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 OBJETIVOS

Geral:

 conhecer e aplicar os fundamentos da eficiência energética.

Específicos:

 aplicar ferramentas de análise e métodos para projetos de eficiência energética; 

 estudar ações em sistemas motrizes para economia de energia;

 estudar ações em sistemas de iluminação para economia de energia;

 conhecer aspectos de eficiência energética em sistemas industriais;

 compreender as metodologias utilizadas para medição e verificação de eficiência ener-
gética.

EMENTA

Conceito de eficiência energética. Critérios para avaliação de projetos de eficiência energética.
Eficiência  energética  nos  sistemas  motrizes.  Eficiência  energética  nos  sistemas  industriais.
Eficiência energética em edificações. Medição e verificação.

PRÉ-REQUISITO (SE HOUVER)

Não há.

CONTEÚDOS
CARGA

HORÁRIA

UNIDADE I: Apresentação do curso

1.1 Apresentação dos objetivos, ementa, metodologia de ensino e de avaliações.

1.2 Apresentação dos alunos e de seus projetos de pesquisa.

1

UNIDADE II: Conceituação de Eficiência Energética

2.1 Conceitos, histórico e situação atual da eficiência energética;

2.2 Conforto ambiental (conforto térmico e conforto visual);

2.3 Energia, trabalho e potência;

2.4 O cenário brasileiro de geração de energia elétrica.

5

UNIDADE III: Análise econômica em conservação de energia e eficiência 

energética

3.1 Fluxo de caixa;

3.2 Critérios para tomada de decisão (Valor presente líquido, Taxa interna de 

retorno, Tempo de retorno do capital).
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UNIDADE IV: Critérios para avaliação de projetos de eficiência energética

4.1 Energia economizada e redução de demanda na ponta;

4.2 Critérios de medição e verificação;

4.3 Parâmetros para avaliação econômica dos projetos;

4.4 Critérios para avaliação dos projetos não mensurados por RCB.

3

AVALIAÇÃO 1 3
UNIDADE V: Eficiência energética em sistemas de iluminação

5.1 Iluminação natural;

5.2 Iluminação artificial;

5.3 Lâmpadas e luminárias;

5.4 Controle de iluminação;

5.5 Análise técnico-econômica de iluminação.

3

UNIDADE VI: Eficiência energética em sistemas de climatização predial

6.1 Ventilação natural;

6.2 Propriedades térmicas de elementos construtivos;

6.3 Sistemas de resfriamento;

6.4 Medição e verificação de projetos de eficiência energética em climatização.

3

UNIDADE VII: Eficiência energética em sistemas de aquecimento de água

7.1 Sistemas de aquecimento de água elétrico, a gás e solar;

7.2 Análise técnico-econômica de sistemas de aquecimento de água.

3

UNIDADE VIII: PROCEL EDIFICA - Eficiência Energética nas Edificações

8.1 Conceituação e histórico;

8.2 Selo Procel;

8.3 Procel em edifícios comerciais, de serviços e públicos;

8.4 Procel em edificações residenciais;

8.5 Avaliação da conformidade para eficiência energética em edificações.

6

AVALIAÇÃO 2 3
UNIDADE IX: Medição e verificação

9.1 Medidores de temperatura; termovisores; medidores de fluxo; luxímetros; 

detectores de vazamento por ultrassom; registradores de grandezas elétricas; 

analisadores de energia;

9.2 Análise econômica e relatório final de conservação de energia.

3

UNIDADE X: Eficiência energética em acionamentos com motores trifásicos

10.1 Motor de alto rendimento;

10.2 Partida de motores;

10.3 Fatores de influência no desempenho de motores;

10.4 Economia de energia com uso de controles de velocidade;
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10.5 Análise técnico-econômica de otimização de sistemas motrizes.
UNIDADE XI: Eficiência energética em sistemas industriais

11.1 Eficiência energética em sistemas de refrigeração;

11.2 Eficiência energética em caldeiras e fornos;

11.3 Eficiência energética em compressores;

11.4 Eficiência energética em bombas e fluxo e ventiladores.

3

AVALIAÇÃO 3 3

Total 45

METODOLOGIA

São as estratégias de aprendizagem, técnicas e práticas que orientam a ação pedagógica nas
aulas:

 Aulas expositivas com contextualização através de exemplos reais;

 Aulas e seminários construtivistas baseada em experiências, conhecimentos e criatividade
dos alunos, como parte integrante de seus projetos de pesquisa;

 Visitas técnicas (a depender de disponibilidade e viabilidade técnica e econômica);

 Simulação de situações-problema e desenvolvimento de soluções.

RECURSOS

Livro  texto;  Normas  técnicas;  Manuais  técnicos;  Relatórios  técnicos;  Sala  de  aula;  Quadro
branco e pincel; Computador; Artigos técnico-científicos para desenvolvimentos dos trabalhos.

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Critérios
Será priorizada a produção discente, sobretudo
a articulação entre o saber estudado e a solu-
ção  de  problemas que  a  realidade  apresenta,
como parte integrante de seus projetos de pes-
quisa.

 iniciativa e criatividade na elaboração de tra-
balhos;

 assiduidade e pontualidade nas aulas;

 organização e clareza na forma de expres-
são dos conceitos e conhecimentos.

Instrumentos – 100 pontos, peso 1/3 cada
avaliação
 Avaliação  1:  Conceituação  e  análise  de

viabilidade  de  projetos  de  eficiência
energética.

 Avaliação 2: Eficiência energética predial.

 Avaliação  3:  Eficiência  energética
industrial.
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