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APRESENTAÇÃO
É com grande satisfação que a Eletrobrás, por meio do Procel Edifica, se une ao Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para a
publicação deste “Caderno de Boas Práticas em Arquitetura”. A busca de soluções arquitetônicas sustentáveis é objeto do cuidado
da empresa há mais de 20 anos. As edificações são, atualmente, responsáveis por quase metade da energia elétrica gasta em
nosso país, sobretudo em decorrência da utilização de sistemas artificiais de iluminação e climatização. Não se pode, portanto,
desconsiderar esse importante segmento ao se investir na racionalização de energia – caminho mais seguro para o futuro energético
do país.
O desenvolvimento tecnológico, ao longo da história, tem permitido ao homem vencer inúmeras limitações impostas pela natureza.
Na arquitetura, a modernização se reflete em soluções nas quais os recursos técnicos substituem cada vez mais os elementos
naturais. Crescem o conforto e a independência das edificações em relação ao ambiente externo, mas também a demanda por
energia elétrica.
No Brasil, o incremento das estruturas para geração, transmissão e distribuição de energia se acentuou entre as décadas de 1950
e 1960, como reflexo da demanda gerada pelo desenvolvimento industrial e o crescimento urbano. Nessa época, também marcada
pela criação da Eletrobrás, o modelo de planejamento ainda trabalhava com a ideia de uma oferta sempre superior à demanda,
assegurando confiabilidade no suprimento. Não havia preocupação com os desperdícios, nem tampouco conhecimento sobre o
modo como a sociedade utilizava essa energia.
A história mostrou, no entanto, que a construção de grandes empreendimentos geradores de energia exige altos investimentos,
além de produzir impactos significativos no meio ambiente. No caso do modelo brasileiro, apoiado essencialmente em hidrelétricas,
as consequências incluem alagamento de áreas produtivas e necessidade de deslocamento de comunidades inteiras. O desenvolvimento da consciência sobre os limites dos recursos naturais e financeiros transformou a racionalização em palavra-chave.
Para investir nessa ideia, foi criado, em 1985, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), com propostas de
ações para incentivar o uso eficiente da energia. A enorme representatividade do segmento de edificações no perfil do consumo
brasileiro, por sua vez, motivou a criação do Procel Edifica – Eficiência Energética nas Edificações, que vem ampliando e direcionando
as ações da Eletrobrás em prol da racionalização do uso da energia e do aproveitamento dos recursos naturais nas edificações.
Por meio do Procel Edifica, a Eletrobrás investe nos requisitos básicos para uma arquitetura mais integrada ao meio ambiente e aos
recursos naturais, desenvolvendo indicadores de eficiência energética, certificação de materiais e equipamentos, procedimentos
para regulamentação e projetos educacionais.
Disseminar boas práticas para soluções arquitetônicas sustentáveis é uma ação que vai ao encontro dos grandes ideais da empresa. A Eletrobrás acredita no aprendizado e na consciência como caminhos para o crescimento sustentável do país. E acredita,
sobretudo, na capacidade humana de promover soluções que aliem o desenvolvimento tecnológico ao aproveitamento dos recursos ambientais na construção de um futuro limpo.
Diretoria da Eletrobrás
Conclusões e perspectivas
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EDITORIAL
Prezado(a) Leitor(a),
É com enorme prazer que chegamos ao último caderno da série Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética nas Edificações,
tendo trilhado ao mesmo tempo um percurso crítico e investigativo das várias abordagens e soluções adotadas por arquitetos, em
seus projetos, acerca do conforto ambiental x consumo de energia.
O tema requer cautela e muito estudo, não devendo estar dissociado da discussão da própria cidade e seu modelo de desenvolvimento, como nos alerta o Engenheiro Miguel Satler em sua entrevista ao conselho editorial.
Em um país continental como o nosso, com diversidade climática, cultural e paisgistica, além de grandes desafios econômicos e
sociais, nos parece claro que as soluções de climatização passiva dos ambientes construídos são as melhores parceiras na busca
desse equilíbrio. Isso não quer dizer que a ciência não esteja trabalhando para aumentar a eficiência dos equipamentos de
climatização, como nos mostra o físico Heitor de Souza, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas que acaba de
desenvolver nova tecnologia (Termat) que utiliza a brisa como substituta parcial ou total da refrigeração.
No entanto, qualquer que seja a solução adotada, seja num espírito high tech, seja low tech, essa deve estar ancorada em parâmetros
científicos acerca da performance das respectivas tecnologias.
Neste sentido, trouxemos o debate de algumas tendências indentificadas no mercado, cujos resultados efetivos podem ser questionados, como as “peles” duplas de vidro, frequentemente adotadas em edificações administrativas e as coberturas naturadas,
abordadas aqui por Marco Milazo. Outra tendência observada são os retrofits de prédios públicos, desenvolvida aqui por Denilson
Moreira, através do estudo de caso do Complexo Naval de Mocanguê e do Instituto Nacional do Câncer, ambos no Rio de Janeiro.
Denilson chama a atenção para a importância da política pública como estratégia governamental fundamental, na viabilização de
um novo paradigma para as edificações.
Esta afirmação vem ao encontro da percepção desta editoria, obtida ao longo do desenvolvimento da presente pesquisa, de que
cada tipologia apresentava maior ou menor número de projetos exemplares como reflexo da importância que o tema teria para cada
respectivo setor da economia.
Esta assimetria tende a diminuir à medida que o Programa Brasileiro de Etiquetagem se difundir e se estabelecer como norma de
projeto e construção em todo território nacional. Para falar sobre isso, convidamos a professora da Universidade Federal Fluminense,
Ana Seroa e a arquiteta Cláudia Martins do Amaral.
E a partir dessa perspectiva, de disseminação de novos paradigmas, um novo aliado na disputa por recursos pode vir a ser o
Contrato de Performance. Cada vez mais reconhecido internacionalmente, essa ferramenta conquista credibilidade na medida em
que assume comprovar, contratualmente, que o maior custo de investimento inicial pode se reverter numa maior rentabilidade do
negócio ali instalado, como nos relatam Ludmilla Andreia Diniz, Marcos Teixeira e Andreas Nieters, pesquisadores da Agência
Alemã de Cooperação Técnica – GTZ.
Desta maneira, sentimo-nos gratificados com a tarefa por nós assumida, no âmbito do convênio com a Eletrobrás, de contribuir
para a disseminação do tema entre os arquitetos, levando aos profissionais um extrato diversificado do estado da arte da discussão
sobre o tema, bem como a síntese das melhores soluções encontradas por seus próprios colegas em cada situação.
Esperando que a missão tenha sido cumprida a contento,
Dayse Góis
Presidente do IAB RJ
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Artigo

ENTREVISTA COM O ENGENHEIRO MIGUEL SATTLER1
Conselho Editorial2
Segundo Sattler, os edifícios verdes são
uma grande contribuição para a sustentabilidade, uma vez que o setor residencial é um grande consumidor de energia
e que este setor consome mais energia
que o setor comercial. Pode-se verificar
o que representa o aquecimento d’água,
através de chuveiros elétricos no consumo final de energia, para diferentes usos,
em edificações de diferentes tipologias,
em Porto Alegre, conforme estudo da
Arquiteta Aline Hansen3.
Setor industrial
Setor transportes
Setor residencial
Setor energético4
Setor agropecuário
Setor comercial

39,6%
29,1%
10,8%
11,2%
4,6%
2,9%

Tabela 1 - Consumo energético final
(para todas as fontes), por setor.
Ministério de Minas e Energia, BEN
Em edificações altas, prédios comerciais
e residenciais, o condicionamento artificial além de consumir grandes quantidades de energia elétrica ainda libera o gás
CFC (clorofluorcarbono) que contribui para a destruição da camada de ozônio. A
limpeza dos filtros dos aparelhos de janela deve ser realizada semanalmente para
aumentar a eficiência dos aparelhos e,
também, para que o ar que passa pelos
filtros seja mais puro e, assim, soframos
menos com alergias ou com as consequências do que se denomina “síndrome
dos edifícios doentes”, que tem a ver não
apenas com os filtros de aparelhos de
janela, como também com todos os dutos
e sistemas de ventilação em edificações
que são dotados desses sistemas.
A maior eficiência é garantida quando
desde os estudos preliminares se pensa
no projeto e na sua climatização passiva, ou seja, sem sistemas de condicionamento artificial ou aqueles que minimizem o uso desses sistemas.
Nas 300 habitações investigadas por Alice Hansen, constatou-se que aquelas
que mais consumiam energia eram as
dotadas de sistemas de coletores solares. Não parece um contrasenso? Pois
é, assim foi. E por quê? Porque tais ediConclusões e perspectivas

ficações contavam com sistemas de
boilers elétricos, que mantinham a água
acima de 40°C, permanentemente, consumindo muito mais energia, que os prédios que não eram dotados de coletores
solares.
Citando o Plano B versão 3.05 do Lester
R. Brown, um grande vilão do consumo
de energia são os alimentos, eles impactam desde sua produção até sua embalagem e acondicionamento em refrigeradores e/ou freezers.
Um grande gasto de energia está associado ao deslocamento da residência
para o trabalho. Dessa forma, há necessidade da compacidade das cidades, e
também existe a necessidade de racionalizar o planejamento e criar oportunidades, com incentivos dos governos, para
que mais e mais pessoas trabalhem próximas a suas moradias. Assim, também
deve se pensar que o transporte de alimentos, com sua produção sendo muito
distante dos centros urbanos, requerem
uma quantidade de energia muito grande. Certamente, as cidades do futuro
deverão ser planejadas para enfrentar a
escassez de recursos fósseis que se tornará crescente e crítica.
As áreas verdes requeridas para a produção de alimentos são mais de três vezes maiores que as áreas para atender
às necessidades em termos de espaços
urbanos para os “urbanitas”. E, sim, é certo que as áreas produtivas no planeta
estão sendo gradual e rapidamente reduzidas e que a Pegada Ecológica6 humana vem crescendo.
A urgente necessidade de racionalização
dos espaços urbanos, que deverão prever mais áreas verdes na superfície para:
recreação; nos desestressar; produzir alimentos mais próximos; absorver as
águas de escorrimento superficial; absorver os resíduos domésticos facilmente
biodegradáveis na forma de compostos
orgânicos; a geração de empregos para
a produção de alimentos junto às áreas
urbanizadas e assim, também, prover
oportunidades de desfrute da “magia das
cidades” àqueles menos favorecidos economicamente.

Quanto à energia dos materiais na construção, Sattler fala sobre o protótipo Casa
Alvorada, construído no Campus da UFRGS,
onde a energia incorporada nos materiais, para sua construção, equivalem ao
que é gasto ao longo de 17 anos de consumo de eletricidade, quando esta edificação está em uso. Ou seja, uma família
usando a casa e consumindo energia para iluminação, aquecimento de água, refrigeração dos alimentos, etc. consome
em 17 anos a mesma quantidade de energia que aquela que foi gasta para produzir e transportar os materiais de construção até o canteiro de obras onde a casa foi construída. Por fim, cita o programa de televisão “Cidades e Soluções”7
da Globo News como uma boa contribuição, enquanto nas universidades existe
a carência deste tipo de informação.
Notas
1 Miguel Aloysio Sattler, Engenheiro Civil e
Agrônomo pela UFRS, Doutor pela University
of Sheffield e Ph.D. pela University of Liverpool, ambos em Ciências Ambientais Ligadas
à Edificação. Trabalhou por mais de 15 anos
na Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC
e há quase 20 anos atua junto ao Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Civil, da
UFRGS, onde atualmente é Professor Associado. Possui experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Edificações e Comunidades Sustentáveis, atuando nos seguintes
temas: Sustentabilidade, Construções Sustentáveis, Gestão Ambiental Urbana, Conforto
Ambiental e Habitação Popular, atuando conjuntamente em pesquisa, ensino e extensão.
2 Ana Seroa, Arquiteta, Doutora e Professora
da Faculdade de Arquitetura da UFF; Carlos
Murdoch, Arquiteto, Coordenador da Pós-Graduação em Arquitetura Sustentável da Estácio
de Sá; Marco Milazzo, Arquiteto, Mestre em
Conforto Ambiental e Eficiência Energética e
Professor da Universidade Estácio de Sá e;
Mariane Azevedo, Arquiteta, Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Editora dos Cadernos de Boas Práticas em Arquitetura.
3 Arquiteta Aline Hansen, orientanda de mestrado do Engenheiro Miguel Sattler.
4 Setor energético agrega os centros de transformação e/ou processos de extração e transporte interno de produtos energéticos, na sua
forma final.
5 PLAN B 3.0 - Mobilizing to Save Civilization,
EARTH POLICY INSTITUTE, NEW YORK –
LONDON, W • W • NORTON & COMPANY, in
www.earthpolicy.org
6 ver Box explicativo retirado do site www.wwf.
org.br/wwf_brasil/pegada_ecologica/
7 especiais.globonews.globo.com/cidadese
solucoes/
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Pegada Ecológica
No início da década de 90, os especialistas William Rees e Mathis Wackernagel procuravam formas de medir a dimensão crescente das marcas que deixamos no planeta.
No ano de 1996, os dois cientistas publicaram o livro Pegada Ecológica – reduzindo o impacto do ser humano na
Terra, apresentando ao mundo um novo
conceito no universo da sustentabilidade. A Pegada Ecológica foi criada para
nos ajudar a perceber o quanto de recursos da natureza utilizamos para sustentar nosso estilo de vida, o que inclui
a cidade e a casa onde moramos, os
móveis que temos, as roupas que usamos, o transporte que utilizamos, aquilo que comemos, o que fazemos nas
horas de lazer, os produtos que compramos e assim por diante. Para o
WWF-Brasil, a Pegada Ecológica não
é apenas uma nova forma de se trabalhar as questões ambientais, às quais
se dedica desde 1971, ano em que a
Rede WWF iniciou suas atividades no
Brasil.
A Pegada é também uma ferramenta
de leitura e interpretação da realidade,
pela qual poderemos enxergar, ao mesmo tempo, problemas conhecidos,
como desigualdade e injustiça, e, ainda, a construção de novos caminhos
para solucioná-los, por meio de uma
distribuição mais equilibrada dos recursos naturais, que se inicia também pelas atitudes de cada indivíduo.

Calcular a Pegada
A Pegada Ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa, corresponde ao tamanho das áreas produtivas de terra e de mar, necessárias para
gerar produtos, bens e serviços que
sustentam determinados estilos de vida.
Em outras palavras,a Pegada Ecológica é uma forma de traduzir, em hectares (ha), a extensão de território que
uma pessoa ou toda uma sociedade
“utiliza” , em média, para se sustentar.
Para calcular as pegadas foi preciso estudar os vários tipos de territórios pro6

dutivos (agrícola, pastagens, oceanos,
florestas, áreas construídas) e as diversas formas de consumo (alimentação,
habitação, energia, bens e serviços,
transporte e outros). As tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta.
Cada tipo de consumo é convertido, por
meio de tabelas específicas, em uma
área medida em hectares. Além disso, é
preciso incluir as áreas usadas para receber os detritos e resíduos gerados e
reservar uma quantidade de terra e água
para a própria natureza, ou seja, para os
animais, as plantas e os ecossistemas
onde vivem, garantindo a manutenção da
biodiversidade.

Composição da Pegada
Ecológica:

Suas pegadas são maiores pois, ao utilizarem recursos de todas as partes do
mundo, afetam locais cada vez mais
distantes, explorando essas áreas ou
causando impactos por conta da geração de resíduos.
Como a produção de bens e consumo
tem aumentado significativamente, o
espaço físico terrestre disponível já não
é suficiente para nos sustentar no elevado padrão atual. Para assegurar a
existência das condições favoráveis à
vida, precisamos viver de acordo com
a “capacidade” do planeta, ou seja, de
acordo com o que a Terra pode fornecer e não com o que gostaríamos que
ela fornecesse. Avaliar até que ponto o
nosso impacto já ultrapassou o limite é
essencial, pois só assim poderemos saber se vivemos de forma sustentável.

TERRA BIOPRODUTIVA: Terra para colheita, pastoreio, corte de madeira e outras atividades de grande impacto;

Pegada Ecológica Global

MAR BIOPRODUTIVO: Área necessária
para pesca e extrativismo;

Estudos mostram que desde os anos
80, a demanda da população mundial
por recursos naturais é maior do que a
capacidade do planeta em renová-los.

TERRA DE ENERGIA: Área de florestas
e mar necessária para a absorção de
emissões de carbono;
TERRA CONSTRUÍDA: Área para casas,
construções, estradas e infraestrutura;
TERRA DE BIODIVERSIDADE: Áreas de
terra e água destinadas à preservação
da biodiversidade.
De modo geral, sociedades altamente
industrializadas ou seus cidadãos “usam”
mais espaços do que os membros de culturas ou sociedades menos industrializadas.

Dados mais recentes demonstram que
estamos utilizando cerca de 25 % a mais
do que o que temos disponível em recursos naturais, ou seja, precisamos de
um planeta e mais um quarto dele para
sustentar nosso estilo de vida atual.
Podemos dizer que esta é uma forma
irracional de exploração da natureza,
que gera o esgotamento do capital natural mais rápido do que sua capacidade de renovação.
Esta situação não pode perdurar, pois,
desta forma, enfrentaremos em breve

1 - Gráfico com os cenários da Pegada Ecológica
Caderno de Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética

uma profunda crise socioambiental e
uma disputa por recursos.
Outro grave efeito da excessiva exploração da natureza é a perda acelerada
da biodiversidade, ou seja, o desaparecimento ou declínio do número de populações de espécies de plantas e animais.
A perda da biodiversidade verificada entre os anos de 1970 e 2000, cerca de
35%, somente é comparável a eventos
de extinção em massa ocorridos apenas quatro ou cinco vezes durante bilhões de anos da história da Terra. Todos eles causados por desastres naturais e jamais pelo ser humano, como
agora.
Teoricamente, 1.8 hectare é a média de
área disponível por pessoa (considerando uma população mundial de 6 bilhões
de pessoas em 2004), no planeta, de
modo a garantir a sustentabilidade da
vida na terra. Isto equivale a uma área
pouco menor do que a de dois campos
de futebol.
Entretanto, desde de 1999, a média de
consumo por pessoa no mundo é de
2.2 hectares, cerca de 25% a mais do
que o planeta pode suportar. Estamos
em estado de alerta total!

Seu estilo de vida diz tudo
Água
Somos hoje 6 bilhões de habitantes no
planeta, com um consumo médio diário de 40 litros de água por pessoa.
Um europeu gasta de 140 a 200 litros
por dia, um norte-americano, de 200 a
250 litros, enquanto em algumas regiões da África há somente 15 litros de
água disponíveis a cada dia para cada
morador.

ca excessiva, no que se refere à água.
Certamente é possível melhorar muito!

Energia elétrica
No Brasil, a maior parte da energia elétrica consumida é produzida por hidroelétricas, que exigem, para seu funcionamento, a construção de grandes barragens.
Assim, com o aumento de consumo e a
decorrente necessidade de produzir cada
vez mais energia elétrica, torna-se necessário represar mais rios e inundar
mais áreas, reduzindo as florestas,
impactando a vida de milhares de outros
seres vivos, retirando comunidades de
suas terras e alterando os climas locais
e regionais como aumento das superfícies de evaporação.
Alimentação
Atualmente, muitas pessoas comem
mais do que o necessário. É o que mostram os altos índices de obesidade no
mundo, principalmente nas nações mais
desenvolvidas. Mas comer em grande
quantidade não garante uma boa saúde,
pelo contrário.
A alimentação é um item muito importante
da nossa qualidade de vida, mas, além
disso, uma dieta natural e equilibrada é
bastante favorável à preservação dos
ambientes.
O consumo de alimentos orgânicos ou
naturais ajuda a diminuir o uso de agrotóxicos e o equilíbrio alimentar leva a uma
exploração menos irracional dos recursos do planeta, reduzindo, em muitos
aspectos, nossas pegadas. Lembre-se
de que não faltam alimentos no mundo e
sim uma distribuição mais justa.

Consumo e descarte

Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp), o consumo médio diário por habitante da cidade de São Paulo é de 200 litros de água, considerado
altíssimo.

Quanto mais consumimos, mais lixo produzimos. Os resíduos naturais, ou matéria orgânica, podem ser inteiramente absorvidos e reutilizados pela natureza,
mas o tipo de resíduos que nossa civilização produz nos dias de hoje, especialmente os plásticos, não podem ser eliminados da mesma forma.

Há grande desperdício, isto é, os paulistanos deixam uma Pegada Ecológi-

Eles levam milhares de anos para se
desfazer no ambiente. Você já mediu

Conclusões e perspectivas

quanto você, sua família ou seu grupo
de trabalho produzem de lixo por dia?
A média nos grandes centros urbanos
é de 1kg por pessoa. É muito lixo!
Mas você pode contribuir bastante se
separar os materiais descartados. Comece separando o lixo entre seco
(reciclável) e o úmido (orgânico). Você
irá observar que o peso do seco é pequeno, porém seu volume é enorme.
Já o lixo úmido, ocupa menos espaço,
porém é bastante pesado. Parte do lixo
seco pode ser encaminhado para a reciclagem e o lixo orgânico, por sua vez,
pode ser destinado à compostagem.
Esta atitude pode ser difícil no início,
pois é necessário envolver todos que
estão à sua volta, mas se você tem
vontade de fazer algo que realmente
contribua com a preservação do nosso
planeta,continue tentando e implante a
coleta seletiva.

Transporte
Quanto você se desloca por dia? De
que forma: carro, ônibus, trem, metrô,
a pé ou de bicicleta? A maioria dos meios de transporte que utilizamos em nosso cotidiano utilizam combustíveis fósseis, ou seja, não renováveis.
Essa fonte energética que vem do petróleo, do carvão e do gás natural polui
o ar, principalmente nos grandes centros urbanos, devido à enorme quantidade de automóveis.
Hoje em dia, a ciência e a sociedade
civil têm pressionado o poder público e
a iniciativa privada na busca de soluções para a poluição. Este enorme problema agrava o aquecimento global e
ocasiona o aumento de doenças respiratórias.
Por isso, um transporte sustentável tem
de utilizar eficazmente a energia, ou
seja, transportar o máximo de carga
possível gastando o mínimo de combustível.
Daí a importância de se utilizar o transporte coletivo e de se oferecer carona
sempre que possível. Andar de bicicleta e fazer pequenos trechos a pé, também ajudam a reduzir sua pegada.
7
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EDIFICACÕES COMERCIAIS COM FACHADAS COM
“PELES” DUPLAS
Marco Milazzo
Arquiteto, Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Professor da Universidade Estácio de Sá
Recentemente, se popularizou o conceito de que as propriedades da envolvente
de um edifício devem mudar de acordo
com as suas condições externas.
O edifício deve se comportar de uma maneira que as melhores condições de vida
e para um ambiente de trabalho saudável sejam obtidos, utilizando da temperatura do ar exterior, da intensidade da
radiação solar e da velocidade do vento
para que o consumo de energia seja tão
baixo possível.
Nesse contexto, a fachada com duas “peles” ou fachada de “pele dupla” é muitas
vezes utilizada em construções em áreas expostas, quando a ventilação diretamente pelas janelas é inconfortável devido à alta velocidade do vento, ou quando os edifícios estão expostos à poluição sonora devido ao ruído do tráfego
por exemplo.
O sistema de fachadas duplas consiste
na construção de duas fachadas sobrepostas, com um distanciamento entre
elas, normalmente ambas utilizando materiais transparentes. Este distanciamento entre as fachadas pode ser utilizado como circulação para manutenção,
local para posicionamento de proteções
e equipamentos, área de ventilação, etc..
Há um aumento do número desse tipo
de edifício devido à vantagem que essas
fachadas admitem um elevado grau de
luz natural e tem uma estética uniforme
e atraente.
Mas pouca quantidade de dados está
atualmente disponível sobre o desempenho real desses sistemas, pois apesar
da tecnologia ter aumentado consideravelmente nos últimos anos na Europa,
quase não é utilizada no Brasil.
Nos anos 90, o aquecimento global resultou em um ressurgimento do interes8

se em escritórios naturalmente ventilados. De fato, um dos principais resultados de casos de estudos recentes de
escritórios é que os ocupantes estão dispostos a tolerar condições piores no
ambiente se sabem que podem tomar
medidas individuais para melhorar o seu
conforto.
Por exemplo, em uma construção isolada, com uso somente de ar-condicionado, temperaturas de 23ºC ± 1ºC são aceitáveis, mas em um edifício naturalmente
ventilado as pessoas podem ficar confortáveis com temperaturas menores, de
até 27ºC.
O clima em muitos países europeus é
propício para aplicar resfriamento por
ventilação natural. Salvo algumas horas
do ano, a temperatura exterior do ar é
menor dentro da
edificação durante a noite mas
também durante o
dia. Portanto, a abertura de janelas
pode, na maioria
das vezes, ser suficiente para arrefecer os edifícios.
Portanto, é importante verificar se a
pele dupla não vai
inviabilizar o uso
da ventilação natural.
O espaço entre as
fachadas é utilizado para posicionar
os dispositivos de
proteção contra o
sol fora do edifício, ficando protegidos do vento e
da chuva. O risco
de superaquecimento das facha-

das dupla no verão é evidente. Alguns
estudos dizem que este efeito pode ser
minimizado com o dimensionamento adequado de aberturas, com um bom posicionamento dos dispositivos de sombreamento e uma espaço correto entre as fachadas.
A camada dupla de vidro cria um “colchão de ar” onde condições de temperatura e ventilação são diferentes tanto do
ambiente interno quanto do ambiente externo. As condições entre as fachadas de
vidro dependem totalmente de condicionantes externos, como temperatura, radiação, ventilação, umidade, etc.. Por
este motivo, fachadas do mesmo edifício com orientações diferentes, podem
requerer sistemas de fachadas diferentes e, dependendo de cada caso, a fachada dupla pode ser adequada somen-

2 - Foto da circulação entre as duas ‘’peles’’ da fachada.
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quarters, na Alemanha Sanomatalo, SysOpen Tower, Martella e High Tech Centre,
na Finlândia; Kista Science Tower, Nokia
House e GlashusEtt, na Suécia; Helicon
Finsbury Pavement, Briarcliff House e
Building Research Establishment, na Inglaterra; Technical University of Delft
Library, na Holanda; CANSUVA Building,
na Suiça; UCB Centre, na Bélgica; Moravian Library, na República Tcheca; Aurora Place, na Austrália e Edifício Cidade
Nova, no Rio de Janeiro - Brasil.

3 - ARAG 2000 Tower – Alemanha

4 - GSW Headquarters – Alemanha

te em partes das fachadas de uma mesma edificação.

da com outros sistemas mais simples de
fachada.

O sistema de fachadas duplas também
pode ser uma solução para aquecimento das edificações, pois o micro clima criado entre as camadas de fachada, pode
receber a radiação solar e aquecer o seu
ar, como uma estufa, e com a abertura
de janelas da camada interna, este ar entra nos ambientes.

No Rio de Janeiro, o Edifício Comercial
Cidade Nova utilizou um sistema de fachadas duplas, com vidros especiais de
baixa emissividade. O sistema utilizado
não permite ventilação natural e cria um
colchão de ar estanque e quente. Os vidros especiais diminuem a passagem da
radiação, mas também diminuem a iluminação natural e não evitam o “efeito estufa”. Soluções alternativas e mais simples poderiam ter resolvido melhor o problema, sem que houvesse o custo elevado da criação da fachada dupla.

Segundo Gratia e DeHerde (2004), que
analisaram diversos tipos de fachadas
duplas em diversas situações climáticas
diferentes, as fachadas duplas reduzem
muito o uso de condicionadores de ar
para a-quecimento, mas nem sempre ajudam a reduzir o uso de condicionadores
para o resfriamento. Para o correto funcionamento das fachadas duplas, é fundamental o seu uso dinâmico, com a possibilidade de aberturas e da ventilação.
Segundo ainda suas pesquisas, a temperatura do ar entre as camadas de vidro, mesmo quando totalmente ventiladas, sempre é maior que a temperatura
do ar externo.

Exemplos de Edificações
com Fachadas Duplas:
Düsseldorf city gate (Düsseldorfer
Stadttor), ARAG 2000 Tower, GSW Head-

Biblografia consultada:
OESTERLE, E., LIEB, R., LUTZ, M.
e HEUSLER,W. Double-Skin Facades, Integrated Planning, Prestel
Verlag, Munich, 2001, p. 207.
WIGGINTON, M. e HARRIS, J.
Intelligent Skins, Gray Publishing,
Tunbridge Wells, Kent, 2002, p. 176.
SCHITTICH, C. Building Skins,
Concepts, Layers, Materials, Edition
Detail, 2001, p. 196.
BALOCCO, C. A simple model to
study ventilated facades energy performance, Energy and Buildings 34
(5) (2002) 469–475.
PASQUAY, T. Natural ventilation in
high-rise buildings with double
facades, saving or waste of energy,
in: Proceedings of the 18th International Conference on Passive and
Low Energy Architecture, Brazil,
2001.
GRATIA, E. e DEHERDE, A. Optimal
operation of a south double-skin
facade, Energy And Buildings 36, Elsevier, 2004

No Brasil, a aplicação das fachadas duplas se torna ainda mais complexa, pois
mesmo nos locais mais frios do país, a
radiação solar é muito intensa, e rapidamente o ar entre as camadas de vidro é
aquecido à altas temperaturas. Além disso o custo de construção dessas fachadas é elevado.
Mesmo quando aplicada orientação para
que não receba radiação solar direta, não
apresenta vantagens quando comparaConclusões e perspectivas

5 - Edifício Cidade Nova – Rio de Janeiro
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A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS COBERTURAS E AS
COBERTURAS NATURADAS
Marco Milazzo
Arquiteto, Mestre em Conforto Ambiental e Eficiência Energética e Professor da Universidade Estácio de Sá
A cobertura é potencialmente importante no processo da solução projetual, no
entanto, na grande maioria dos casos,
não é considerada como um espaço que
possa ser utilizado. É apenas considerada como um aspecto formal e tipológico
da concepção da edificação, ou é empregada como área técnica. Acredita-se,
que por esse motivo, muitas vezes, é mal
projetada e planejada.

e da condensação da água, reduzir as
oscilações de temperatura. Este processo se fortalece ainda mais pela grande
capacidade de armazenamento do calor
da água existente nas plantas e no substrato, assim como através da fotossíntese.

os resultados obtidos nesses estudos
refletem a realidade da utilização das
coberturas naturadas em países com as
mesmas condições climáticas da Alemanha, e podem não ser válidas, por exemplo, em países com clima tropical úmido.
Conforme Yeo (2001) afirma, ao contrá-

Entretanto, as coberturas são locais importantes, locais que têm grande interação com os meios externo e interno,
como já entendiam os antigos construtores mesopotâmicos, tanto quanto alguns
arquitetos contemporâneos. É através
das coberturas que entra boa parte do
calor para dentro das edificações, assimilado pela constante absorção da radiação solar pela laje ou telhado.
Diversas são as soluções construtivas
usadas nas coberturas das edificações:
telhas de barro, fibrocimento, metálicas,
ecológicas, lajes de concreto, etc.. Mas
pouco se sabe sobre a real qualidade
ambiental que cada solução proporciona. E dentre as soluções existentes a
cobertura naturada, ou cobertura verde,
assume cada vez mais um papel de destaque pelo seu caráter teoricamente “ecológico”.
A fim de verificar a real influência que a
escolha de uma solução construtiva promove no conforto térmico e na eficiência
energética, alguns estudos práticos e simulações computacionais foram realizados.
Segundo Krunche (1982), da radiação
que atinge uma cobertura vegetal, aproximadamente 27% é refletido, 60% é absorvido pelas plantas e pelo substrato
através da evapotranspiração e 13% é
transmitido para a base de suporte.
De acordo com Minke (2004), as plantas
podem sozinhas, através da evaporação
10

6 – Temperaturas (°C) medidas ao longo de um dia, em diferentes superfícies sobre
um teto plano, em um dia ensolarado de verão, em uma edificação na Alemanha.
(Gertis, 1977)
Diversos estudos foram realizadas com
as coberturas naturadas na Alemanha, o
que resultou na maior parte da bibliografia disponível sobre o assunto. Porém,

rio da Alemanha, a maioria dos países
de clima tropical úmido não apresenta
grandes variações sazonais, favorecendo muito o crescimento de vegetação.
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Wong (2003b) realizou experimentos de
campo em uma edificação comercial em
Cingapura, utilizando uma cobertura
naturada intensiva, com árvores, arbustos e gramíneas.
Do ponto de vista da proteção térmica, é
desejável que sejam utilizadas plantas
mais densas possíveis, como árvores e
grandes arbustos. Porém, a utilização
desses tipos de vegetação, além de necessitar de maior manutenção, aumenta
muito a carga sobre as lajes, promovendo um encarecimento do sistema.
Devido ao sombreamento causado pelas plantas, a absorção de calor é muito
menor que de áreas descobertas, porém
durante a noite a liberação do calor medida foi praticamente a mesma para a
área com e sem vegetação, o que demonstra que a capacidade de retenção
do calor das plantas é pequena.
Os experimentos para comprovação da
eficiência do isolamento térmico das coberturas naturadas, através da simulação
real em edificações ou protótipos, é muito onerosa e demorada. Usualmente,
opta-se por utilizar simulações computacionais.
Ainda assim, a criação de um modelo matemático para o desempenho térmico do
sistema de coberturas vegetais é muito
complexo, pois a camada de vegetação
possui uma distribuição espacial muito irregular e heterogênea, e variável de acordo com a espécie, clima, gestão, densidade, etc..
Considerando essas limitações, Barrio
(1998) propõe um sistema simplificado,
permitindo que seja avaliado como cada
característica do sistema influencia no
potencial de resfriamento. A principal conclusão foi a de que um sistema bem planejado e executado pode ser um ótimo
isolante térmico para altas temperaturas,
reduzindo o fluxo de calor pela cobertura. A quantidade de superfície de folhas
por unidade de volume (LAI) e a sua distribuição geométrica determinam a transmissão da radiação e, consequentemente, sua qualidade de sombreamento.
A espessura da camada de substrato, a
variação da sua composição e sua densidade aparente determinam a sua difuConclusões e perspectivas

Tipos de cobertura
01) Telha de fibrocimento com cobertura naturada Tipo 1
02) Laje de concreto com cobertura
naturada Tipo 1
03) Laje de concreto com cobertura
naturada Tipo 2
04) Laje de concreto com cobertura
naturada Tipo 3
05) Laje de concreto armado (10cm)
06) Telha de alumínio dupla com isolamento térmico
07) Telha de fibrocimento sobre laje
de concreto
08) Telha de fibrocimento
09) Telhas de barro
Tabela 2 - Tipos de coberturas
selecionados para análise.
sividade térmica, ou seja, a relação da
velocidade com que o calor se propaga
e o seu volume.
Ainda segundo os modelos matemáticos
de Barrio (1998), a composição ideal para
o sistema seria quando a vegetação apresenta quantidade grande de pequenas
folhas, promovendo um grande sombreamento e fluxo de ar, sobre um solo de
grande espessura, porém com baixa densidade e grande porosidade. Com essas
características funciona como bom isolante, sem pesar muito sobre a estrutura
de suporte.
Apesar de existirem modelos matemáticos que envolvam o funcionamento das
plantas, poucas ferramentas estão disponíveis, que possam ajudar projetistas
e arquitetos a quantificar a energia economizada, associada à variação da composição de um sistema completo de cobertura naturada (tipo de vegetação, do
solo, espessura das camadas, etc..)
O software Energyplus (ENERGYPLUS,
2007) é um programa de simulação de
análise energética e trocas térmicas desenvolvido por universidades e órgãos
públicos americanos. Tem sido muito utilizado por ser uma ferramenta muito completa, com bases científicas confiáveis,

além de ser gratuito e possuir código
aberto (pode ser alterado por qualquer
programador).
Para realizar a análise potencial da eficiência das coberturas naturadas, foi escolhida uma variação do protótipo proposto por Barroso-Krause (1990) para
uma unidade habitacional, chamada
casa-modelo.
As coberturas utilizadas na comparação
da eficiência de isolamento térmico, além
da laje de concreto, com e sem vegetação, foram escolhidas por serem algumas das mais utilizadas no Brasil, em
especial no Rio de Janeiro, sendo listadas na tabela 1.
Foram feitas simulações com o uso de
três tipos de coberturas naturadas diferentes sobre uma laje de concreto armado: cobertura naturada com LAI 5 e espessura de substrato de 18cm, cobertura naturada com LAI 0,5 e espessura de
subtrato de 18cm e cobertura naturada
com LAI 5 e espessura de substrato de
36cm.
Baseado nos dados de temperatura obtidos conclui-se que as coberturas
naturadas sobre laje de concreto foram
as que apresentaram menor temperatura máxima interna no ambiente, sendo
que no momento em que estas temperaturas foram atingidas, a externa era menor que a interior.
Os resultados obtidos para a temperatura interna do ambiente, para as coberturas naturadas sobre laje de concreto,
apresentaram um atraso maior ao alcançar a sua temperatura máxima, em comparação com os outros tipos de cobertura. A cobertura naturada também retardou muito o aquecimento interno do ambiente quando aplicado sobre telhas de
fibrocimento.
Comparando os três tipos de cobertura
naturada utilizados, verifica-se que a alteração do tipo de vegetação e a alteração na espessura da camada de substrato promoveram pequenas variações na
temperatura interna.
Na figura 7, pode-se verificar a diferença
das temperaturas de pico para cada co11

getação com alto LAI, o que pode implicar em um sistema que, necessariamente, precisará de alta manutenção.
A influência da espessura da camada de
substrato foi muito grande, o que poderia sugerir a sua utilização, porém deve
ser analisada a questão da carga que a
mesma faz sobre a estrutura da edificação e, talvez, utilizar conjuntamente com
a cobertura naturada, alguma camada
isolante mais leve.

7 – Temperaturas de pico para os diversos tipos de cobertura para o dia 5 de
dezembro (Energyplus).

A utilização de telhas metálicas sanduíche com isolamento térmico pode ser
melhor isolante térmico que uma cobertura naturada sobre laje de concreto. Entretanto, quando todos os atributos das
coberturas naturadas são analisados
conjuntamente, além do isolamento térmico, como a retenção da água de chuva e a diminuição da emissão de calor
para o exterior, entre outros, dificilmente
se agregam tantos benefícios para a
edificação e para a melhoria do meio
ambiente.
Bibliografia consultada
KRUSCHE, P. Krusche, M. Althaus,
D. Gabriel, I. Ökologisches Bauen –
Herausgegeben vom Umweltbundesamt.
Bauvelag Gmbh – Berlin, 1982.
MINKE, G.: Techos Verdes. Ed. Fin
Del Siglo, Uruguai 2004.
YEO, A. The grass is greener on the
upper side. The Straits Times, H1,
July 4, 2001.

8 – Energia transmitida em um ano pelos vários tipos de cobertura (Energyplus).
bertura, identificada no gráfico acima, relativo ao dia 5 de dezembro.
Foram também calculadas a quantidade
de energia transmitida para dentro do ambiente, por cada uma das coberturas,
durante o ano de 2007. Os resultados
estão relacionados no gráfico 8.
Considerando a energia total transmitida, através da cobertura no período de
um ano, as diferenças entre cada tipo são
bem mais perceptíveis. Isto nos conduz
a uma análise muito mais criteriosa na
12

escolha do sistema de cobertura em
combinação com o sistema de ventilação, onde seja levado em consideração
o período de ocupação do ambiente, e
os materiais selecionados para todas as
superfícies do ambiente em conjunto.
A cobertura naturada do tipo 2 obteve
uma eficiência 25,7% menor que a cobertura naturada do tipo 1, o que demonstra a importância da vegetação no isolamento térmico promovido pelo sistema
de cobertura naturada. Os sistemas de
coberturas naturadas 1 e 2 utilizam ve-

WONG, N. H. et al. Investigation of
thermal benefits of rooftop garden in
the tropical environment. Building and
Environment, v. 38, n. 2, p. 261-270,
2003b.
BARRIO, E.P.D. 1998. Analysis of
green roofs cooling potential in
buildings. Energy and Buildings 27:
179-193.
BARROSO-KRAUSE, C. Coberturas,
conforto higrotérmico, edificações:
Ponderações e propostas para clima
tropical úmido em situação de verão.
Proarq-UFRJ. Rio de Janeiro. 1990.
ENERGYPLUS, Getting Started With
Energyplus. University of Illinois.
2007.
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OS BONS VENTOS DA CLIMATIZACAO 2G TRAZEM:
SAÚDE, BEM ESTAR, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E
SUSTENTABILIDADE
Heitor de Souza
Físico pela USP, Mestre pela Unicamp e Doutor e Pesquisador pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
As pessoas são diferentes e geralmente
umas sentem mais calor que as outras
por inúmeras razões, por exemplo, as
mulheres podem se tornar mais sensíveis ao frio em determinadas momentos
quando apresentam diferentes estados
de humor ou emocionais que costumam
afetar a sensação térmica dos indivíduos.
Em outras palavras, apesar de condicionar o ar para certas variáveis atmosféricas, como temperatura, umidade, ventilação, irradiação e pressão atmosférica,
o conforto térmico depende da sensibilidade pessoal e, portanto, varia de um
indivíduo para outro.
Geralmente refrigerados, os ambientes
de trabalho costumam ser compartilhados por diferentes pessoas durante muitas horas. Nesses espaços, as diferentes necessidades térmicas individuais
não são levadas em conta, o que explica
as numerosas queixas de desconforto
térmico. A elas somam-se outras dificuldades: alto consumo de energia e insalubridade, pois os aparelhos de ar-condicionado são frequentemente apontados
como fonte de alergias e inúmeros problemas respiratórios.

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
(Lacoteo/CBPF) desenvolveu um novo
conceito de climatização (Climatização
2G) e uma nova tecnologia (Termat) que
utilizam a brisa como substituta parcial
ou total da refrigeração.
Este conceito baseia-se no princípio de
que o conforto térmico é resultado da dissipação de calor na medida conveniente
a cada pessoa, respeitando o seu momento físico e psíquico.
Com base nesse princípio e utilizando
outros parâmetros atmosféricos, como
umidade, irradiação e ventilação, esse
novo sistema de climatização pode corrigir o efeito resultante da variação de
alguns deles pela adequação de outros.

nova tecnologia. A refrigeração de um
ambiente pelo modo tradicional trata de
remover o calor e a umidade pelo resfriamento do ar. Esse processo tem um
custo energético muito alto, cerca de 50%
maior que o demandado pela climatização 2G. Esse nível de economia é
encorajador, especialmente quando se
leva em conta o desafio de garantir a
sustentabilidade energética sem afetar a
expansão do mercado de produtos de
climatização.
Este novo conceito em climatização traz
importantes avanços:

♦ Eficiência energética e sustentabili-

dade (economia energética da ordem de
50%);

♦ Saúde e produtividade no trabalho

Veja a figura 9.
O conceito foi desenvolvido no Lacoteo
pelo autor. A redução no consumo de
energia é outra vantagem anunciada pela

(com menos CO2);

♦ Controle individual de conforto térmi-

co, mesmo quando várias pessoas com

Em análise, encomendada pela Sociedade Brasileira de Qualidade do Ar de Interiores, realizada em 2009, em sistemas
de refrigeração em 12 mil empresas de
todo o país constatou-se que 19% apresentaram a quantidade de micro-organismos nocivos presentes no ambiente acima do limite tolerado. Além disso, 18%
dos ambientes analisados mostraram um
elevado índice de dióxido de carbono, o
que indica pouca ou quase nenhuma renovação do ar.
Levando em conta os outros parâmetros
atmosféricos que além da temperatura do
ambiente são também responsáveis pelo
conforto, o Laboratório de Conforto
Termoeólico e Eficiência Energética do
Conclusões e perspectivas

9 – Equipamento instalado.
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distintas preferências compartilham de
um mesmo sistema central de condicionamento de ar;

♦Uso em ambientes abertos, onde não
se podem aplicar os sistemas convencionais;

♦ Baixo custo de instalação e manutenção;

♦ Relacionamento entre as pessoas, por

resolver o clássico problema entre o gordo e o magro, onde o primeiro precisa
de ar mais frio, o que incomoda também
a maioria das mulheres.

Inovação a caminho do mercado
Segundo a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-condicionado, Ventilação e
Aquecimento (Abrava), mais produtos
voltados para a climatização de ambientes estão sendo comercializados e, neste último ano, o faturamento do setor
cresceu cerca de 5%.
Com patentes de 1998 e 2001, a tecnologia Termat foi recentemente absorvida
pela indústria. O processo de transferência da tecnologia para o setor produtivo
foi fruto do empreendimento de seu inventor e vem sendo apoiado e acompanhado de perto pelo Núcleo de Inovação
Tecnológica do CBPF.
Para Marcelo Portes de Albuquerque,
coordenador do NIT-Rio, a Lei da Inovação (de dezembro de 2004) e a Lei do
Bem (de junho de 2007) abriram caminhos para uma maior interação entre institutos de pesquisa e empresas. “O papel dos NITs é incrementar as parcerias
entre os laboratórios de pesquisas e
empresas por meio do estímulo à inovação e da utilização dos mecanismos disponíveis para agilizar esse processo”,
afirma Albuquerque.
Os bons ventos da inovação sopram a
favor do mercado, sendo a tecnologia
Termat o primeiro caso completo de
transferência tecnológica e inovação do
CBPF. Agora detentora das patentes, a
empresa Airconomics Climatização
(www.airconomics.com.br) lançou em
setembro seu primeiro produto, o Brisa
2.5, que já se encontra disponível para
comercialização.
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10 - Equipamento individual de controle térmico

Brisa 2.5
O Brisa 2.5 é um kit que oferece controle
individual de conforto mesmo em sistemas centrais de condicionamento de ar.
Neste kit, as rajadas são estatisticamente programáveis pelo usuário para produzir brisa de intensidade fraca ou moderada e com variações aleatórias, que,
além de permitirem adequada renovação
do ar ambiente, produzem uma agradável sensação de satisfação. O reduzido
custo de instalação e manutenção e o
baixo consumo de energia são os demais
atrativos anunciados pelo dispositivo.
Seu principio de funcionamento se baseia na substituição, parcial ou total, da
refrigeração do ar, por uma pequena brisa com rajadas probabilisticamente
programáveis pelo usuário. Este processo se tornou possível graças um sensor
de conforto térmico, criado pelo autor que
considera todas as principais grandezas
atmosféricas envolvidas no conforto, tais
como: umidade absoluta e relativa do ar;
temperatura radiante das paredes; temperatura ambiente e ventilação.
Neste kit, o sensor é conectado a um
computador PC, por uma porta USB, que
se comunica com um gerador de brisas
por comunicação Bluetooth, conforme se
observa nas figuras 10 e 11.
Para selar a parceria entre o CBPF e a
Airconomics - que acaba de ser selecionada no Programa PRIME da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) - está

11 - Conjunto sensor e computador de
comando
sendo firmado um convênio de cooperação científica entre o centro de pesquisas e sua spin off, através do Lacoteo e
do NITRio. Por esse acordo, a Airconomics vai prover o laboratório de climatizadores de última geração, o que possibilita pesquisa de qualidade crescente, enquanto, através da pesquisa básica, o
Lacoteo irá alimentar a indústria de informações sobre conforto térmico e eficiência energética.
Referencias Bibliográficas
SOUZA, Heitor de – D.Sc., físico, portal.cbpf.br/index.php?page=Dados
Pessoa&pessoa=68
Acesso em 13 novembro 2009.
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RESUMO
Brasil tem um grande potencial para eficiência energética. Um instrumento internacionalmente reconhecido para a modernização de prédios públicos e privados e, assim redução de custos energéticos, é o Contrato de Performance, que
visa um compartilhamento de economias ganhas entre parceiros. Auditorias técnicas qualificadas para entender o potencial de eficiência, a medição e verificação de indicadores energéticos, bem
como a definição de garantias de performance são alguns dos fatores de sucesso e, ao mesmo tempo, desafios que devem ser trabalhados para comprovar que
contratos de performance podem viabilizar ações de eficiência energética em
escala considerável em âmbito nacional.

INTRODUÇÃO
No Brasil, as edificações do setor público, comercial e residencial consomem
44% do total de energia elétrica do país
(Lamberts & Guisi,2008). No setores público e de serviços, mais especificamente, iluminação e ar-condicionado são os
principais segmentos consumidores de
energia. O grande potencial econômico
de eficiência energética desses edifícios
apresenta uma oportunidade relevante
para gestão energética, retrofits e modernização.
Conclusões e perspectivas

Muitas são as barreiras para implementação de ações de aumento de eficiência energética em edifícios: se o proprietário do edifício tem o capital necessário, falta-lhe o conhecimento. Se o banco tem uma linha de empréstimo, desconhece o potencial de economia de cada
tecnologia; e assim por diante.
Um importante instrumento para implementação do potencial econômico de eficiência energética, que demanda recursos e muitas vezes alterações na rotina
de trabalho, é o contrato de performance
energética. Este contrato é basicamente
um contrato de serviço, cujo principal diferencial é a garantia de uma performance ou desempenho mínimos das atividades implementadas. Os próximos capítulos introduzirão o conceito de contrato
de performance energética e buscarão
expor as vantagens assim como as barreiras e fatores de sucesso para sua aplicação.

O INSTRUMENTO CONTRATO
DE PERFORMANCE
Uma das ferramentas que podem ser utilizadas para evitar essas barreiras são
os contratos de performance energética,
no qual diferentes atores se juntam, tendo como objetivo comum viabilizar projetos de aumento de eficiência energética (EE).

Os contratos de performance energética,
de acordo com definição do Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE),
são aqueles em que o prestador de serviço compromete-se, mediante seu gerenciamento, a projetar e instalar, operar
e manter um conjunto de medidas em
uma instalação (pública ou privada) que
garantam uma economia no uso energético ou de água, através de um aumento
na eficiência energética (Britto, 2001).
Esses contratos usam basicamente os
recursos economizados com as iniciativas de eficientização, para pagar os investimentos realizados pelas Energy
Services Companies (ESCOs), a título de
remuneração.
As ESCOs são as empresas que executam serviços energéticos, desenvolvendo, instalando e muitas vezes financiando os projetos baseados na performance.
A segurança do pagamento desses investimentos é amparada pela economia
de energia advinda das próprias atividades de eficientização implementadas.
Nos contratos de performance de modo
geral, para sua remuneração a ESCO
divide com o cliente parte da economia
gerada após a implementação das atividades de eficientização energética. Portanto, após as intervenções, o cliente já
economiza parte de seus gastos com
energia elétrica. Esse modelo é chamado de “Economias Compartilhadas”. Uma
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gética, contando com um número estimado de 500 ESCOs na ativa (Brand &
Geissler, 2003). Na Alemanha, do total
de ESCOs presentes no mercado, um
universo de 50 delas trabalham mais intensamente com contratos de performance energética e estima-se que 750
milhões de euros já tenham sido investidos em EE através destes contratos
(BEA, 2008).

12 - Modelo Economias Compartilhadas.
visualização esquemática desse tipo de
arranjo pode ser visto na Figura 12.
Ainda que seja uma das formas contratuais mais comumente empregadas nesse mercado, a estrutura dos contratos baseado na performance não é bem implementado por muitos dos gestores, tanto
públicos quanto privados, muitas vezes
encontrando barreiras na legislação e
junto ao setor financeiro (no Brasil e em
muitos dos países em desenvolvimento).
Para alcançar resultados positivos, o contrato de performance deve contar com
alguns fatores-chave de sucesso:

♦ Definição de um tempo de duração

das ações de eficientização e duração
do contrato;

♦ Gestão Triangular – ESCO / banco / cliente;

♦ Definição clara de propriedade dos ativos após fim da vigência dos contratos;

♦ Cláusula de arbitragem;
♦ ESCOs com perfil de consultoria e
facilitador de processos (além de um bom
domínio técnico).

13 - Processo de desenvolvimento do contrato

♦ Auditoria energética detalhada (diag-

nóstico das instalações);

♦ Termos de referência bem definidos

para clareza na licitação;

♦ Metodologia de medição e verificação
de resultados;

♦ Garantia de performance, técnica e
financeira;

16

CASOS DE SUCESSO EM
NÍVEL INTERNACIONAL
No mundo tem-se usado os contratos de
performance para fomentar a eficiência
energética com bastante sucesso. Cada
país adapta o conceito e estruturas desses contratos à realidade e dinâmica de
seu mercado, regulamentação e estilo de
negócios.
A Alemanha é considerada um dos mais
avançados mercados de eficiência ener-

O caso da Áustria, apesar de relativamente recente, também pode ser considerado de bastante sucesso, onde o
maior protagonista foi o setor público. Em
1998, o número de contratos de performance realizados era praticamente zero
e, já em 2002, passou para mais de 600
instalações otimizadas energeticamente,
representando quase 3% de todos os
prédios do setor de serviços (tanto na esfera pública quanto privada) (Leutgöb,
2004). O mercado conta com uma média de 30 ESCOs, que em sua maioria
usa o esquema de financiamento de Economias Compartilhadas..
A despeito deste crescimento, os uso dos
contratos de performance no setor privado na Áustria ainda é modesto, em
especial devido à falta de informação e
sensibilização. Outro fato agravante é o
fato de que a maioria das instalações do
setor de serviços são alugadas, apresentando o clássico dilema ”inquilino-proprietário” da eficiência energética, no qual
proprietários de imóveis que não pagam
as contas de energia não têm incentivos
de investir na eficientização do imóvel,
assim como o inquilino não têm motivação de investir na eficientização de um
imóvel alugado.
A grande participação e suporte do setor
público, muitas vezes através de agências de energia estaduais, a padronização de auditorias técnicas, modelos de
contrato, foram algumas das ações do
mercado austríaco que garantiram o sucesso dos Contratos de Performance
Energética.
A aglomeração em consórcio de prédios
para realização de atividades conjuntas,
tanto na Alemanha quanto na Áustria,
aumenta impactos de escala na modernização eficiente e, por outro lado, facilita a negociação de um pacote maior e
mais interessante para possíveis investidores.
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Sabesp durante o curso do contrato (36
meses) (IDB, 2004).
Outro caso emblemático de sucesso no
Brasil, foi desenvolvido pelo Grupo Pão
de Açúcar, envolvendo mais de 140 lojas, com eficientização dos sistemas de
iluminação (troca de quase 26.000 lâmpadas e luminárias). Neste caso, apenas
a renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica gerou economia de mais de 2 milhões de reais/ano. A
redução no consumo de energia foi de
16.470 MWh/ano, levando a uma economia de mais de 2,5 milhões de reais/ano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
14 - Hospital eficientizado na Alemanha (projeto Agência de Energia de Berlim BEA), Redução de 35% nos custos com energia (garantia contratual de 30%), 35 %
de reduções nas emissões de CO2.3
Para ilustrar um mercado também maduro, mas que ainda apresenta grandes
desafios para contratos de performance,
vale citar o caso da República Tcheca.
Este mercado teve como principal ponto
a favor da EE uma substancial mudança
na estrutura legal e regulatória, que trouxe a obrigatoriedade de auditorias energéticas para grandes consumidores de
energia e instaurou o Programa Nacional de Gestão Efetiva de Energia.
Analisar a trajetória de sucesso nesses
países, mostra contratos que abordam
holisticamente as oportunidades para
eficiência energética, integrando elementos de economia de energia com o gerenciamento técnico de equipamentos e contratos de suprimento de energia. Além
disso, a dinâmica desses mercados muitas vezes promoveu a criação de selos
de qualidade para ESCOs e seus serviços, conduzindo as empresas a se especializarem e ampliarem suas qualificações técnicas para atender determinados
grupo de clientes (como indústria) e executar serviços específicos (como de iluminação pública).

NACIONAL
No Brasil, atuam em torno de 70 empresas prestadoras de serviços energéticos,
muitas delas filiadas à Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Energia (Abesco). Os projetos até agora realizados tem um perfil no qual, na maioria
dos casos, cerca de 40% são custos de
Conclusões e perspectivas

serviços e cerca de 60% investimentos
para compra e instalações de equipamentos. O mercado total de medidas e
projetos de eficiência energética movimentado por estas empresas foi de 800
milhões de reais em 2008. Em 2009, estima-se que os investimentos atinjam 950
milhões de reais, um significativo crescimento em torno de 10%. (Lumière, 2009)
As principais barreiras aos contratos de
performance no setor público brasileiro
estão relacionadas com a Lei 8.666/93
que rege as licitações públicas e na Lei
4320/64 que institui normas para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, estados, municípios e
do distrito federal.
A Sabesp, empresa de saneamento de
São Paulo, foi a primeira empresa pública a implementar um contrato de performance que visava a diminuição de perdas energéticas devido à má medição do
consumo de alguns clientes.
A empresa realizou internamente o diagnóstico que levantou que 30% dos rendimentos brutos da empresa advinham da
medição de 1% dos hidrômetros. O planejamento e elaboração do edital levou
18 meses, a fim de definir claramente os
riscos e remunerações pela performance,
buscando assegurar que esta última pudesse ser medida. O contrato exigiu que
o ganhador do consórcio substituísse
75% dos 32.000 medidores, que gerou
rendimentos de 91 milhões de reais para

No Brasil, os contratos de performance
representam uma boa oportunidade para
a viabilização do potencial de eficiência
energética tanto do setor privado quanto
público e podem ser considerados uma
boa ferramenta para implementar as atividades de retrofit previstos na gestão de
energia.
Ao olhar a experiência no fomento ao
mercado de eficiência energética nos
outros países, fica claro que o setor público desempenhou um papel de incentivador do mercado, ora como cliente, ora
como implementador de políticas públicas. O setor privado – tanto na área industrial quanto no setor de serviços – tem
progressivamente tomado dianteira no
processo de definição de um caminho
para os contratos de perfor-mance
energética no Brasil.
Contudo, a falta de motivação e informação sobre procedimentos inerentes ao
contrato, a falta de sensibilização de tomadores de decisão e ainda uma maior
divulgação de casos de sucesso que
comprovem a eficácia de contratos de
performance são ainda barreiras substanciais à implementação desses contratos tanto no setor privado quanto no setor público.
Iniciativas de eficiência energética apresentam benefícios que vão além da economia de energia, oferecendo oportunidades de modernização de segmentos
operando com tecnologias obsoletas (ex:
setor público - iluminação, saneamento;
privado: motores e prédios). Além disso,
iniciativas práticas de eficiência
energética geram empregos e renda, fomentando o mercado nacional de servi17
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15 e 16 - Antes e depois do processo de eficientização em unidades do Grupo Pão
de Açúcar4.
ços energéticos e de eficiência energética
nacionalmente.
Ainda que os melhores ganhos energéticos sejam na etapa de projeto, o grande número de edificações que não foram
planejadas levando em consideração técnicas de arquitetura bioclimática, garantirão ainda por bom tempo um mercado
relevante para retrofits. Vale contudo ressaltar que para servirem como uma opção acertada para mitigação do desperdício de energia, os contratos de performance devem apresentar fatores mínimos de sucesso, como a garantia de performance técnica e financeira, metodolo18

gia objetiva de medição e verificação,
além de uma relação transparente entre
ESCO e cliente.
Em tempos que retrofits, novas metodologias de construção mais sustentáveis e
diminuição da emissão de gases provenientes de edificações e processos produtivos ganham cada vez mais evidência. Os contratos de performance podem
agregar diferencial econômico a projetos
de modernização e reformas das mais
diversas instalações e contribuir para a
mudança de paradigmas no consumo e
gestão de energia nacionalmente.
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Retrofit

COMO ALCANÇAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: ESTUDO
DE CASOS NO COMPLEXO NAVAL DE MOCANGUÊ E NO
HOSPITAL DO CÂNCER II - INCA
Denilson Moreira
Administrador, Gestor em Comércio Exterior, Mestrando em Engenharia Civil – Universidade Federal
Fluminense (UFF)
INTRODUÇÃO
Medida de redução do consumo de energia em edifícios públicos tem representado um grande potencial no setor da
construção civil para diminuição das
emissões de gases do efeito estufa através da adoção de medidas de melhoria
na eficiência energética. Entende-se porém que, para atender a este objetivo,
faz-se necessário o apoio e a existência
de políticas governamentais.
Programas de políticas públicas têm sido
desenvolvidos mundialmente, com o objetivo de viabilizarem medidas de apoio
aos setores da construção civil e arquitetura, para que estes possam alcançar
a eficiência energética e a redução de
emissões de gases de efeito estufa em
seus projetos.
De acordo com Lee e Yik (2004), políticas públicas na área de eficiência
energética para as edificações usam instrumentos de vários tipos como: a criação de normas e códigos obrigatórios;
bem como estabelecem certificações que
podem ser de caráter voluntário, como
por exemplo os acordos e os selos de
eficiência.
No Brasil, com o objetivo de promover
ações de conservação de energia e apoiar a sua realização são firmados convênios de cooperação técnica-financeira
entre diversas instituições e a Eletrobrás
– Procel em conformidade com o programa de eficiência energética em prédios
públicos do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.

ESTUDO DE CASO
Este artigo descreve os resultados de
dois estudos para melhorar a eficiência
Conclusões e perspectivas

energética em prédios públicos: o Complexo Naval de Mocanguê e o Hospital
do Câncer II – Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Complexo Naval de
Mocanguê
Localiza- se em uma ilha, dentro da Baía
de Guanabara, na cidade de Niterói. É
composto de duas bases separadas pela
ponte Rio-Níterói. A mais antiga é a Base
Naval Almirante Castro e Silva, fundada

Medidas adotadas para a
redução no consumo de energia
Conforme Bonotto, foram realizadas
medidas de eficiência energética no sistema de iluminação e climatização do
prédio do Comando da Base Naval do
Rio de Janeiro (BNRJ) que compreendem a melhoria do nível de iluminação
do ginásio e da área externa do Complexo Naval de Mocanguê – setores “A” e
“D”, modernização dos sistemas de iluminação dos prédios do ComemCH,
Caaml, Casop e Pamesq, e dos sistemas

17 - Vista aérea do Complexo de Mocanguê e suas duas bases.
em 06/05/1941. A segunda é a Base Naval Rio de Janeiro. O complexo é a principal base operacional da Marinha Brasileira, conforme figura 17.
O Complexo Naval de Mocanguê é o
segundo maior consumidor de energia
elétrica da Marinha do Brasil, com um
consumo mensal médio superior a
2.000.000 kWh. A Base Naval do Rio de
Janeiro (BNRJ) é a responsável pela gestão da energia elétrica desse Complexo.

de climatização que atendem aos prédios do Caaml/Casop e da Praça d’Armas
das OM apoiadas.
A maior redução do consumo de energia
elétrica proporcionada foi decorrente da
substituição das antigas unidades resfriadoras, dotadas de compressores alternativos e tecnologia ultrapassada, por duas
unidades resfriadoras de última geração,
dotadas de compressores tipo “parafuso”, com capacidade individual de 165TR
conforme figura 18. Também foram subs19

dois anexos cons-truídos em épocas distintas, com sete andares, e aproximadamente 90 leitos, o HC II ocupa uma área
de 6.200 m2 na qual trabalham 445 funcionários, conforme foto 19.
O consumo médio mensal de energia
elétrica nos últimos 12 meses foi de
150.761kW. Após se efetuar um diagnostico energético identificou-se o grande potencial de redução no consumo adicionando medidas para conservação de
energia nos sistemas de iluminação e refrigeração como seguem.
18 - Resfriador de liquido (“chiller”) 165 TRW
tituídos todos os motores elétricos da
central de ar-condicionado, passando a
utilizar motores com alto rendimento.

Medida adotadas

clínica e realiza atividades de ensino,
pesquisa e assistência.
O prédio principal
localiza-se na cidade do Rio de
Janeiro, zona Portuária, à Rua do
Equador, nº. 831 Santo Cristo/RJ,
confrontando com
os fundos da Rodoviária Municipal
Novo Rio. Constituído de um prédio central que se
encontra com 32
anos de uso e

Sistema de Iluminação
Consistiram na substituição do sistema
de iluminação existente, composto de
luminárias de baixa refletância com lâmpadas fluorescentes tubulares de 20W e
40W e reatores eletromagnéticos, por um
sistema novo e eficiente, composto por
luminárias reflexivas com lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W e 16W e
reatores eletrônicos, associados ao emprego de lâmpadas fluorescentes compactas nas arandelas das enfermarias.
A quantidade de equipamentos do sistema de iluminação existente e que foram
substituídos encontra-se relacionada na
tabela 3 a seguir.

19 - Fachada do Hospital do Câncer II - Inca

Resultado
Os resultados globais mostraram uma
redução no consumo de energia elétrica
98.000 kWh/mês e uma redução na demanda de 325kW. Para exemplificar, com
a redução mensal do consumo após a
referida modificação, foi possível liberar
o sistema elétrico para atender demanda de iluminação de 1.480 residências
populares.

O Hospital do Câncer II –
Inca
Foi inaugurado no dia 29 de outubro de
1973 e a partir de 1993 passou a fazer
parte da estrutura do Instituto Nacional
do Câncer, órgão do Ministério da Saúde. Em 1999, passou a ser chamado de
Hospital do Câncer II. É caracterizado
como hospital público federal de tratamento de câncer ginecológico, oncologia
20

Tabela 3 - Sistema de iluminação existente
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Sistema de Refrigeração

CONCLUSÃO
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As medidas adotadas no sistema de refrigeração consistiram na substituição de
147 aparelhos de ar-condicionado do tipo
janela que possuíam compressores alternativos e se encontravam no final de
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que as medidas adotadas para atingir a
eficiência energética na área de iluminação e refrigeração em prédios públicos
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Tabela 4 - Sistema atual de condicionadores de ar de janela / compressor alternativo

Resultado
Com a substituição e a atualização técnica nos pontos de consumo elétrico,
conforme proposto, atingiu-se uma eficiência de:

Energia conservada
Sistema de iluminação – 173,94 MWh/
ano.
Sistema de ar-condicionado – 479,81
MWh/ano.

Demanda retirada
Sistema de iluminação – 33,07 kW,
Sistema de ar-condicionado – 76,76 kW.
Conclusões e perspectivas

de edificação e as normas para desempenho de eletrodomésticos garantem
uma melhor relação custo/benefício.
Ao analisar o cenário da política pública
no Brasil, destaca-se a participação da
figura do agente Eletrobras/Procel que
através de convênio com as instituições
descritas neste artigo, viabilizaram tecnicamente e financeiramente a adoção
das medidas de conservação de energia
descritas e a consequente redução na
demanda e no consumo de energia elétrica. Trata-se de exemplos da aplicação
de políticas públicas no meio ambiente
urbano que permitem garantir através da
economia de energia melhores condições
de vida a todos, buscando um equilíbrio
social e ambiental do planeta.
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energética.
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Etiquetagem

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ATRAVÉS DO PROGRAMA
BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
Ana Lucia Torres Seroa da Motta
Ph.D., M.Sc., Arquiteta, Prof. Universidade Federal Fluminense (UFF)

Claudia Maria Martins Amaral
Arquiteta, Mestre pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Professora da Cefet Campos
Dentro deste contexto o GT Edificações
designou ao Procel Edifica, subprograma
da Eletrobrás/Procel responsável por promover ações de EEE, a criação de uma
secretaria Técnica – ST, que tem como
objetivo o desenvolvimento dos mecanismos necessários para atender ao Decreto n° 4.059 e dessa forma atentar ao promulgado na Lei 10. 295.

20 - O Selo Procel

INTRODUÇÃO
O Programa Brasileiro de Etiquetagem
(PBE) foi originado antes da crise energética que atravessava o país em 2001.
Nesse momento, foi promulgada a Lei N°
10.295, de 17 de outubro de 2001, que
dispunha sobre a política nacional de
conservação e uso racional de energia.
Em seu artigo 4°, a lei afirma que “o poder Executivo desenvolverá mecanismos
que promovam a eficiência nas edificações construídas no país”.
Em 19 de dezembro de 2001 a Lei
n°10.295 foi regulamentada pelo Decreto n°4.059, instituindo o Comitê Gestor
de Indicadores e Níveis de Eficiência
Energética – CGIEE, com a responsabilidade de estabelecer os níveis mínimos
de eficiência energética ou máximos de
consumo e atribuiu ao Ministério de Minas e Energia – MME a responsabilidade pela constituição de um grupo técnico – GT Edificações, com o objetivo de
adotar procedimentos para a avaliação
da EEE e criação de indicadores técnicos referenciais do consumo de energia
dessas edificações.
22

A Universidade Federal de Santa Catarina, através do seu Laboratório de Eficiência Energética (LABEEE), em um convênio com o Procel-Edifica ficou responsável pelo desenvolvimento técnico dessa regulamentação. O Instituto de
Metrologia Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro) foi incluído no grupo
da ST, contribuindo para discussão do
processo de obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).
Este grupo, portanto, entendia que uma
regulamentação para etiquetagem de
edifícios promoveria padrões de desenvolvimento de energia; incentivaria a busca de técnicas inovadoras, bem como traria um diferencial de mercado com
edificações mais eficientes.
Nesse clima, então, é que se desenvolveu o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C).

OS DOCUMENTOS BÁSICOS
O Processo de etiquetagem de edificações comerciais é composto atualmente
de quatro documentos básicos como
mostra a Figura 21.
O documento1- Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações disponibiliza explicações sobre a formação do

processo de etiquetagem e as intenções
do compromisso assumido. O Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de
Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C)

21- Imagem dos documentos básicos
do RTQ-C
tem por objetivo especificar requisitos
técnicos para a classificação de edificações quanto à eficiência energética,
bem como descrever o processo de avaliação. O Regulamento de Avaliação de
Conformidades do Nível de Eficiência
Energética de Edifícios Comerciais, de
Serviços e Públicos (RAC-C) trata dos
mecanismos de avaliação da conformidade do processo de etiquetagem, as
etapas do processo, a formação de pessoas e laboratórios responsáveis, as responsabilidades do proprietário do edifício, as penalidades, ou seja, esclarecer
critérios para o programa de etiquetagem. O Manual para Aplicação dos regulamentos RTQ-C e RAC-C visa deta-
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lhar os tópicos do regulamento de forma
a esclarecer possíveis dúvidas sobre o
método, inclusive apresentando estudos
de casos e exemplos práticos.

O objetivo da regulamentação é a concessão de uma Etiquetagem Voluntária,
caracterizando o nível de eficiência energética de edifícios comerciais e públicos.
O processo poderá ser realizado em fases distintas, isto é tanto na fase de projeto como para uma edificação existente. Pode também ser realizado para a
edificação inteira ou para somente parte
dela, incluindo previsão para analisar alguns sistemas separadamente, como por
exemplo: a envoltória; os sistemas de iluminação, e o sistema de condicionamento de ar. É necessário esclarecer que
enquanto a etiqueta parcial de um conjunto de salas pode ser obtida, por exemplo, para apenas um sistema de iluminação, a verificação da envoltória necessariamente deverá considerar a edificação inteira. O processo de etiquetagem
ainda pode ser obtido por dois métodos
diferentes: o método prescritivo e por simulação.

da. Com este raciocínio em mente, pode-se inferir
que um sistema
de iluminação eficiente deve promover níveis adequados de iluminância. Conforme
descreve a Norma
Brasileira NBR
5413, iluminância
de interiores, consumindo o mínimo
de energia. Este
sistema é analisado a partir do cálculo da densidade
da potência instalada para a iluminação. A iluminação de projeto e a
iluminância gerada pelo sistema,
seguindo o seguinte raciocínio,
quanto maior a
potência utilizada,
menor é a energia
consumida e mais
eficiente será o
sistema.

Cabe neste momento o esclarecimento
de como se identifica cada sistema. A
envoltória é entendida como toda superfície externa da edificação, incluído neste critério paredes, coberturas e fechamentos dos ambientes internos, em relação ao ambiente externo, ou qualquer
outra superfície que esteja em contato
com o meio externo como é demonstrado na figura 22.

O sistema de condicionamento de ar é
avaliado, primeiramente, quanto à classe dos equipamentos. Leva-se em consideração se já são classificados pelo
Inmetro ou não. Para cada situação, existem procedimentos de cálculos diferenciados, segundo o regulamento técnico.
Os métodos de obtenção do nível de eficiência podem ser: o método prescritivo
ou o método por simulação.

A análise da envoltória é complementada
pelo estudo da orientação das fachadas.
A orientação das fachadas influencia na
carga térmica recebida através da superfícies externa, por isso a definição deste
parâmetro é significativa na avaliação da
eficiência energética da edificação, como
demonstra a figura 23.

MÉTODO PRESCRITIVO

O PROCESSO DE
ETIQUETAGEM

O sistema de iluminação deve ser entendido como o bom aproveitamento da luz
natural complementado pela luz artificial, promovendo níveis adequados de
iluminância para cada tarefa desenvolviConclusões e perspectivas

22 - Partes da envoltória

23 - Orientação das fachadas

No método prescritivo, a modalidade de
edificações comerciais, de serviços e públicos, o regulamento se aplica a edifícios com área total útil mínima de 500m²,
ou com tensão de abastecimento superior ou igual a 2,3 kV. Existe a possibilidade de avaliar edificações nas modalidades de uso misto, tanto de uso residencial e comercial, residencial e de serviço
e residencial e público, devem ter suas
parcelas residenciais avaliadas separadamente caso estas, exclusivamente,

ultrapassassem 500m². Neste caso, referimo-nos aos tipos de edificações que estão nesta categoria de edificação comercial e pública.
Os três sistemas (envoltória, sistema de
iluminação e condicionamento de ar),
mais as bonificações são quantificados
em uma equação geral para obter o nível de eficiência energética do edifício.
Estes níveis de eficiência são classificados de A, mais eficiente, a E menos eficiente. Segue um exemplo de etiqueta
que mostra a avaliação do edifício completo, com os três sistemas, que somente se aplica a análise de toda a edificação,
conforme modelo de etiqueta demonstrado na figura 24.
Para se obter a classificação final, são
atribuídos pesos durante o processo de
análise. Eles variam conforme o requisito que esta sendo avaliado. Como por
exemplo: envoltória 30%; sistema de iluminação 30% e sistema de condicionamento de ar 40%. O nível de classifica23

Tabela 5 - Requisitos básicos dos sistemas
Cada sistema possui pré-requisitos específicos conforme demonstra a tabela 5.

Pré – requisitos da
envoltória
Transmitância térmica
24 - Modelo de etiqueta de eficiência
energética em edificações
ção de cada requisito equivale a um número de pontos, denominado de equivalente numérico do sistema que é inserido na equação geral.

Transmitância térmica das paredes e
coberturas determinada de acordo com
o zoneamento bioclimático da NBR
15.220: desempenho térmico para edificações. Este critério é de grande importância visto que é pela envoltória das
edificações que ocorrem as trocas térmicas entre o ambiente externo e inter-

BONIFICAÇÕES
Na equação geral do Regulamento Técnico existe a possibilidade de inserir uma
pontuação extra, que é chamada de
bonificação. A bonificação é um incentivo para adotar soluções que elevem a
eficiência energética. As bonificações
sugeridas pelo regulamento técnico são:
o uso de sistemas ou fontes renováveis
de energia, como por exemplo a energia
solar através de painéis fotovoltaicos ou
painéis térmicos ou a energia eólica; sistemas e equipamentos que racionalizam
o uso de água potável, como economizadores de torneira, sanitários com sensores ou aproveitamento da água pluvial, inovações técnicas ou sistemas que
comprovadamente aumentam a eficiência energética da edificação.

PRÉ-REQUISITOS
ESPECÍFICOS
Os pré-requisitos são os primeiros dados
avaliados na edificação. São eles que
permitem obter a classificação geral. A
ausência de um pré-requisito ou a não
conformidade deste não impede a obtenção da etiqueta, mas compromete sua
classificação.
24

bioclimático para o território nacional conforme apresentado na figura 26. Foi obtido pesquisando-se o clima em grande
parte das principais cidades brasileiras.
O regulamento apresenta duas transmitâncias térmicas máximas para cobertura e relaciona transmitâncias térmicas limites para paredes associando com a zona bioclimática e a capacidade térmica.

Cores e absortância de
superfícies
A cor das superfícies externas de uma
edificação não fica limitada só a questão
estética, mas vai interferir no desempenho térmico da mesma. Cores claras refletem mais a radiação solar incidente,
dificultando a absorção do calor pela
envoltória. Cores escuras absorvem mais
o calor e aumentam o ganho térmico pela
envoltória. Este pré-requisito também
está embasado na NBR 15220.

25 - Desempenho térmico de paredes
no. Dependendo
do clima do lugar,
o fechamento é
determinante para
a avaliação da eficiência energética. Observando
as imagens na figura 25 podem-se
perceber materiais com composições diferentes e
consequentemente com comportamento das suas
características
térmicas também
diferenciadas.

Zoneamento
Bioclimático
A NBR 15220,
parte 3, apresenta o zoneamento

26 - Zoneamento bioclimático brasileiro

Caderno de Boas Práticas em Arquitetura - Eficiência Energética

zontais podem amenizar a incidência da
radiação solar.

Iluminação zenital
O uso de soluções que priorizem esta
resolução na arquitetura poderão se beneficiar na classificação final. A luz natural deve ser bem aproveitada pelo correto dimensionamento das aberturas e por
estratégias arquitetônicas como aberturas zenitais, conforme se observa na figura 27. Assim, aumentam a qualidade
do uso do espaço e possibilitam reduzir
o uso da iluminação artificial durante o
dia. A luz natural, portanto, vai representar uma grande economia de energia na
edificação.

27 - Abertura zenital

Procedimento de determinação
da eficiência
Se chega ao nível final de eficiência através da comparação dos resultados de
cada pré-requisito calculado a parte, esse
indicador de consumo é obtido por uma
equação específica para cada zona bioclimática. Entram nesse cálculo aspectos como: volume da edificação; fator forma; fator altura; fator solar. E especificamente os ângulos de sombreamento nas
aberturas verticais, significando importantes dispositivos de proteção solar. Em
alguns lugares no Brasil, os ganhos térmicos assimilados pelas aberturas podem ser excessivos, causando desconforto térmico. Por isso, o regulamento dá
ênfase a este critério, sabendo que possibilitará mudanças significativas no desempenho térmico da edificação. A figura 28 ilustra como brises verticais e hori-

Pré- requisitos do Sistema
de Iluminação
Divisão dos circuitos
O RQT-C define que cada ambiente deverá ter no mínimo um dispositivo de controle manual para acionamento independente da iluminação interna do ambiente, objetivando com isso que os usuários
controlem o uso do ambiente.

Contribuição da luz natural
Este critério determina que o ambiente deva possuir
acionamento independente da fileira
de luminárias mais
próxima da janela.
Desta forma, conta com a luz natural para iluminação
necessária no plano de trabalho.

Desligamento automático
Para ambientes maiores que 250m², a
proposta deste pré-requisito é que ambientes desocupados não fiquem com a
iluminação artificial ativada, para isto o
RTQ-C estipula três métodos: sistemas
automáticos com desligamento da iluminação em horário estipulado; sensor de
presença que desligue a iluminação 30
minutos após a saída dos ocupantes , ou
ainda um sinal ou alarme que indique que
a área está desocupada.

Pré- requisitos do Sistema
de Condicionamento de Ar
Os condicionadores podem ser tipo: janela; split; ou central. São analisados inicialmente se os condicionadores já são

certificados pelo Inmetro ou não. Em caso
afirmativo, a classificação do nível de eficiência já é dada por este órgão. Caso
contrário, os condicionadores devem responder aos pré-requisitos do RTQ-C. O
principal pré-requisito exigido por este
sistema é que tanto os condicionadores
tipo janela ou split devam estar sempre
sombreados. Caso este pré-requisito não
seja cumprido, o nível do equipamento
cairá para B, mesmo que junto ao
Inmetro, tenha obtido etiqueta A.
Neste sistema de condicionamento de ar
podem ser certificadas um conjunto de
salas ou somente uma sala, um piso ou
parte de uma edificação, permitindo classificações parciais.

MÉTODO POR SIMULAÇÃO
O método por simulação é uma alternativa para avaliar de forma mais flexível a
edificação. O regulamento possibilita,
através deste método de simulação, que
em certos casos a utilização de outros
parâmetros diferentes do RTQ-C possam
gerar uma maior economia de energia. A
avaliação por simulação utiliza dois modelos de edifício: o modelo real com as
características da edificação que esta
sendo avaliada; e um modelo de referência com características do nível de eficiência energética pretendida.

ETAPAS DO PROCESSO DE
ETIQUETAGEM E DE
INSPEÇÃO
O processo de avaliação da conformidade é formado por duas etapas: a etapa
de projeto e de inspeção. A primeira etapa consta da avaliação do projeto após
o proprietário solicitar a Ence, com a entrega dos documentos ao laboratório de
inspeção, escolhendo nesse momento
qual o método a ser aplicado, se o prescritivo ou por simulação. Caberá ao laboratório avaliar a documentação dos projetos arquitetônicos, elétricos e de condicionamento de ar. O prazo para avaliação de projeto é de 15 a 60 dias úteis, o
que irá depender da complexidade do
projeto e qual a Ence foi solicitada pelo
proprietário, se total ou parcial.
Na etapa de inspeção, verifica-se se as
características avaliadas no projeto foram
executadas corretamente.

28 - Brises verticais e horizontais
Conclusões e perspectivas

Após esse procedimento, o proprietário
assina o termo de compromisso. O Ter25

mo de Ciencia do entorno é assinado na
etapa de avaliação do projeto, quando
aplicável, no qual ele declara estar ciente caso edificações vizinhas que não sejam de sua propriedade possam vir a
beneficiá-lo com sombreamento, melhorando o nível de eficiência energética de
sua edificação no momento da avaliação.
Isto porque na possibilidade de ocorrer
uma demolição e esta comprometer o desempenho energético da edificação certificada, poderá perder a Ence original.
As avaliações são realizadas por laboratórios acreditados pelo Inmetro, devido
a inexistência destes , nos primeiros três
anos de vigência do regulamento, o
Inmetro designará laboratórios para dar
início ao processo de avaliação da conformidade. A lista dos laboratórios de inspeção fica disponível na página eletrônica desse Instituto. Esses laboratórios devem dispor de no mínimo dois profissionais de nível superior denominados de
inspetores, sendo que no RQT-C informa, em seu conteúdo, toda descrição da
formação técnica desses profissionais e
do espaço físico e de equipamentos para
esses laboratórios, bem como modelos
dos documentos de todo o processo.
O fluxograma abaixo resume as etapas
a serem cumpridas pelo proprietário, pelo

29 - Fluxograma
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laboratório de inspeção e pelo Inmetro,
para o recebimento da Ence.

NOVOS OBJETIVOS
O Processo de Etiquetagem já formula
seus próximos objetivos e metas a cumprir. Laboratórios estão sendo capacitados para desenvolver o programa,
sendo que neste momento somente o
Laboratório de Eficiência Energética
(LABEEE), da Universidade Federal de
Santa Catarina, está capacitado com a
metodologia de avaliação, junto com o
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, sistema Eletrobrás (Cepel). Outros
vintes laboratórios estão sendo capacitados para avaliação dos parâmetros.
A primeira turma de técnicos foi treinada
em maio de 2009, e a segunda iniciou seu
treinamento em setembro de 2009. Espera-se que até o final de 2009 outros cursos de capacitação sejam ministrados.

CONCLUSÃO
É sem dúvida um grande passo a iniciativa de certificação do desempenho energético das edificações no Brasil, visto que
a problemática é abordada e apoiada
em pesquisas e documentos que se
envolvem com a realidade climática do
país. Além disso, é um incentivo a arquitetos, engenheiros e construtores
na busca de soluções que visem
melhores desempenhos de suas edificações, mesmo que seja ainda
uma etiqueta voluntária.
O Regulamento
Técnico ainda se
limita a edificações comerciais,
de serviços e públicos, mas já há
a previsão do lançamento de etiqueta para categorias como edificações residenciais. De certo, será uma grande
contribuição para
este setor construtivo.

O regulamento desta forma vem a cumprir o que a Lei n. 10295/2001 prescreve, preenchendo uma lacuna no Programa Brasileiro de Etiquetagem.
Percebe-se que a ênfase da metodologia
do Regulamento Técnico é incentivar a
busca por inovações de projeto, soluções
técnicas construtivas ou ainda o uso de
materiais adequados a cada região do
país. A ideia é promover o conforto térmico e luminico da edificação, reduzindo
assim o consumo de energia elétrica para
condicionamento de ar e iluminação artificial.
Nota-se também que na metodologia do
regulamento não foi contemplada o consumo de energia com sistemas de circulação verticais (elevadores) em edificações, sendo estes critérios de desempenho dos equipamentos certificados a encargo do Inmetro.
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