual foi considerado apenas a avaliação 

ex ante. As economias são contabilizadas pela perspectiva do sistema e do consumidor, 

de acordo com as planilhas eletrônicas disponibilizadas pelo PEE, considerando os preços 

da energia estabelecidos na mesma. Após as medições ex post são calculados os custos 

de energia e demanda evitados. 

O Relatório de M&V será confeccionado, também após a implementação das 

ações de eficiência na instalação, e deverá seguir as diretrizes contempladas no Capítulo 

6 do PIMVP (EVO,2012). A avaliação da M&V será realizada pela ANEEL, a partir dos 

documentos enviados e auditorias locais em alguns projetos, que serão sorteados por 

amostragem. 

 

5.4 Relatório de M&V 

 

O Relatório de M&V será elaborado para cada projeto do PEE que contemple 

ações de eficiência energética, e será de acordo com o Capítulo 6 do PIMVP, o Módulo 

8 do PROPEE (ANEEL,2013) e o próprio Plano de M&V. 
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Será exposto no relatório as datas do período de medição, os dados de energia 

e demanda e respectivos valores das variáveis independentes, quando existente. Dados 

faltantes deverão ser discriminados ou qualquer outra correção feita nos dados de 

medição. 

O Relatório de M&V deverá apresentar todos os cálculos de adequação a 

reajustes que foram necessários devido a variação de algum fator estático, além dos 

cálculos já presentados no Plano de M&V. Em decorrência do período de determinação 

da economia definido paras as AEEs serem curtos, dificilmente terá a necessidade de 

ajuste de linha de base, por outro lado, ajustes de melhorias realizadas na instalação serão 

consideradas nesse passo.   

Os resultados obtidos, de redução de demanda na ponta e economia de 

energia, com as ações de eficiência energética na instalação, serão de grande importância, 

se não o ponto mais importante do relatório, pois o mesmo dará o cálculo da RCB após o 

retrofit, considerando as medições ex post, ressaltando e justificando os desvios 

observados, considerando o investimento total e o do PEE, sob a ótica do sistema elétrico 

e do consumidor.  
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CAPÍTULO 6: ESTUDO DE CASO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 

INSTITUTO JOSÉ FROTA 

 

6.1 Introdução 

 

O projeto de Eficiência Energética escolhido para compor este trabalho foi o 

projeto que contemplou o Instituto Doutor José Frota (IJF), o qual participou de 2 (dois) 

ciclos de Chamadas Públicas realizadas pela Enel Distribuição Ceará, que antes era 

chamada Coelce (Companhia Energética do Ceará). O Instituto foi o projeto eleito devido 

ao grande sucesso das ações de eficiência energética, que trouxeram ganhos energéticos 

bastante consideráveis. 

A primeira Chamada Pública na qual o Hospital participou, ocorreu no ano 

de 2014 e o sistema de uso final a ser contemplado com ação foi o de climatização. Os 

chillers que haviam na instalação tinham mais de 20 anos de uso, o que os tornavam 

obsoletos e não davam condições de suprimento de condicionamento ambiental. Com o 

passar dos anos, 2 chillers deixaram de funcionar, forçando a equipe de manutenção a 

instalar equipamentos de ar condicionados individuais nos ambientes.  

O projeto realizado no ano de 2014 foi submetido na CPP 001/2014 através 

da empresa proponente 3E Engenharia em Eficiência Energética Ltda., sem contrapartida 

do hospital, e alocado na tipologia de Poder Público e teve a sua execução no período de 

Dezembro de 2015 a Junho de 2016. 

No ano de 2015, em outro ciclo de Chamada Pública, o Hospital foi 

novamente contemplado com ações de eficiência energética que, dessa vez, visavam a 

substituição de lâmpadas menos eficientes (incandescentes, fluorescentes compactas, 

fluorescentes tubulares) por lâmpadas com tecnologia LED. 

Contemplando, agora, o sistema de iluminação, a 3E Engenharia submeteu 

novamente o projeto, sem contrapartida, com recursos somente do PEE a fundo perdido 

e o projeto foi descrito na tipologia de Serviços Públicos. 

Este capítulo irá trazer informações importantes a respeito dos resultados 

esperados e medidos, os ganhos energéticos de redução de demanda na ponta e energia 

economizada no sistema, e os custos integralizado dos projetos, bem como o 

detalhamento de ações de treinamento e capacitação e descartes de material, e no caso do 

projeto do sistema de climatização, a logística necessária para realização da obra.  
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É importante ressaltar que todas as informações contidas nesse capítulo foram 

baseadas nos diagnósticos energéticos de cada projeto submetido nas chamadas públicas, 

e os mesmos foram baseados nos referidos documentos: Procedimentos do Programa de 

Eficiência Energética – PROPEE. 10 Módulos. Brasília – DF: ANEEL, 2012, Protocolo 

Internacional de Medição e Verificação de Performance – Conceitos e Opções para a 

Determinação de Economias de Energia e de Água - vol. 1 – EVO 10000 – 1:2010 (BR). 

Sofia: EVO, 2012 e o edital da Chamada Pública da ENEL Ceará. O edital, por sua vez 

obedece a Resolução Normativa nº556, de 18 de junho de 2013. Brasília – DF: ANEEL, 

2013, Lei 9.991 de 24 de julho 2000. Brasília-DF, Brazil, 2000, Lei 13.280 de 3 de maio 

2016. Brasília-DF, Brazil, 2016. 

 

6.2 Projeto de Climatização do IJF 

 

O projeto submetido foi baseado nas ações de eficiência de troca de 3 chillers 

antigos por outros novos com maior coeficiente de eficiência energética, garantindo 

melhor condicionamento do ambiente e melhoria no sistema de distribuição de água 

gelada. Dessa forma, também, será garantido a desativação de alguns condicionadores de 

ar que foram instalados para suprir a deficiência do sistema atual.  

Todas as informações pertinentes a respeito do projeto constam no 

diagnóstico energético submetido no processo de chamada pública de projetos da Enel 

Distribuição Ceará, que no ano de 2015 era COELCE. O diagnóstico teve como 

referências técnicas todos os arquivos base do PROPEE, Guia de Medição e Verificação 

e PIMVP. 

 

6.2.1 Medição e Verificação 

 

No Plano de Medição e Verificação tivemos como variável independente a 

temperatura, fator muito importante no projeto. Para as opções do PIMVP para determinar 

como seriam feitas as medições, para condicionadores de ar, foi utilizado a opção A 

(medição dos parâmetros e estimativa de uso), para os chillers e bomba de água, a opção 

B (medição de toso os parâmetros). O período da linha de base, onde será medido o 

consumo da instalação e a temperatura média do ambiente, será de 1 (uma) semana. 

Além dos benefícios quantificados de ganho energético, a instalação será 

submetida a um menor número de horas de manutenção, proporcionará aos pacientes e 
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aos colaboradores um maior conforto térmico, minimização das perdas do sistema, e o 

incentivo e inserção da eficiência no uso de energia elétrica. 

É de extrema importância ressaltar em qual tarifa o IJF é classificado, tarifa 

horo sazonal azul, classe de tensão 13,8kV, subgrupo A4, poder público, onde tem uma 

demanda contratada na ponta de 1300kW e de 1350kW fora do horário de ponta. Esses 

dados são relevantes na hora de definir qual o Custo de Evitado de Energia - CEE e Custo 

Evitado de Demanda – CED serão utilizados no cálculo de RCB do projeto. 

As constantes utilizadas no projeto fora: fator de carga (0,75), taxa de juros 

ao ano (8,0%), CEE (197,0188), CED (237,88), esses valores são disponibilizados 

anualmente pelas concessionárias. 

O cálculo da RCB no momento do diagnóstico energético foi de 0,79, abaixo 

de 0,8 dando condições viáveis ao projeto. Através do processo de M&V realizado antes 

e depois da ação de eficiência energética, verificou-se uma energia economizada de 

1.234,85 MWh/ano e uma redução anual de demanda no horário de ponta de 32,53 kW. 

De posse desses novos valores calculou-se uma nova RCB que apresentou valor de 0,41.  

 

6.2.2 Relação Custo – Benefício (RCB)  

 

O cálculo da RCB, se dá pela relação entre todos os custos anualizados do 

projeto e os benefícios anualizados do projeto. O custo total do projeto foi de R$ 

932.371,24, sendo 100% de recursos não reembolsáveis, provenientes da Enel 

Distribuição Ceará. No momento da confecção do diagnóstico energético, a RCB foi de 

0,79, abaixo de 0,8 dando condições viáveis ao projeto, energia evitada de 

880,08MWh/ano e 100,47kW de redução anual de demanda na ponta. No entanto, através 

do processo de M&V realizado antes e depois da ação de eficiência energética, verificou-

se uma energia economizada de 1.234,85 MWh/ano e uma redução de demanda no 

horário de ponta de 32,53 kW por ano. De posse desses novos valores calculou-se uma 

nova RCB que apresentou valor de 0,41. Dessa forma, percebeu-se um aumento 

considerável no ganho energético do projeto, superando as expectativas. 

 

7.2.3 Benefício não mensurável 

 

O descarte dos equipamentos antigos foi realizado de acordo com a norma 

ABNT NBR 15833 de 05/2010, que trata de manufatura reversa de aparelhos de 
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refrigeração. Foram destinados ao processo de descarte, 190 kg de cobre, 1900kg de ferro, 

36 litros de óleo e condensadores de ar (790kg). 

Além do descarte de equipamentos, temos a melhora considerável da 

qualidade dos serviços prestados, e da satisfação dos pacientes e colaboradores do 

hospital, tendo em vista que o mesmo sofre com superlotação de pacientes 

constantemente.  

 

6.3 Projeto de Iluminação do IJF 

 

O projeto Iluminação Eficiente – IJF, submetido na chamada pública de 

projetos no ano de 2015, foi baseado nas ações de eficiência energética que insere a 

tecnologia LED (Light Emitting Diode) no sistema onde, atualmente, são utilizadas 

lâmpadas menos eficientes. Há, portanto, a troca de lâmpadas fluorescentes e 

incandescentes por lâmpadas LED, com o objetivo de melhorar e eficientizar o sistema 

de iluminação da instalação. A utilização de lâmpadas com tecnologia LED visa eliminar 

o uso de reatores eletrônicos ou eletromagnéticos, visto que as lâmpadas LED possuem 

um driver integrado, dessa forma não há necessidade de acionadores externos para seu 

funcionamento, diminuindo também, a dissipação de calor no ambiente. 

As lâmpadas LED possuem uma vida útil muito superior às lâmpadas 

fluorescentes ou incandescentes, dessa forma tem-se o benefício de diminuição do custo 

operacional com manutenção e troca de lâmpadas. 

No sistema de iluminação do IJF, a substituição de lâmpadas foi feita da 

seguinte forma: lâmpadas incandescentes de 60W e, lâmpadas fluorescentes compactadas 

de 20 e 25W, foram substituídas por lâmpadas LED do tipo bulbo de 9,5W, lâmpadas 

fluorescentes de 20W por lâmpadas LED do tipo tubular de 9W, lâmpadas fluorescentes 

de 32W e 40W por lâmpadas LED do tipo tubular de 18W, todas com temperatura de cor 

superior a 5.000K.  

 

6.3.1 Medição e Verificação  

 

Para o sistema de iluminação foi considerado como variável independente o 

tempo de utilização das lâmpadas e a fronteira de medição para aquisição dos dados serão 

os circuitos de alimentação, sendo os medidores alocados nos respectivos disjuntores. 
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A opção do PIMVP escolhida, foi a opção A, medição dos parâmetros e 

estimativa do tempo de uso, para que seja determinada a economia obtida com a ação de 

eficiência energética. O período da linha de base também será de uma semana, como no 

projeto de climatização, onde serão medidos o tempo de uso de alguns ambientes, de 

acordo com a amostragem requerida, e a potência instantânea. Para um total de 4.937 

lâmpadas, foi feito uma amostragem de 94 lâmpadas, obedecendo uma confiabilidade 

mínima aceitável de 95%, nível de precisão de 10% e valor da distribuição normal de 

1,96, e coeficiente de variância 0,5, como descrito no edital.  

 

6.3.2 Relação Custo – Benefício (RCB)  

 

Para calcular os benefícios do projeto foram considerados tanto a redução de 

potência instalada com a troca de lâmpadas menos eficientes por lâmpadas mais eficientes 

e a redução devido a extinção dos reatores. Foram encontrados reatores eletromagnéticos 

de 1x40W,2x20W, 2x40W e reatores eletrônicos de 1x32 e 2x32W. Para que haja 

nivelamento dos valores de potência considerados, a concessionária disponibilizou uma 

tabela de materiais e equipamentos onde se disponibilizava a potência média desses 

equipamentos, sendo de 11W, 14W, 22W, 3W e 3W, respectivamente. 

Para melhor organização de memória de massa e de memorial de cálculo, a 

concessionária disponibilizou uma planilha em formato Excel, para que a empresa 

proponente preenchesse os campos necessários obtivesse, de forma mais prática o valor 

do RCB do projeto. 

A expectativa do projeto garante um benefício de 114,82kW referente a 

redução de demanda na ponta anualmente, e 1.005,79MWh/ano de energia economizada, 

possibilitando uma redução de gatos de 58,20% no uso final de iluminação. O custo total 

do projeto foi de R$ 615.979,49. Utilizando um fator de carga de 0,70, subgrupo tarifário 

A4 (Horo sazonal Verde), foi obtido, de acordo com a tabela disponibilizada pela 

concessionária uma RCB no valor de 0,52. Dessa forma o RCB, abaixo de 0,80, garante 

a viabilidade econômica e energética do projeto. 

O Relatório Final do projeto, até o presente momento, não foi finalizado, logo 

não se pode saber o valor da RCB final, que é consolidada a partir das medições feitas 

após as trocas de todo o sistema de iluminação da respectiva instalação. A RCB poderá, 

assim como no projeto de climatização ter um valor menor do que o estimado, garantindo 

o sucesso da ação de eficiência energética, ou poderá ser maior do que o previsto, no 
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entanto, deverá obrigatoriamente ser menor que 0,8, para que o projeto alcance seu 

objetivo. 

 

6.3.2 Benefícios não mensuráveis  

 
O projeto de Iluminação Eficiente – IJF, também contemplou ação de descarte 

de materiais e equipamentos, com o intuito de acrescentar medidas que estimulem a 

sustentabilidade e garantam o destino correto dos equipamentos obsoletos retirados, e 

certificando que os mesmos não voltarão para o mercado. 

Além do descarte, o projeto considerou ações de treinamento e capacitação 

de colaboradores do hospital, com o intuito de estimular e consolidar práticas de 

eficiência energética, difundindo seus conceitos e certificando a perenidade das ações 

realizadas, com o trabalho de conscientização de combate ao desperdício de energia 

elétrica. 

A ação de treinamento e capacitação, deverá ser executada e desenvolvida por 

um técnico em eletrotécnica/eletricidade com conhecimento no PROPEE e que tenha 

certificação NR10, norma regulamentadora referente a segurança em instalações e 

serviços em eletricidade. A capacitação poderá ser feita por meio de palestras que 

estimulam hábitos e ações eficientes do âmbito da energia elétrica, explanando dicas úteis 

para economia no ambiente de trabalho e nas residências. É importante ressaltar que, o 

conteúdo programático deverá ser validado pela área de eficiência energética da 

concessionaria. 

 

6.4 Conclusão 

 
A participação do Hospital Instituto José Frota na chamada pública de 

projetos de eficiência energética foi de grande relevância, visto que os projetos resultaram 

em uma economia de recursos públicos, que, por sua vez, provoca um impacto social na 

medida que esses recursos serão revertidos em prol da sociedade. De outro modo, os 

projetos também proporcionaram melhores condições de trabalho aos funcionários e 

maior conforto aos pacientes. 

 A primeira chamada, acarretou uma redução de cerca de 40% no gasto de 

energia elétrica do hospital, além de garantir o conforto dos pacientes e colaboradores da 

instituição, visando melhor conforto nos ambientes. No segundo ciclo de chamada 
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pública, o hospital diminuiu ainda mais os seus gastos, com expectativa de economia de 

52% no uso final de iluminação. Além disso, incentivou e propagou, entre os profissionais 

que atuam no hospital, ações que estimulam o uso eficiente e consciente da energia 

elétrica. 
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CONCLUSÃO  

 
Esse estudo permitiu constatar a necessidade e importância de pesquisa e 

investimento em tecnologia, como contraponto à expansão descomedida de consumo de 

energia elétrica. É necessário ressaltar que o governo possui um papel de extrema 

relevância, com a criação de leis e planejamentos que estimulam políticas e ações de 

eficiência energética no país, porém ainda faltam campanhas de conscientização em 

massa. 

A partir desse entendimento, o mercado tende a conceber a necessidade de 

investir na fabricação de materiais e equipamentos mais eficientes, visando a redução de 

consumo de energia elétrica. E as concessionárias de energia elétrica, por sua vez, por 

obrigatoriedade da lei, são incentivadas a promover projetos e ações que viabilizem o 

conceito de eficiência energética. 

A legislação atual prevê que, a partir de janeiro de 2023, haverá a redução do 

percentual da ROL das concessionárias ou permissionárias de energia elétrica, destinado 

para projetos de eficiência energética, que hoje é de 0,4% para 0,2%. No entanto, vivemos 

em um momento onde se fala muito em investimento em novas usinas de geração de 

energia, devido ao crescente consumo de energia elétrica.  

Portanto, é necessário que o governo aumente o percentual de investimento em 

projetos de eficiência energética, pois ao eficientizar usos finais de energia, o sistema 

elétrico fica menos sobrecarregado e por consequência teremos o aumento na qualidade 

de energia elétrica entregue ao consumidor. 

A ANEEL estabelece as diretrizes, no que se refere à chamada pública, 

processo de seleção dos projetos de eficiência energética, entretanto fica a cargo da 

distribuidora o montante que será disponibilizado na chamada, bem como os critérios de 

seleção, dentro dos limites definidos pelo PROPEE. 

As propostas de projetos submetidas nas chamadas públicas devem ser 

elaboradas por empresas especializadas em eficiência energética e por profissionais 

qualificados e certificados, de acordo com as exigências em edital.  

Todas as propostas devem ter o tópico que abrange as estratégias das 

atividades relacionadas ao M&V, em conformidade com o Guia de M&V da ANEEL e o 

Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance – PIMVP.  

 Os projetos deverão definir as metas e benefícios esperados, com a 

eficientização dos usos finais de energia da instalação, e qual a sua abrangência. Além de 
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garantir a eficiência do novo sistema, o projeto deverá assegurar o benefício inerente ao 

meio ambiente, através da coleta e descarte dos equipamentos que serão substituídos. 

Atualmente, a sustentabilidade é um conceito difundido mundialmente, e o 

programa de eficiência energética incentiva, assegurando que todos os projetos que se 

referem a substituição de equipamentos tenham uma rubrica de descarte de materiais, 

viabilizando a manufatura reversa dos equipamentos, proporcionando além dos 

benefícios ambientais, ganhos energéticos. 

Foi comprovado ganho energético significante, com economia de energia, e 

de redução de demanda no horário de ponta, através de projetos de eficiência energética 

submetidos nas chamadas públicas. O IJF, estudo de caso deste trabalho, teve economia 

nos custos de energia elétrica de mais de 40%, após a eficientização dos sistemas de 

climatização e iluminação. Isso proporcionou benefício para a instituição, para o sistema 

elétrico e para a sociedade que usufrui do hospital. 

Deve-se, portanto, aumentar cada vez mais incentivo à projetos de eficiência 

energética, o incentivo ao mercado de equipamentos mais eficientes e ao uso consciente 

de energia elétrica, através de programas e campanhas de conscientização da população. 

A eficiência do uso da energia elétrica é uma solução para eventuais crises 

energéticas de curto prazo. Com a eficiência dos sistemas de uso finais de energia, já 

disponíveis, pode-se evitar que o sistema elétrico sobrecarregue, ocasionando falhas, ou 

um possível racionamento de energia elétrica. 

Para que haja continuidade de estudo e pesquisa vinculados aos projetos de 

eficiência energética nas chamadas públicas do país, seria interessante abordar em 

trabalhos futuros, o impacto das ações de eficiência energética, do ponto de vista da 

distribuidora de energia local, quais os benefícios das distribuidoras com os ganhos 

energéticos dos projetos. Além disso, pode-se fazer um estudo de comparação entre o 

investimento em políticas que incentivem a eficiência energética, nos usos finais de 

energia, e a construção de novas usinas de geração de energia elétrica.  
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