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“Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a
eletricidade e a energia atômica: a vontade”
Albert Einstein

RESUMO
No contexto atual, nem sempre são fáceis os desafios ambientais ligados ao
consumo de energia. Principalmente devido a grande dependência de combustíveis
fósseis, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de agentes econômicos,
políticos, e sociedade em geral, assumirem um compromisso focado na melhoria da
eficiência energética e no uso racional da energia, decorrentes das atividades
econômicas.
Com o intuito de atender a essa demanda, no dia 11 de junho de 2011 foi
criada a norma ABNT ISO 50001 que se apresenta como uma solução de método
transversal e de âmbito internacional. Elementos como a gestão eficiente da energia
e consequente minimização do impacto ambiental e significantes reduções de custo
de energia, são os principais pilares dessa norma que certifica atividades desde o
setor terciário ao industrial. No presente trabalho será feito um estudo de caso do
processo de implantação e certificação da norma ISO 50001 em seis prédios da
usina de Tucuruí no Pará.
Palavras-chave:.
Sistema de Gestão de Energia, norma ISO 50001, UHE Tucuruí

ABSTRACT
In the current context, it is not always easy the environmental challenges linked
to energy consumption. Mainly due to heavy reliance on fossil fuels increasingly
evident becomes the need of economic agents, politicians, and society in general,
take a focused commitment to improve energy efficiency and on the rational use of
energy, resulted from economic activities.
In order to meet this demand, on 11 June 2011, the ISO 50001 standard which
is presented as a transversal method of solution and international level was created.
Elements such as the efficient management of energy and consequently minimizing
the environmental impact and significant energy cost reductions, are the main pillars
of this standard that certifies activities from the tertiary sector to industrial. In this
work, it will be a case study of the implementation process and certification of ISO
50001 in six buildings of the Tucurui plant in Para.
Keywords:
Energy System Management, ISO 50001, Hydroelectric Powerplant of Tucurui
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1.

INTRODUÇÃO

O cenário atual e perspectivo da indústria e dos serviços, em uma economia
aberta e globalizada como é a do Brasil, necessita de ações direcionadas para
reduzir custos e a aumentar a concorrência. Nesse sentido os recursos
energéticos deixaram de ser um fator secundário e passaram a ser de extrema
importância.
Ao mesmo tempo, a busca pelo desenvolvimento sustentável passa a ser a
meta de muitas empresas que buscam um melhor equilíbrio entre as questões
econômicas e a preservação do meio ambiente convertendo a gestão do uso
eficiente e racional dos recursos, com destaque para a energia, em uma
ferramenta primordial para chegar a esses objetivos (Zhou, 2012).
Nesse contexto, destaca-se a necessidade, por parte das organizações, de
implementar rum sistema de gestão integral de recursos energéticos, que
permita fazer um uso mais eficiente da energia sem reduzir os níveis de
produção e sem diminuir a qualidade de seus produtos e/ou serviços e, ainda,
conseguir os objetivos citados de redução de custos, competitividade e
proteção ambiental (Procel Info, 2014).
Com o intuito de atender a essa demanda a Organização Internacional de
Normalização (ISO) anunciou oficialmente o Sistema de Gestão de Energia ISO 50001 em 15 de Junho de 2011, depois de inúmeras reuniões e
discussões. Esta Norma pode ser aplicada a qualquer organização ou empresa
no mundo. Ela estabelece uma plataforma de processos padrão de
documentos para a gestão sistemática da energia e para melhorar a eficiência
na utilização de energia. Embora a estrutura da norma ISO 50001 seja
parecida com outras normas de gestão como a ISO 9001 (Sistema de Gestão
da Qualidade) e a ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental), a nova norma
inclui exigências de gestão de energia únicas e definições técnicas especiais,
tais como aqueles encontrados em suas disposições e as exigências em
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matéria de indicadores de desempenho de energia e uso de energia
significativa (Mantteine, 2011).
Portanto, as organizações e empresas que pretendem introduzir as novas
normas internacionais de energia da ISO 50001 são confrontadas com
problemas e desafios ao integrar a gestão da energia e da tecnologia, a
formulação de indicadores de desempenho energético, atenuantes gargalos
tecnológicos para melhorar a eficiência energética e fazer o gerenciamento de
certificação de terceiros (Hamilton, 2012). Os itens de demanda em ISO 50001
incluem itens de tecnologia de energia que necessitam, por exemplo, a
participação de consultores com experiência em campos de tecnologia
relacionados para medir e monitorar vários dispositivos de detecção para
equipamentos públicos e equipamentos de produção (McKane, 2012). Assim,
foi utilizado um modelo de integração energética para praticar melhoria dos
indicadores de desempenho de energia no sistema de gestão de energia ISO
50001 e satisfazer os regulamentos e procedimentos padrão de documentos da
ISO 50001 demandas de gestão de energia.
Este modelo passa os procedimentos de auditoria e de certificação
internacional de dois estágios realizados por unidades de terceiros e pode
servir como uma referência para as organizações e empresas a utilizar este
modelo para introduzir e melhorar a ISO 50001 baseada em sistemas de
gestão de energia (Soares, 2015).
Dentro desse contexto, a Eletrobras esteve envolvida na criação da norma
desde o início e também teve atuação na elaboração de mais cinco normas de
suporte à implementação, mantendo sua posição de vanguarda em atividades
de eficiência energética no país e contribuindo para este marco importante nas
atividades de eficiência energética, sendo a criação da norma ISO 50001
certamente umas das iniciativas de maior abrangência internacional neste
campo nos últimos anos. Através do conhecimento adquirido nos trabalhos de
construção das normas e a experiência na condução de projetos de eficiência
energética como o Procel permitiram que a Eletrobras formasse uma equipe
capaz de conduzir a implementação da norma nas empresas (Eletrobras- Site).
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Por ser ainda recente no Brasil, ainda há poucas empresas com a certificação,
a Eletrobras Eletronorte, por meio de acordo entre as Superintendências de
Geração Hidráulica – OGH e de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência
Energética – OIE, escolheu a maior usina hidrelétrica genuinamente brasileira,
a UHE Tucuruí, como piloto para a certificação na norma que será objeto de
estudo nesse trabalho (Eletrobras- Site).
1.1. Aspectos gerais
1.2. Objetivos e Metas do Trabalho
O objetivo deste trabalho é apresentar a norma ABNT ISO 50001 aplicá-la a
um estudo de caso de uma hidrelétrica situada na região Norte do país.
1.2.1. Objetivos Específicos


Introduzir a norma ISO 50001 quanto ao funcionamento e composição;



Discutir a proposta da norma e relacionar com os outros principais
Sistemas de Gestão existentes.



Apontar as características técnicas contidas na norma;



Fazer um estudo sobre o estado atual certificação no Brasil e no mundo;



Fazer o estudo de caso em Tucuruí e analisar e verificar se apresenta
todos os componentes necessários para obter a certificação segundo os
requisitos da norma ISO 50001



Expor a dificuldades encontradas no processo de implantação e sugerir
melhorias
Serão utilizadas informações como apresentações da Eletrobras e o

manual de implantação de um SGE em Tucuruí. Esses dados são relativos a
palestras para a dissimulação e para a conscientização da nova norma tanto
para os próprios empregados como para outras empresas que tem interesse
em adotar um Sistema de Gestão de Energia. Esse material foi obtido através
da OIEE área de planejamento energético do grupo Eletrobras Eletronorte.
A partir dos dados obtidos será analisado todo o processo envolvido
para obter a certificação bem como verificar se todos os requisitos da norma
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ISO 50001 foram atendidos e averiguar a viabilidade de implantação da
mesma.
Por último será feita uma breve discussão acerca da nova norma
criada em 2011 e sobre predições futuras sobre a disseminação da mesma no
Brasil e no mundo nos próximos anos.
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1.

Norma ABNT ISO 50001

A ABNT NBR ISO 50001, também conhecida como a Norma Internacional de
Gestão da Energia, e um conjunto de diretrizes e requisitos destinados a ajudar
a todos os tipos de organizações na implementação de programas de gestão
energética, independentemente do seu tamanho e de suas condições
geográficas, culturais ou sociais. Espera-se que a implementação desta norma
auxilie no estabelecimento de sistemas e processos que conduzam a uma
melhoria do desempenho energético da organização, através de uma gestão
sistemática da energia.
A aplicação da Norma pode ser ajustada para atender os requisitos específicos
da organização, os quais determinarão a complexidade do sistema, o grau de
documentação e o montante de recursos.
A ABNT NBR ISO 50001 não estabelece critérios específicos de Desempenho
Energético para o SGE e foi elaborada para ser usada de forma independente,
embora possa alinhar-se ou integrar-se a outros sistemas de gestão, o qual e
desejável, pois se espera que faca parte da cultura organizacional (Pinero,
2009).
1.1 Como se desenvolveu?
O pedido para a criação de uma norma ISO para desenvolver um padrão de
gerenciamento de energia com atuação internacional veio da Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) que tinha
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reconhecido a necessidade da indústria para montar uma resposta eficaz ao
clima mudar e para a proliferação de normas nacionais de gestão de energia.
A ISO, por sua vez, tinha identificado gestão da energia como uma das cinco
principais campos para o desenvolvimento de normas internacionais e, em
2008, criou um projeto comissão, ISO / PC 242, Gestão de energia, para
realizar o trabalho. ISO / PC 242 foi conduzido por membros da ISO para os
Estados Unidos (American National Standards Institute - ANSI) e Brasil
(Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT).
Peritos dos organismos de normalização nacionais de 44 países membros da
ISO participaram dentro ISO / PC 242 no desenvolvimento da norma ISO
50001, com outros 14 países como observadores. A norma também se
beneficiou da participação das organizações de desenvolvimento, incluindo a
UNIDO Conselho Mundial de Energia (WEC).
A nova norma ISO 50001 tem sido capaz de desenhar em numerosos
energética nacional ou regional normas de gestão, especificações e
regulamentos, incluindo os desenvolvidos na China, Dinamarca, Irlanda, Japão,
República da Coreia, Holanda, Suécia, Tailândia, EUA e da União Europeia
(Site da UNIDO).

Figura 3 - Fluxo de elaboração de uma norma ABNT. Fonte: (ABNT,2013)
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1.2 O que significa ISO?
ISO vem do Inglês (International Organization for Standardzation) que
significa Organização Internacional de Normalização que foi criada em 1946
e possui sede em Genebra na Suíça (INMETRO). Possui uma adesão de
organismos de normalização de cerca de 161 países de grande e pequeno
porte, industrializados, em desenvolvimento e em transição, em todas as
regiões do mundo. Possui um portfólio com publicação de mais de 21000
normas internacionais que facilitam o comercio mundial e fornecem aos
negócios, governo e sociedade ferramentas práticas para todas as três
dimensões do desenvolvimento sustentável: econômico, ambiental e social
(Site ISO).
Segundo Park, as normas ISO podem ser entendidas como ferramentas
para trazer contribuição positiva para o mundo em que vivemos. Eles
facilitam

comércio,

difundem

conhecimento,

disseminam

avanços

inovadores em tecnologia, e compartilha boas práticas de gestão e de
avaliação da conformidade. As normas ISO podem fornecer soluções e
alcançar benefícios para quase todos os sectores de atividade, incluindo a
agricultura, construção, engenharia mecânica, fabricação, distribuição,
transporte, dispositivos médicos, tecnologias de informação e comunicação,
o ambiente, a energia, gestão da qualidade, avaliação da conformidade e
serviços.
A ISO só desenvolve normas para os quais há uma exigência clara do
mercado. O trabalho é realizado por especialistas no assunto tirados
diretamente da área industrial, setores técnicos e de negócios que
identificaram a necessidade da norma, e que, posteriormente, padronizam a
norma para ser colocada em uso. Esses especialistas podem ser
acompanhados por outros com conhecimentos relevantes, tais como
representantes de agências governamentais, laboratórios de ensaio e
pesquisa,

associações

de

consumidores

e

universidades,

e

por

organizações governamentais e não governamentais internacionais. (Park,
2013)
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1.3 Sistema de Gestão da Energia
As ferramentas contidas numa normas de gestão de energia pode fornecer
às empresas uma plataforma organizada para o desempenho de gestão
integrada de energia. Essas metas incluem o ajuste dos processos de
produção e aumentar a eficiência energética do sistema (Fossa, 2012).
Organizações e empresas são confrontadas com problemas e desafios ao
integrar a gestão da energia e a tecnologia, durante a formulação de
indicadores de desempenho energético, e ao tentar atenuar gargalos
tecnológicos para melhorar a eficiência energética e gerenciar a certificação
por terceiros ao introduzir um sistema de gestão de energia.

Figura 2 - Vantagens de um Sistema de Gestão de Energia.
Fonte: (Dong, 2011)
A norma ISO 50001 determina que as organizações ou empresas tenham
sistemas de gestão de energia sustentáveis no lugar disso, além de ter
concluído um estudo de base do uso de energia, e ter um compromisso de
continuar a melhoria do desempenho energético (Park, 2013). Esta norma
especifica requisitos para um sistema de gestão de energia, envolvendo
uma abordagem sistemática para melhorar continuamente a eficiência
energética e desempenho energético. Ele não indica critérios de
desempenho específicos no que diz respeito à energia, e a norma aplica-se
a todas as organizações (Meffert, 2009).
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O impacto sobre o sistema de gestão de energia ISO 50001, incluindo
componentes eficientes, pode produzir, no caso de melhor cenário, ganhos
de eficiência na faixa de 2% a 5%. Essas medidas de otimização podem
atingir ganhos médios de eficiência do sistema de 20% a 30% e fornecer
um

modelo

comprovado

que

ajuda

as

organizações

a

planejar

sistematicamente e gerenciar seu uso de energia. Estima-se que a norma
poderia influenciar até 60% do consumo de energia do mundo (IEA, 2010).
A ISO 50001 fornece às organizações públicas e privadas, com estratégias
de gestão para aumentar a eficiência energética, reduzir custos e melhorar
o desempenho energético. A norma destina-se a fornecer às organizações
uma estrutura reconhecida para a integração de desempenho energético
em suas práticas de gestão. Organizações multinacionais têm acesso a um
padrão único e harmonizado para implementação em organizações com
uma metodologia lógica e consistente para identificar e implementar
melhorias (Win the Energy Challenge -Site ISO).
1.4 Motivação (Por que implantar?)
O fornecimento e demanda de energia continuamente são assuntos de
preocupação entre os países e as questões de mudanças climáticas têm
sido um tema constante e atual. A dependência internacional do petróleo,
as oscilações no preço da energia, as ponderações sobre abalos ao meio
ambiente, vários pontos referentes a energia são tópicos de continua
discussão, debates e notícias em vários setores da sociedade. A utilização
desse recurso possui necessidade, desse modo, ser bem aplicado em todos
os seus estágios, geração, transporte; transmissão, distribuição e consumo.
O modo como irão tratá-lo é de valor fundamental, para a conservação das
organizações e a economia mundial.
Um Sistema de Gestão de energia (SGE) pode ser compreendido como o
um aglomerado de procedimentos administrativos que permitem controlar o
uso e consumo da energia de forma sistemática de modo a aprimorar a
performance nos processos energéticos integrando o armazenamento,

21
transporte e a conversão de vetores de eficiência. Através de uma boa
gestão, a organização pode se assegurar que tem o conhecimento de como
a energia é usada e pode criar um sistema que continuamente detecte e
implemente medidas que objetivem reduzir o consumo e o custo com
energia. Sistemas de gestão de energia, portanto, se mostram eficazes
quando as organizações querem melhorar o Desempenho Energético (DE)
para reduzir, além dos custos com energia, os atenuantes dos efeitos
climáticos (Fossa, 2009).
1.5 Finalidade da Norma
Como todas as normas de sistemas de gestão ISO, como a de Gestão da
Qualidade ISO 9001 ou a de Gestão Ambiental ISO 140001, a ISO 50001 foi
projetado para ser implementado por qualquer tipo de organização,
independentemente de seu tamanho, empresa ou localização geográfica.
Ele não impõe quaisquer metas para melhorar o desempenho energético.
As metas estratégicas e operacionais de energia são estabelecidas pela
própria

organização.

Em

outras

palavras,

qualquer

organização,

independentemente do seu nível atual de gestão de energia, pode
implementar o padrão ISO 50001 para estabelecer uma linha de base e
depois melhorar este, a curto prazo, bem como a longo prazo. A nova ISO
50001 destina-se a fornecer um quadro reconhecido para integrar
desempenho energético em suas práticas de gestão e para executar o
seguinte (P. Ranky, 2011):
1. Estabelecer uma política de gestão energética;
2. Formar uma equipe eficaz para implementar o sistema;
3. Conduzir uma revisão energética;
4. Identificar e analisar oportunidades de melhoria no desempenho
energético;
5. Estabelecer uma linha de base e indicadores de desempenho para
acompanhar o progresso;
6. Ajudar e guiar no estabelecimento de metas para melhoria do
desempenho energético;
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7. Implementar planos de ação para alcançar os objetivos tanto do usuário
como do próprio cliente;
1.6 Índices de Desempenho Energéticos (IDEs)
A norma ISO 50001 define os Indicadores de Desempenho Energético
(IDEs) como um índice quantitativo de desempenho energético, que deve
ser definido pela organização. O conceito de um IDEs pode ser aplicado
para comparar o desempenho organizacional em momentos diferentes. Eles
devem ser selecionados para facilitar o monitoramento e desempenho,
especialmente do uso de energia significativa identificada em perfis de
energia.
Os métodos para definir IDEs variam de acordo com as operações de
organização e complexidade. Algumas organizações podem ser focada na
compreensão de dados e IDEs, enquanto outros podem ser focada em
análise. Os IDEs adotados devem ser de fácil entendimento para que a sua
utilidade na partilha de informação e melhorar a motivação pode ser
aplicado para fazer melhorias. Exemplos do padrão ISO são listados como
se segue (Chiu, 2012):
1. Comparação de uso anual de energia com o uso almejado;
2. O consumo de energia dividida pela produção, que é um tipo de consumo
específico de energia que pode ser usado;
3. Em alguns casos, o consumo de energia normalizado pode ser usado,
quando os fatores de normalização envolvem quantidade de produção,
temperatura sazonal real, e o tempo de serviço. Métodos para
normalização, tais como a compensação linear ou cálculo teórico, podem
variar. Este tipo de IDEs é útil para explicar a mudança de figuras de IDEs
decorrentes de fatores externos de ações e melhoria;
4. Quando a organização escolhe o IDEs dos quais as variáveis não estão
sendo medidas, um plano de medição devem ser desenvolvidos e
implementados. Após um intervalo de confiança de medição, os resultados
devem ser incorporados na linha de base energética;
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5. Ferramentas de estatística que podem ser usadas para medir a
correlação dos potenciais efeitos das variáveis sobre os IDEs. Variáveis
típicas podem incluir condições climáticas, ocupação, matéria-prima, ou a
qualidade dos recursos energéticos;
6. Os IDEs podem ser feitos relevantes para diferentes funções e níveis de
uma organização. Para a gestão de topo, esses IDEs são normalmente
traduzidos para relacionar os impactos de custos e apoiar os objetivos
estratégicos.
2. Aspectos Construtivos da Norma
2.1

Sistema de Gestão (Ciclo PDCA)

O ciclo PDCA fornece uma estrutura para melhoria contínua de processos
ou sistemas. É um modelo dinâmico e repetindo, os resultados de um ciclo
são a entrada para o seguinte. Esta estrutura permite uma reavaliação
contínua do consumo de energia e uma otimização sustentável e redução.

Figura 3 – Modelo do Sistema de Gestão da Energia para a Norma
Fonte: (Norma ABNT NBR ISO 50001:2011)
A prática do PDCA estrutura, portanto, o fluxo de ações que estabelecem o
sistema de gestão da energia e o mantém, possibilitando a melhoria contínua
do processo de gestão. O diagrama onde é apresentada a distribuição dos
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requisitos da Norma no ciclo do PDCA, cumprindo suas etapas é representado
na figura a seguir:

Figura 4 – Estabelecendo um SGE. Fonte: (Pinto, 2014)
.
Planejar:

definir

as

características

energéticas

da

organização

e

estabelecer uma referência quantitativa utilizada como base de comparação
para acompanhar o desempenho energético ao longo do tempo. Essa
referência e chamada Linha de Base se refere ao ponto de partida para as
melhorias, sendo a linha a partir da qual todas as mudanças no
desempenho da energia deverão ser medidas. Ao planejar também são
fixados os objetivos, metas e planos de ação, necessários para obter os
resultados que levarão a melhoria do desempenho energético em
conformidade com a política energética da organização. Para verificar o
cumprimento dos objetivos e metas, devem ser estabelecidos os
indicadores de desempenho, os quais auxiliam na identificação de
fortalezas e debilidades do SGE implementado. Um indicador pode ser um
simples parâmetro ou um modelo complexo, e deverá ser revisto e
comparado a Linha de Base em intervalos de tempo regulares.
Fazer: Implementar os planos de ação de gestão da energia.
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Verificar: Monitorar e medir os processos, identificar as principais
características das ações que irão influenciar no desempenho energético
em relação a política e objetivos energéticos, e comunicar os resultados.
Agir: Executar ações para garantir a melhora continua do desempenho
energético e do SGIE implementado. A atuação pode estar formada por
ações corretivas e ações preventivas. A ação corretiva e uma ação para
eliminar a causa de uma não conformidade detectada, podendo existir mais
de uma causa para uma não conformidade. As ações corretivas são
executadas para prevenir a recorrência enquanto que uma ação preventiva
e executada para prevenir a ocorrência (Yanes e Gaitan, 2005).

Figura 5- Ciclo PDCA. Fonte: (Revista Exame)
3. Principais Normas adotadas atualmente
As normas de gestão mais conhecidas e adotadas no Brasil e no mundo
são a ISO 9001 e a ISO 14001. Os requisitos básicos destas normas são
comuns e foram adotados também para a ISO 50001.
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Figura 6 – Melhoria continua das principais normas. Fonte: (Duglio,2011)
A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade representa a
obtenção de uma ferramenta que possibilita a otimização de diversos
processos dentro de uma organização. Além destes ganhos, fica
evidenciada também a preocupação com a melhoria contínua dos produtos
e serviços fornecidos. Certificar-se na ISO 9001 - Sistema de Gestão da
Qualidade pode garantir uma série de benefícios à organização. Além do
ganho de visibilidade frente ao mercado, surge também a possibilidade de
exportação para mercados exigentes ou fornecimento para clientes que
queiram comprovar a capacidade que a organização tem de garantir a
manutenção das características de seus produtos. (Inmetro site sobre ISO
90001)
A Conformidade do sistema com a ISO 14001, por sua vez, pode trazer a
redução da carga de poluição gerada pela organização, pois envolve a
revisão de um processo produtivo visando à melhoria continua do
desempenho ambiental, controlando insumos e matérias-primas que
representem desperdícios de recursos naturais. O aumento crescente da
consciência ambiental e a escassez de recursos naturais vêm influenciando
cada vez mais as organizações a contribuírem de forma sistematizada na
redução dos impactos ambientais associados aos seus processos.
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Certificar-se em um sistema de gestão ambiental significa, para uma
organização, comprovar junto ao mercado e à sociedade que esta adota um
conjunto de práticas destinadas a minimizar impactos que imponham riscos
à preservação da biodiversidade. Com isso, além de contribuir com o
equilíbrio ambiental e a qualidade de vida da população, as organizações
obtêm

um

considerável

diferencial

competitivo

fortalecendo

seus

desempenhos no mercado. ( Site ISO)
Nas palavras do Diretor Geral da ABNT, “A ISO 9001 e a ISO 14001 são
divisores de águas no mundo corporativo” e ainda comentando sobre estas
normas prossegue:
“Já houve tempo em que as empresas que ostentassem um
certificado de conformidade com a ISO 9001 conquistavam um nicho
de mercado privilegiado em seu mercado. Hoje esta certificação é
vista como algo natural, uma ferramenta integrada à gestão de
qualquer organização sintonizada com o mundo globalizado.
Numa etapa seguinte e em consequência da sensibilização para a
preservação do meio ambiente, percebemos igual preocupação com
a conquista da certificação em conformidade com a ISO 14001, para
sistemas de gestão ambiental.
Foi a visão de futuro dos normalizadores que desencadeou este
processo. Sem as normas técnicas não há certificação. A ISO 9001
e a ISO 14001 são divisores de águas no mundo corporativo, de tal
forma que sistemas de gestão passaram a ser estabelecidos para
outras áreas, como a tecnologia da informação e a segurança de
alimentos, por exemplo.
A ABNT, membro fundador da ISO e com expressiva participação
na normalização internacional, vem acompanhando esta evolução e
influenciando no desenvolvimento das normas técnicas, trabalhando
para que as organizações de nosso país estejam atualizadas e
preparadas para a competição cada vez mais acirrada.
As primeiras normas técnicas para sistemas de gestão abriram
novos caminhos e ainda hoje são fundamentais, acompanhando o
crescimento

de

um

conjunto

de

procedimentos

focado

na
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sustentabilidade, a nova ordem do universo corporativo” (Fragoso,
2011).
4.

Uma Norma com duas melhorias contínuas

Similarmente ao que acontece com as normas ISO 9001 e ISO 14001, a ISO
50001 almeja melhorar continuamente seu sistema de gestão. No entanto, esta
norma tem mais uma tarefa: melhorar continuamente o Desempenho
Energético (DE). Um SGE não é um fim, mas um meio para alcançar um
melhor DE. Portanto, a particularidade desta Norma em comparação com as
outras é que a melhoria contínua não se refere apenas ao sistema de gestão,
mas também ao DE e, portanto, também deve buscar a melhoria do mesmo em
cada ciclo. Este fator dá uma característica técnica real para a norma e reforça
a sua intenção de produzir efetivamente ganhos em eficiência energética.

Figura 7- Abrangência da melhoria contínua do padrão ISO 50001 comparado
com outras normas de gestão. Fonte: (Pinto, 2014)
A abordagem adotada por esses sistemas de normas de gerenciamento pode
ser vista na Figura 7 que visam a melhoria contínua do sistema de gestão,
destacando que no caso da ISO 50001, o DE também deve ser alcançado
através de ações de melhoria contínua.
A melhoria do Desempenho Energético é trabalhada da seguinte maneira:
primeiramente é identificado onde há os significativos usos de energia que são
evidenciados na revisão energética. Os Indicadores de Desempenho
Energético (IDEs) apropriados são identificados e uma linha de base de

29
energia é estabelecida. Em seguida, planos de ação para atingir os seus
objetivo e as metas de energia são implementadas, a fim de melhorar o
desempenho energético. (Pinto,2014)
5.

O apelo Ambiental

A poupança de energia, a fim de reduzir os custos de energia e exploração de
recursos naturais é o foco do DE. Portanto, deve ser visto como um meio para
alcançar a sustentabilidade, uma vez que serve os aspectos econômicos,
ambientais e sociais.
Tendo em vista que a norma conduz a uma melhoria contínua do Desempenho
Energético de uma forma sistêmica, incluindo a Eficiência Energética, ele pode
ser considerada como uma norma de sustentabilidade. O seu objetivo último é
composto por três principais fatores sendo que dois deles estão relacionados
com a preservação do meio ambiente. Embora seu objetivo é melhorar o DE,
este não é a última meta, nem um fim em si. Na verdade, a norma procura
aprimorar o DE como um meio de obter preservação ambiental além do ganho
econômico produzidos por redução dos custos de energia (Pinto, 2014).

Figura 8 - Diagrama que representa das questões de sustentabilidade
envolvidos na Norma. Fonte: (Pinto, 2014)
Na introdução da norma são definida a sua propósitos e realizações. Concluise que o propósito é estabelecer um sistema de gestão que permite a melhoria
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do DE, mas o objetivo é reduzir os impactos ambientais e os custos de energia
ver Figura 8. O texto abaixo extraído da norma mostra a afirmação:
"O objetivo desta Norma é o de permitir que as organizações estabeleçam os
sistemas e processos necessários para melhorar o desempenho energético,
incluindo a eficiência energética, uso e consumo. A implementação desta
Norma Internacional destina-se a levar a reduções nas emissões de gases de
efeito estufa, custo de energia e outros impactos ambientais relacionados,
através da gestão sistemática da energia " (ISO).
Sabe-se que a sustentabilidade está diretamente ligada à utilização de energia
e não é aceitável para uma organização para definir metas e programas de
sustentabilidade sem lidar com cuidados apropriados na gestão da sua energia.
As instituições que adotarem a norma demonstram, de certa forma, que
administram a energia da empresa de forma responsável.
Tendo isso em mente, os ambientalistas podem considerar a norma como uma
aliada. Sabe-se que a sociedade não pode abrir mão da tecnologia para
atender as demandas que necessita de acordo com sua conveniência, por isso,
a energia se torna essencial e os combustíveis fósseis ainda são necessária.
Neste contexto, a norma deixa a sua contribuição ambiental (Pinto, 2014).
6.

O benefício financeiro

Quando a norma é introduzida para novos empresários e organizações, é
importante salientar que não é uma questão de adicionar mais custos para a
empresa, mas é um sistema que pode aumentar o lucro e melhorar a
competitividade perante outras firmas. Assim, para os empresários que tem
liderado seu negócio com base na rentabilidade, deve ser dada a importância
para o fato de que a implementação de um Sistema de Gestão de Energia
produz ganhos econômicos significativos. (Pinto, 2014)
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Figura 9 - Custo de energia sem controle regular. Fonte: (Pinto, 2014)
As Figura 9 e Figura 10 são gráficos que apresentam essa comparação
mostrando a relação entre a redução dos custos de energia sobre as empresas
e atividades envolvendo Eficiência Energética . Na Figura 9, são evidenciadas
simples medidas adotadas que geraram reduções de custos instantâneos, mas
que retornam com o passar do tempo. Desta forma, o ciclo se repete quando
são tomadas novas medidas, produzindo resultados imediatos que podem até
ser expressivo, mas novamente eles somem, não tendo suporte técnico.
Normalmente, estas medidas são tomadas por organizações em extremas
situações, quando percebem que suas contas de energia estão aumentando.
Sob outra perspectiva, a Figura 10 mostra que com a implementação de um
SGE, os custos de energia irão diminuir sem aumentar novamente. A redução
é gradual e constante, à primeiro modo ocorre apenas com medidas de
Eficiência Energética simples, e depois provavelmente, os que envolvem
atividades

comportamentais,

tais

como

treinamento,

sensibilização,

comunicação etc. Posteriormente, os investimentos em equipamentos ocorrem
e aplicações adicionais na intervenção direta na fábrica são necessárias.
Observa-se também neste modelo que começa com ações que requerem
menos investimentos. Após o tempo da implementação de todas as medidas, a
economia de energia torna-se parte da estrutura da empresa (Pinto, 2014).
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Figura 10 - Curso dos custos de energia em um SGE. Fonte (Pinto, 2011)
7.

Relevância e adequação da Norma no Brasil

Uma referência importante para questões atividades de Eficiência Energética
no Brasil antes da elaboração da norma para gerenciamento de energia é o
"Guia Teórico - Gestão de Energética", uma publicação da Eletrobras / Procel
preparado pela - FUPAI com a colaboração do Procel. O Guia faz abordagem
para sistemas de gestão de ideias práticas, exemplos e sugestões. Os termos,
princípios de gestão e iniciativas utilizadas no Guia são muito semelhantes aos
utilizados na ISO 50001. Abaixo estão três cláusulas que brevemente resumem
a relação estreita entre o Guia e a norma:
“A gestão energética de uma instalação ou de um grupo de
instalações compreende as seguintes medidas: Conhecer as
informações sobre fluxo de energia, regras, contrato e ações
que afetam esses fluxos; os processos e atividades que usam
energia, gerando um produto ou serviço mensurável e as
possibilidades de economia de energia.”
"Agir para medir os itens de controle, indicam correções, propor
alterações, auxiliar na melhoria de contratação, implementar e
monitorar as melhorias, motivar os usuários que instalam o uso
racional da energia, ações de promoção e resultados, procurar
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formação adequada para todos e fornecer informações sobre
as ações e resultados."
“A implantação de um Programa de Gestão Energética (PGE)
deve ser a primeira iniciativa pó ação visando a redução de
custos com energia em uma empresa. A importância da
implantação de um PGE deve-se ao fato de que ações
isoladas, por melhores resultados que apresentem, tendem a
perder seu efeito ao longo do tempo. Um PGE deve ser
estruturado de forma que os resultados de sua implementação
se mantenham e as ações adotadas não percam seu efeito ao
longo do tempo.” (Rocha, 2005).
Desta forma, é possível perceber que os componentes da norma estão de
conforme ao que já era apresentado na literatura em geral. Existem algumas
alterações na nomenclatura e forma de abordar; no entanto, estas diferenças
são mais uma evidência que reforça a necessidade de um documento que
deve normalizar os termos internacionalmente.
8.

Arquitetura da Norma e Requisitos Gerais

A norma possui sua base composta por Escopo, Referências normativas,
Termos e definições, Requisitos do SGE e dentro desse tópico são abordados
cinco principais Requisitos Gerais, conforme a Tabela 1. Sendo esses
requisitos

gerais:

Responsabilidade

da

gestão,

Política

energética,

Planejamento energético, Implementação e operação, Verificação e Análise
crítica pela direção. Além disso a norma apresenta no final os Anexos A e B
que contém orientações para o uso e a correspondência entre as normas ISO
respectivamente. Na tabela a seguir foram resumidos os principais requisitos a
partir da Norma (ISO 50001):
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Tabela 1- Requisitos da ISO 50001. Fonte: (ABNT,2013)
A seguir serão listados os principais requisitos incluídos no ciclo PDCA e um
resumo das suas respectivas peculiaridades:
4.1 Requisitos Gerais do Sistema de Gestão da Energia
Alguns requisitos gerais devem ser atendidos por parte da organização ao
buscar a certificação na ABNT NBR ISO 50001, sendo eles: (ISO 50001)
• Estabelecer, documentar, implementar, manter e melhorar um Sistema de
Gestão da Energia - SGE;
• Definir e documentar o escopo do SGE;
• Determinar como serão atendidos os requisitos da norma, visando atingir a
melhoria contínua do seu desempenho energético e do SGE.
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Figura 11- Diagrama de Fluxo da Implementação da norma .
Fonte: (ABNT NBR ISO 50001)
A fim de que esses requisitos gerais sejam atendidos, a norma estabelece um
conjunto de outros requisitos específicos, sendo alguns deles descritos a
seguir.
4.2 Responsabilidades da Direção
A alta direção da organização deve estar comprometida com a instalação do
SGE. Esse comprometimento e formalizado ao viabilizar e aprovar a formação
de uma equipe que constituirá a Comissão Interna de Gestão da Energia –
CIGE, a qual operacionalizara as ações de gestão energética. A direção deve
contribuir com a melhoria continua e a efetividade do SGE através da:
• Definição, implementação e manutenção de uma política energética;
• Fornecimento de recursos humanos, habilidades especializadas, tecnologias
e recursos financeiros necessários para estabelecer, implementar, manter e
melhorar o SGE e o desempenho energético resultante;
• Garantia de que os indicadores de gestão sejam apropriados;
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• Consideração do desempenho energético no planejamento de longo prazo;
• Garantia de que os resultados sejam medidos e comunicados em intervalos
Determinados.
4.3 Política Energética
A política energética, definida pela direção, deve declarar o comprometimento
da organização em busca da melhoria continua do desempenho energético,
sendo importante garantir que a mesma:
• Seja apropriada a natureza e escala do uso e consumo de energia;
• Mostre o comprometimento com a melhoria continua do desempenho
energético;
• Inclua um comprometimento para garantir a disponibilidade de informações e
de recursos necessários para atingir objetivos e metas;
• Apoie a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes e
projetos para a melhoria do desempenho energético;
• Seja documentada e comunicada em todos os níveis e regularmente revisada
e Atualizada quando necessário.
4.4 Planejamento Energético
Segundo estabelece a norma, deve ser conduzido e documentado um
processo de planejamento energético que seja consistente com as políticas
energéticas e que defina atividades que melhorem continuamente o
desempenho energético. Na Figura 12 é ilustrado o procedimento de
planejamento proposto pela norma.
Varias ações fazem parte do processo de planejamento, sendo algumas delas
descritas brevemente a seguir.
4.4.1 Revisão Energética
Para desenvolver a revisão energética a organização deve:
• Analisar o uso e consumo de energia com base em medições e outros dados.
Isto e, identificar as fontes de energia atuais e avaliar o uso e consumo de
energia atual e passado;
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• Com base na analise do uso e consumo de energia, identificar as áreas de
uso significativo de energia;
• Identificar, priorizar e registrar oportunidades de melhoria de desempenho
energético.

Figura 12 - Planejamento Energético. Fonte: (ABNT NBR ISO 50001)
A identificação de oportunidades de melhoria da eficiência energética inclui
identificação de fontes potenciais de energia disponíveis localmente, como
fontes convencionais que não foram previamente usadas pela organização e
fontes alternativas de energia sejam com combustíveis fosseis ou não fósseis.
A revisão energética deve ser atualizada em intervalos definidos, bem como
em resposta a mudanças expressivas em instalações, equipamentos, sistemas
ou processos. Com as informações disponibilizadas pela revisão energética, a
organização deve estabelecer e manter registros de linhas de base energética,
e as mudanças promovidas pelas ações de melhoria deve ser comparado com
essas linhas de base.
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Os ajustes nas linhas de base devem ocorrer quando os Indicadores de
Desempenho Energético (IDEs) não refletirem mais a realidade energética da
organização, ou quando houver mudanças significativas em processos ou
padrões de operação ou em sistemas de energia.
4.4.2 Objetivos Energéticos, Metas Energéticas e Planos de Ação
A organização deve estabelecer implementar e manter documentados os
objetivos e metas energéticas para as relevantes funções, níveis, processos e
instalações dentro da organização. Os objetivos e as metas devem ser
consistentes com a política energética.
Quando do estabelecimento e revisão de objetivos e metas, a organização
deve considerar o uso significativo de energia e oportunidades de melhoria do
desempenho energético, conforme identificadas na revisão energética.
Também deve considerar suas condições financeiras, operacionais e
comerciais, suas opções tecnológicas e as visões das partes interessadas. A
organização deve estabelecer implementar, manter e atualizar planos de ação
para o cumprimento dos objetivos e metas, os quais devem incluir:
• Atribuição de responsabilidades;
• Meios e cronogramas através dos quais as metas individuais serão atingidas;
• Método pelo qual uma melhoria de desempenho energético será verificada;
• Método para verificação de resultados.
4.5 Implementação e Operação
A organização deve utilizar os planos de ação e outros resultados oriundos do
processo de planejamento para a implementação e operação de:
• Treinamento e conscientização do pessoal;
• Comunicação de resultados atingidos;
• Formação de uma documentação de procedimentos e resultados;
• Controle operacional;
• Procedimentos para a compra de energia, produtos e equipamentos.
Dentre as etapas anteriores deve ser destacada a importância de estabelecer,
implementar e manter informações em papel, meio eletrônico ou qualquer outro
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meio para descrever os elementos-chave do SGE e suas interações. Essa
documentação deve incluir, no mínimo:
• O escopo e as fronteiras do SGE;
• A política energética;
• Os objetivos e metas energéticas e planos de ação.
4.6 Verificação
A etapa de verificação garante a melhora continua do SGE e devem ser
considerados, dentre outros, os seguintes assuntos:
• Monitoramento, medição e analise;
• Auditorias internas;
• Identificação de não conformidades e correção mediante ações corretivas e
ações preventivas;
• Controle de registros.
De acordo com a norma, a organização deve garantir que as característicaschave de suas operações que determinam o desempenho energético sejam
monitoradas,

medidas e

analisadas em

intervalos

planejados.

Essas

características-chave devem incluir no mínimo:
• Usos significativos da energia e resultados da revisão energética;
• Variáveis relevantes relativas ao uso significativo de energia;
• Indicadores de gestão;
• Efetividade dos planos de ação para o cumprimento de objetivos e metas; e
• Avaliação do consumo energético real em relação ao esperado.
Assim, deverá ser efetivado um plano de medição apropriado ao tamanho e
complexidade da unidade consumidora e aos seus equipamentos de medição e
monitoramento. As medições podem variar de um simples medidor a completos
sistemas de analise automática, sendo isto parte do escopo do presente
trabalho.
Deve-se estabelecer e manter os registros para demonstrar a conformidade
com os requisitos do SGE, a norma e aos resultados de desempenho
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energético alcançado. Os registros devem permanecer legíveis, identificáveis e
rastreáveis e deve-se definir e implementar controles para identificação, acesso
e retenção de registros.
4.7 Análise crítica pela da Alta Direção
Em

determinados

intervalos

planejados a

organização

deve

analisar

criticamente o SGE para assegurar sua continuada pertinência, adequação e
efetividade, emitindo decisões e ações relativas a alterações:
• No desempenho energético;
• Na Política Energética;
• Nos indicadores de gestão;
• Nos objetivos, metas ou em outros elementos do SGE, consistentes com o
comprometimento da organização para a melhoria continua;
• Na alocação de recursos.

Tabela 2 - Passos para a implantação da Norma. Fonte (Eletrobras)
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9.

Auditoria

Com a finalidade de padronizar o processo de auditorias de sistema de gestão,
a ISO definiu a norma ISO 19011 que aponta as diretrizes para auditoria de
sistemas de gestão, para definir termos, programação, planejamento e
execução. A ABNT (2012) define auditoria como um processo sistemático,
documentado e independente para obter evidência de auditoria e avaliá-las,
objetivamente, para determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são
atendidos. Critérios de auditoria são um conjunto de políticas, procedimentos
ou requisitos usados como uma referência na qual a evidência de auditoria é
comparada.
As evidências objetivas são registros, apresentação de fatos ou outras
informações, pertinentes aos critérios de auditoria e verificáveis. Elas podem
ser qualitativas ou quantitativas. Através delas, são geradas as constatações
de auditorias, que são resultados da avaliação da evidência de auditoria
coletada, comparada com os critérios de auditoria.
As constatações obtidas na auditoria podem indicar conformidade ou nãoconformidade e possibilitam conduzir à identificação de oportunidades para
melhoria ou registros de boas práticas. As auditorias podem ser divididas em
três partes, conforme definido na norma ISO 19011.
Auditorias internas, algumas vezes chamadas de auditorias de primeira parte,
são conduzidas pela própria organização, ou em seu nome, para análise crítica
pela direção e outros propósitos internos (por exemplo, para confirmar a
eficácia do sistema de gestão ou para obter informações para a melhoria do
sistema de gestão).Essas auditorias internas podem formar a base para uma
autodeclaração

de

conformidade

da

organização.

Em

muitos

casos,

particularmente em pequenas organizações, a independência pode ser
demonstrada através da isenção de responsabilidade pela atividade sendo
auditada.
Já as uditorias externas incluem auditorias de segunda e terceira parte.
Auditorias de segunda parte são realizadas por partes que têm um interesse na
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organização, tais como clientes, ou por outras pessoas em seu nome.
Auditorias de terceira parte são realizadas por organizações de auditoria
independentes, tais como organismos de regulamentação ou organismos de
certificação.
10. Certificação da norma no Brasil e no mundo
É interessante observar que a quantidade de certificações de qualquer norma
depende de vários fatores que podem influenciar para que determinados
países tenham interesse na norma tanto no contexto nacional como
internacionalmente. Anualmente a ISO publica o “The ISO Survey”, uma
pesquisa sobre as normas mais utilizadas mundialmente sendo um material de
muito interesse para profissionais da área. Nesta pesquisa é possível encontrar
a evolução observada em cada um dos países signatários das normas
analisadas e um estudo sobre tendências e resultados. Esta lista é
apresentada na Tabela a seguir:

Tabela 3 -Lista de países com certificação ISO 50001 no mundo
Fonte: (R. Peglau (German Federal Environment Agency), 2014)
No Brasil não existe um programa do governo nacional para promover a
implementação da norma. Embora o Plano Nacional de Eficiência Energética
(PNEF) tenha incluído a norma em suas atividades, contudo, não têm sido
postas em prática ainda. Na verdade, a norma seria muito útil neste momento,
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já que o país tem usinas hidrelétricas como a base de sua geração e nos
últimos meses as chuvas têm sido escassas.

Figura 13 - Certificados ISO 50001 no Brasil. Fonte: (Site ISO)
O número atual das certificações não permite uma análise mais ampla, no
entanto, uma vez que o seu lançamento é relativamente recente. No entanto,
alguns comentários já podem ser tirados. A norma ISO 50001 na gestão de
energia tem demonstrado um crescimento impressionante de (332%) já no seu
segundo ano, gerando entusiasmo especial na Europa e Sudeste Asiático (ISO
Survey 2012). No entanto, a previsão deve ser cuidadosa. Muitas variáveis
podem influenciar na decisão dos países ou organizações para buscar EE e,
consequentemente obter a norma sendo elas: segurança energética, a
dependência internacional (importação de energia), modelo econômico, o
balanço do consumo em relação a demanda, a política de sustentabilidade e
experiências anteriores na gestão de energia.
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Figura 14. Número de certificações da ISO 50001 desde sua criação Fonte: (R.
Peglau (German Federal Environment Agency), 2014)
A partir dos números históricos envolvendo certificações da ISO 9001 e ISO
14001, alguns especialistas acreditam que no futuro a adoção da ISO 50001
será um sucesso, como foi conseguido pelas outras normas de gestão ISO. Em
2012, a ISO 9001 tinha 1.102.272 certificações e ISO 14001 285,844.
Era esperado que uma norma recém lançada obtivesse um crescimento
impressionante, contudo, a norma ISO com mais de um milhão de certificações
ainda está com um crescimento estável ou ligeira. Muitas organizações já
possuem a ISO 9001 ou a ISO 14001 estão à procura de ISO 50001 agora,
pois a disponibilidade dessas facilita a incorporação da nova norma visto que
os padrões gestão tem processos parecidos.
Os números mais surpreendentes são da Alemanha, levando a lista com mais
de três mil certificações com uma vasta gama muito longe do segundo
colocado.

Tal

sucesso

ocorre

principalmente

por

causa

do

apoio

governamental. O país está passando por uma transição energética substancial
e incentivos são dados a empresas que priorizem a energia renovável e EE. É
aqui referido que a política pública é um fator que impulsionar fortemente a
adoção da norma.
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Os próximos países classificados na lista ainda são os países europeus, e uma
das razões é, provavelmente, devido à semelhança da norma com a norma EN
16001 da União Europeia, os países membros já estavam a adotando.
Nos Estados Unidos, há relativamente poucas certificações. No entanto,
especialistas americanos afirmam que a ISO 9001, também não tinha muita
demanda nos primeiros anos, mas depois o crescimento no número de
certificações foi rápido. De fato, em 2010 o país estava entre os dez melhores
países para ISO 9001 certificados. O mesmo aconteceu com o Japão (ISO
Survey 2014).
A partir da revista Banas, foi extraído o seguinte texto retratando a adoção das
principais normas ISO no contexto mundial:
“A ISO 9001:2008, que representa os requisitos para sistemas de
gestão de qualidade, permanece firmemente estabelecida como o
padrão mundialmente implementado para prestação de garantias
sobre a capacidade de satisfazer os requisitos da qualidade e
aumentar a satisfação dos clientes na relação fornecedor-cliente.
Até o final de dezembro de 2010, pelo menos 1.109.905 certificados
ISO 9001 foram emitidos em 178 países e economias. O total de 2010
representa um aumento de 45.120 ou acréscimo de 4% em relação a
2009, quando o total chegou a um milhão pela primeira vez com
1.064.785 certificados.
A China se mantém na primeira posição entre todos os países,
seguida pela Itália e Rússia. O maior crescimento observado em
número de certificados emitidos também foi da China.
A ISO 14001:2004, que representa os requisitos para sistemas de
gestão ambiental, mantém sua relevância global para organizações
que desejam operar de forma ambientalmente sustentável.
Até o final de dezembro de 2010, pelo menos 250.972 certificados
ISO 14001:2004 tinham sido emitidos em 155 países e economias,
um crescimento de 27.823 certificados emitidos, ou o equivalente a
um crescimento de 12% em relação a 2009. China, Japão e Espanha
são os três principais países para o número total de certificados,
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enquanto a China novamente, o Reino Unido e a Itália apresentaram
o maior crescimento anual em 2010”. (Banas, 2011)
Nota-se, portanto, que estas normas são muito bem aceitas e difundidas em
todo o mundo. As organizações que as adotam colhem benefícios que vão
além daqueles inerentes ao próprio objeto da norma (qualidade, ambiental):
ganho de imagem e demonstração de idoneidade. É bem provável que seja
assim também com esta norma de energia. Além disso, seu elevado nível de
compatibilidade com tais normas facilita o trabalho de certificação para as
organizações que já as possuem.
3. METODOLOGIA
Para a realização da referida investigação adotou-se o uso de referencial
bibliográfico que trata sobre a ISO 50001 e estudo de caso da Hidreletrica de
Tucurui.
De acordo com LAKATOS e MARCONI (1984, p.186) “A pesquisa
bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados,
revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e
relevantes relacionados com o tema.”
Foram utilizadas informações relativas ao consumo de energia elétrica, a
destinação de uso e a sua evolução após a implantação das modificações
assinaladas pela ISO 50001
A adoção de estudo de caso auxilia na verificação na prática de alguns
procedimentos inseridos na norma e seus impactos no consumo de energia.
Foram também utilizados dados secundários relativos a eficiência
energética no Brasil e no mundo para retratar a relevância em adotar medidas
poupadoras de energia.
O método utilizado possibilitou o avanço da pesquisa e a elucidação de
pontos relativos a ISO 50001.
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Estudo de Caso - Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE)
Nesse estudo de caso será avaliado a implantação da ISO 50001 na
Hidrelétrica de Tucuruí localizada no estado do Para, a maior usina
genuinamente nacional que representa um símbolo da Engenharia no Brasil
(Eletrobras, 2013).

Figura 15 - Hidrelétrica de Tucuruí. Fonte: (Site Eletronorte)
A Eletrobras tem mais de 3852 funcionários (Dezembro de 2010)
contando também com a colaboração de prestadores de serviço em seu
quadro. A empresa sempre buscou formulação de políticas de gestão de
energia. Nos últimos anos, promoveu vários projetos de melhoria de
conservação de energia para obter subsídios de unidades do governo local e
ganhou prêmios de reconhecimento.
A empresa já passou o sistema de gestão da qualidade ISO 9000 e
sistema de gestão ambiental ISO 14000. Neste estudo, foi introduzido o
sistema de gestão de energia 50001 ISO a partir de abril de 2014. O modelo de
gestão do ciclo (PDCA) Plan-Do-Check-Act foi executada item por item.
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Verificação foi realizada por uma terceira empresa imparcial. A Comissão de
Eficiência Energética da Eletrobras (OIEE) adotou três principais indicadores
de desempenho energético, incluindo consumo de energia por área construída,
por área de iluminação artificial e por volume de água tratada. Esses
indicadores de desempenho foram coletados e categorizados.
Com base nos indicadores globais anuais mais representativas de
conservação de energia da empresa, a política de implantação de um Sistema
de Gestão de Energia foi facilitada uma vez que OGH já possuía uma
Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE) atuante desde 2008, os
objetivos e metas energéticas foram estabelecidos buscando uma redução de
consumo de 4,5% para os próximos três anos. A partir de determinados
critérios foram traçadas as linhas de base energética dos seis prédios
administrativos e foi feito um plano de ação visando atingir as metas
estabelecidas, sendo o processo de implantação e certificação selecionado
como o objetivo deste estudo.
Execução foi realizada com base na demanda IDEs nas disposições do
sistema de gestão de energia ISO 50001. O indicador de desempenho
energético para a empresa caso foi definido como uma redução de 35% do
consumo anual de energia elétrica entre de 2014 a 2018. O modelo de
integração energética para a prática foi utilizada em 2011 para melhorar o
indicador da intensidade energética de desempenho energético, para aumentar
a energia e usar a eficiência para satisfazer a verificação demandas e do
sistema do sistema de gestão de energia ISO 50001.
Histórico e Localização
A Superintendência de Geração Hidráulica – OGH foi criada em 1984, com a
denominação de Regional de Produção de Tucuruí, com a missão de operar e
manter a Usina Hidrelétrica Tucuruí (UHE Tucuruí). Atualmente tem como
missão “Atuar nos negócios de energia de forma integrada, rentável e
sustentável”. A OGH é integrante da Diretoria de Operação da Eletrobras
Eletronorte e tem como competência básica o domínio tecnológico da
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transformação da energia potencial hidráulica em energia elétrica controlada,
pronta para ser transmitida aos usuários através de linhas de transmissão,
processo este a cargo de outra unidade da Empresa.
A UHE Tucuruí teve sua construção iniciada em 1975 e passou a operar
comercialmente em 1984. Encontra-se localizada no Estado do Pará, a 350 km
em linha reta ao sul de Belém (figura 1). Seu reservatório forma um lago
artificial a partir das águas represadas do rio Tocantins, cobrindo uma área de
2.917 quilômetros quadrados, com cerca de 50,3 bilhões de metros cúbicos de
água acumulada. O eixo longitudinal do reservatório tem uma extensão
aproximada de 175 km.

Figura 16 - Hidrelétrica de Tucuruí Fonte: (Site Eletronorte)
A UHE Tucuruí está inserida na Bacia Tocantins-Araguaia, que percorre 2.500
km de Sul a Norte, desde suas nascentes no planalto central, até a foz, no
estuário do Rio Amazonas. A vazão média da Bacia é estimada em 10.950
m3/s, provenientes de uma área de drenagem de 767.000 km2.
A área de influência da Usina abrange os municípios de Tucuruí, Novo
Repartimento, Itupiranga, Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá e Ipixuna
à montante da UHE; e Baião, Mocajuba, Cametá, Limoeiro do Ajurú e Igarapé
Miri, à jusante. As principais atividades econômicas desenvolvidas na região
são o extrativismo vegetal e a pecuária. (SGE de Tucuruí)
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A UHE Tucuruí tem projetado uma capacidade de geração de 8.535
megawatts, com doze unidades geradoras principais de 350 megawatts cada
uma, e duas unidades geradoras principais de 22,5 megawatts na primeira
fase, com mais 11 unidades geradoras de 390 megawatts cada uma na
segunda fase, sendo turbinas de geração do tipo Francis (Figura 17).

Figura 17 - Processo de Geração de Energia Elétrica UHE Tucuruí
O reservatório opera na cota máxima normal de 74,00 metros. O vertedouro
mede 580 metros de comprimento, possui vinte e três comportas e uma
capacidade de vertimento de até 110.000 m3/s de água. A barragem da usina,
sobre a qual passa uma rodovia que integra o eixo da PA-263, tem uma
extensão de 8.005 metros (Figura 18).

Figura 18 - Localização das estruturas da UHE Tucuruí
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Processo de Implantação
O processo de Implantação da norma iniciou se a partir de uma carta do
presidente da Eletrobras a todas as empresas sedes solicitando indicador de
redução do consumo próprio de energia elétrica. Tais ações iriam contribuir
para o desempenho empresa nos seguintes índices:
•

DOWN JONES (DJSI)

•

ISE BOVESPA

•

Aumenta as chances de captação de recursos nacionais e internacionais

Figura 19 - Política de Eficiência Energética da Eletrobras
Outro aspecto a ser considerado foi o Plano Nacional de Energia de 2030 (PNE
2030) no qual 53 mil GWH de energia deveriam ser economizados através de
ações de eficiência energética. Além disso, a implantação da norma ISO 50001
na empresa era facilitada por uma série de fatores. A empresa possuía
experiência com a gestão ISO e também tinha familiaridade com normas e
procedimentos, havia a presença de uma CICE (Comissão Interna de
Conservação de Energia) bem como disponibilidade de equipamentos de
medição além do apoio da expertise da Eletrobras.
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Definição do escopo do Sistema de Gestão da Energia
O escopo do Sistema de Gestão da Energia abrange o conjunto de atividades e
instalações relacionadas às áreas administrativas da Superintendência de
Geração Hidráulica na UHE Tucuruí e ao Sistema de Abastecimento de Água
da Vila Residencial Permanente, tendo como fronteiras o Edifício de
Supervisão, Centro Administrativo, Centro de Treinamento, Centro Cultural,
Centro de Proteção Ambiental e Estação de Tratamento de Água (Figura 20).
As Fronteiras
As instalações, objeto de gestão energética, aqui denominadas de fronteiras,
são em número de seis e selecionadas por tipificarem as diferentes formas de
consumo de energia, considerando as variáveis significativas que interferem na
demanda de energia elétrica. Na tabela 4, as características das seis fronteiras.
Para a escolha da fronteira foram realizados os seguintes questionamentos:
-

Há medição sistematizada?

-

Há histórico de consumo mensal?

-

Há um alto consumo de energia?

-

Há oportunidade de redução de consumo?

As fronteiras adotadas a partir dos critérios estabelecidos foram ilustradas a
seguir:

Figura 20 – Fronteiras adotadas
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Localização

Variável Significativa de
Demanda de Energia
Elétrica

Edifício de
Supervisão

UHE Tucuruí

Área de iluminação
artificial de instalações
com empregados em
regime de trabalho de
produção

Índice de
consumo
médio
kWh /m²

Centro
Administrativo

Vila
Residencial

Área de instalações com
empregados em regime
de trabalho
administrativo

Índice de
consumo
médio
kWh /m²

Nome

Centro de
Treinamento

Centro
Cultural

Centro de
Proteção
Ambiental

Vila
Residencial

Vila
Residencial

Vila
Residencial

Área de instalações com
empregados em regime
de trabalho
administrativo e
visitantes com
permanência regulada
Área de instalações com
empregados em regime
de trabalho
administrativo e
visitantes com
permanência não
regulada
Área de instalações com
empregados em regime
de trabalho
administrativo e
visitantes com
permanência regulada e
não regulada

Indicador

SIGLA
Índice de
consumo
elétrico por
área de
iluminação
artificial
ICEEAI
Índice de
consumo
elétrico por
área
ICEEA

Índice de
consumo
médio
kWh /m²

Índice de
consumo
elétrico por
área
ICEEA

Índice de
consumo
médio
kWh /m²

Índice de
consumo
elétrico por
área
ICEEA

Índice de
consumo
médio
kWh /m²

Índice de
consumo
elétrico por
área
ICEEA

Consumo
específico de
Estação de
Consumo
Vila
Produção de volume de
energia elétrica
Tratamento
específico
Residencial
água tratada
por volume de
de Água
kWh /m³
água
CEEV
Tabela 4 -Definição dos Indicadores de Desempenho Energético (IDEs)
Fonte: (Eletrobras)
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Principais Indicadores:
•

ICEEA:

Consumo

de

Energia

por

área

construída

(Centro

Administrativo, Centro de Treinamento, Centro Cultural e Centro de
Proteção Ambiental)
•

ICEEAI: Consumo de Energia por área de iluminação artificial (Edifício
de Supervisão)

•

ICEEV: Consumo de Energia por volume de água tratada (Estação de
Tratamento de Água)

Detalhamento das fronteiras:
As especificações e principais características das fronteiras foram retiradas
diretamente do SGE de Tucuruí e estão representadas a seguir.
Edifício de Supervisão
O Edifício de Supervisão (Figura 21) é um complexo de salas localizado na
UHE Tucuruí e concentra os colaboradores responsáveis pela operação e
manutenção da Usina. Neste edifício estão alocados os Setores de Operação
em Tempo Real (OGHOT), de Operação e Manutenção das Eclusas (OGHTL),
de Manutenção Eletrônica (OGHTE), de Manutenção Civil (OGHTC), de Oficina
e Serviços Auxiliares (OGHTA), de Manutenção Mecânica (OGHTM), de
Engenharia da Operação e Manutenção (OGHEE), de Supervisão da
Qualidade (OGHEQ), Secretaria Geral e Arquivo Técnico.

Figura 21 - Fachada Edifício de Supervisão
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Centro Administrativo
O Centro Administrativo (Figura 22) é um complexo de salas localizado na Vila
Residencial Permanente e concentra os colaboradores responsáveis pelas
atividades de suporte à geração.
Neste edifício estão alocadas a Divisão Administrativa e os Setores de Gestão
de Vila Residencial (OGHAV), (OGHAH), de Suprimento (OGHAS), Financeiro
(OGHAF)

dede Administração de Recursos Humanos (OGHAH), de

Suprimento (OGHAS), Financeiro (OGHAF) e (OGHAG) de Serviços Gerais. A
alimentação de energia elétrica do Centro Administrativo é fornecida pela SE
Tucuruí

Figura 22 - Fachada do Centro Administrativo
Centro de Treinamento
O Centro de Treinamento (Figura 23) é um complexo de salas localizado na
Vila Residencial Permanente e concentra os colaboradores responsáveis pelas
atividades de capacitação dos colaboradores da OGH e Sociedade em geral.
Neste edifício está alocado o Centro de Treinamento de Tucuruí (OGHAT).
O Centro de Treinamento é dividido em três blocos. No bloco A, estão as salas
da

Gerência,

Sala

de

Reunião,

TV

Digital/Biblioteca,

Planejamento,

Reprodução de material, Coordenação, Apoio Logístico, Sala de aula Jequitibá,
Videocoferência, Telecomunicação e Laboratório de Informática. No Bloco B,
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estão as salas de aula Tambaqui e Tucunaré, Simulador de usina/Gerador,
Laboratório de eletrotécnica, CEL, Laboratório de eletrônica e Sala de Apoio ao
Treinando. A alimentação de energia elétrica do Centro de Treinamento é
fornecida pela SE Tucuruí.

Figura 23 - Fachada do Centro de treinamento
Centro Cultural
O Centro Cultural (Figura 24) é um complexo de salas localizado na Vila
Residencial Permanente e concentra os colaboradores responsáveis pelas
ações e atividades voltadas à Sociedade.
Neste edifício estão alocados o Núcleo de Responsabilidade Social (NURES) e
a Assessoria de Comunicação (ASCOM). O Centro Cultural abriga a maioria
dos eventos envolvendo a força de trabalho da OGH, além de ser utilizado em
eventos culturais que atendem a Sociedade, tais como: Feira do Livro,
Seminários, Congressos, etc.
No Centro Cultural também são realizados cursos profissionalizantes, em
parceria com o SENAI.
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Figura 24 - Fachada Centro Cultural
Centro de Proteção Ambiental
Um espaço dedicado ao Meio Ambiente, à fauna e às águas, o Centro de
Proteção Ambiental (Figura 25) existe a 30 anos. Criado junto com a UHE
Tucuruí, várias atividades são desenvolvidas que vão desde as ações de
Educação Ambiental até estudos e análises da qualidade da água. O programa
de Liminologia analisa a água do reservatório em 12 estações de amostragem
à montante e 7 à jusante da UHE Tucuruí, além de monitorar a Estação de
Tratamento de Água da Vila Residencial Permanente. O controle de mais de
200 espécies de peixes é feito por meio do Programa de Pesca e Ictiofauna.
Além das espécies, os técnicos verificam o tamanho dos peixes e do que eles
se alimentam. No Museu de Animais Empalhados há a exposição de aves,
mamíferos, répteis e pequenos insetos, resgatados da região. O Programa de
Educação Ambiental desenvolve diversos projetos com a comunidade.
Podemos destacar a oficina de enfeites natalinos, onde professores e a
comunidade em geral aprendem a confeccionar decorações utilizando material
reciclado.
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Figura 25 - Fachada do Centro de proteção ambiental
Estação de Tratamento de Água
O Sistema de Abastecimento de Água foi projetado para atender a Vila
Residencial Permanente, canteiro de obras e UHE Tucuruí. Caracteriza-se pela
retirada da água da natureza, adequação de sua qualidade, transporte até os
consumidores, em quantidade compatível com suas necessidades. Como
definição o sistema de abastecimento de água constitui-se no conjunto de
obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água em
quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da população, para
fins de consumo domésticos, serviços públicos, industrial e outros usos.
A Estação de Tratamento de Água (Figura 26) é composta por três módulosde
estação compacta, modelo: ITAIPU – 150 e destina-se a tratar 450 m³/h para
atender a demanda da Vila Residencial, canteiro de obras e UHE Tucuruí,
previsto regime contínuo de no mínimo 8 horas e no máximo 23 horas/dia,
utilizando água de superfície (represa e/ou lago).
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Figura 26 - Fachada Centro de tratamento de água
A seguir estão os objetivos gerais e específicos que são buscados com a
implantação da norma:
Objetivo Geral
“Reduzir o índice de consumo anual de energia elétrica por área construída do
Centro Administrativo, do Centro de Treinamento, do Centro Cultural, do Centro
de Proteção Ambiental e do Edifício de Supervisão e reduzir o consumo anual
de energia elétrica por metro cúbico de água tratada da Estação de Tratamento
de Água da Vila Residencial Permanente”(Eletrobras).
Objetivos Específicos
“Aumentar a eficiência energética dos Sistemas das Instalações”
“Promover a mudança de hábitos de consumo de energia elétrica por meio de
ações educacionais e de incentivos a práticas de uso racional de energia”
(Eletrobras).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho foi apresentada a nova norma ABNT ISO 50001
evidenciando com o apoio bibliográfico a motivação, histórico, número de
certificações no Brasil e no mundo bem como seus principais benefícios e a
arquitetura dos requisitos principais. Além disso, foi mostrada a necessidade da
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gestão sistemática da energia no contexto atual e a importância da
normatização, e como consequência, a proposta de construção de uma norma
internacional que atende todos os tipos e tamanhos de organizações. A
normalização, no entanto, não produz efeitos por si, mas permite a ordenação
e a operacionalidade das ações. Evitando se perder em formalidades e
exigências desnecessárias impostas por um documento, a norma procura
oferecer uma metodologia útil que, utilizando o ciclo recorrente do PDCA,
permite a melhoria contínua do desempenho energético e a retenção dos
gastos.
Pode- se concluir a partir da literatura que apesar de alguns autores como
(Pham, 2015) afirmarem que a expectativa de alta melhoria do desempenho
financeiro de uma empresa em função da adoção da ISO 50001 ser
insignificante, outros autores defendem que a implantação de um SGE
proporciona ganhos econômicos para as organizações, aumentado o lucro e
melhorando a competitividade. (Pinto, 2014)
No intuito de verificar o processo de implantação da norma, foi adotado o
estudo de caso de Tucuruí que foram certificados como objeto de estudo. Para
esse fim, foram coletadas do manual de SGE as evidências do sistema de
gestão de energia implantados pela Eletrobras em Tucuruí, além de apresentar
as fronteiras adotadas bem como seus respectivos Índices de Desempenho
Energético (IDEs) nessa primeira parte do trabalho.
Na segunda parte desse trabalho será realizado um diagnóstico do sistema de
energia implantado assim como uma análise do processo de auditoria realizado
visando comparar as evidencias do diagnóstico com os requisitos gerais
principais da norma, concluindo se a empresa estará apta ou não para auditoria
de certificação da ISO 50001 e sugerindo ações de melhoria para a empresa
continuar apta para a auditoria de certificação.
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