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Capacitação sobre Eficiência Energética e 
Economia de Energia

OBJETIVOS
Treinamento de capacitação sobre diferentes formas e
ferramentas para se obter maior eficiência energética e
maior economia de energia elétrica nas diferentes
instâncias do poder público, suas edificações e suas
infraestruturas de saneamento, indicado para técnicos do
poder público de todas as instâncias (municipal, estadual
e federal) e de todos os segmentos de atuação

DOCENTE
Paulo H. Bertolini
Gerente de Novos Negócios e de Cursos da Área da
Qualidade, Auditor Líder nas normas NBR ISO 9001;
Pós-graduado com MBA em Gestão Empresarial;
Experiência de mais de 20 anos em auditoria, consultoria,
sistemas de gestão e avaliação da conformidade.

PÚBLICO-ALVO
A capacitação sobre economia de energia elétrica é
indicada para técnicos do poder público de todas as
instâncias (municipal, estadual e federal) e de todos os
segmentos de atuação. Os treinamentos apresentarão
conteúdo introdutório e linguagem simplificada, sendo
acessíveis para técnicos do poder público de todos os
segmentos de atuação, independentemente de possuir ou
não conhecimentos prévios nas áreas de eficiência
energética ou de edificações.

DATAS E LOCAL

Informações sob consulta no site https://vanzolini.org.br/

PROGRAMA 

•Módulo Introdutório: Eficiência Energética no
Poder Público

•Apresentação do contexto global da crise energética
mundial e dos principais segmentos que são abordados
em temáticas de eficiência energética no poder público.

•Módulo 1: Gestão Energética no Poder Público – ISO
50.001 – Sistema de Gestão de Energia

•Apresentação da ISO 50.001 trazendo a implementação
e a manutenção de um Sistema de Gestão de Energia -
inclusive sem a obrigatoriedade de certificação - enquanto
forma de melhoria da gestão energética e da eficiência
energética de uma edificação. As principais temáticas
abordadas serão: o conceito da ISO 50.001; os ganhos
com a implementação de Sistema de Gestão de Energia;
como implementar um Sistema de Gestão de Energia; a
adoção de aspectos da norma que geram benefícios; a
adoção dos conceitos da norma em edifícios públicos;
modicidade tarifária, multas e demanda contratada; e
estudo de caso.

•Módulo 2: Gestão Energética no Poder Público –
PBE Edifica (Programa Brasileiro de Etiquetagem
de Edificações – Eficiência Energética) e Selo
Procel Edificações

•Apresentação do PBE Edifica e das diretrizes da IN
02/2014 MPOG quanto à etiquetagem de eficiência
energética de edifícios públicos federais. As principais
temáticas serão: o PBE – Programa Brasileiro de
Etiquetagem e o PBE Edifica; as “ENCEs” (Etiquetas
Nacionais de Conservação de Energia); o regulamento
“RTQ-C”, sua estrutura e seus procedimentos; as
diretrizes para etiquetagem de edifícios públicos
através de retrofit; o ProcelInfo e o Manual para
Etiquetagem de Edificações Públicas; o regulamento
“RTQ-R” e sua estrutura geral da etiquetagem; o Selo
Procel Edificações; os OIAs e como buscar a
etiquetagem.

•Módulo 3: Iluminação Pública – Eficiência
Energética, Tecnologias e Equipamentos

•Apresentação dos conceitos do funcionamento do
sistema de Iluminação Pública, suas principais
tecnologias e possibilidades de aumento da eficiência
energética, inclusive com uso e aplicação de
tecnologias e equipamentos de alta eficiência,
apresentando também suas principais interfaces com a
questão da Segurança Pública. As principais temáticas
abordadas serão: como funciona a Iluminação Pública;
o cálculo da fatura de Iluminação Pública e seu peso
nas contas; a Iluminação Pública e seus avanços
tecnológicos; os projetos de Iluminação Pública com
uso de LED; o que Iluminação Pública tem a ver com
segurança; e os direitos e deveres do consumidor.

•Módulo 4: Prédios Públicos – Desempenho
Energético Operacional de Edificações (DEO)

•Apresentação das formas de avaliação e medição do
desempenho energético da edificação em operação,
comparando-a com níveis de referência e identificando
potenciais de melhoria, com foco em Sistemas de
Iluminação e de Condicionamento de Ar. As principais
temáticas abordadas serão: o Desempenho Energético
Operacional em Edificações: Conceitos; a relação entre
Gestão de Facilities e DEO; o diagnóstico de aspectos
de melhoria de Eficiência Energética e Conforto do
Usuário nas edificações; Planejamento e Coleta de
Dados e Benchmarking; a plataforma de cálculo de
benchmarking de energia do CBCS; e exemplos
práticos e economias obtidas.
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•Módulo 5: Prédios Públicos – Percepção de
Conforto do Usuário

•Aspectos de conforto ambiental do usuário da
edificação, focando em diretrizes de saúde, conforto e
bem-estar das pessoas com relação ao conforto térmico
e conforto lumínico, apresentando normas de
referência e diretrizes de referência. As principais
temáticas abordadas serão: dinâmica de grupo:
avaliação de conforto, conforto térmico e conforto
visual; o conforto humano: 1º nível de resposta -
a questão fisiológica; o conforto humano: 2º nível de
resposta - a questão subjetiva; as metodologias para
avaliação de conforto e normas técnicas para as
diferentes vertentes de avaliação do conforto (térmica,
acústica, ergonomia, iluminação, etc.); o conforto
Térmico: o Modelo Adaptativo; os parâmetros do
Conforto Visual: a NBR 8.995-1; e o papel do usuário
no desempenho energético operacional.

•Módulo 6: Saneamento Ambiental –
Oportunidades de Eficiência Energética

•Apresentação de conceitos, melhores práticas e
metodologias de medição de eficiência energética em
Saneamento Ambiental, abordando também a
economia de água, inclusive enquanto forma de
economia de energia, trazendo a importância da
eficiência energética e consequências reais de sua falta
de controle, a importância de evitar vazamentos e
consequências do excesso de recalques, princípios de
como melhorar a eficiência e de como criar e monitorar
objetivos. As principais temáticas abordadas serão:
conceito de Saneamento Ambiental; diferenças com
Saneamento Básico; recursos envolvidos para o
Saneamento Ambiental; energia necessária para
Saneamento Ambiental; métodos e suas performances;
eficiência Energética - como calcular e como otimizar; e
estudos de casos.


