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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Um Programa de Eficiência Energética tem como objetivo promover e estimular 
o desenvolvimento de novas tecnologias, além de criar hábitos e práticas racionais do 
uso eficiente da energia elétrica em uma estrutura organizacional. A implantação de 
um PEE se alinha aos Objetivos Estratégicos do Exército e pode ser realizada com 
utilização de recursos oriundos da Lei No 9.991, de 24 de julho de 2000, sem ônus 
para a Organização que orienta sua implantação. O Diagnóstico Energético é o 
principal documento para avaliação do projeto por parte da distribuidora e pode ser 
realizado com a assessoria de uma empresa especializada em serviços de 
conservação de energia (ESCO), selecionada por meio de concurso público, sem 
custos para a Unidade, cujo pagamento apenas será efetuado por intermédio dos 
recursos financeiros obtidos na Chamada Publica, ofertada pela Concessionaria de 
Energia, caso o PEE seja selecionado, no qual poderá constar, entre outras ações, a 
instalação de sistema de produção de eletricidade por meio de Fontes Incentivadas – 
Usinas Fotovoltaicas. Estes procedimentos estão se consolidando no âmbito do 
Serviço Publico, como por exemplo os PEE implantados em duas Unidades da Força 
Aérea Brasileira, na ALA 2 e na ALA 4. A redução das despesas com energia elétrica 
irá proporcionar o redirecionamento dos recursos não utilizados, inicialmente 
destinados para custear Serviços Públicos, para outras despesas necessárias à Vida 
Vegetativa da Unidade. Para tanto, a edição de uma Diretriz sobre a Gestão de 
Energia se constitui no principal instrumento estratégico por meio do qual o Exército 
Brasileiro deve formalizar, nos âmbitos interno e externo, o seu comprometimento com 
a gestão da energia, com consequente projeção da imagem do EB como instituição 
moderna e socialmente responsável. 

Palavras-chave: Eficiência Energética. Usina Fotovoltaica. Investimento. Gestão de 
Energia. Exército Brasileiro   
  



 

ABSTRACT 
An Energy Efficiency Program aims to promote and encourage the development of 
new technologies, in addition to creating rational habits and practices for the efficient 
use of electric energy in an organizational structure. The implementation of a PEE is 
in line with the Strategic Objectives of the Army and can be carried out using resources 
from Law No. 9,991, of July 24, 2000, without burden to the Organization that guides 
its implementation. The Energy Diagnosis is the main document for the evaluation of 
the project by the distributor and can be carried out with the assistance of a company 
specialized in energy conservation services (ESCO), selected through public tender, 
at no cost to the Unit, whose payment will only be made through the financial resources 
obtained in the Public Call, offered by the Energy Concessionaire, if the PEE is 
selected, which may include, among other actions, the installation of an electricity 
production system through Incentive Sources - Plants Photovoltaic. These procedures 
are being consolidated within the scope of the Public Service, such as the PEE 
deployed in two Units of the Brazilian Air Force, in ALA 2 and ALA 4. The reduction of 
expenses with electricity will provide the redirection of unused resources, initially 
intended to finance Public Services, for other expenses necessary for the Unit's 
Vegetative Life. To this end, the issuing of a Directive on Energy Management is the 
main strategic instrument through which the Brazilian Army must formalize, internally 
and externally, its commitment to energy management, with a consequent projection 
of the image of the EB as a modern and socially responsible institution. 
 
Keywords: Energy Efficiency. Photovoltaic Plant. Investment. Power management. 
Brazilian army
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I - INTRODUÇAO 

Segundo a Política Nacional de Defesa, o Brasil deverá buscar a contínua 

interação com as demais políticas governamentais, visando fortalecer a infraestrutura 

de valor estratégico para a Defesa Nacional, particularmente a de energia, de 

transporte e a de comunicações.  

Diante deste cenário, as Forças Armadas caminham junto à sociedade, 

reconhecendo as questões energéticas como fundamentais em sua gestão, e, ao 

longo dos anos, trabalham em conformidade com as legislações pertinentes e 

promovem ações sustentáveis em diversas áreas.  

A Estratégia Nacional de Defesa (END) prevê a compatibilização dos atuais 

esforços governamentais de aceleração do crescimento com as necessidades da 

Defesa Nacional, incluindo a infraestrutura de energia de interesse da Defesa, de 

acordo com os planejamentos estratégicos de emprego das Forças. 

Por outro lado, a eficiência energética tem grande importância na atualidade, 

sendo colocada na categoria de “primeiro combustível”, segundo a Agência 

Internacional de Energia e estudos do PNUMA, do Ministério do Meio Ambiente e do 

Conselho Brasileiro de Construção Sustentável –CBCS. 

Segundo a British Petroleum Statistical Review of World Energy, em sua 68º 

Edição, em 2019, a energia renovável cresceu 14,5%, sendo a geração solar 

responsável por mais de 40% deste crescimento, por outro lado, o relatório 

Renewables de 2019, da Agência Internacional de Energia (AIE), prevê que A 

capacidade de energia renovável deve aumentar em 50% entre 2019 e 2024, liderada 

pela geração de energia solar fotovoltaica, que  responderá por quase 60% deste 

crescimento esperado 

Neste sentido, visando acompanhar esta tendência mundial, um Programa de 

Eficiência Energética (PEE) surge com objetivo de promover o uso eficiente da energia 

elétrica em uma estrutura organizacional, priorizando os projetos quanto à viabilidade 

econômica, referente à melhoria da eficiência energética de equipamentos, processos 

e usos finais de energia, estimulando o desenvolvimento de novas tecnologias e a 

criação de hábitos e práticas racionais de uso da energia elétrica. 

Desta forma, um Programa de Eficiência Energética alinha-se com o Objetivo 

Estratégico do Exército de Ampliar a integração do Exército à Sociedade, por meio da 
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Estratégia de Ampliar a das Ações de Força, utilizando-se da Ação Estratégica de 

Elevar o Nível de Interatividade com a Sociedade, principalmente como formadora de 

opinião, aplicando a Atividade de intensificar a comunicação institucional, de forma 

estruturada e sistematizada, explorando valores da Força e os casos de sucesso que 

envolvam a participação do EB, associando a imagem do Exército a uma instituição 

ecológica e socialmente responsável e sustentável. 

Por outro lado, as ações decorrentes para a implantação do PEE poderão ser 

efetivadas por meio da obtenção de recursos oriundos da Lei no 9.991, de 24 de julho 

de 2000, por intermédio da Chamada Pública, sem ônus para a Organização que 

orienta sua implantação.  

A referida Lei determina que as Distribuidoras de Energia apliquem 0,5% de sua 

Receita Operacional Liquida (ROL) em ações de eficiência energética, viabilizando a 

transferência desses recursos a fundo perdido.  

Implantar o PEE e Participar da Chamada Pública de Projetos que integra o 

Programa de Eficiência Energética das Distribuidoras de Energia Elétrica é uma 

grandiosa oportunidade para as Organizações angariarem recursos com vistas a 

estimular o uso eficiente de energia elétrica em todas as suas instalações.  

Desta forma, a implantação de um PEE se alinha ao Objetivo Estratégico do 

Exercito de Maximizar a Obtenção de Recursos do Orçamento de Outras Fontes, por 

meio da Estratégia de realização de gestão para assegurar a obtenção de recursos 

para atendimento das demandas do Exército, utilizando-se da Ação Estratégica de 

obter recursos de interesse do Exército proveniente de outras fontes de financiamento 

e decorrentes de instrumentos de parceria. 

Vale ressaltar que existem diversas organizações com áreas patrimoniais 

suficientes para comportar um sistema de produção de eletricidade por meio de 

Fontes Incentivadas – Usinas Fotovoltaicas.  

Desta forma, deve ser estabelecida a metodologia de implantação do Programa 

de Eficiência Energética, criando e detalhando as responsabilidades da Comissão de 

Gestão do PEE (CGPEE) e das Comissões de Implantações e Análise de Viabilidade 

do PEE (CIAVPEE). 

Contudo, é necessário um levantamento detalhado da situação existente, do 

qual resultará um relatório contendo a descrição detalhada de cada Ação de Eficiência 

Energética (AEE) e sua implantação, o valor do investimento, a economia de energia 



 7 

e/ou redução de demanda na ponta relacionada, a análise de viabilidade e estratégia 

de medição e a verificação a ser adotada.  
Para tanto, uma Empresa Especializada em Serviços de Conservação de 

Energia (ESCO) pode ser utilizada como facilitadora na participação, sem custos, em 

Chamadas Públicas, na modalidade Poder Público, junto a distribuidora de Energia. 

Desta maneira, a implantação de um PEE se alinha ao Objetivo Estratégico do 

Exército de Aumentar a Efetividade na Gestão Publica, por meio da Estratégia de 

Aperfeiçoar a Governança Coorporativa adotando procedimentos para melhorar a 

qualidade da execução orçamentária. 

A viabilidade desta estratégia é constatada nos casos onde o PEE foi implantado 

e custeado por Concessionárias de Energia Elétrica, nos quais a utilização de usinas 

fotovoltaicas, como um dos instrumentos do Programa de Eficiência Energética, 

demostrou significativa redução dos custos com energia elétrica. 

 Para tanto é fundamental a existência prévia de uma Diretriz que norteie a 

elaboração do PEE, tanto para o sucesso nas Chamadas Públicas, como para sua 

efetiva implementação.  

II - METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA (PEE) 

Segundo o Módulo 1 do Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEE) da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o objetivo do PEE é promover o uso 

eficiente e racional de energia elétrica. Neste sentido o programa deve, além de obter 

bons resultados, ser ainda coerente, proporcional e lógico, resultar em ações 

concretas de combate ao desperdício, englobando tanto o uso de equipamentos mais 

eficientes como a melhoria de processos e uso final de energia, estimulando o 

desenvolvimento de novas tecnologias bem como a criação de hábitos e práticas 

racionais do uso da energia elétrica.  

De acordo com Módulo 1 do PNEE da ANEEL, a avaliação de cada projeto 

seguirá onze etapas: seleção; definição; cadastro; avaliação inicial; execução; 

medição e verificação; validação da M&V; auditoria contábil e financeira; relatório final; 

avaliação final; e acompanhamento. Cada etapa, quando for o caso, deve identificar 

o produto gerado na forma de um documento.  
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A Lei no 9.991, de 24 de julho de 2000, prevê que a distribuidora de energia 

elétrica deverá aplicar pelo menos 50% do investimento obrigatório em unidades 

consumidoras das duas classes de consumo com maior participação em seu mercado 

de energia elétrica. 

Segundo o Módulo 3 do PNEE da ANEEL, existem as seguintes classes de 

consumo: Industrial, Comércio e Serviços, Poder Público, Serviços Públicos, Rural, 

Residencial e Iluminação Pública.  

Para seleção e detalhamento dos projetos estudados, conforme  Módulo 4 do 

PNEE da ANEEL, deverão ser incluídos, no mínimo: a descrição detalhada de cada 

AEE e sua implantação; o valor do investimento; a economia de energia (e/ou redução 

de demanda na ponta) relacionada; o cálculo da viabilidade; e  o Plano de Medição e 

Verificação de Resultados, onde o consumo de referência será́ definido pouco antes 

da implantação da AEE. 

Entretanto, segundo o Módulo 6 do PNEE da ANEEL, só poderão ser realizados 

investimentos em geração de energia a partir de fontes incentivadas com recursos do 

PEE, se as ações de eficiência energética economicamente viáveis apuradas em 

diagnóstico energético nas instalações do consumidor beneficiado forem ou já́ tiverem 

sido implementadas, de acordo com o estabelecido no Módulo 7– Cálculo de 

Viabilidade, deste mesmo Plano Nacional. 

Destarte, fica claro que uma ação prévia a implantação de uma usina fotovoltaica 

de forma eficiente, por meio dos recursos de investimentos obrigatórios das 

distribuidoras de energia elétrica, deve ser precedida de uma criteriosa análise de 

viabilidade e de ações de eficiência energéticas atestadas por diagnósticos nas 

instalações, cujo custos também podem ser suportados por aqueles investimentos. 

Para tanto, o Programa de Eficiência Energética (PEE) visa à utilização eficiente 

da energia disponível, dessa forma, deve ser analisada cada parcela dos gastos com 

energia de maneira critica e elaborar um plano de ações com medidas de eficiência 

energética, conforme a necessidade de cada Organização Militar, abrangendo a 

Substituição de equipamentos de iluminação (lâmpadas, reatores, luminárias), 

Substituição de equipamentos individuais e chillers (resfriadores de água) de ar 

condicionado, substituição de sistemas motrizes (motores elétricos),  substituição de 

sistemas de refrigeração (câmaras frigoríficas, freezers e geladeiras) implantação de 

sistemas de aquecimento solar de água e, por fim, implantação de sistemas com 

geração fotovoltaica. 
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 Neste sentido, de forma a não onerar e desviar as equipes de engenharia 

elétrica da instituição de suas atividades fins, a contratação de Empresa Especializada 

de Conservação de Energia é uma alternativa aplicável, praticável e aceitável, uma 

vez que estas empresas possuem as expertises necessárias para adequar os PEE ao 

Chamamento Público das Concessionárias de energia elétrica. 

O Chamamento Público é o Mecanismo para implantação de ações de eficiência 

energética, em que a distribuidora emite um edital convocando a apresentação de 

projetos de eficiência energética dentro de critérios técnico-econômicos definidos, 

para serem selecionados de acordo com os requisitos estabelecidos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

Desta forma, os projetos de eficiência energética das Organizações Militares 

concorrerão na modalidade Poder Público das Chamadas Públicas. Na Chamada 

Pública, é atribuída uma pontuação de acordo com os critérios técnicos estabelecidos 

pela ANEEL e especificados no Edital da Distribuidora. O Projeto que obtiver a maior 

pontuação é escolhido para a alocação dos recursos fornecidos pela Distribuidora.  

 

III – PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 
A adequada implantação de um Programa de Eficiência Energética, no nível 

estratégico, deve ter como objetivo o uso eficiente da energia elétrica em toda a 

estrutura organizacional do Exército Brasileiro, em todo território nacional, priorizando 

os projetos quanto à viabilidade econômica referente à melhoria da eficiência 

energética de equipamentos, processos e usos finais de energia, estimulando o 

desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e praticas racionais de 

uso da energia elétrica.  

Para tanto, deve utilizar-se de análises pré-diagnósticas, a serem realizadas por 

equipes capacitadas. Desta forma, são  necessárias as designações  de uma 

Comissão de Gestão e de Comissões de Implantação, para que seja feita a 

coordenação, integração  e padronização das ações das Organizações Militares que  

participarão das atividades de redução de consumo de energia elétrica, por intermédio 

de ações de eficiência energética, com ênfase nos Sistemas de Iluminação, Ar 

Condicionado, Motrizes, Refrigeração, Aquecimento Solar de Água e Fontes 

Incentivadas.  

O Diagnóstico Energético é o principal documento para avaliação do projeto por 

parte da distribuidora, pois demonstra a situação atual, as ações a serem implantadas 
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e as metas de economia a serem atingidas ao final do projeto. Requer pessoal 

especializado devido a responsabilidade e complexidade de sua preparação.  

A Comissões de Gestão do PEE (CGPEE), deve ser a responsável por 

coordenar o processo de implantação do PEE, para tanto deve ser presidida pelo 

Estado-Maior do Exército e composta por representantes do Departamento de 

Engenharia e Construção e da Assessoria Jurídica do Estado Maior, uma vez que 

será o elo coordenador das ações  de todos os demais elos do processo.  

Por outro lado, as Comissões de Implantações e Análise de Viabilidade dos PEE 

(CIAVPEE) deverão ser estabelecidas em cada localidade de implantação do PEE, e 

composta por representantes das Organizações beneficiárias e corpo técnico do 

quadro de engenharia, a ser definido em Diretriz específica a ser elaborada. 

As Comissões de Implantações e Análise de Viabilidade serão responsáveis 

pela análise de pré-viabilidade; pelo diagnóstico energético, segundo a norma ABNT 

NBR ISO 50.002 - Diagnósticos Energéticos;  pelo planejamento e coleta de dados;  

confecção do Relatório de Diagnóstico Energético; e Medição e Verificação desde a  

fase anterior ao início do Projeto, durante a fase de execução do Projeto e 

imediatamente após a fase de execução. Todo detalhamento e padronização destas 

atribuições deverão ser objeto de documentação específica elaborada pela Comissão 

de Gestão.  

O comando da Aeronáutica (COMAER) adota este procedimento, normatizado 

pela Diretriz sobre a Gestão de Energia no COMAER - DCA 14-13 e pela Instrução de  

Implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE) no âmbito do COMAER– 

ICA 400-54, as quais regulam todo o Programa de Eficiência Energética da Força 

Aérea Brasileira e estabelece a criação da CGPEE e das CIAVPEE. 

Uma vez que, as Medições e Verificações devem ser feitas, obrigatoriamente, 

utilizado o Guia de M&V da ANEEL, conforme o Protocolo Internacional de Medição e 

Verificação (PIMVP-EVO), este procedimento deve ser realizado com a assessoria de 

uma empresa especializada em serviços de conservação de energia (ESCO), visto 

que a experiência em projetos anteriores semelhantes e a certificação são pontuadas 

e impactam, significativamente, no processo de seleção dos projetos da chamada 

pública.  
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IV-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSERVAÇÃO DE 
ENERGIA (ESCO) 

A contratação da ESCO deverá ser feita por meio de licitação na modalidade 

Concurso,  em regime de execução indireta, e terá por objeto cadastro e seleção de 

empresa ESCO (Energy Service Company) para prestar serviços especializados na 

elaboração de diagnóstico energético contemplando fontes incentivadas, 

especificamente Usina Fotovoltaica (UFV), e execução de todas as atividades 

necessárias a implantação do Programa de Eficiência Energética (PEE), segundo os 

Procedimentos do Programa de Eficiência Energética (PROPEE), de forma a viabilizar 

a participação da unidade selecionada para ser implantado o programa em Chamadas 

Públicas de Projetos de Eficiência Energética (CPP) de Empresas de Distribuição de 

Energia Elétrica e em Leilões de Eficiência Energética 

Deve ser incluído no Edital do Concurso que o percentual financeiro devido à 

ganhadora e cronograma de físico-financeiro obedecerá ao disposto nos editais de 

chamadas públicas das concessionárias de energia e leilões de eficiência energética, 

e que o pagamento será́ efetuado por intermédio dos recursos financeiros obtidos na 

Chamada Pública ofertada pela Concessionaria de Energia, caso o projeto de 

eficiência energética apresentado pela ganhadora seja selecionado.  

Desta forma, o valor para pagamento à contratada está inserido na verba a ser 

obtida junto a concessionária/permissionária para o Programa de Eficiência 

Energética da Unidade selecionada, nos termos das Chamadas Públicas de PEE da 

distribuidora, a serem publicadas durante a vigência do contrato, não havendo 

necessidade de desembolso financeiro pela Unidade, sendo que as  condições de 

pagamento obedecerão ao disposto nos editais de chamadas públicas das 

concessionárias de energia e leilões de eficiência energética da ANEEL.   

Por outro lado, deve constar no Edital que, na hipótese do projeto apresentado 

pela ESCO não ser classificado na Chamada Pública da 

concessionária/permissionária, por razões decorrentes da “proposta de projeto” ou em 

qualquer outra não conformidade referente à mesma, não haverá́ pagamento à 

empresa pelo serviço prestado. Portanto, não haverá́ ônus financeiro para a Unidade 

beneficiária, caso o projeto não seja classificado. 

Os pagamentos à contratada dar-se-ão conforme medição, mediante o 

cumprimento das etapas por parte da Contratada correspondente as seguintes 
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etapas: diagnóstico energético; medição e verificação do sistema atual e do sistema 

novo; fiscalização e gestão; e treinamento. 

A empresa contratada deverá realizar os levantamentos e diagnósticos, as 

medições e verificações, conforme o Protocolo Internacional de Medição e Verificação 

e Performance, os treinamentos/capacitação, a gestão e a fiscalização dos Projetos 

de Eficiência Energética, bem como todas as atividades necessárias à participação,  

acompanhamento e à prestação de contas pelo contrato firmado, além de utilizar 

software de análise de viabilidade para o diagnóstico e eficiência energética, com 

atendimento a todas as exigências do PROPEE.  

Para classificação da melhor proposta deverão ser adotados critérios objetivos 

tais como: experiência na elaboração e aprovação de projeto, possuir equipe 

profissional Certificado, Valores em Reais (R$) investidos em execução de projetos 

de CPP com recursos do PEE, comprovados por documentações explicitamente 

relacionadas, tais como: Anotação de Reponsabilidade Técnica (ART) registrada no 

CREA, Certificado PMP, atestado de capacidade técnica expedido por pessoa jurídica 

de direito publico e/ou privado em que o projeto tenha sido executado e ou declaração 

da Concessionaria e/ou Permissionária de Energia Elétrica. 

Estes procedimentos estão cada vez mais se consolidando no âmbito do Serviço 

Publico e até mesmo no âmbito das Forças Armadas. Como exemplo concreto da 

implantação de programas de eficiência energética, podemos citar os PEE em 

implantação em duas Unidades da Força Aérea Brasileira, na ALA 2, localizada em 

Anápolis, e na ALA 4, localizada em Santa Maria, cuja verificação dos resultados será 

descrito a seguir. 

 

V - CASO PEE ANÁPOLIS 
Na ALA 2, o PEE foi implantando em duas fases, ambas selecionadas por 

chamadas públicas da concessionária local. A primeira em 2017, quando, por meio de 

substituição de 8.026 unidades de lâmpadas, resultou numa economia de 607,91 

MWh/ano, correspondendo a uma redução de despesas na ordem de R$ 266.629,00. 

A segunda fase ocorreu em 2018, quando foram substituídas 237 unidades de 

aparelhos de ar condicionado e a instalação de uma microusina fotovoltaica de 55 Wp, 

o que resultou numa economia de 324,06 MWh/ano, correspondendo a uma redução 

de despesas na ordem de R$ 128.665,54. 
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Uma vez que o consumo anual da ALA 2 era de 2.858 MKh/ano e a despesa 

anual com energia elétrica na ordem de R$ 2.000.000,00, a implantação do PEE 

Anápolis, sem que tenha havido nenhum custo para a unidade, proporcionou uma 

redução de consumo de 20%, correspondendo a uma economia de R$ 395.294,54. 

 

VI - CASO PEE SANTA MARIA 
Neste mesmo sentido, ao longo de 2019, na ALA, 4, o programa proporcionou a 

instalação de uma usina solar de geração fotovoltaica on-grid no local com capacidade 

de 125 Kw e substituiu 6.000 lâmpadas menos eficientes por unidades de LED.  

 
   FOTO 1: Painéis Fotovoltáicos instalados na ALA 4 
   Fonte: CECONSAER 
 

Segundo o Diretor da Companhia Energética Rio Grande Energia (RGE), Marco 

Antônio Villela de Abreu, “as ações de eficiência energética contribuirão com uma 

economia de cerca de R$ 160.000,00 ao ano nas contas da instituição, que vem 

buscando permanentemente aprimorar a sua eficiência operacional através da 

otimização da aplicação dos seus recursos em todas as áreas”. 

O investimento da RGE foi de aproximadamente R$ 900.000,00. Por outro lado, 

o projeto teve aporte de R$ 290.000,00 por parte da ALA 4, sendo este valor 

representado pela mão de obra da instalação da primeira usina fotovoltaica on-grid da 

FAB e da substituição das lâmpadas, executadas diretamente por militares da 

Unidade, capacitados para implantar e dar continuidade às ações do programa. 
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     FOTOS 2 e 3: Painéis Fotovoltáicos instalados na ALA 4 e Equipe da ALA 4 instalando os painéis 
     Fonte: CECONSAER 
 

Os novos equipamentos permitirão uma economia de cerca de 426,92 MWh/ano 

e uma redução de 35,91 kW na demanda de ponta. Além da economia financeira 

direta na conta de energia. As lâmpadas de LED também demandam menos custos 

de manutenção e têm vida útil de cerca de 25 mil horas, ou seja, duram mais de dois 

anos se ficarem ligadas de maneira ininterrupta.  

 
   FOTO 4: Painéis Fotovoltáicos instalados na ALA 4 

        Fonte: CECONSAER 
 

VII - ANÁLISE 
As despesas com energia elétrica consomem parte considerável dos recursos 

destinados à Vida Vegetativa da Unidade e estão sujeitos a variação sazonais de 

tarifas, impactando o orçamento e impedindo que outros investimentos sejam 

realizados.   

Existe um alinhamento do Programa de Eficiência Energético com os Objetivos 

Estratégicos do Exército, o que compatibiliza o interesse em  continuar desenvolvendo 

projetos sustentáveis nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, com a 

oportunidade de participação em Chamada Pública de Projetos, o  que irá promover 

a  integração  do PEE em uma grandiosa oportunidade de angariar recursos com 

vistas a estimular o uso eficiente de energia elétrica nas suas unidades.  
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Uma Diretriz sobre a Gestão de Energia se constitui no principal instrumento 

estratégico por meio do qual o Exercito Brasileiro  deve formalizar , nos âmbitos interno 

e externo, o seu comprometimento com a gestão da energia, na qual todas as 

Organizações Militares e partes interessadas, desenvolveriam ações eficientes e 

permanentes de gestão energética, em alinhamento com as Políticas Públicas de 

Sustentabilidade. 

Para tanto, é fundamental a elaboração de planos estratégicos que viabilizem o 

Programa de Eficiência Energética a curto, médio e longo prazo, alinhados às políticas 

e diretrizes nacionais e aplicáveis ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos 

públicos.  

Neste contexto,   fica evidente a importância da busca por soluções tecnológicas, 

incluindo a inserção de fontes alternativas em geração distribuída, tais como usinas 

fotovoltaicas, as quais serão consequências dos projetos a serem elaborados no 

Programa de Eficiência Energética, e um dos instrumento por meio dos qual serão 

gerados maiores e melhores resultados, sendo a participação das Organizações em  

Chamadas Públicas, uma forma viável de concretizar a  sua implantação. 

Por fim, o Exército Brasileiro, por intermédio da regulamentação do Programa 

de Eficiência Energética, em seu âmbito, irá exercer um papel relevante na proteção 

do meio ambiente, estabelecendo normas e fiscalizando a sua devida execução, 

promovendo boas práticas por todas as Organizações Militares e oferecendo 

qualificação profissional adequada, o que irá reiterar o comprometimento da 

instituição com o desenvolvimento sustentável. 

 

VIII - RESULTADOS 
A redução das despesas com energia elétrica, irá proporcionar o 

redirecionamento dos recursos destinados para Serviços Públicos para outras 

despesas de custeios ou investimentos necessários a Vida Vegetativa da Unidade, 

sem que haja a necessidade do aumento no Orçamento do Comando do Exército, 

bem como a projeção da imagem do EB como instituição moderna e socialmente 

responsável. 

Por meio da implantação de PEE, será formada e fomentada a consciência 

socioambiental, contribuindo para desenvolver, difundir e estimular a eficiência 

energética no âmbito do Ministério da Defesa. 
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Os critérios governamentais de eficiência energética, preconizados na Lei 

10.295, de 17 de outubro de 2001, (Lei da Eficiência Energética), que dispõe sobre a 

Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia serão cumpridos de 

forma efetiva alinhando, de forma prática e eficiente, os Objetivos Estratégicos do 

Exército às Políticas Nacionais. 

 

IX – RECOMENDAÇÕES 
Visando sistematizar a implantação dos PEE, no Nível Estratégico, o Estado 

Maior do Exército seria o  responsável pela coordenação  a implantação do PEE no 

âmbito do Exército Brasileiro, por meio de Elaboração das Diretrizes de Eficiência 

Energética, legislação na qual devem ser previstas as criações  da Comissão de 

Gestão do Programa de Eficiência Energética (CGPEE) e das Comissões de 

Implantações e Análise de Viabilidade (CIAVPEE), alocando, quando for o caso, os 

recursos necessários para o desenvolvimento das Ações de Eficiência Energética, O 

Estado Maior deve também representar o EB nas interações de alto nível com os 

Órgãos Externos e Coordenar as ações de marketing do Programa e do Projeto.  

O Nível Operacional estaria sobre a coordenação do Departamento de 

Engenharia e Construção, o qual seria responsável pelo levantamento  das 

necessidades de capacitação para o desenvolvimento das AEE, pelo apoio aos 

levantamentos e estudos de eficiência energética da localidade de interesse, por 

supervisionar a elaboração  dos Projetos Básico e Executivo referentes ao PEE; e  por 

analisar a necessidade de ampliação do Projeto de Usina Fotovoltaica (UFV), 

proposto inicialmente no projeto do PEE, com vistas a atender demandas especificas, 

submetendo à apreciação da Comissão de Gestão do Programa de Eficiência 

Energética (CGPEE).  

Quanto ao nível tático caberia às unidades selecionadas ou beneficiadas pelo 

PEE, conforme diretrizes estabelecidas, por meio da Comissões de Implantações e 

Análise de Viabilidade (CIAVPEE), a responsabilidade pelas seguintes ações: atentar 

às chamadas públicas de projetos (CPP) realizadas pela distribuidora de energia local; 

firmar contrato, após referendado pela CGPEE, com a empresa especializada em 

serviços de conservação de energia (ESCO); fiscalizar e acompanhar as atividades 

da ESCO; coordenar as ações decorrentes do PEE, com vistas à realização dos 

Processos Licitatórios necessários; tramitar junto à Consultoria Jurídica da União 
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(CJU) os Processos Administrativos de Gestão (PAG) pertinentes; e fiscalizar todo o 

Programa de Eficiência Energética.  

Desta maneira, em todos os níveis, de forma eficiente e eficaz, os três desafios 

enfrentados pelo Exército Brasileiro seriam suplantados de forma estruturada, quais 

sejam: a redução das despesas com serviços de energia, a maior eficiência na 

utilização de recursos naturais como energia e a promoção de contratações 

sustentáveis.  
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