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Pontos abordados
➢ Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
➢ Comitê Brasileiro de Gestão e Economia de Energia (ABNT/CB-116)
➢ Organização Internacional de Normalização (ISO)
➢ Histórico dos Comitês Técnicos (PC 242 e PC 257) até o ISO/TC 301
➢ Dados do ISO/TC 301

➢ Estágios de elaboração das Normas Internacionais
➢ Programa de trabalho do ISO/TC 301
➢ Acervo de Normas publicadas

Sobre a ABNT
✓ Fundada em 1940
✓ Entidade privada, sem fins lucrativos,
✓ Reconhecida como único Foro Nacional de
Normalização
✓ Certificadora de produtos, sistemas e serviços

Representante oficial:
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ABNT/CB-116 – Gestão e Economia de Energia
Gestor: Alberto Fossa
Chefe de secretaria: Isabella Menino

Escopo: Normalização no campo de gestão e economia da energia, compreendendo desempenho energético,
sistemas e usos da energia, medição de energia, implantação de sistemas de medição e validação de melhoria
contínua na área de gestão da energia, regras e metodologias para cálculo de economia da energia em
projetos, organizações e regiões, guias de medição e verificação e conformidade da qualidade de dados
relacionados.
Estrutura:
a) CE 116:000.001 Gestão de energia (ativa)
b) CE 116:000.002 Economia de energia (recesso)

Média de 10 reuniões por ano

Entidades participantes:
➢ Abrinstal
➢ Petrobras
➢ Eletrobras

➢
➢
➢
➢

Inmetro
Cepel
SPDM
Tecnisa

➢ Procobre
➢ Comgas
➢ Ternium

Acervo com cinco Normas publicadas

Normalização Internacional
Sobre a ISO
➢ Organização privada, sem fins lucrativos, fundada em 1947
➢ Federação Mundial ➔ Seus membros são ONN de 163 países
➢ Um único membro por país
➢ Cerca de 3.535* organismos técnicos da ISO (TC, SC, WG)
➢ Acervo de 21.133* normas em vigor

➢ Média de 4.000 itens nos programas de trabalho/ano
➢ Atua em todos os campos, exceto nas áreas eletroeletrônica (IEC) e
telecomunicações (ITU)
*Fonte:ISO Annual Report 2017

ISO – Estrutura
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Membros P
Membros O
Liaisons

Chair

WG
Especialistas

Secretário

Convenor

Histórico
ISO/PC 242

ISO/PC 257

ENERGY MANAGEMENT

ENERGY SAVINGS
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✓ Criado em 2008

✓ Criado em 2011

✓ ISO 50001

✓ Normas de economia de energia:

✓ Em 2011, sentiu-se a necessidade de criar

✓ ISO 17741 – Projetos de cálculo, medição e

Normas complementares a ISO 50001:2011:

✓ ISO 50002 – Diagnóstico energético
✓ ISO 50003 – Requisitos para organismos de
auditoria e certificação

✓ ISO 50004 – Guia para implementação da ISO
50001
✓ ISO 50006 – Desempenho energético

verificação
✓ ISO 17742 – Cálculo de economia energia para
países, regiões e cidades
✓ ISO 17743 – Cálculo e elaboração de relatórios
✓ ISO 50045 – Economia de energia em plantas
térmicas

ISO/TC 301 - Energy management and energy savings
✓ Instalado em 2015
✓ Scope: Standardization in the field of energy
management and energy savings
✓ Total de 17 Normas publicadas
✓ 66 membros P
✓ 15 membros O

Elaboração de Normas ISO - Estágios
• Maioria de 2/3 de membros P
a favor ; e
Menos de 1/4 de todos votos
contra.

ISO
FDIS
Ballot: 2 meses

Consenso entre os
membros do TC

DIS
Ballot: 2 meses para
tradução
3 meses para votação

• WD está disponível para
circulação aos membros dos
TC como CD.

CD
Ballot: 8, 12 ou 16
semanas

• Maioria simples de membros
P a favor ;
• Mínimo de 5 membros no grupo
de trabalho.

WD
NP
Ballot: 3 meses

(Opcional)

(Opcional)

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

WG 01 - Energy management
❑ISO/DIS 50004 – Guia para implementação da ISO 50001:2018
▪ Em processo de revisão
▪ Comentários serão discutidos na plenária em junho
▪ Brasil enviou 19 páginas de comentários (100 páginas mundo)
❑ISO/WD 50005 – Implementação em fases do Sistema de gestão de energia
▪ Em processo de elaboração
▪ Comentários serão discutidos na plenária em Vienna
▪ Brasil enviou 20 páginas de comentários (120 páginas mundo)

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

WG 08 – Energy savings in regions
❑ISO/DIS 50049 – Variações do consumo de energia a nível país, região e cidade
▪ Em votação no ISO/TC 301 até 25/07

▪ A Comissão de Estudo precisa fechar uma posição brasileira

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

WG 11 – Economics and financial evaluation
❑ISO/DTR 50044 – Avaliação econômica e financeira de
projetos de economia de energia
▪ Em breve estará disponívei para votação

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

WG 14 – Multiple Organizations EnMS
❑ISO/DIS 50009 – Diretrizes para implementação do sistema de
gestão de energia em comum
▪ Em processo de elaboração
▪ Comentários serão discutidos na plenária em Vienna

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

WG 15 – IVP – Revision of ISO 50003:2014
❑ISO/CD2 50003 – Requisitos para organismos de auditoria e
certificação de sistemas de gestão de energia
▪ Processo de revisão totalmente virtual (novidade)
▪ Em votação internacional até 01/08/2019
▪ Até agosto, a Comissão de Estudo precisa fechar uma posição
brasileira

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

Ad-Hoc 01 – Ad-Hoc Group for ISO 50006
❑ ISO 50006 – Medição do desempenho energético
▪ Processo de revisão no estágio inicial dentro da ISO

▪ Liderança brasileira (Convenor e secretaria)
▪ Após Vienna, deverá ser disponibilizado o primeiro draft

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

Ad-Hoc 02 – Zero Net Energy
❑ISO/NP 50010 – Zero Net Energy
▪ Nova proposta de Norma Internacional em votação até
19/07
▪ Ainda não existe uma proposta de título
▪ Haverá reunião do Ad-Hoc em Vienna

ISO/TC 301 – Programa de trabalho

Análise sistemática
❑ISO 50002 – Diagnóstico energético
▪ Processo de análise sistemática em votação na ISO até
02/09
▪ A Comissão de Estudo emitirá seu posicionamento
▪ Três possibilidades: aprovar, revisar ou cancelar

ISO/TC 301 – Acervo de Normas publicadas (17)
❑ ISO 50001:2018, Energy management systems -- Requirements with guidance for use
❑ ISO 50002:2014, Energy audits -- Requirements with guidance for use
❑ ISO 50003:2014, Energy management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of
energy management systems
❑ ISO 50004:2014, Energy management systems -- Guidance for the implementation, maintenance and

improvement of an energy management system
❑ ISO 50006:2014, Energy management systems -- Measuring energy performance using energy baselines (EnB)
and energy performance indicators (EnPI) -- General principles and guidance
❑ ISO 50007:2017, Energy services -- Guidelines for the assessment and improvement of the energy service to
users
❑ ISO/TS 50008:2018, Energy management and energy savings -- Building energy data management for energy
performance -- Guidance for a systemic data exchange approach

❑ ISO 50015:2014, Energy management systems -- Measurement and verification of energy performance of
organizations -- General principles and guidance
❑ ISO 50047:2016, Energy savings -- Determination of energy savings in organizations

ISO/TC 301 – Acervo de Normas publicadas (17)
❑ ISO 50021:2019, Energy management and energy savings -- General guidelines for selecting energy savings
evaluators (WG12)
❑ ISO 50045:2019 , Technical guidelines for the evaluation of energy savings of thermal power plants (WG13)
❑ ISO 50046:2019, General methods for predicting energy savings (WG7)
❑ ISO/IEC 13273-1:2015, Energy efficiency and renewable energy sources -- Common international terminology -Part 1: Energy efficiency
❑ ISO/IEC 13273-2:2015, Energy efficiency and renewable energy sources -- Common international terminology -Part 2: Renewable energy sources
❑ ISO 17741:2016, General technical rules for measurement, calculation and verification of energy savings of
projects
❑ ISO 17742:2015, Energy efficiency and savings calculation for countries, regions and cities
❑ ISO 17743:2016, Energy savings -- Definition of a methodological framework applicable to calculation and
reporting on energy savings

Livelink ABNT

Conexão DT

Sobre a ABNT
Institucional
www.abnt.org.br

Consulta de Normas
www.abnt.org.br/catalogo

Consulta Nacional
http://www.abntonline.com.br/consultanacional/

Conexão DT
http://conexaodt.abnt.org.br/

Livelink
https://isolutions.iso.org/ecom/livelink

Obrigado!
Eduardo Lima
Gerência do Processo de Normalização
eduardo.lima@abnt.org.br
(21) 3974-2347

ABNT nas redes sociais!!
Curta - Divulgue - Compartilhe

Facebook
ABNT Normas Técnicas

Twitter
@abntoficial

Linkedin
ABNT

Youtube
abntweb

Instagram
ABNT_oficial

