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RESUMO 

 

 

O aumento constante da demanda do mercado requer a implantação imediata de 
ações governamentais e da sociedade para contenção do uso intenso da energia 
elétrica. Em setores importantes da economia como a construção civil, a redução 
dos impactos no meio ambiente está ligada diretamente com os processos 
construtivos das edificações, pois estes possibilitam a gestão eficaz no consumo dos 
recursos naturais. Por meio de medidas voltadas à economia de energia, os selos e 
as certificações ambientais surgem como alternativas para viabilizar a qualificação 
de prédios sustentáveis no mercado nacional. Embora apresentem características 
distintas entre si, a certificação LEED CI e o selo PBE Edifica estão diretamente 
relacionados ao desempenho energético das edificações. O objetivo geral deste 
trabalho é o de estabelecer as dimensões para análise comparativa do uso da 
energia entre a Certificação LEED CI e o Selo PBE Edifica em prédios comerciais. A 
estratégia adotada envolve os métodos de pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 
No escopo foram mapeadas as lacunas, similaridades e os requisitos técnicos de 
cada processo de certificação a fim de simular o desempenho energético de cinco 
modelos de edificações: Escritório Comercial, Farmácia, Supermercado, Igreja e 
Restaurante. Aplicaram-se então cálculos adaptados de ambas as normas para 
determinar os valores de referência dos investimentos necessários e avaliar a 
viabilidade técnica e econômica das soluções estudadas de eficientização de 
iluminação e condicionamento de ar. No final, foi construída uma ferramenta no 
Microsoft Excel para simular e validar as vantagens e as desvantagens do uso 
combinado dos equipamentos eficientes nos cinco tipos de edificações analisadas 
para ambos os processos de certificação. As simulações demonstraram que a 
Certificação LEED CI prolonga a vida útil dos sistemas e é mais eficiente 
energeticamente em relação ao Selo PBE Edifica, no entanto, o Selo PBE Edifica 
proporciona melhores condições de implantação por estar baseada em normas 
brasileiras. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade. PBE Edifica. Certificação LEED CI. Eficiência 
Energética. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  



 

  

ABSTRACT 

 

 

The often increase of the market demand requires the immediate implementation of 
social and governmental actions aiming to hold the use of the electrical energy. On 
important fields of the economy, as the civil construction, the reductions of impacts to 
the environments is directed linked with the buildings construction processes since 
they allow the natural resources consume effective management. By measures 
related to the energy saving, the seals and the environmental certifications rise as 
alternatives to enable the qualification of the sustainable buildings on the national 
market. Despite present different characteristics, the LEED CI certification and PBE 
Edifica establish the comparative dimensional analysis regarding the use of energy 
between the LEED CI certification and the PBE Edifica seal in commercial buildings. 
The defined strategy used is based on requirements of both alternatives aiming to 
simulate the energetic performance of a five buildings adapted calculus of both 
certification process to determine the required investment reference values and to 
evaluate the economic and technical viability of the studied solutions of efficient 
illumination and air conditioning. At the end, it was developed a tool on the Microsoft 
Excel software to simulate and guarantee the advantages and disadvantages of the 
combined use of efficient equipment on five commercial buildings studied to both 
certification process. The simulations showed that LEED CI extends the life of 
systems and is more efficient energy compared to the PBE Edifica wich provides 
better conditions to deployment be based on Brazilian standards. 
 
Key words: Sustainability. PBE Edifica. LEED CI Certification. Energy Efficiency. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

  



 

  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

FIGURA 1 - CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PBE EDIFICA ........ 39 

FIGURA 2 – TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE ......................................................... 42 

FIGURA 3 – ANÁLISE DO CICLO DE VIDA ............................................................. 43 

FIGURA 4 – CLASSIFICAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÈTICA MUNDIAL ............. 47 

FIGURA 5 – CERTIFICAÇÃO LEED ......................................................................... 51 

FIGURA 6 – SELOS LEED........................................................................................ 52 

FIGURA 7 – DIAGRAMA RESUMO LEED DIMENSÃO ENERGIA E ATMOSFERA 53 

FIGURA 8 – CERTIFICAÇÃO BREEAM ................................................................... 62 

FIGURA 9 – CERTIFICAÇÃO NABERS ................................................................... 62 

FIGURA 10 – CERTIFICAÇÃO BEPAC .................................................................... 63 

FIGURA 11 – CERTIFICAÇÃO HQE ........................................................................ 64 

FIGURA 12 – CERTIFICAÇÃO CASBEE .................................................................. 66 

FIGURA 13 – CERTIFICAÇÃO AQUA ...................................................................... 66 

FIGURA 14 – SELO CASA AZUL CAIXA .................................................................. 67 

FIGURA 15 – EFICAÇÕES CERTIFICADAS X NÃO CERTIFICADAS ..................... 68 

FIGURA 16 – CERTIFICAÇÕES POR CATEGORIZAÇÃO ...................................... 68 

FIGURA 17 – CERTIFICAÇÕES POR TIPO DE CERTIFICAÇÃO ........................... 69 

FIGURA 18 – CERTIFICAÇÕES POR ESTADO ...................................................... 69 

FIGURA 19 – EDIFÍCIOS CERTIFICADOS NO PARANÁ POR CATEGORIZAÇÃO 70 

FIGURA 20 – EDIFÍCIOS CERTIFICADOS NO PARANÁ POR TIPO DE SELO ...... 70 

FIGURA 21 – EDIFÍCIOS ETIQUETADOS NO BRASIL ........................................... 71 

FIGURA 22 – ENCEs EMITIDAS PROJETO X CONSTRUÇÃO ............................... 71 

FIGURA 23 – ENCEs POR TIPO .............................................................................. 72 

FIGURA 24 – ENCEs POR ESTADO ........................................................................ 72 

FIGURA 25 – ENCEs NO PARANÁ .......................................................................... 73 

FIGURA 26 – PLANTA ARQUITETÔNICA RESTAURANTE. DIMENSÕES EM CM.

 .................................................................................................................................. 78 

FIGURA 27 – PLANTA ARQUITETÔNICA DA IGREJA. DIMENSÕES EM CM. ...... 79 

FIGURA 28 – PLANTA ARQUITETÔNICA ESCRITÓRIO COMERCIAL. 

DIMENSÕES EM CM. ............................................................................................... 80 

FIGURA 29 – PLANTA ARQUITETÔNICA FARMACIA. DIMENSÕES EM CM. ....... 81 



 

  

FIGURA 30 – PLANTA ARQUITETÔNICA MINIMERCADO. DIMENSÕES EM CM. 82 

FIGURA 31 – FLUXO DOS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO ......... 85 

FIGURA 32 –  FLUXO DO CÁLCULO DO DESEMPENHO ENERGETICO DO AR 

CONDICIONADO ..................................................................................................... 94 

FIGURA 33 – INFORMAÇÕES GERAIS ................................................................ 117 

FIGURA 34 – ILUMINAÇÃO ................................................................................... 119 

FIGURA 35 – CONDICIONAMENTO DE AR .......................................................... 120 

FIGURA 36 – ANÁLISE CONJUNTA ...................................................................... 124 

FIGURA 37 – ESCALA ANÁLISE CONJUNTA ....................................................... 125 

FIGURA 38 – COMPARATIVO DO RESULTADO DO RESTAURANTE ENTRE OS 

TIPOS ..................................................................................................................... 129 

FIGURA 39 – COMPARATIVO DO RESULTADO DA IGREJA ENTRE OS TIPOS 131 

FIGURA 40 – COMPARATIVO DO RESULTADO DA FARMÁCIA ENTRE OS TIPOS

 ................................................................................................................................ 133 

FIGURA 41 – COMPARATIVO DO RESULTADO DO ESCRITÓRIO COMERCIAL 

ENTRE OS TIPOS .................................................................................................. 135 

FIGURA 42 – COMPARATIVO DO RESULTADO DA IGREJA ENTRE OS TIPOS 137 

 

 

 

  



 

  

LISTA DE TABELAS 

 

 

TABELA 1 - PROCESSO AVALIATIVO CERTIFICAÇÃO LEED .............................. 52 

TABELA 2 – USO DA EDIFICAÇÃO X ILUMINÂNCIA MANTIDA ............................. 85 

TABELA 3 – VIDA ÚTIL DA LÂMPADA .................................................................... 87 

TABELA 4 – INVESTIMENTO ................................................................................... 87 

TABELA 5 – ORÇAMENTO LFT36 ........................................................................... 88 

TABELA 6 – ORÇAMENTO LFT32 ........................................................................... 88 

TABELA 7 – ORÇAMENTO LED20 .......................................................................... 88 

TABELA 8 – POTÊNCIA DA LAMPADA + REATOR DUPLO ................................... 89 

TABELA 9 – FATOR DE UTILIZAÇÃO ..................................................................... 91 

TABELA 10 – FLUXO LUMINOSO ............................................................................ 92 

TABELA 11 – INVESTIMENTO ................................................................................. 96 

TABELA 12 – ORÇAMENTO AR CONDICIONADO ................................................. 96 

TABELA 13 – POTÊNCIA DO AR ACONDICIONADO ............................................. 97 

TABELA 14 – COMPARATIVOS GERAIS CERTIFICAÇÃO LEED X SELO PBE 

EDIFICA .................................................................................................................. 106 

TABELA 15– PESO X QUESITOS PBE EDIFICA ................................................... 110 

TABELA 16 – CUSTOS FIXOS DA CERTIFICAÇÃO LEED ................................... 113 

TABELA 17 – ADEQUAÇÂO DO AMBIENTE ......................................................... 117 

TABELA 18 – RESULTADOS FINAIS ..................................................................... 122 

TABELA 19 – CARACERÍSTICAS GERAIS DAS EDIFICAÇÕES .......................... 124 

TABELA 20 – ADEQUAÇÂO DO AMBIENTE PARA O DPI (Limite) ....................... 126 

TABELA 21 – EQUIVALENTE NÚMERICO RTQ-C ................................................ 126 

TABELA 22 – SIMULAÇÃO DA DENSIDADE DA POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO POR 

TIPO ........................................................................................................................ 127 

TABELA 23 – ANÁLISE CRUZADA DO RESTAURANTE ...................................... 128 

TABELA 24 – ANÁLISE CRUZADA DA IGREJA .................................................... 130 

TABELA 25 – ANÁLISE CRUZADA DA FARMÁCIA ............................................... 132 

TABELA 26 – ANÁLISE CRUZADA DO ESCRITÓRIO COMERCIAL .................... 134 

TABELA 27 – ANÁLISE CRUZADA DO MINIMERCADO ....................................... 136 

 

 



 

  

 

 

 

  



 

  

LISTA DE SIGLAS 

 

 

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ACV – Análise de Ciclo de Vida 

ASBEA – Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura  

AQUA – Alta Qualidade Ambiental  

ACV – Análise do Ciclo de Vida 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers 

AVAC – Sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado 

BREEAM – Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

BEPAC – Building Environmental Performance Assessment Criteria 

BTU - British Thermal Unit 

CASBEE – Comprehensive Assessment System for Building Environmental 

Efficiency 

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção  

CEF – Caixa Econômica Federal  

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética 

GBCB – Green Building Council Brasil  

GBCI – Green Building Council Institute 

HQE – Haute Qualité Environnemetale  

IAB – Instituto dos Arquitetos do Brasil 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IES-VE – IES Virtual Environment 

INEE – Instituto Nacional de Eficiência Energética 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

LABEEE - Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

NABERS – National Australian Buildings Environmental Rating System 



 

  

OIA - Organismo de Inspeção Acreditado 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PBE – Programa Brasileiro de Etiquetagem  

PIB – Produto Interno Bruto 

RAC – Requisitos de Avaliação da Conformidade  

RTQ – Requisitos Técnicos da Qualidade 

QAE – Qualidade Ambiental do Edifício  

SECOVI – Sindicato da Habitação e Condomínios 

SGE - Sistema de Gestão Empresarial 

SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção 

USGBC – U.S. Green Building Council 

VPL – Valor do Patrimônio Líquido 

  



 

  

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 25 

1.1 CONTEXTO ................................................................................................. 25 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................. 29 

1.2.1 Objetivo geral......................................................................................... 29 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................. 30 

1.3 JUSTIFICATIVA ........................................................................................... 30 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ............................................................... 32 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA .......................................................................... 35 

2.1 LEI 10.295, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001 ................................................ 35 

2.2 PBE EDIFICA – PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM ............... 35 

2.2.1 Regulamento Técnico da Qualidade ......................................................... 38 

2.3 SUSTENTABILIDADE .................................................................................. 40 

2.3.1 Princípios do desenvolvimento sustentável para limitar impactos 

ambientais ............................................................................................................. 41 

2.3.2 Análise do Ciclo de Vida ........................................................................... 42 

2.4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ......................................................................... 44 

2.4.1 Uso eficiente de energia ........................................................................... 45 

2.4.2 O Brasil e a eficiência energética .............................................................. 46 

2.5 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS ............................................................. 47 

2.5.1 Barreiras à eficiência energética nas edificações ..................................... 49 

2.6 OPORTUNIDADES PARA OBTENÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL ........................................................................................... 50 

2.7 CERTIFICAÇÃO LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL 

DESIGN ................................................................................................................. 51 

2.7.1 Certificação LEED Ci ................................................................................ 54 

2.8 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL ..................................................................... 54 

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO ................................................ 55 

3 REVISÃO DA LITERATURA E TECNOLÓGICA ................................................ 57 

3.1 REVISÃO CRONOLÓGICA DA LITERATURA ............................................ 57 

3.2 REVISÃO TECNOLÓGICA DAS CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS, 

ADAPTADAS E NACIONAIS ................................................................................. 60 



 

  

3.2.1 Green Building .......................................................................................... 60 

3.2.2 BREEAM .................................................................................................. 61 

3.2.3 NABERS ................................................................................................... 62 

3.2.4 BEPAC ..................................................................................................... 63 

3.2.5 HQE .......................................................................................................... 63 

3.2.6 CASBEE ................................................................................................... 65 

3.2.7 AQUA ....................................................................................................... 66 

3.2.8 Selo Casa Azul Caixa ............................................................................... 67 

3.3 EDIFÍCIOS CERTIFICADOS NO BRASIL ................................................... 67 

3.4 EDIFÍCIOS ETIQUETADOS NO BRASIL .................................................... 70 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO ............................................... 73 

4 MATERIAIS E MÉTODO ................................................................................... 75 

4.1 MATERIAIS ................................................................................................. 75 

4.1.1 Regulamento Técnico da Qualidade Para Eficiência Energética de 

Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) ..................................... 75 

4.1.2 LEED Reference Guide for Green Interior Design and Construction .... 75 

4.1.3 Plantas Arquitetônicas de Edificações Comerciais ............................... 76 

4.1.4 Simulador Comparativo da Eficiência Energética em Edifícios 

Comerciais na Cidade de Curitiba ..................................................................... 83 

4.2 MÉTODO ..................................................................................................... 83 

4.2.1 Sistemas de Iluminação ........................................................................ 84 

4.2.2 Cálculos para determinar o Sistema de Iluminação .............................. 85 

4.2.3 Nível Mínimo de Iluminação .................................................................. 85 

4.2.4 Determinação do fator do local ............................................................. 86 

4.2.5 Área do Ambiente ................................................................................. 86 

4.2.6 Vida útil ................................................................................................. 86 

4.2.7 Investimento .......................................................................................... 87 

4.2.8 Consumo anual ..................................................................................... 89 

4.2.9 Custo anual do Sistema de Iluminação ................................................. 90 

4.2.10 Reflexão Geral ................................................................................... 90 

4.2.11 Determinação do fator de utilização ................................................... 91 

4.2.12 Determinação do fluxo total ............................................................... 91 

4.2.13 Número de Luminárias ....................................................................... 92 



 

  

4.2.14 Determinação da Eficiência Energética para o Sistema de Iluminação

 92 

4.3 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO .......................................................... 93 

4.3.1 Potência necessária de Ar Condicionado .............................................. 94 

4.3.2 Quantidade de Equipamentos de Ar Condicionado ............................... 95 

4.3.3 Investimento .......................................................................................... 95 

4.3.4 Consumo anual do ar condicionado ...................................................... 96 

4.3.5 Custo anual dos Sistemas de Ar Condicionado: .................................... 97 

4.3.6 Determinação da Eficiência Energética do Sistema de Ar Condicionado

 98 

4.3.7 Considerações coincidentes sobre os sistemas de Iluminação e Ar 

Condicionado ..................................................................................................... 98 

4.3.8 Análises de Indicadores Financeiros coincidentes para os sistemas de 

Iluminação e de Ar Condicionado ...................................................................... 99 

4.3.8.1 Retorno financeiro por ano ................................................................. 99 

4.3.8.2 VPL................................................................................................... 100 

5 TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS ...................................................... 103 

5.1 COMPARATIVOS GERAIS ENTRE A CERTIFICAÇÃO LEED E O SELO 

PBE EDIFICA ...................................................................................................... 103 

5.1.1 Comparativo entre as certificações no âmbito Brasil ........................... 104 

5.1.2 Avaliação cruzada Certificação Leed Versus O Selo Pbe Edifica........ 105 

5.2 SIMULADOR DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ........................................... 116 

5.5 SIMULAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ........................................... 123 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO .............................................. 137 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS .................................................... 141 

6.1 CONCLUSÕES .......................................................................................... 141 

6.2 TRABALHOS FUTUROS ........................................................................... 142 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



25 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 No dia 18 de outubro de 2013, durante um compromisso com dirigentes do 

SINDUSCON (Sindicato da Indústria da Construção), o ministro das Cidades, 

Aguinaldo Ribeiro, afirmou que “a construção civil é setor importante para o país”, e 

complementou o discurso dizendo que “a construção civil ajudou a alavancar a 

economia do país”. O relatório gerado pelo Ministério do Trabalho em 23 de julho de 

2013 ratifica este raciocínio e demonstra que a indústria da construção contribuiu 

para a geração de 133 mil empregos durante o ano de 2013. 

Segundo Casarotto (2002), o potencial de geração de empregos faz com 

que a construção civil seja reconhecida como um dos principais setores da 

economia brasileira. Dados divulgados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), em 30 

de julho de 2013, adicionam que o setor cresceu 1,4% no primeiro semestre de 

2013, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Teixeira e Carvalho 

(2005) destacam que a indústria da construção civil influencia fortemente no 

crescimento econômico de vários setores inseridos no contexto dos seus processos 

produtivos. 

Até 2014, fatores como o cenário existente de aquecimento do mercado, a 

projeção do Produto Interno Bruto (PIB) e a perspectiva da chegada de novos 

investimentos para 2015 também confirmavam o papel desempenhado pela 

construção civil no fortalecimento da economia brasileira. Porém, em 2015 com o 

agravamento da situação econômica do país, o Brasil vive um momento de 

estagnação do mercado de construção civil. 

Em contrapartida, o setor é rotulado como um dos principais agressores do 

meio ambiente. Apesar dos avanços das políticas de remediação do impacto 

ambiental e das exigências previstas nas leis de eficiência energética, a ameaça de 

escassez dos recursos naturais é agravada pelo consumo desenfreado e pelo 

desperdício de energia durante todo o processo construtivo. Conforme Nascimento 

(2008), os impactos da construção civil estão presentes da produção até o consumo 

de materiais e do planejamento até a entrega da obra. 
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Do ponto de vista do Setor Elétrico Brasileiro, as interrupções no 

fornecimento de energia elétrica têm sido cada vez mais frequentes. Entre os vários 

registros de apagões do ano de 2012, as maiores repercussões estão associadas 

aos episódios ocorridos nas regiões Norte e Nordeste nos meses de setembro e 

outubro deste mesmo ano. Além dos fatores como a escassez de chuva e a falta de 

investimentos na geração e distribuição de energia, a crise no abastecimento 

energético é acentuada pelo desperdício no consumo do recurso na construção civil 

e, posteriormente, no uso das edificações comerciais. 

John (2000) sugere que as construções são as principais consumidoras dos 

recursos naturais; neste contexto, o estudo realizado pelo Laboratório de Eficiência 

Energética em Edificações (LABEEE) observou que as atividades relacionadas à 

construção comprometem cerca de 75% dos recursos naturais, incluindo 

eletricidade, gás, petróleo e os seus respectivos derivados, justificando a sua 

participação na lista dos grandes consumidores de energia elétrica do relatório 

mensal da EPE (Empresa de Pesquisa Energética). 

Da energia elétrica consumida no Brasil, 44,7% é utilizada em prédios 

comerciais e públicos. Os dados publicados no relatório da Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) de 2012 indicam que o consumo de energia para uso 

comercial aumentou 4% em comparação ao índice acumulado do ano anterior. Este 

fato alerta que o potencial elétrico nacional poderá se tornar insuficiente caso a 

necessidade do uso racional de energia não seja repensada. Mascaró (1992) 

afirmou que no máximo 30% da energia elétrica consumida seriam suficientes para 

manter as edificações em funcionamento. 

O cenário eminente da crise energética é amplificado pelo seu custo 

crescente, pela redução da proporção do uso de derivados renováveis da matriz 

produtiva nas atividades da construção e das limitações de atendimento dos parques 

hidrelétricos em razão das condições hidrológicas. O aumento constante da 

demanda no setor requer a implantação imediata de medidas que estimulem a 

eficiência energética. Dados do Balanço Energético Nacional de 2013 sugerem que 

houve um aumento de 3,8% do consumo final de eletricidade, o que significa que o 

crescimento da energia disponibilizada se mantém inferior à sua demanda (MARTIN, 

1992). 

Em 24 de julho de 2000, a Lei 9.991 instituiu para as concessionárias de 

energia a obrigatoriedade de promover a adoção de medidas para combater o 
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desperdício e buscar a eficiência energética. Segundo Mascaró (1992), a falta de 

controles adequados das instalações, a falta de manutenção e o mau uso são 

fatores de desperdício de energia. O Ministério do Meio Ambiente define que a 

eficiência energética consiste na relação entre a quantidade de energia empregada 

em uma atividade e aquela disponibilizada para a sua realização. Patterson (1996) 

explica que eficiência energética se refere ao processo que se utiliza de menos 

energia em cada unidade produtiva e afirma que as políticas de eficiência energética 

estão ligadas diretamente às vantagens comerciais, à redução de custos e às 

melhorias ambientais; explica, também, que o uso da energia deve ser verificado por 

unidade produtiva. Segundo Panesi (2006), a eficiência energética tem o objetivo de 

proporcionar o melhor consumo de energia e água, com redução de custos 

operacionais. 

No âmbito do Setor da Construção Civil, a eficiência energética se refere à 

utilização dos métodos e tecnologias potenciais para a conservação de energia nas 

fases de construção, manutenção e ocupação dos edifícios. Zanettini (2007) explica 

que as normas técnicas devem ser cumpridas para alcançar a eficiência energética 

e reduzir o seu consumo na edificação. Os projetos das edificações precisam expor 

alternativas técnicas e propor inovações para reduzir o consumo energético na 

ocupação, assim como cabe às empresas que fazem parte da cadeia produtiva do 

empreendimento seguir técnicas que contribuam para otimizar o uso da energia nos 

processos construtivos.  

Influenciada pela conscientização da sociedade, a estratégia das empresas 

passou a considerar as oportunidades de obter economia financeira, com resultados 

efetivos por meio da adoção de iniciativas voltadas para a redução do consumo de 

energia, água e papel. Cada vez mais os investidores do mercado imobiliário são 

atraídos por empresas reconhecidas pela sua responsabilidade socioambiental 

fazendo que a utilização consciente dos recursos naturais passasse a ser um fator 

relevante na cadeia produtiva da construção civil. A construção sustentável elenca 

parâmetros para a utilização de materiais menos poluentes, além da aplicação de 

tecnologias e técnicas construtivas de baixo impacto ambiental em todo o seu ciclo. 

Os programas de desempenho energético do Brasil têm referências em 

normas internacionais que estabelecem metas de performance direcionadas às 

práticas sustentáveis. No Brasil desde 2007, a certificação LEED para construção 

sustentável orienta os princípios da engenharia civil aplicados à sustentabilidade 
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antes, durante e depois da obra. Segundo Ikert (2010), a Certificação LEED é o 

sistema mais difundido no Brasil atualmente e busca ser uma referência na 

construção sustentável. Por meio de um sistema de pontuação que segue critérios 

previamente estabelecidos, o modelo transfere os conceitos de proteção do 

ambiente para as empresas, indústrias e profissionais do ramo. Conforme Bueno e 

Rossignolo (2010) apud Silva (2003), “países que acreditavam dominar os conceitos 

de green design não possuíam meios para verificar quão ‘verdes’ eram de fato seus 

edifícios”. Deste modo, a certificação LEED que é representada nacionalmente pelo 

Conselho de Construção Sustentável do Brasil (GBC-Brasil), se propõe a 

estabelecer um método para qualificar ambientalmente uma edificação. 

A aplicação de métodos para qualificar ambientalmente um empreendimento 

durante o seu ciclo de vida é crucial para comprovar que os pressupostos da 

construção sustentável foram seguidos. Brandli (2007) ressalta que a mensuração 

do desempenho ambiental de uma construção é imprescindível para a gestão 

sustentável do empreendimento. 

A Certificação LEED busca garantir a sustentabilidade dos espaços para 

promover a eficiência dos recursos utilizados no processo construtivo e reduzir os 

custos associados à sua operação. Espaços sustentáveis são caraterizados por 

edificações que visam promover o conforto térmico e acústico ao usuário além de 

priorizar a ventilação e a iluminação natural sempre que possível. 

Segundo Kibert (2008) construções sustentáveis consideram os princípios 

ambientais e a utilização eficiente dos recursos. A construção sustentável deve 

contemplar as dimensões econômicas, sociológicas, sociais e ambientais durante 

todo o seu ciclo de vida.  

Em linha com os interesses da iniciativa privada e do poder público, o PBE 

(Programa Brasileiro de Etiquetagem) contribuiu de forma efetiva com ações 

voltadas para a contenção do uso de energia, minimização dos impactos ambientais, 

economia de custos e incentivo ao desenvolvimento tecnológico. 

Concebido pela parceria do INMETRO e Eletrobrás-PROCEL para suportar 

a aplicação da Lei 10.295/2001, que dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia, o PBE Edifica integra as etiquetas 

graduais que podem ser obtidas por edificações comerciais, residenciais, de 

serviços e públicas em função do atendimento aos requisitos de desempenho 

estabelecidos nas suas regulamentações técnicas. O PBE Edifica avalia o uso 
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racional da energia e estimula à aplicação de medidas para se obter a eficiência 

energética em edificações. 

Provenientes de países e culturas distintas, porém, focados em soluções às 

problemáticas apontadas pelo tema sustentabilidade dentro da construção civil, 

conforto ambiental e redução de impactos ambientais, os selos de Certificação 

LEED CI e PBE Edifica surgem como alternativas e ferramentas relevantes, no que 

se refere à qualificação de edificações sustentáveis. 

A obtenção da Certificação LEED ou do Selo PBE Edifica é embasada no 

cumprimento de requisitos específicos, exigidos por ambas as normas, cada uma à 

sua forma. A multiplicidade de métodos e considerações quanto à representação do 

desempenho energético dentro da construção civil faz com que o Brasil ainda esteja 

na fase de busca por diretrizes que possam atender à realidade brasileira quanto à 

padronização, adaptação e adequação dos selos internacionais e nacionais. 

Utilizando-se dos métodos de estudo de caso e da pesquisa bibliográfica, 

esta dissertação se concentra na avaliação dos aspectos significativos a serem 

considerados no desenvolvimento de uma construção sustentável, com ênfase na 

dimensão de energia para comparação entre os requisitos exigidos pela Certificação 

LEED CI e pelo Selo PBE Edifica. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Os objetivos foram delineados para contribuírem com o cumprimento integral 

do método proposto nesta dissertação. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O presente estudo visa identificar as lacunas e as similaridades entre a 

Certificação LEED e o Selo PBE Edifica do ponto de vista da eficiência energética e 

estabelecer uma análise comparativa da aplicação das normas em edificações 

comerciais. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Os objetivos específicos são: 

 Identificar e comparar os critérios e os padrões relacionados à 

eficiência energética para a obtenção da Certificação LEED-CI e do 

Selo PBE Edifica em construções comerciais; 

 Evidenciar as vantagens do uso racional de energia identificados em 

cada modelo durante as fases de construção e ocupação da 

estrutura; 

 Analisar a relevância dos aspectos da sustentabilidade ambiental 

aplicados às edificações comerciais descritos na Certificação LEED 

CI e no Selo PBE Edifica; 

 Demonstrar a importância e a aplicabilidade dos critérios necessários 

para a concepção de um empreendimento sustentável; 

 Avaliar os indicadores de desempenho energético pós-construção 

utilizando como referência plantas de edificações comerciais, 

conforme os critérios e níveis de eficiência descritos na Certificação 

LEED e no Selo PBE Edifica; 

 Desenvolver uma ferramenta em Excel para comparar o potencial de 

eficiência energética a ser obtido com a aplicação da Certificação 

LEED versus Selo PBE Edifica; 

 Analisar a viabilidade econômica para a construção de um 

empreendimento sustentável; 

 Validar o potencial de economia de energia obtido em cada modelo 

comparado com o consumo em uma construção convencional. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Houve um despertar nacional em razão da crise do apagão, ocorrida no 

período entre primeiro de julho de 2001 e 27 de setembro de 2002 que mobilizou o 

governo, investidores, proprietários e ocupantes das edificações em direção ao 

aumento dos requisitos por medidas e soluções ambientalmente adaptadas e 
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eficazes voltadas para combater o aumento dos custos operacionais, o consumo de 

energia, os impactos ambientais e a possibilidade de novos apagões. 

Segundo dados apresentados do Plano Nacional de Energia (PNE), no dia 

20 de novembro 2014, pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), a previsão é de 

que até 2050 a população brasileira atinja 226,1 milhões de pessoas (30 milhões 

acima do número atual), indicando a necessidade imediata da implantação de ações 

para aprazar o aumento no consumo de energia e de regenerar os recursos naturais 

renováveis.  

Em resposta à busca de soluções reparadoras aos impactos causados pela 

construção civil no meio ambiente, as medidas de cautela, como as alternativas para 

uso da iluminação e do condicionamento de ar, têm como alvo inicial as novas 

edificações, partindo-se sistematicamente do esboço, projeto e execução, até 

chegar à conclusão da obra como um todo. Porém, em questão de números e 

volume, as edificações novas representam apenas 3% do montante global em 

comparação às edificações já existentes. Estas operam em média há mais de 20 

anos e sem intervenções, o que proporciona a abertura de um campo relevante na 

atenuação do dispêndio energético com o uso de projetos e técnicas construtivas 

sustentáveis. 

Os métodos para a redução do consumo de energia devem ser conduzidos 

em um projeto de gerenciamento energético, com a aplicação de técnicas 

(O’SULIVAN et al., 2004; CANBAY et al., 2004), tais como a auditagem energética, 

que consiste na observação da conjuntura da edificação e dos seus usos finais 

(condicionamento de ar, iluminação, elevadores, entre outros). 

Neste cenário, os programas Selo PBE Edifica e a Certificação LEED 

representam os meios através dos quais podem ser obtidas as economias para os 

mercados consumidores e aos setores produtivos brasileiros, além de contribuir para 

moderar o consumo de energia, reduzir o impacto no meio ambiente, valorizar os 

empreendimentos e mitigar os riscos do acontecimento de novos apagões no país. 

São diversas as metodologias desenvolvidas para avaliação da 

sustentabilidade e a redução do dispêndio energético como o PBE Edifica, Casa 

Azul Caixa, Certificação LEED, BREEAM e a Certificação AQUA. Foram 

concentradas as análises das metodologias Certificação LEED e a PBE Edifica por 

que as mesmas são consideradas por vários autores como as normas mais 

utilizadas e aceitas no âmbito nacional. 
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A comparação proposta nesta dissertação entre a norma PBE Edifica e a 

Certificação LEED CI é importante para avaliar, testar e comprovar a combinação 

apropriada no uso dos equipamentos de iluminação e de ar condicionado para 

atingir o melhor desempenho energético em uma edificação. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 O contento desta dissertação é ordenado em seis capítulos, onde o primeiro 

capítulo se refere a introdução e expressa a relevância do objeto de estudo, do 

contexto, dos objetivos e da justificativa que embasa a composição do trabalho. 

A segunda alínea é responsável por exibir algumas normas e legislações 

existentes e relacionadas à eficiência energética em edificações. Constitui um 

indicador que aponta os argumentos responsáveis pelo estímulo que permitiu a 

eclosão de um movimento em prol do meio ambiente e do conforto ambiental no 

Brasil. Ainda no segundo capítulo, é abordado um conjunto de vertentes relativas à 

eficiência energética inseridas no conceito de sustentabilidade e dos princípios 

aplicados na construção civil; desde a limitação do impacto ambiental, da construção 

de edificações ecologicamente adequadas, das limitações e oportunidades do setor 

energético, passando pelos aspectos da realidade nacional para culminar na 

abordagem sucinta da Certificação LEED e do Selo PBE Edifica como pano de 

fundo da dissertação. 

O terceiro capítulo consiste na apresentação de uma revisão da literatura e 

de uma revisão tecnológica, a qual contém uma breve contextualização do estado 

da arte, com relação à aplicação dos conceitos concernentes ao objeto do estudo. 

Neste mesmo capítulo são demonstradas algumas das principais certificações 

ambientais nacionais e internacionais consideradas relevantes, a fim de proporcionar 

maior amplitude no processo de compreensão do trabalho. 

O quarto capítulo elucida a metodologia do regulamento das certificações 

LEED CI e do Selo PBE Edifica, além de descrever os materiais e meios utilizados 

para atingir os objetivos, como as plantas das edificações comerciais, os cálculos da 

ferramenta em Excel e a tabela comparativa entre as normas. 

O quinto capítulo apresenta a ferramenta para simulação da eficiência 

energética em edificações comerciais e os resultados obtidos. Neste tópico é 

proposto um aprofundamento da discussão sobre o tema de estudo, indicando as 
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lacunas e as similaridades entre as certificações LEED CI e PBE Edifica, do ponto 

de vista da eficiência energética. 

Por fim, no sexto capítulo apresentam-se as conclusões deste trabalho, 

indicando, com base nos fatos analisados, as recomendações sob a perspectiva do 

autor para se atingir a eficiência energética em edificações comerciais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as leis relacionadas aos aspectos de 

eficiência energética e sustentabilidade no Brasil. Na sequência, discorre-se sobre 

as definições preliminares acerca da Certificação LEED CI e do Selo PBE Edifica. 

Visando compor uma estrutura literária para melhor compreensão do tema, 

abordam-se especificamente os conceitos de eficiência energética e da 

sustentabilidade, as oportunidades e as percepções dos consumidores dentro desse 

contexto. E ainda, é feita a análise temática dos artigos considerados relevantes 

para a abordagem proposta nesta dissertação. 

 

2.1 LEI 10.295, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001 

 

A Lei 10.295, de 17 de outubro de 2001, dispõe sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia e visa à alocação eficiente de recursos 

energéticos e preservação do meio ambiente. 

Estabeleceu os níveis máximos do consumo de energia e mínimos de 

eficiência energética de máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados 

ou comercializados no país. 

Sanciona que o Poder Executivo é responsável por desenvolver 

mecanismos que promovam a eficiência energética nas edificações construídas no 

país. 

 

2.2 PBE EDIFICA – PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM 

 

O PBE Edifica foi instituído em 2003 e é resultado da parceria entre 

Eletrobrás-PROCEL e INMETRO. Atua de forma conjunta com o Ministério de Minas 

e Energia, Ministério das Cidades, universidades, centros de pesquisa e entidades 

das áreas governamental, tecnológica, econômica e de desenvolvimento, além do 

setor da construção civil e de instituições como o Laboratório de Eficiência 

Energética em Edificações, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CONFEA) e o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). 
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As etiquetas de eficiência energética que fazem parte do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE) são voluntárias e destinadas a edifícios comerciais 

e de serviços públicos, objetivando conscientização e redução do consumo elétrico a 

partir de ações simples como iluminação e ventilação natural. A classificação é feita 

do mais eficiente para o menos eficiente, ou seja, A, B, C, D e E. 

A obtenção da etiqueta certificadora é o resultado de uma categorização dos 

edifícios através da determinação da eficiência de três sistemas: Envoltória, 

Iluminação e Condicionamento de ar. No RTQ-C (Requisitos Técnicos da 

Qualidade), esses três itens, em conjunto com as bonificações, são combinados na 

equação geral de classificação do nível de eficiência do edifício: 

 

𝑃𝑇 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐸𝑛𝑣 {(𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐸𝑛𝑣.
𝐴𝐶
𝐴𝑈

) + (
𝐴𝑃𝑇
𝐴𝑈

. 5 +
𝐴𝑁𝐶
𝐴𝑈

. 𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝑉)} +

𝑃𝑒𝑠𝑜𝐼𝑙𝑢𝑚(𝐸𝑞𝑛𝑢𝑚𝐷𝑃𝐼 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐶𝐴 {(𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐶𝐴.
𝐴𝐶
𝐴𝑈

) + (
𝐴𝑃𝑇
𝐴𝑈

. 5 +
𝐴𝑁𝐶
𝐴𝑈

. 𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝑉)} + 𝑏 1
0
  

                                                                                                                      (1) 

FONTE: RTQ-C (2009) 

 

Onde: 

PT = Pontuação Total alcançada pelo edifício 

PesoEnv = Peso do sistema da Envoltória 

EqNumEnV = Equivalente Numérico da Envoltória, ou seja, demonstra o 

número representativo da eficiência da envoltória 

AC = Ar Condicionado 

AU = Área Útil da edificação 

APT = Área Útil dos ambientes de permanência Transitória 

5 = Equivalente numérico ao nível de eficiência A 

ANC = Área útil dos ambientes Não Condicionados de permanência 

prolongada 

EqNumV = Equivalente Numérico dos ambientes Ventilados naturalmente, 

ou seja, demonstra o número representativo da Densidade de Potência de 

Iluminação 

Peso Ilum = Peso do sistema de Iluminação 

EqNumDPI = Equivalente Numérico dos ambientes Ventilados naturalmente, 

ou seja, demonstra o número representativo da eficiência da ventilação natural 
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PesoCA = Peso do sistema de Ar Condicionado 

EqNumCA = Equivalente Numérico do Ar Condicionado, ou seja, demonstra 

o número representativo da eficiência do sistema de ar condicionado 

b = Bonificações obtidas cujo valores variam entre 0 e 1 

 

Todo o processo de certificação é embasado no RTQ-C onde as variáveis 

correspondem ao peso, equivalente numérico, fração condicionada, fração não 

condicionada e bonificações. O selo PROCEL é concedido para as edificações que 

receberem classificação A nos três sistemas (envoltória, iluminação e 

condicionamento de ar) e que comprovem que foram concebidas de forma eficiente 

desde a fase do projeto até a finalização da obra, seguindo a metodologia da 

avaliação da conformidade descrita no RTQ-C.  

A norma atribui pesos para cada sistema medido: 

 Envoltória = 30% 

 Sistemas de Iluminação = 30% 

 Sistemas de Condicionamento de Ar = 40% 

 Bonificações 

As bonificações são pontuações complementares que podem ser obtidas 

pela economia de água, pelo uso de fontes alternativas ou inovações tecnológicas 

que contribuam para a eficiência energética. 

O PROCEL permite a segmentação do sistema, com a possibilidade de 

análise individual, porém, neste caso não existirá análise e classificação geral do 

edifício, somente do sistema que foi avaliado. 

A emissão do selo é feita pela Eletrobrás após a avaliação de um Organismo 

de Inspeção Acreditado (OIA) pelo INMETRO, com escopo de Eficiência Energética 

em Edificações. Ao outorgarem o selo serão verificadas se as características dos 

projetos das edificações comerciais contempladas permanecem válidas após a 

construção ter sido concluída. 

O PROCEL Edifica presume um equilíbrio do dispêndio de 50% para as 

novas edificações e de 30% em reformas adequadas dentro dos conceitos de 

eficiência energética em edificações. De acordo com Nascimento (2010), ao utilizar 

as tecnologias eficientes indicadas no PBE Edifica desde a elaboração do projeto, a 

economia no consumo de energia pode superar 50% em comparação com uma 

edificação construída sem o uso dessas tecnologias. São vantagens do PBE Edifica: 
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 Maior controle do consumo de energia; 

 Melhores níveis de eficiência energética das edificações; 

 Redução dos custos com energia e maior conforto térmico aos 

ocupantes; 

 Valorização do empreendimento; 

 Incentivos financeiros como redução da taxa de juros e prazo de 

pagamento diferenciado subsidiado pelo BNDES. 

 

2.2.1 Regulamento Técnico da Qualidade 

 

O RTQ-C é um manual desenvolvido pelo Programa Brasileiro de 

Etiquetagem em 2009 para garantir o atendimento aos Requisitos Técnicos da 

Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e 

Públicos. O documento contém os quesitos necessários para classificar o nível de 

eficiência energética das edificações e faz parte do PBE Edifica.  

O RTQ-C se propõe a avaliar as edificações em uma escala de cinco níveis 

de eficiência, onde A é concedido para o melhor desempenho energético e E para o 

pior. 

É a partir do atendimento dos requisitos do RTQ-C que pode ser obtida a 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE). A ENCE é o selo de 

conformidade que comprova o atendimento aos requisitos técnicos descritos no 

RTQ-C para a obtenção da eficiência energética, conforme FIGURA 1. 
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FIGURA 1 - CLASSIFICAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PBE EDIFICA 

FONTE: PBE Edifica (2009) 

 

O RTQ-C classifica os edifícios avaliando três sistemas de forma integral ou 

individual: 

 Envoltória – avalia as características da edificação como abertura, 

cobertura, piso e fachada; 

 Iluminação – é determinada pelo cálculo da densidade da potência da 

iluminação instalada internamente, em conformidade com as 

atividades comerciais executadas na edificação; 

 Condicionamento de ar – a classificação do sistema de ar 

condicionado pode ser dividida em duas classes: uma relacionada 

aos sistemas já classificados pelo INMETRO como Split e individuais 

e a outra que trata exclusivamente dos casos não atendidos pelo 

INMETRO como as Centrais de Ar Condicionado. 
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2.3 SUSTENTABILIDADE 

 

Sendo o precursor da expressão sustentabilidade, o relatório Brundtland 

(Our Common Future, 1987) conceitua: “Desenvolvimento sustentável significa suprir 

as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de 

suprirem as próprias necessidades” (CAPRA, 2003). Foi o surgimento do conceito 

de sustentabilidade, utilizado na ocasião de forma inédita pela Primeira Ministra da 

Noruega Gro Harlem Brundtland, Presidente da Comissão Brundtland da ONU ao 

tratar sobre o meio ambiente e a sua relação com o progresso. 

Já Rodrigues (2009) define o termo sustentabilidade como sobrevivência, 

perenidade dos empreendimentos humanos e do planeta. Para Giacomet (2008), a 

sustentabilidade é um objetivo que deve permear as ações das sociedades 

contemporâneas, diminuindo o uso insensato dos recursos renováveis e não 

renováveis. 

Sachs (1994) enfatiza a amplitude do conceito de sustentabilidade, 

defendendo que este deve considerar os aspectos sociais, culturais, econômicos, 

espaciais e ecológicos. 

No contexto da presente dissertação, trata-se a sustentabilidade como a 

aptidão de perdurar o bem-estar dos usuários a partir do aperfeiçoamento das 

edificações, utilizando-se de técnicas construtivas, métodos e materiais indicados 

nas normas de eficiência energética LEED CI e do PBE Edifica. 

Tratando-se de edificações, sustentabilidade é a competência em conservar 

a qualidade do meio ambiente e o bem-estar dos usuários, a partir do 

aprimoramento das edificações, por intermédio da capacidade de elaborar soluções 

por meio de sistemas e instrumentos que proporcionem contenção e eficácia no 

dispêndio energético e no uso de água. 

O Princípio da Sustentabilidade defende que a satisfação das necessidades 

das gerações atuais não deve comprometer a das gerações vindouras. Por outras 

palavras, a utilização dos recursos naturais atualmente disponíveis, não deve ser 

mais rápida que a capacidade de reposição da própria natureza. Este princípio 

relaciona-se com o conceito de desenvolvimento sustentável (COELHO, 2007). 

As diretrizes que orientam o desenvolvimento sustentável na construção civil 

abordam as tecnologias, técnicas e métodos possíveis para a racionalização do uso 
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dos recursos naturais, a redução do impacto ambiental e a economia dos recursos 

financeiros, com o prolongamento do ciclo de vida das construções. 

São inúmeros os desafios relacionados à sustentabilidade no setor da 

construção civil e envolvem fatores decisivos como: 

 O desenvolvimento de novas tecnologias, técnicas construtivas e 

métodos com viés sustentável; 

 A redução do consumo de materiais; 

 A utilização de materiais alternativos visando o menor impacto 

ambiental; 

 A redução e controle na geração de resíduos; 

 O aumento da reciclagem e da reutilização de materiais; 

 A realização de investimentos em capacitação e supervisão para 

redução de perdas e desperdícios; 

 A realização de investimentos em pesquisas e desenvolvimento; 

 A valorização dos elementos naturais, melhor aproveitamento dos 

espaços e inovações nos projetos. 

Em consonância com o crescimento dos centros urbanos, a indústria da 

construção civil deve buscar os mecanismos para combater os riscos dos impactos 

ambientais e potencializar os benefícios ambientais, sociais e econômicos de uma 

construção sustentável. 

 

2.3.1 Princípios do desenvolvimento sustentável para limitar impactos ambientais 

 

O enfoque dos princípios do desenvolvimento sustentável é harmonizar a 

ligação entre o ser humano, o meio ambiente e os ganhos econômicos, formando o 

tripé da sustentabilidade (FIGURA 2). Esse tripé deve ser configurado de maneira 

que a evolução de um não prejudique a existência do outro, e que as gerações 

futuras possam usufruir dos benefícios de uma composição inteligente. Podem-se 

apontar alguns princípios sustentáveis como: 

 Racionalizar o uso da energia; 

 Reduzir a pegada energética;  

 Reduzir as emissões de gases; 

 Reduzir o consumo de carbono; 
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 Reduzir a produção de resíduos;  

 Reduzir a poluição da água, do ar e do solo;  

 Preservar a biodiversidade;  

 Promover o progresso social;  

 Garantir a qualidade do ar interior e da água;  

 Gerar o conforto térmico, visual, olfativo e acústico;  

 Otimizar a acessibilidade e ambientação da edificação; 

 Intensificar a segurança da estrutura e mitigar riscos;  

 Envolver os usuários no processo de tomada de decisão. 

 

 

FIGURA 2 – TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE 

FONTE: Site Teiltelbaum (2014) 

 

2.3.2 Análise do Ciclo de Vida 

 

Através da compreensão dos impactos mais sutis no ambiente e na saúde 

humana, relacionados com a composição, a fabricação, a utilização e o fim de vida 

dos materiais adotados nas edificações, é possível apurar quais são as melhores 

iniciativas levando-se em consideração as questões ambientais. 

A Análise do Ciclo de Vida (ACV) é um método de avaliação ambiental para 

quantificar os impactos de um produto em todo o seu ciclo, desde a extração de 

matérias-primas até o final da sua vida. O ciclo de vida compreende todas as etapas 
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de desenvolvimento do produto até o seu descarte, reuso ou reciclagem (FIGURA 

3). 

O ACV é um método de avaliação multicritério global regido pela série de 

Normas ISO 14.040. Tem a proposta de estabelecer a interpretação do resultado da 

quantificação de materiais e energia associados ao fluxo produtivo em cada fase do 

ciclo de vida do produto. Os seus resultados são expressos na avaliação do 

potencial impacto ambiental. 

O maior desafio da utilização do ACV é identificar as principais fontes de 

impactos ambientais e evitar ou, se necessário, remediar o movimento de poluição 

associados com as várias alternativas consideradas. Este melhor entendimento dos 

impactos associados com os produtos pode ser usado para priorizar melhorias e 

apoiar o processo de tomada de decisões baseadas nas informações técnicas e 

operacionais. 

A avaliação dos impactos ambientais nos processos coopera na 

identificação dos riscos ocultos e na produção de conhecimento para desenvolver e 

melhorar produtos. 

 

 

FIGURA 3 – ANÁLISE DO CICLO DE VIDA 

FONTE: Site ECOCOPRO (2014) 

 

Um exemplo da aplicação do ACV no setor energético é o da Hidrelétrica de 

Itaipu que reforça o conceito da energia incorporada aos bens e serviços. As etapas 
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do ciclo de vida na geração da energia elétrica no sistema hidrelétrico foram 

mapeadas, permitindo identificar os pontos de ocorrência e concentração dos 

maiores impactos ambientais como o enchimento do reservatório e da operação das 

máquinas de construção da usina (RIBEIRO, 2003). 

 

2.4 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

O Ministério de Minas e Energia considera que “a eficiência energética 

consiste da relação entre a quantidade de energia empregada em uma atividade e 

aquela disponibilizada para sua realização”, ou seja, a eficiência energética está 

associada à quantidade efetiva de energia utilizada e não a um mínimo necessário, 

sendo definida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) como: 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =  
𝐵𝑒𝑚 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑢 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
                             (2) 

 

FONTE: Empresa Brasileira de Pesquisa Energética 

 

Segundo ainda o Ministério de Minas e Energia, promover a eficiência 

energética abrange a otimização das transformações, transporte e uso dos recursos 

energéticos, desde suas fontes primárias até o seu aproveitamento. 

Panesi (2006) afirma que a eficiência energética tem o objetivo de 

proporcionar o melhor consumo de energia e água, com redução dos custos 

operacionais. O autor defende que se as medidas planejadas forem implantadas 

eficientemente irão contribuir para o aumento da qualidade no processo produtivo. 

Em linha com Panesi (2006), o Código Legislativo da Eficiência Energética 

nos Prédios Públicos Federais, publicado pela Eletrobrás em 2008, instrui que os 

Programas de Eficiência Energética resultam em economias e benefícios diretos 

para o consumidor, com ações implementadas nas instalações da unidade 

consumidora. 

Para Zanettini (2007), as normas técnicas devem ser cumpridas para 

alcançar a eficiência energética e reduzir o seu consumo na edificação. A 

racionalização do consumo de energia é diretamente influenciada pelas máquinas e 

equipamentos utilizados. 
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Esta dissertação segue a afirmação de Haddad (2001), que a eficiência 

energética aumenta quando se consegue realizar um serviço ou produzir um bem 

com uma quantidade de energia inferior a que era usualmente consumida. Neste 

contexto, a análise da Certificação LEED e do PBE Edifica demonstram que a 

combinação do uso de equipamentos de iluminação e ar condicionados de 

diferentes classes energéticas constitui os instrumentos de combate ao desperdício 

energético e concedem uma série de benefícios como: 

 Diminuição dos custos operacionais; 

 Economia dos recursos não renováveis; 

 Redução de impactos ambientais; 

 Proteção e melhoria do meio ambiente; 

 Vantagem competitiva no mercado; 

 Aumento do ciclo de vida das operações do negócio. 

A conjunção dos custos operacionais e investimentos com a utilização 

eficiente e racional da energia são objetivos buscados em qualquer conjuntura 

(HADDAD, 2001), tornando imprescindível identificar, conhecer, quantificar e 

diagnosticar a realidade energética para somente depois definir as prioridades de 

implantação. Embora a diminuição da potência seja em muitos casos a 

consequência direta da redução do consumo, a eficiência energética não deve ser 

entendida como racionamento, mas como elemento complementar dos programas 

de otimização elétrica. 

 

2.4.1 Uso eficiente de energia 

 

O uso eficiente de energia ou eficiência energética é o propósito de redução 

da quantidade de energia necessária para fornecer produtos e serviços. Melhorias 

de eficiência energética são geralmente alcançadas através da adoção de uma 

gestão mais eficiente da tecnologia de processos de produção ou pela aplicação de 

métodos aceitos para reduzir e conter as perdas de energia. 

Atualmente, existem estímulos governamentais para aprimorar a eficiência 

energética, seja com a redução de taxas no financiamento de projetos ou no 

investimento em pesquisas relacionadas ao tema. Atenuar o consumo de energia 

reduz custos, podendo ocasionar economia financeira. Diminuir o consumo de 
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energia é também visto como uma solução para o problema da redução das 

emissões de dióxido de carbono e, de acordo com a Agência Internacional de 

Energia, a melhoria da eficiência energética em edifícios, processos industriais e 

transportes pode conter a carência de energia global. 

A eficiência energética e as energias renováveis constituem a essência da 

política de energia sustentável. Em muitos países, a eficiência energética é 

interpretada como política de segurança nacional, empregada na moderação das 

importações de energia de países estrangeiros. 

Além dos aspectos pertinentes à patologia da edificação, o consumo da 

energia está relacionado a outros fatores como a localização, ocupação, uso 

comercial da edificação e a quantidade de horas utilizadas dos sistemas de 

iluminação e de ar condicionado. O uso da energia será eficiente na medida em que 

estes fatores sejam harmonizados no projeto e executados no processo construtivo 

com técnicas e métodos sustentáveis.  

 

2.4.2 O Brasil e a eficiência energética 

 

Conforme o anuário estatístico de energia Elétrica publicado pelo EPE 

(Empresa de Pesquisa Energética) no ano de 2013, o Brasil teve um consumo de 

energia per capita de 2.302 kW/h mês, aproximadamente igual à média mundial, no 

entanto, o potencial hidrelétrico do País aproveitado é de somente 23% (HADDAD, 

2001). Este fato corrobora o estudo realizado pelo American Council for Energy 

Efficient Economy e apresentado no “Conselho para uma Economia 

Energeticamente Eficiente” no mês de julho de 2014. A análise apontou que o Brasil 

e o México possuem recursos escassos que os colocaram nos dois últimos lugares 

da classificação das principais economias do planeta no quesito eficiência 

energética. A Alemanha liderou o estudo, obtendo a melhor pontuação, resultante 

das rígidas normas ambientais direcionadas a edifícios comerciais e residenciais do 

país.  

O estudo avaliou o uso de energia através da análise de 16 indicadores que 

abordaram quatro dimensões: Indústria; Transporte; Edificações; e Esforços 

nacionais em prol da eficiência energética. 

A baixa pontuação do Brasil demonstrada na FIGURA 4 é atribuída ao mau 

aproveitamento dos recursos do país, principalmente sob os aspectos que 
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compreendem os esforços nacionais em prol da eficiência energética em 

edificações. 

 

 

FIGURA 4 – CLASSIFICAÇÃO DA EFICIENCIA ENERGÈTICA MUNDIAL 

FONTE: American Council for an Energy-Efficient Economy 

 

Os itens demonstrados na FIGURA 4 são traduzidos e explicados a seguir: 

 The International Energy Efficiency Scorecard – Classificação 

Internacional da Eficiência Energética; 

 Overall country scores with sector breakdown – Classificação geral 

dos países com a quebra por setor; 

 Every country has untapped energy efficiency potential – Potencial da 

eficiência energética de cada país. 

 

2.5 CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS 

 

Para o Green Building Council Brasil (GBC), os edifícios sustentáveis 

utilizam menos energia e representam economia financeira ao longo do seu ciclo de 

vida, sendo, portanto, superiores quando comparados aos prédios convencionais. 

Crispim (2007) reforça que a construção sustentável implica no uso eficiente de 
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energia, redução dos impostos ambientais causados pelos processos construtivos, 

pelo uso da edificação, pela demolição de edifícios e pelo ambiente urbanizado. 

Promove alterações conscientes no seu entorno, de forma a atender às 

necessidades de habitação, preservando o meio ambiente e garantindo a qualidade 

de vida para as gerações atuais e futuras. 

Para Kibert (2008), a construção sustentável considera os princípios 

ambientais e a utilização eficiente dos recursos, estabelecendo os seus princípios. 

Na mesma direção que o GBC, que afirma que as edificações sustentáveis 

propiciam melhor saúde e conforto aos seus habitantes, além de serem melhor para 

o meio ambiente, Landman (2001) defende que a construção sustentável utiliza 

técnicas e materiais que não impactam o ambiente e que levam o bem-estar para os 

seus ocupantes. 

A mensuração do desempenho ambiental de uma construção é 

imprescindível para a gestão sustentável do empreendimento (BRANDLI, 2007). Os 

métodos de avaliação do desempenho ambiental da edificação previstos na 

Certificação LEED e no Selo PBE Edifica têm a sua eficiência atestada em função 

das condições da sua aplicação, das suas próprias características conceptivas e de 

fatores relevantes como o uso da edificação, condições climáticas etc. 

Nascimento e Maciel (2010) caracterizam a construção sustentável nos 

seguintes aspectos: 

 Buscam mitigar os incômodos acústicos; 

 Incluem sistemas para racionalizar o uso da água e utilizar menos 

energia; 

 Utilizam materiais sustentáveis; 

 Reutilizam a água; 

 Aumentam o conforto ambiental com ambientes naturalmente 

ventilados; 

 Reduzem o consumo dos sistemas de iluminação e ar condicionado 

com o uso de luz natural; 

 Constroem em terreno não contaminado. 
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2.5.1 Barreiras à eficiência energética nas edificações 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE), “não há 

como evitar algum grau de desperdício, que ocorre sempre que se utiliza qualquer 

forma de energia. Para reduzir perdas há, normalmente, custos associados e 

ganhos também mensuráveis. A busca de maior eficiência energética possível nas 

edificações é técnica e economicamente conveniente para o construtor, para o 

usuário e, mais do que isso, beneficia a sociedade como um todo. Mas para que 

ocorra, é necessário construir elos de responsabilidade entre esses diversos atores”. 

“A principal dificuldade para certificar edifícios [...] é encontrar profissionais 

habilitados capazes de simular o desempenho energético do conjunto” (COELHO, 

2010). 

“Muitos consumidores duvidam da reputação e da qualidade dos produtos e 

serviços sustentáveis porque confundem sustentabilidade com ecologia, baixa 

qualidade, rusticidade, etc. Acham que tudo o que é sustentável é mais caro e não 

tem ampla oferta no mercado, além de desconhecerem os critérios que os tornam 

verdes” (MARTINS, 2010). 

O ceticismo que envolve a certificação ambiental é apoiado na ausência da 

popularização do conceito de forma eficiente e compreensível. Em junho de 2012 a 

Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, afirmou em uma entrevista que os 

avanços do desenvolvimento sustentável esbarram na falta de vontade política e que 

não deve ser pensado apenas no curto prazo. Na atual realidade do país, são vários 

os entraves e barreiras contrários à implantação de métodos e ferramentas que 

visam alcançar a eficiência energética nas edificações: 

 Falta de mecanismos de fiscalização e controle; 

 Desconhecimento público em relação às normas de eficiência 

energética; 

 Caráter voluntário para adesão às normas de eficiência energética; 

 Falta de interesse e vontade política; 

 Fraca educação ambiental; 

 Alto custo para implantação de soluções alternativas; 

 Alto custo dos equipamentos adaptados; 

 Falta de conscientização da comunidade; 
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 Falta de engajamento dos empreendedores em função do prazo de 

retorno financeiro. 

 

2.6 OPORTUNIDADES PARA OBTENÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Conforme o INEE, a busca da eficiência no segmento de edificações não é 

nova e vem sendo feita pelo Governo Federal (notadamente através do PROCEL), 

com a participação de várias entidades. Já existe um diagnóstico razoável dos 

principais problemas, ações necessárias e centros de excelência com conhecimento 

especializado em diversos temas específicos. 

As edificações certificadas pelo uso eficiente da energia passaram a ser 

reconhecidas no mercado imobiliário pelo diferencial competitivo. BATISTA et al; 

(2011) defendem que um edifício etiquetado apresenta maior valor agregado e 

benefícios aos empreiteiros, moradores e usuários. 

O volume crescente das construções no Brasil cria um ambiente favorável 

em termos de oportunidades sobre o tema da eficiência energética: 

 Incentivos fiscais para empreendimentos engajados com a redução 

do consumo energético; 

 Mudanças de hábitos estimuladas por programas de educação 

socioambiental; 

 Fomento de novas tecnologias; 

 Valorização dos empreendimentos; 

 Maiores investimentos em pesquisa e desenvolvimento; 

 Economia dos recursos renováveis. 

Estima-se que ao se utilizar tecnologias e métodos de eficiência energética 

desde a fase do projeto a economia pode superar 50% do consumo comparada a 

uma edificação construída na estrutura convencional (NASCIMENTO; MACIEL, 

2010). 
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2.7 CERTIFICAÇÃO LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL 

DESIGN 

 

No ano de 1993, o U.S. Green Building Council (USGBC) foi criado nos 

Estados Unidos para classificar o desempenho ambiental e estabelecer os padrões 

de sustentabilidade em edifícios através da Certificação LEED. Em 2007, no Brasil, 

foi criado o Green Building Council Brasil (GBC) para atuar como a entidade 

responsável pela tropicalização da norma no país (FIGURA 5). 

 

 

FIGURA 5 – CERTIFICAÇÃO LEED 

FONTE: Green Building Council Brasil 

 

A certificação LEED é reconhecida como a mais abrangente e com maior 

aceitação no Brasil, apoiado não apenas na sustentabilidade, mas fortemente 

concentrado no conforto ambiental. É um sistema de certificação com raízes no 

método inglês Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

(BREEAM), tanto em sua composição quanto na fundamentação dos conceitos 

aplicados. O BREEAM é detalhado apropriadamente na seção 3.2.2 da dissertação. 

A Certificação LEED possui caráter voluntário, sendo aplicável às diferentes 

patologias das construções. Considera todo o ciclo de vida do edifício (das fases de 

projeto, construção, ocupação e demolição) para quantificação do seu grau de 

proteção ambiental. 

O Manual para aplicação da Certificação LEED orienta a utilização de uma 

norma reconhecida nacionalmente como padrão de referência. Os edifícios 

avaliados pela certificação LEED deverão apresentar resultados que estejam pelo 

menos 10% abaixo da norma de referência. Na presente dissertação, a norma 

brasileira de referência aplicada foi o PBE Edifica. 
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O processo avaliativo da Certificação LEED estabelece o uso de pontuações 

dos critérios de eficiência da edificação e considera o atendimento dos pré-

requisitos, conforme TABELA 1: 

 

TABELA 1 - PROCESSO AVALIATIVO CERTIFICAÇÃO LEED 

Critério   Pré-requisitos Pontos possíveis 

Energia e atmosfera 3 17 
Espaço sustentável 1 14 
Materiais e recursos 1 13 
Projeto e inovações 0 5 
Qualidade ambiental interna 2 15 
Uso racional da água 0 5 

 

FONTE: O autor (2014) 

 

A estrutura da metodologia apresenta-se em forma de checklist e o processo 

total conta com 110 pontos. Com base na pontuação atingida, a edificação avaliada 

poderá obter um dos quatro selos, destinados à classificação dos edifícios na 

Certificação LEED (FIGURA 6): Leed Certified para empreendimentos que tenham 

obtido mais de 40 pontos; Leed Silver para empreendimentos que tenham obtido 

mais de 50 pontos; Leed Gold para empreendimentos que tenham obtido mais de 60 

pontos; e Leed Platinum para empreendimentos que tenham obtido mais de 80 

pontos. 

 

FIGURA 6 – SELOS LEED 

FONTE: Site Planeta Sustentável 

 

A Certificação LEED está estruturada em oito categorias: 

 LEED NC (New Construction – edifícios novos); 

 LEED EB (Existing Buildings – edifícios existentes); 

 LEED CI (Comercial Interiors – projeto de interiores); 

 LEED CS (Core and Shell – envoltória do edifício); 

 LEED Schools (escolas); 

 LEED Retail (lojas de varejo); 

 LEED for Neighborhood Development (desenvolvimento de bairros); 
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 LEED Healthcare (hospitais). 

O referencial LEED sugere o cumprimento de medidas prescritas de guias 

de projeto da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers) ou simulação energética computacional. Os benefícios da 

Certificação LEED incluem: 

 Incentivos governamentais; 

 Atendimento a requisitos de processos licitatórios; 

 Redução do impacto ambiental ao longo do ciclo de vida da 

edificação; 

 Valorização do empreendimento; 

 Exposição positiva do projeto. 

A FIGURA 7 demonstra um resumo dos quesitos da Certificação LEED CI, 

que foi adotada como modelo para a dissertação, na dimensão Energia e Atmosfera. 

São 35 pontos possíveis de atingimento com três pré-requisitos que tratam sobre: 

comissionamento dos sistemas de energia; performance mínima exigida; e gestão 

dos gases refrigerantes. Os créditos avaliam seis aspectos: 

 Otimização do desempenho no uso de energia; 

 Geração local de energia renovável; 

 Melhoria no comissionamento; 

 Melhoria no uso de gases refrigerantes; 

 Medições e verificações; 

 Energia verde. 

 

FIGURA 7 – DIAGRAMA RESUMO LEED DIMENSÃO ENERGIA E ATMOSFERA 

FONTE: O autor (2014) 
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2.7.1 Certificação LEED Ci 

 

A categoria LEED CI é o objeto de estudo abordado nesta dissertação. O 

LEED CI é direcionado à avaliação dos ambientes internos de escritórios. Visa 

promover maior produtividade nas atividades profissionais dos ocupantes por meio 

de espaços mais saudáveis. 

O LEED CI considera os espaços individuais projetados e não exige 

adequações do restante do edifício, fator que contribui para a popularização da 

categoria.  

O proponente à certificação deverá desenvolver um plano de interiores para 

execução do projeto visando cumprir todos os pré-requisitos da norma e garantir o 

nível de desempenho ambiental da ocupação. 

São alguns dos objetivos perseguidos pelo LEED CI: 

 Aumentar os níveis de produtividade; 

 Valorizar o empreendimento; 

 Reduções mensais nas contas de água e energia. 

 

2.8 CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL 

 

Conforme Maimon (1996), o crescimento da difusão da certificação e a 

rotulagem ambiental extrapolam a questão da inserção de barreiras não tarifárias 

ecológicas e a expansão do ecobusiness, porque se refere a um processo de 

inovações com uso mais eficiente de energia e de matérias-primas, reduzindo o 

custo total da produção, mais que compensando os gastos com proteção ambiental 

e ainda aumentando o valor agregado do produto através do ecomarketing. 

O fortalecimento da certificação ambiental foi acentuado em consequência 

da globalização, incitado pelo contundente apelo das ações de consciencialização 

referente aos impactos ambientais. Dessa maneira, entende-se que o mercado dos 

selos verdes está em aquecimento. 

Uma metodologia rigorosa e fundamentada em normas reconhecidas é 

essencial para a acreditação de uma organização certificadora juntamente com a 

sistemática de trabalho e aptidão técnica aos propósitos e obrigações pertinentes à 

ação de certificação. 
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As certificações têm por embasamento firmar normas que tendem a 

assemelhar princípios, ações e condutas; mas ainda que sustentem valores, não 

podem ser classificadas como recurso de regulação direta que formam “um conjunto 

de instrumentos que intervêm diretamente no mercado, por intermédio de definição 

de parâmetros ou limites, obrigando a adoção de determinadas medidas ambientais 

ou mudanças de conduta, por envolverem multas e outras medidas punitivas, com 

interdição temporária ou definitiva, caso não sejam cumpridos” (CORREA, 1998). 

 

2.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

A Lei 10.295/01 subsidia o estabelecimento dos padrões do consumo de 

energia para o mercado em consenso com a Política Nacional de Conservação e do 

Uso Racional de Energia. O plano nacional de metas instituído para monitorar a 

eficácia do resultado energético contribuiu para estabelecer novos programas e 

normas que transformaram o comportamento do mercado. Deste ponto em diante, 

motivadas pela participação da sociedade nas consultas públicas, as empresas 

passaram a se preocupar com a adequação dos seus produtos e, 

consequentemente, estão se tornando cada vez mais competitivas e aptas para 

concorrer com outros países industrializados. 

No entanto, apesar de as leis estarem vigentes há mais de dez anos no país, 

é notório que existem barreiras relativas à eficiência energética nas edificações 

como a falta de interesse e vontade política, o alto custo de implantação de medidas 

alternativas e a falta de mecanismos de controle, entre outras aqui já abordadas. 

Comparado com países desenvolvidos como a Alemanha, o Brasil ainda está dando 

os seus primeiros passos para baixar o nível de dificuldade na certificação dos seus 

edifícios e ser reconhecido como uma nação engajada com a eficiência energética e 

a sustentabilidade ambiental. 

A fim de esclarecer sobre os termos e definições aplicados no decorrer desta 

dissertação, é importante diferenciar que: 

 Tanto os selos quanto as etiquetas visam classificar e identificar os 

níveis de eficiência energética em edificações comerciais, públicas e 

de serviços de acordo com as normas regulamentadas pelo PBE 

Edifica; 
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 A certificação atesta a conformidade dos processos da construção 

civil nas fases de projeto, execução, operação e ocupação da obra 

sob o enfoque da eficiência energética de acordo com a Norma 

Internacional ASHRAE; 

 As normas são as regras de âmbito nacional e internacional que 

devem ser atendidas para que se cumpram os objetivos de 

etiquetagem e certificação de uma edificação. 

Os conceitos acadêmicos e as principais referências abordados nesta 

dissertação são detalhados no próximo capítulo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA E TECNOLÓGICA 

 

 

No presente capítulo foram revisadas as principais obras literárias 

referenciadas que estruturam a dissertação. Inicialmente, é apresentado o 

mapeamento cronológico das publicações pertinentes aos temas de eficiência 

energética e sustentabilidade relacionadas à Certificação LEED e ao Selo PBE 

Edifica. Na continuidade, na revisão tecnológicas são revisitadas algumas 

certificações internacionais, adaptadas e nacionais, as suas respectivas aplicações e 

os quesitos de cada método para obtenção da eficiência energética em edificações. 

 

3.1 REVISÃO CRONOLÓGICA DA LITERATURA 

 

Martins (1999) entendeu que a eficiência energética naquela época se 

constituía como uma inovação, que estava em desenvolvimento no Brasil no prisma 

tecnológico, organizacional e institucional, com a adoção de sistemas e redes de 

inovação organizados pelo Governo Federal através do Programa de Combate ao 

Desperdício de Energia Elétrica. 

Após vinte anos da adoção dos Selos Verdes, Dosi e Moreto (2000) 

propõem reflexões acerca da compatibilidade das atividades empresariais com o 

tema sustentabilidade. Neste trabalho sugerem que devem ser adotados processos 

e produtos verdes que encorajem os consumidores a pagar mais por isto. 

Em decorrência da crise energética de 2001 e reforçado pelo foco mundial 

na sustentabilidade, o governo brasileiro obrigou-se a tomar medidas paliativas com 

o intuito de amenizar os impactos causados ao meio ambiente, principalmente no 

que tange à qualidade da eficiência energética, na tentativa de abrandar os efeitos 

negativos do dispêndio e de criar uma reeducação sustentável. 

Mahenc (2007) admite o pressuposto que os produtos ambientalmente 

limpos apresentam um custo maior do que os similares convencionais. Adverte 

ainda que quando o consumidor não consegue certificar a performance ambiental do 

produto, o preço é distorcido para cima afim de reforçar que o produto é limpo. 

Carlo (2008) defende que uma edificação eficiente deve deter tecnologias 

que limitem com eficiência o dispêndio energético e que aprovisionem as 
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necessidades de uso ao qual é destinada, sendo manejada de forma eficaz, 

evitando desperdícios. 

Em contrapartida aos altos custos e preços elevados atribuídos aos sistemas 

de certificação, Wiley et al. (2008) afirmam que as decisões para se fazer uma 

construção verde consideram principalmente as questões de fluxo de caixa já que o 

seu desenvolvimento implica em altos custos desde o início do projeto. No entanto, 

os autores defendem que as construções verdes apresentam maior rentabilidade 

com potencial para ocupação rápida no mercado de aluguéis e, citam o resultado 

das pesquisas realizadas na CoStar Group em 45 prédios onde constataram que as 

taxas de rentabilidade foram 17,3% maiores nas edificações certificadas. 

Fuertst (2009) discorreu sobre os denominados eco-consumidores como 

pessoas dispostas a pagar pelo preço dos produtos certificados. Na continuação do 

artigo, o autor realiza o diagnóstico de que as construções verdes são 

negligenciadas, argumentando que apenas 1% da quantidade de prédios dos EUA 

são certificados. Em defesa aos modelos de certificação, o autor sugere que o 

retorno dos custos investidos nas construções verdes pode ser obtido com o 

aumento dos valores de aluguel/vendas, menores custos de participação e com a 

mitigação de riscos. Na concepção deste autor o futuro das eco-certificações poderá 

ser determinado pela obrigatoriedade das intervenções regulatórias. 

Newsham et al. (2010) analisam a avaliação pós-ocupação (POEs) em 

edifícios sustentáveis e o resultado de pesquisas realizadas por institutos e 

pesquisadores concluindo que: 

 Edifícios certificados apresentam economia no consumo de energia 

em comparação aos edifícios convencionais; 

 Os desvios do que foi previsto como economia pelo método preditivo 

de avaliação dos projetos são maiores do que as expectativas dos 

ocupantes porque os sistemas não desempenharam conforme o 

projeto; 

 A eficiência energética dos edifícios certificados depende da 

estabilidade dos sistemas implantados; 

 Em alguns casos, há desvios de 46% entre o consumo estimado de 

energia na simulação do projeto e o realizado da performance da 

construção; 
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 Em regiões em que os padrões energéticos são considerados altos, a 

eficiência energética dos edifícios certificados é baixa, quando 

comparada aos edifícios convencionais; 

 Em alguns casos de edifícios certificados pelo LEED o desempenho 

energético medido tem pouca relação com o nível de certificação do 

prédio ou com a quantidade de créditos de energia realizados. 

Cechinel (2010) aponta em sua análise ao objeto eficiência energética e no 

que se refere às metodologias LEED e PBE Edifica que, ainda que apreciados 

enfoques não ponderados no PBE Edifica como o terreno, a implantação, o 

transporte, o consumo de água, materiais renováveis, qualidade do ar e inovação, a 

sistemática LEED do Brasil é superficial e conectada aos preceitos norte-

americanos. Já o PBE Edifica avalia a edificação pontualmente, seu consumo de 

energia, analisando a envoltória, a iluminação e o sistema de condicionamento de 

ar. 

Bertoletti (2011) empregou o método da simulação computacional, com o 

uso do software IES-VE no ínterim de um ano, e de modo aleatório selecionou três 

cidades brasileiras. Embasado no apenso normativo da ASHRAE 90.1-2007 

(ASHRAE, 2007) e na NBR 15220 – 3 (ABNT, 2005), e seguindo a norma brasileira 

de zoneamento bioclimático, elegeu para a pesquisa as cidades de Belém via 

ASHRAE e, de modo respectivo as cidades de Brasília e São Paulo, em 

consonância com a NBR 15220 – 3. Apontou alguns edifícios existentes 

equivalentes a um edifício comercial singular e com características similares, tais 

como geometria, ganhos internos, renovação de ar, envoltória, sistema de 

iluminação, AVAC e das análises realizadas. Mostrou também que, em condições de 

dispêndio energético, o edifício de referência do PBE Edifica é mais exigente que o 

do LEED, cenário conclusivo para edifícios das três cidades eleitas. 

No mercado imobiliário, a mistura das etiquetas voluntárias e obrigatórias 

estão evoluindo, é o que afirmam Fuerst e McAllister (2011) argumentando que os 

órgãos reguladores passaram a submeter etiquetas voluntárias aos requisitos de 

aprovações regulatórias e investiga o crescimento da rotulagem ambiental e os 

respectivos efeitos esperados nos preços de ocupação e investimentos. 

Montanya (2011) relata que o custo de energia e o das emissões de carbono 

serão proporcionais em uma única situação: quando os preços do gás e da energia 

forem ajustados às intensidades de carbono. Este autor corrobora com os demais na 
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afirmativa que as leituras da performance energética pós ocupação diferem entre o 

que foi simulado e o consumo atual de energia. 

Oliveira (et al., 2013) fundamentou sua análise na metodologia de auditoria 

dentro dos critérios exigidos pelas certificações LEED e PBE Edifica. O cenário 

designado como objeto de estudo foi o bloco D, integrado por quatro andares e 

pertencente à UTFPR Campus Curitiba. Os autores concluíram que o certificado 

LEED é vasto e focado em questões ambientais como: eficiência da água, 

localização sustentável, conforto acústico, conforto olfativo, qualidade sanitária do ar 

e outros itens que destoam do alvo do escopo do estudo denominado Eficiência 

Energética. À vista dos elementos expostos, a sistemática adotada como base para 

a elaboração do trabalho foi o PBE Edifica. O estudo afirma que a análise da 

Eficiência Energética em instalações antigas torna-se complexo e na maioria das 

vezes são necessárias intervenções para atender às exigências requisitadas pelo 

PBE Edifica. Ainda afirmam que resultados satisfatórios para uma certificação como 

o PBE Edifica são mais suscetíveis quando existe antevisão na fase de projeto. 

A UTFPR tem outra iniciativa na linha de pesquisa de construções 

sustentáveis, como apresentado por Marinque, Kobiski e Casagrande Júnior (2014), 

onde demonstram o desempenho das tecnologias implementadas, tais como, 

métodos construtivos, painéis fotovoltaicos, isolamento acústico, reuso de água da 

chuva e conforto térmico, no Escritório Verde, bem como seus impactos no Setor 

Acadêmico, Privado e Público. 

 

3.2 REVISÃO TECNOLÓGICA DAS CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS, 

ADAPTADAS E NACIONAIS 

 

3.2.1 Green Building 

 

O objetivo primário do Green Building é o de contribuir para que as 

atividades da construção civil provoquem o mínimo de impacto possível no meio 

ambiente. A essência do termo Green Building aplica-se, sobretudo, em dois 

aspectos: 

 Ampliar a eficiência do consumo de energia, água e materiais; 

 Restringir os impactos das construções junto ao meio ambiente e 

saúde humana, por intermédio de uma melhor seleção de local, 
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projeto, construção, operação, manutenção e remoção de todo o 

ciclo. 

Nascimento e Maciel (2010) publicaram no artigo Certificado Ambiental de 

Edifícios AQUA, LEED e PBE Edifica que um Green Building contribui para as 

reduções de: 30% do consumo de energia; 50% do consumo de água; 35% da 

emissão de CO2; e 90% do descarte de resíduos. 

O BRE é o membro fundador proeminente do UK Green Building Council. A 

certificação BREEAM é o planejamento de uso mais recorrente por uma cadeia de 

conselhos de construção verde presente em toda a Europa, incluindo a Holanda, a 

Noruega e outros países. 

 

3.2.2 BREEAM 

 

A BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) trata-se de uma 

certificação ambiental britânica criada em 1990. Na descrição da própria 

organização, intitula-se como o mais relevante mecanismo de categorização do 

sistema mundial quanto à avaliação ambiental de edificações, computando 250 mil 

classificações realizadas e mais de um milhão de registros para avaliação, desde 

sua formação. 

Define o padrão para as práticas de construção sustentável, tornando-se 

uma das medidas mais amplas e reconhecidas concernentes à performance 

ambiental de uma construção, estimulando o design de baixo impacto e minimizando 

a demanda de energia criada por um edifício, antes de considerar a eficiência 

energética e o uso de tecnologias. 

A avaliação BREEAM utiliza medidas de desempenho definidas de critérios 

estabelecidos, avaliando especificações, projetos e construção. As medidas 

utilizadas evidenciam ampla escala de categorias e critérios de energia para a 

ecologia, salientando questões conexas com a energia, água, ambiente interno, 

poluição, transporte, materiais, resíduos, ecologia e processos de gestão. 

A certificação BREEAM (FIGURA 8) é auferida por uma organização 

licenciada, usando avaliadores treinados e habilitados a aferir as várias fases do 

ciclo de vida de uma edificação. Segue uma sistemática de pontuação simples, 

flexível, de fácil compreensão e baseada em evidências. 

 



62 

  

 

FIGURA 8 – CERTIFICAÇÃO BREEAM 

FONTE: BREEAM 

 

3.2.3 NABERS 

 

A certificação australiana NABERS (National Australian Buildings 

Environmental Rating System) se descreve como um organismo que aborda a 

classificação do desempenho ambiental de edifícios de uma forma clara e simples. 

O padrão confiável para se comunicar com resultados satisfatórios 

desenvolvido pelo BREEAM consiste em avaliar as iniciativas ambientais por seus 

resultados reais por meio de um sistema de classificações de estrelas. A proposta é 

buscar a redução dos impactos ambientais com a avaliação dos efeitos reais das 

iniciativas. 

A certificadora oferece quatro ferramentas de avaliação ambiental – Energia, 

Água, Resíduos e Ambiente Interior – para medir a real atuação operacional de 

edifícios e arrendamentos existentes. 

A sistemática NABERS (FIGURA 9) se dispõe a analisar escritórios 

comerciais, shopping centers, hotéis e casas. 

 

 

FIGURA 9 – CERTIFICAÇÃO NABERS 

FONTE: NABERS 
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3.2.4 BEPAC 

 

Elaborado tendo como base os fundamentos da certificação BREEAM, a 

avaliação canadense BEPAC (Building Environmental Performance Assessment 

Criteria) é um programa de filiação voluntária desenvolvido pelo Dr. Raymond Cole 

da University of British Columbia´s School of Architecture. 

Apresenta em seu método um processo complexo pela abrangência das 

avaliações e que opera de maneira mais detalhada e vasta que o BREEAM em 

edificações novas ou existentes. A escala do impacto ambiental segrega os 

elementos combinados que atestam os resultados das extensões avaliadas. 

A estrutura e pontuação do BEPAC (FIGURA 10) são divididas em quatro 

módulos: projeto do edifício-base; gestão do edifício-base; projeto da ocupação; e 

gestão da ocupação. Cada módulo é medido de acordo com cinco categorias: 

proteção da camada de ozônio; impacto ambiental do uso de energia; qualidade do 

ambiente interno; conservação de recursos; e contexto de implantação e transporte. 

 

 

FIGURA 10 – CERTIFICAÇÃO BEPAC 

FONTE: BEPAC CANADÁ 

 

3.2.5 HQE 

 

De origem francesa, a HQE (Haule Qualité Environnementale dês Bâtiments) 

descreve-se como um organismo que incentiva a construção de estruturas seguras e 

que impulsiona as construções de estruturas saudáveis. 
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Sendo de caráter não obrigatório, o HQE (FIGURA 11) foi criado pela 

Associação HQE a fim de proporcionar edificações saudáveis e confortáveis, tanto 

públicas como privadas. No contexto do desenvolvimento sustentável é dedicada a 

balizar e otimizar cada construção ou reforma. Está embasada em um sistema de 

gerenciamento ambiental e operacional, estabelecido e realizado sob a 

responsabilidade do proprietário e com exigências ambientais definidas no projeto 

de acordo com o contexto e as prioridades do usuário. 

 

FIGURA 11 – CERTIFICAÇÃO HQE 

FONTE: HQE 

 

Como alvo, estipula 14 metas distribuídas em quatro tópicos: 

 Edifício verde: 

1. relação harmoniosa entre os edifícios e o ambiente; 

2. processos integrados e produtos de construção; 

3. obras com baixo impacto ambiental;  

 Eco-Management: 

4. gestão de energia; 

5. gestão da água; 

6. atividades de gestão de resíduos; 

7. gestão da manutenção e manutenção;  

 Conforto: 

8. conforto higrotérmico; 

9. conforto acústico; 

10. conforto visual; 

11. conforto olfativo; 

 Saúde: 

12. qualidade sanitária dos ambientes; 
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13. qualidade do ar; 

14. qualidade da água. 

Os primeiros sete itens são diretamente relacionados ao controle do impacto 

da obra sobre o ambiente externo. Os sete seguintes são relacionados à criação de 

um ambiente interior saudável e confortável. 

 

3.2.6 CASBEE 

 

A certificação CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building 

Environmental Efficiency) foi delineada pelo órgão Consórcio de Construção 

Sustentável do Japão (JSBC) em 2001. Está fundamentada na Construção de 

Eficiência Ambiental (BEE) como alicerce para suas avaliações e foi criada em 

harmonia com as necessidades imobiliárias no Japão e na Ásia. A CASBEE 

(FIGURA 12) é constituída por quatro dispositivos de avaliação para cada fase do 

ciclo de vida de um edifício, desde a concepção e construção até a operação, 

renovação e demolição. Foi projetada para acondicionar uma ampla gama de 

utilizações (escritórios, escolas, apartamentos, etc.) e baseia-se nos princípios 

BREEAM e LEED. 

Os critérios de avaliação levam em consideração a eficiência energética; 

eficiência dos recursos; ambiente interno; e ambiente local. 

A sustentabilidade de um edifício é medida usando uma avaliação do 

ambiente de construção derivada da relação entre a construção de qualidade 

ambiental e de desempenho e a construção de cargas ambientais. 

Propõe a avaliação da sustentabilidade pela equação do Building Efficiency 

Ambiental e assume a premissa: quanto maior o valor Q e quanto menor o valor L, 

mais eficiente e, portanto, mais sustentável o edifício é. 

As pontuações a serem obtidas pelo edifícios avaliado consistem em: S 

(excelente); A; B+; B-; C (ruim). 
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FIGURA 12 – CERTIFICAÇÃO CASBEE 

FONTE: Site IBEC 

 

3.2.7 AQUA 

 

Foi lançada em 2008, referenciada na certificação francesa HQE (Haute 

Qualité Environnementale), e adequada às necessidades brasileiras. A AQUA (Alta 

Qualidade Ambiental) é descrita como metodologia de certificação ambiental que 

afere o desempenho da qualidade ambiental de edificações novas e existentes. É 

monitorada por uma instituição privada e sem fins lucrativos, denominada Fundação 

Carlos Alberto Vanzolini. O sistema de certificação envolve três etapas, sendo elas: 

Programação, Projeto e Execução. 

A certificação AQUA (FIGURA 13) é outorgada ao final de cada estágio, 

mediante auditoria física independente e apuração da compatibilidade com a 

referência técnica. A referência técnica estabelece os requisitos para o Sistema de 

Gestão Empresarial (SGE) e os critérios de desempenho nas categorias de 

Qualidade Ambiental do Edifício (QAE). 

Semelhante à HQE, os respectivos tópicos são ponderados, a fim da 

obtenção do certificado: Eco construção; Conforto; e Saúde. 

 

 

FIGURA 13 – CERTIFICAÇÃO AQUA 

FONTE: Site Construir Sustentável 
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3.2.8 Selo Casa Azul Caixa 

 

O Programa de Construções Sustentáveis baseia-se no conceito da 

sustentabilidade dos empreendimentos e integra aspectos econômico-financeiros, 

físicos, culturais e socioambientais. Tem o objetivo de contribuir para a construção 

de cidades sustentáveis e proporcionar a todos os seus moradores melhores 

condições de vida (CEF). 

Lançado em 2010, o Selo Casa Azul Caixa (FIGURA 14) tem por finalidade 

atender ao efetivo cenário da construção habitacional brasileira. A certificação é 

aferida após cumprimento dos critérios concernentes a três níveis – ouro, prata e 

bronze –, dependendo da quantidade de critérios atendidos pelas edificações, dentro 

de seis categorias: Qualidade Urbana, Projeto e Conforto, Eficiência Energética, 

Conservação de Recursos Materiais, Gestão da Água e Práticas Sociais. 

O intuito do selo é despertar a compreensão sobre os benefícios gerados 

pelas construções sustentáveis e estimular o uso inteligente dos recursos naturais 

nas edificações, além de reduzir custos. 

 

 

FIGURA 14 – SELO CASA AZUL CAIXA 

FONTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

 

3.3 EDIFÍCIOS CERTIFICADOS NO BRASIL 

 

As análises estatísticas a seguir foram realizadas com base nos dados 

publicados na página eletrônica do Green Building Council Brasil (GBC). Até o dia 31 

de dezembro de 2014 haviam 570 solicitações de Certificação LEED formalizadas 

no Brasil, sendo que destas, somente 176 foram certificadas, assim demonstrado 

percentualmente na FIGURA 15. 
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FIGURA 15 – EFICAÇÕES CERTIFICADAS VERSUS NÃO CERTIFICADAS 

FONTE: O Autor (2015) 

 

Estima-se que as causas à ocorrência acentuada de empresas não 

certificadas se referem aos seguintes fatores: 

 Processos que ainda estão em análise; 

 Cancelamentos e suspensões; 

 Não atendimento aos pré-requisitos; 

 Não atingimento da pontuação exigida. 

Observa-se neste estudo estatístico que os edifícios certificados com o 

LEED CI, objeto desta dissertação, correspondem a 14% do total, ocupando o 

terceiro lugar conforme pode ser visualizado na FIGURA 16. Na ocasião do 

levantamento dos dados para esta pesquisa não foram identificados no Brasil 

edifícios certificados na categoria Health Care. 

 

 

FIGURA 16 – CERTIFICAÇÕES POR CATEGORIZAÇÃO 

FONTE: O Autor (2015) 
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Em relação aos selos obtidos a predominância é da certificação Gold com 71 

edificações, demonstradas percentualmente na FIGURA 17. 

 

 

FIGURA 17 – CERTIFICAÇÕES POR TIPO DE CERTIFICAÇÃO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

No Paraná encontram-se 7% do total de empresas certificadas no Brasil, 

ocupando o 3º lugar no ranking em relação aos outros estados (FIGURA 18) sendo 

que a maior parte das certificações está concentrada em São Paulo. 

 

 

FIGURA 18 – CERTIFICAÇÕES POR ESTADO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

Dos edifícios certificados no Paraná, 77% estão massivamente concentrados 

em Curitiba (FIGURA 19 e FIGURA 20). 
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FIGURA 19 – EDIFÍCIOS CERTIFICADOS NO PARANÁ POR CATEGORIZAÇÃO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

FIGURA 20 – EDIFÍCIOS CERTIFICADOS NO PARANÁ POR TIPO DE SELO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

3.4 EDIFÍCIOS ETIQUETADOS NO BRASIL 

 

As análises estatísticas a seguir foram realizadas com dados 

disponibilizados na página internet do PROCEL. Até o dia 15 de janeiro de 2015 

haviam 94 solicitações de Etiquetagem formalizadas no Brasil, destas 93 com êxito, 

sendo a grande maioria pelo método prescritivo, apresentados em modo percentual 

na FIGURA 21. Apesar da complexidade técnica as análises realizadas indicam que 

para o Brasil, do ponto de vista da eficiência energética, o selo PROCEL Edifica é 

mais assertivo que a Certificação LEED por estar totalmente embasado em normas 

e padrões técnicos nacionais. 
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FIGURA 21 – EDIFÍCIOS ETIQUETADOS NO BRASIL 

FONTE: O Autor (2015) 

 

O comparativo entre a FIGURA 15 e a FIGURA 22 revela que, impulsionada 

principalmente pelo forte apelo publicitário, a Certificação Internacional LEED 

apresenta maior adesão do mercado em relação ao selo nacional PBE Edifica. A 

diferença quantitativa demonstra ainda que o número de edificações Certificadas 

com o LEED equivale ao dobro das edificações que formalizaram a solicitação da 

etiquetagem. 

Dos edifícios que obtiveram a etiqueta, três estão com a ENCE da 

construção pendentes (FIGURA 22). 

 

FIGURA 22 – ENCEs EMITIDAS PROJETO VERSUS CONSTRUÇÃO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

Em relação as etiquetas emitidas, a predominância é da parcial Envoltória A 

(FIGURA 23). 
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FIGURA 23 – ENCEs POR TIPO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

As maiores concentrações das ENCEs emitidas estão nas regiões Sudeste e 

Centro-oeste, e com uma expressão significativa da região nordeste, representado 

pelo estado da Bahia. O Paraná ocupa apenas o sexto lugar com poucas etiquetas 

concedidas (FIGURA 24). 

 

 

FIGURA 24 – ENCEs POR ESTADO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

Dos edifícios etiquetados no Paraná, todos atingiram o nível A pelo método 

prescritivo, com bonificação para economia de água. Destaque para as agências da 

Caixa Econômica de Curitiba e Londrina que tiveram a ENCE emitida para a 

Construção (FIGURA 25). Todas as 4 etiquetas realizadas contemplaram as 

avaliações da Envoltória, Iluminação e Ar Condicionado. 
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FIGURA 25 – ENCEs NO PARANÁ 

FONTE: O Autor (2015) 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

No âmbito das melhorias em soluções de eficiência energética, é ponto 

coincidente entre todas as normas estabelecer soluções que visam ao aumento das 

qualidades intrínsecas de um edifício para otimizar a utilização da energia que lhe é 

fornecida. Ações para a redução do uso de equipamentos de alto consumo de 

energia e a priorização de materiais com melhor desempenho fazem parte da 

estratégia destas certificações para atingir os seus objetivos ambientais, de 

qualidade, de utilização do edifício e de eficiência energética. 

Somada a esses fatores, a questão da sustentabilidade apresenta 

defensores de uma política inteligente e inquieta quanto ao alcance e realização dos 

conceitos concernentes aos seus ideais. Entre as diversas certificações analisadas, 

pontua-se a Certificação LEED e o Selo PBE Edifica como programas que estão de 

acordo com os critérios de racionalização de recursos atendidos por um edifício. 

Constatou-se nos artigos abordados neste capítulo que a medição do 

desempenho energético é influenciada pelas variáveis definidas nos projetos e que 

em edificações certificadas há variações entre o que foi planejado em projeto e o 

atual desempenho do edifício. Sob a perspectiva financeira alguns autores sugerem 

que apesar do custo elevado de produtos e edifícios certificados, há demandas de 

consumidores aptos a pagar pelo preço. Na maioria das pesquisas realizadas, os 

resultados foram unânimes em apontar uma melhora na economia da energia dos 

edifícios certificados em relação aos similares convencionais. 
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Para atraírem clientes, promoverem a sua imagem empresarial e se 

manterem competitivos, os empreendedores priorizam cada vez mais os 

investimentos que contemplam soluções tecnológicas ambientais que reduzam os 

consumos de energia, água e dos recursos naturais não renováveis. O 

reconhecimento global da Certificação LEED comparada à norma nacional PBE 

Edifica está diretamente relacionada às questões de valorização dos edifícios 

certificados no âmbito do mercado imobiliário.  A Certificação LEED é mais 

procurada pelo mercado do que o selo PBE Edifica não pela sua assertividade, mas 

essencialmente pelos aspectos mercadológicos que inflacionam o preço dos prédios 

certificados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

A partir deste capítulo é apresentado o descritivo dos materiais e dos 

métodos operacionais aplicados no desenvolvimento da dissertação. As informações 

compiladas visam estabelecer a compreensão de como os resultados foram obtidos 

e os conteúdos desenvolvidos. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

4.1.1 Regulamento Técnico da Qualidade Para Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) 

 

O RTQ-C foi aplicado para estabelecer os critérios de cálculo e as premissas 

técnicas exigidas para simular a obtenção da etiquetagem em edificações 

comerciais com foco na eficiência energética dos sistemas de iluminação e de ar 

condicionado.  

O objetivo com a aplicação do método é visualizar os valores estimados de 

custos e avaliar a viabilidade técnica da implantação, tendo como referência os 

valores calculados para sistemas convencionais conforme as normas padrões em 

vigência.  

Não estão sendo aplicadas as variáveis relativas às pontuações adicionais 

referentes aos sistemas de envoltória e as bonificações, portanto, a análise proposta 

se limita a etiqueta parcial. 

 

4.1.2 LEED Reference Guide for Green Interior Design and Construction 

 

O Manual para implantação do LEED CI foi utilizado como método para 

delimitar os quesitos exigidos pela norma para determinação da eficiência 

energética. 

É importante citar que, por ser de origem internacional, o Manual recomenda 

que sejam utilizados os valores parametrizados em uma norma reconhecida 

nacionalmente. Será considerada eficiente sob a perspectiva energética da 
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Certificação LEED se os resultados obtidos no cálculo forem 10% abaixo dos valores 

resultantes da norma de referência. 

Como padrão comparativo foi eleito o Selo PBE Edifica, por se tratar de 

norma reconhecida que r estabelece os padrões nacionais de eficiência energética.  

Devido a amplitude, a aplicação do LEED CI para este trabalho se restringe 

às análises da eficiência energética, não se caracterizando como proposta a 

avaliação de qualquer outra dimensão prevista na certificação. 

 

4.1.3 Plantas Arquitetônicas de Edificações Comerciais 

 

A diversidade das características das construções necessita ser ponderada 

para a determinação dos coeficientes de eficiência energética propostos pelas 

normas técnicas brasileiras. O consumo da energia é distinto para padrões de uso 

diferenciados e é alterado em função dos elementos construídos da edificação. 

Segundo Pietrobon (1995), o desempenho energético é resultado da interação de 

um conjunto de fatores que devem ser considerados, em especial na fase de 

concepção e projeto da edificação. A comparação entre as certificações ambientais 

precisa contemplar as particularidades dos projetos arquitetônicos e o respectivo uso 

comercial dos mesmos para garantir maior eficiência dos recursos energéticos. 

A atividade fim da edificação em conjunto com o fluxo de ocupação do 

ambiente influencia no tempo em que os sistemas de iluminação e ar condicionado 

são acionados e, tem relação direta com o dispêndio de energia. 

Visando estabelecer os parâmetros para realização da simulação e das 

amostras comparativas entre os elementos de iluminação e ar condicionado 

previstos na Certificação LEED CI e no PBE Edifica, foram empregados cinco 

modelos de plantas arquitetônicas com uso comercial distinto entre si (FIGURA 26, 

FIGURA 27, FIGURA 28, FIGURA 29 e FIGURA 30). As atividades comerciais 

selecionadas para o estudo levam em consideração a facilidade de acesso do 

pesquisador para levantamento dos dados necessários de cada empreendimento. 

As plantas adotadas representam edificações localizadas na cidade de Curitiba e 

buscam caracterizar os aspectos geográficos, climáticos e construtivos principais da 

região. O uso das plantas utilizadas nesta dissertação não é recomendado para 

outras regiões do Brasil em função das Zonas Bioclimáticas definidas pela 

NBR15220.  
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As plantas arquitetônicas utilizadas são fictícias já que consideram as 

combinações dos aspectos construtivos e comerciais de mais de um tipo de 

edificação.  

A ferramenta para modelagem das plantas utilizadas foi o software CAD em 

função da sua interface gráfica amigável ao usuário. A autoria dos desenhos 

confeccionados é do pesquisador. As plantas baseiam-se nas características 

construtivas de três edificações similares de cada tipo de atividade comercial 

proposta como modelo de estudo para a cidade de Curitiba: Restaurante; Igreja; 

Escritório Comercial; Farmácia; e Minimercado. 

A seleção da atividade comercial utilizada para a confecção das plantas 

considerou a facilidade de acesso do pesquisador durante o processo de 

levantamento dos dados comerciais. 

 Durante o processo foram visitadas 3 edificações de cada tipo de atividade 

comercial na cidade de Curitiba. Pós visitação registrou-se as características dos 

imóveis consideradas relevantes para a concepção da ferramenta de simulação e 

realizado o levantamento dos dados pertinentes a ocupação do imóvel nos horários 

de maior fluxo de usuários. 

Os cálculos realizados no decorrer do experimento ponderam os valores 

médios de cada tipo de edificação mapeada e se referem ao tamanho da edificação, 

aos valores de ocupação em horário comercial e a quantidade de equipamentos 

elétricos condicionantes ao funcionamento do empreendimento. 

É importante ressaltar que as características descritas das edificações são 

aplicáveis para alguns tipos de empreendimentos localizados na cidade de Curitiba, 

podendo apresentar variações nos aspectos da ocupação, da quantidade de 

equipamentos elétricos, dimensões e aspectos construtivos em função de fatores 

como localização, culturais, mercadológicos, zona bioclimática entre outros. 

As plantas arquitetônicas desenhadas utilizam a escala gráfica das unidades 

em centímetros. 
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FIGURA 26 – PLANTA ARQUITETÔNICA RESTAURANTE. DIMENSÕES EM CM. 

FONTE: O Autor (2014) 
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FIGURA 27 – PLANTA ARQUITETÔNICA DA IGREJA. DIMENSÕES EM CM. 

FONTE: O Autor (2014) 
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FIGURA 28 – PLANTA ARQUITETÔNICA ESCRITÓRIO COMERCIAL. DIMENSÕES EM CM. 

FONTE: O Autor (2014) 
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FIGURA 29 – PLANTA ARQUITETÔNICA FARMACIA. DIMENSÕES EM CM. 

FONTE: O Autor (2014) 
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FIGURA 30 – PLANTA ARQUITETÔNICA MINIMERCADO. DIMENSÕES EM CM. 

FONTE: O Autor (2014) 
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4.1.4 Simulador Comparativo da Eficiência Energética em Edifícios Comerciais 

na Cidade de Curitiba 

 

Neste trabalho foi desenvolvida uma planilha em Excel para facilitar a 

realização das análises comparativas de eficiência energética em edificações 

comerciais entre o Sistema Convencional x PBE Edifica x Certificação LEED por 

meio da implementação de métodos simplificados de análise de eficiência 

energética.  

A ferramenta denominada Simulador Comparativo da Eficiência Energética 

em Edifícios Comerciais na Cidade de Curitiba desenvolvida na dissertação se 

propõe a disponibilizar campos de fácil preenchimento, com uma interface amigável 

para interação com o usuário. 

Os cálculos e as premissas de ambas as certificações foram codificados e 

estruturados em uma sequência lógica na linguagem do próprio software por meio 

da aplicação de fórmulas e funções. 

Os resultados pós-simulação avaliam a mensuração do consumo energético 

dos sistemas de ar condicionado e iluminação. 

Para facilitar o uso da aplicação pelos usuários de diferentes formações, foi 

adicionado na ferramenta um tutorial que explica os procedimentos indicados de 

utilização e as definições relevantes acerca das simulações. 

 

4.2 MÉTODO 

 

Os métodos desenvolvidos na presente dissertação foram orientados para a 

realização de uma análise comparativa dos índices de eficiência energética e 

demais critérios descritos na Certificação LEED CI e dos requisitos técnicos do Selo 

PBE Edifica. 

Durante a análise das normas, as similaridades e as lacunas de cada 

método foram registrados em planilhas, considerando as variáveis internas e 

externas envolvidas nos respectivos processos. As dimensões de comparação foram 

determinadas para abranger os dois modelos e, os dados compilados gerando uma 

tabela comparativa. 
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4.2.1 Sistemas de Iluminação 

 

Sistemas de iluminação estão presentes em praticamente todos os tipos de 

edificação e são potenciais de economia energética, devendo garantir a visibilidade 

do ambiente com o fornecimento de claridade necessária de acordo com os quesitos 

das normas técnicas.  

Santos et al., (2001) publicou que a iluminação é responsável em média por 

3,3% da energia elétrica consumida no Brasil, estando distribuída nos setores: 23% 

residencial; 44% comercial e de serviços públicos; e 1% industrial. 

A iluminação em ambientes comerciais é importante para melhorar a 

imagem do negócio perante o consumidor, atrair novos clientes e direcionar o 

público para produtos/serviços específicos. 

A ABNT NBR 8995 ratifica que uma boa iluminação requer cuidados 

quantitativos e qualitativos, podendo ser natural, artificial ou uma combinação de 

ambas. 

A iluminação interna que se utiliza da luz natural reduz o gasto com as 

fontes artificiais e outros benefícios como: visão e contato com o exterior, benefícios 

psicológicos e fisiológicos aos usuários, qualidade da luz, elemento estético e 

arquitetônico (LEDER e PEREIRA, 1999). No Manual de Iluminação Eficiente do 

PROCEL reforça-se que para obter um sistema de iluminação eficiente o uso da luz 

artificial durante o dia é recomendado para complementar à luz natural. 

Ghisi (1997) comprovou com estudos que é possível reduzir o consumo 

energético da edificação em até 40% com a instalação de sistemas de iluminação 

com equipamentos eficientes. No desenvolvimento desta dissertação são 

considerados os reatores, lâmpadas e luminárias como elementos de um sistema de 

iluminação. Os cálculos para determinação do desempenho energético dos sistemas 

de iluminação seguem o fluxo demonstrado na FIGURA 31. 
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FIGURA 31 – FLUXO DOS CÁLCULOS DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

FONTE: O Autor (2014) 

 

4.2.2 Cálculos para determinar o Sistema de Iluminação 

 

Para avaliar a eficiência energética em edificações comerciais foram 

adotados três modelos como padrão de referência. Em cada modelo estabeleceu-se 

as tecnologias e premissas conforme as normas padrão: Convencional – Padrão 

Energético Nacional; Selo PBE Edifica – RTQ-C; e Certificação LEED CI – ASHRAE. 

 

4.2.3 Nível Mínimo de Iluminação 

 

A norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 estabelece que o uso da 

edificação é considerado para admitir os valores de cada atividade desenvolvida no 

local. A TABELA 2 mostra o nível mínimo de claridade em Lux nas edificações 

escolhidas para o estudo. 

 

TABELA 2 – USO DA EDIFICAÇÃO X ILUMINÂNCIA MANTIDA 

Uso da Edificação 
Iluminância 

Mantida 

Escritório 

Comercial 
500 

Farmácia 300 

Minimercado 500 

Restaurante 500 

Igreja 300 

FONTE: Adaptado do RTQ-C (2015) 

Nível mínimo de 
iluminação

Fator K
Área do 

Ambiente
Vida  útil em 

anos

Investimento 
em R$

Potência
Consumo anual 

(kWh)
Custo anual em 

R$

Retorno 
financeiro por 

ano

Valor do 
Patrimônio 

Líquido (VPL)
Reflexão geral

Determinação 
do fluxo total

Número de 
luminárias

Determinação 
da eficiência 
energética

Iluminação
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4.2.4 Determinação do fator do local 

 

O fator do local depende das dimensões do ambiente e é necessário para se 

determinar o Fator de Utilização, sendo calculado pela fórmula 3: 

 

                                                                                                                      (3) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

K = Fator do local; 

C = Comprimento do local em metro; 

L = Largura do local em metro; 

A = Altura da luminária ao plano de trabalho em metro. 

 

4.2.5 Área do Ambiente 

 

Calculado pela multiplicação do comprimento pela largura do local: 

 

                                                                                                           (4) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

S = Área do local; 

C = Comprimento do local em metro; 

L = Largura do local em metro. 

 

4.2.6 Vida útil 

 

Considera o tempo de vida útil da lâmpada para cada modelo. Para os 

modelos escolhidos no estudo, a vida útil pode ser visualizada na TABELA 3. 

 

 

 

K=
𝐶.𝐿

(𝐶+𝐿).𝐴
 

S = C.L 
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TABELA 3 – VIDA ÚTIL DA LÂMPADA 

Padrão Tipo Lâmpada 

Vida útil 

(Horas (Horas 

de uso) 

Convencional Tipo 1 LFT36 10.000 

Selo PBE Edifica Tipo 2 LFT28 20.000 

Certificação LEED CI Tipo 3 LED 20 30.000 

FONTE: O autor (2015) 

 

4.2.7 Investimento 

 

Considera a composição do sistema formado por lâmpadas, luminária e 

reator quando aplicável. Um investimento aproximado é apresentado na TABELA 4. 

 

TABELA 4 – INVESTIMENTO 

Padrão 
Tip

o 

Lâmpad

a 
Observação 

Lâmpad

a (2x) 

Luminári

a 
Reator Custo 

Convenciona

l 

Tipo 

1 
LFT36 

Luminária, 

lâmpada e reator 
R$ 5,14 R$ 75,90 

R$ 

21,00 
R$ 107,18 

Selo PBE 

Edifica 

Tipo 

2 
LFT28 

Luminária, 

lâmpada e reator 
R$ 6,15 R$ 75,90 

R$ 

35,90 
R$ 124,10 

Certificação 

LEED CI 

Tipo 

3 
LED 20 

Luminária e 

lâmpada 
R$ 92,40 R$ 271,90 R$ 0,00 R$ 456,70 

FONTE: O autor (2015) 

 

Os valores de custo estabelecidos na TABELA 4 foram orçados conforme as 

TABELA 5, TABELA 6, TABELA 7. 
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TABELA 5 – ORÇAMENTO LFT36 

LFT36 
Cotação em 

28/01/2015 
Fornecedor 

Lampada 
Lâmpada Fluorescente 

36W T8 G13 PHILIPS 

http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-

36w-t8-g13-

philips,product,2350602790099,dept,13002.aspx  

Luminária 

Luminária de Teto 

Sobrepor Taschibra 

Retangular Aço/Alumínio 

Branca 2 Lamp Bivolt 

http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-

sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-

lamp-

bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392  

Reator 

Reator Eletrônico 2x 

36/40W para Lâmpadas 

Fluorescentes Tubulares 

Bivolt 

http://www.lojatudo.com.br/reator-eletronico-2x-36-

40w-para-lampadas-fluorescentes-tubulares-bivolt-

ecp.html 

FONTE: O autor (2015) 

 

TABELA 6 – ORÇAMENTO LFT32 

LFT32 
Cotação em 

28/01/2015 
Fornecedor 

Lâmpada 
Lâmpada Fluorescente 

32W T8 SUPER 85 G13 

http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-

32w-t8-super-85-

g13,product,2350600000978,dept,13002.aspx  

Luminária 

Luminária de Teto 

Sobrepor Taschibra 

Retangular Aço/Alumínio 

Branca 2 Lamp Bivolt 

http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-

sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-

lamp-

bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392  

Reator 

Reator Elétronico para 2 

Lâmpada Tubular 4 

Pinos 32W Bivolt 

Eletromar 

http://www.leroymerlin.com.br/reator-eletronico-para-

2-lampada-tubular-4-pinos-32w-bivolt-

eletromar_87366125  

FONTE: O autor (2015) 

 

TABELA 7 – ORÇAMENTO LED20 

LED20 Cotação em 28/01/2015 Fornecedor 

Lâmpada 

Lâmpada tubular led 20W 

bivolt 120CM BRANCA-

6500K 

http://www.ciadosleds.com.br/produto.php?cod_p

roduto=3238988  

Luminária 
Luminária de Teto Sobrepor 

LED Blan Luminárias 1805 

http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-

sobrepor-led-blan-luminarias-1805-aco-aluminio-

http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-36w-t8-g13-philips,product,2350602790099,dept,13002.aspx
http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-36w-t8-g13-philips,product,2350602790099,dept,13002.aspx
http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-36w-t8-g13-philips,product,2350602790099,dept,13002.aspx
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.lojatudo.com.br/reator-eletronico-2x-36-40w-para-lampadas-fluorescentes-tubulares-bivolt-ecp.html
http://www.lojatudo.com.br/reator-eletronico-2x-36-40w-para-lampadas-fluorescentes-tubulares-bivolt-ecp.html
http://www.lojatudo.com.br/reator-eletronico-2x-36-40w-para-lampadas-fluorescentes-tubulares-bivolt-ecp.html
http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-32w-t8-super-85-g13,product,2350600000978,dept,13002.aspx
http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-32w-t8-super-85-g13,product,2350600000978,dept,13002.aspx
http://www.lojaeletrica.com.br/lampada-fluorescente-32w-t8-super-85-g13,product,2350600000978,dept,13002.aspx
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-taschibra-retangular-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_88333973?origin=a9c276d31089305c0b173392
http://www.leroymerlin.com.br/reator-eletronico-para-2-lampada-tubular-4-pinos-32w-bivolt-eletromar_87366125
http://www.leroymerlin.com.br/reator-eletronico-para-2-lampada-tubular-4-pinos-32w-bivolt-eletromar_87366125
http://www.leroymerlin.com.br/reator-eletronico-para-2-lampada-tubular-4-pinos-32w-bivolt-eletromar_87366125
http://www.ciadosleds.com.br/produto.php?cod_produto=3238988
http://www.ciadosleds.com.br/produto.php?cod_produto=3238988
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-led-blan-luminarias-1805-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_89077401
http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-led-blan-luminarias-1805-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_89077401
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Aço/Alumínio Branca 2 Lamp 

Bivolt 

branca-2-lamp-bivolt_89077401  

FONTE: O autor (2015) 

 

4.2.8 Consumo anual 

 

Calculado com referência a potência de cada tipo de lâmpada adotada. A 

potência de cada modelo de lâmpada juntamente com o seu reator é descrita na 

TABELA 8. 

 

TABELA 8 – POTÊNCIA DA LAMPADA + REATOR DUPLO 

Lâmpadas Tipo 
Potencia 

(W) 

LFT36 Tipo 1 82 

LFT28 Tipo 2 62 

LED20 Tipo 3 40 

FONTE: O autor (2015) 

 

Conhecendo-se a potência e o tempo médio de uso de iluminação artificial 

no ambiente é possível calcular o consumo anual.  

 

                                                                        (5) 

 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

CA = Consumo Anual, kWh; 

P = Potência, W; 

HD = Horas por dia de Operação; 

DS = Dias da semana de Operação. 

 

 

 

 

CA=
(𝑃.((𝐻𝐷.(

𝐷𝑆

7
)).365))

1000
 

http://www.leroymerlin.com.br/luminaria-de-teto-sobrepor-led-blan-luminarias-1805-aco-aluminio-branca-2-lamp-bivolt_89077401
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4.2.9 Custo anual do Sistema de Iluminação 

 

Calculado considerando o uso de luminárias duplas e a tarifa média de baixa 

tensão. Nesta simulação foi estimada em R$ 400,00 por MWh: 

 

                                                                        (6) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

CTA = Custo anual, em R$; 

CA = Consumo Anual, em kWh; 

TMBT = Tarifa Média de Baixa Tensão, MWh. 

 

4.2.10 Reflexão Geral 

 

A reflexão geral considera os elementos teto, paredes e piso, sendo 

determinada pelos seguintes critérios de índices (SANTOS., et al., 2001): 

1 – superfície escura = 10% de reflexão 

3 – superfície média = 30% de reflexão 

5 – superfície clara = 50% de reflexão 

7 – superfície branca = 70% de reflexão 

Na sequência, é formado um número com três algarismos de acordo com as 

superfícies, onde: 

1º algarismo corresponde ao índice de reflexão do teto; 

2º algarismo corresponde ao índice de reflexão da parede; 

3º algarismo corresponde ao índice de reflexão do piso. 

Por exemplo, se o ambiente possuir teto branco, paredes de superfície 

média e piso claro, a reflexão geral é 7 3 5. 

A determinação das superfícies do teto, parede e piso quanto aos aspectos 

relacionados às cores (escura, média, clara, branca) se baseiam na percepção do 

usuário e não são regidos por normas técnicas. 

 

 

CTA=
𝐶𝐴.𝑇𝑀𝐵𝑇

1000
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4.2.11 Determinação do fator de utilização 

 

O fator de utilização é identificado através do Fator K e da reflexão geral. 

Estes devem ser analisados matricialmente na TABELA 9. 

 

TABELA 9 – FATOR DE UTILIZAÇÃO 

K 773 751 573 531 353 331 

0,6 0,53 0,4 0,51 0,34 0,4 0,34 

0,8 0,61 0,48 0,57 0,42 0,48 0,41 

1 0,67 0,54 0,63 0,48 0,53 0,47 

1,25 0,73 0,59 0,69 0,53 0,59 0,52 

1,5 0,77 0,63 0,72 0,57 0,63 0,57 

2 0,83 0,69 0,78 0,63 0,69 0,63 

FONTE: Haddad (2001) 

 

Para determinação do fator de utilização, assume-se o valor mais próximo 

do valor calculado. Por exemplo: Se K for de 1,5 e a reflexão geral do ambiente de 7 

3 5, neste caso deve-se utilizar o valor de reflexão geral de 7 5 1, encontrando um 

valor de utilização de 0,63. 

 

4.2.12 Determinação do fluxo total 

 

O fluxo total é obtido pelo valor da iluminância média. 

 

                                                                        (7) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

FT = Fluxo Total, Lux metro²; 

Em = Iluminância Média, em Lux; 

S = Área do Ambiente, em metro²; 

Fu = Fator de Utilização. 

 

FT=
𝐸𝑚.𝑆

𝐹𝑢
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4.2.13 Número de Luminárias 

 

Em função do fluxo luminoso fornecido por cada tipo de lâmpada (TABELA 10) 

e utilizando a equação (8) é possível definir o número de lâmpadas necessário para 

o ambiente simulado. 

 

TABELA 10 – FLUXO LUMINOSO 

Lâmpadas Tipo 
Fluxo Luminoso 

(Lumens) 

LFT36 Tipo 1 2.500 

LFT28 Tipo 2 2.900 

LED 20 Tipo 3 1.600 

FONTE: O autor (2015) 

 

                                                                                                  (8) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

QL = Quantidade de Luminárias; 

FT = Fluxo total, em Lux por metro². 

 

4.2.14 Determinação da Eficiência Energética para o Sistema de Iluminação 

 

Para determinação do fluxo de eficiência energética para o sistema de 

iluminação é necessário utilizar a equação abaixo: 

 

                                                                      

     (9) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

EE = Eficiência Energética; 

QL = Quantidade de Luminárias; 

QL=
𝐹𝑇

2.𝐿𝑢𝑚𝑒𝑛𝑠
 

EE=𝑄𝐿.
𝑃

𝑆
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P = Potência em W; 

S = Área do Ambiente em metro². 

 

Este valor deve ser calculado isoladamente para cada uma das tecnologias 

analisadas. O sistema mais eficiente vai ser aquele que apresentar o menor 

resultado. 

 

4.3 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 

 

O condicionamento de ar é um processo indispensável para as atividades de 

manufatura e produção e, em ambientes de trabalho e locais de habitação, entre 

outros. Bordeau et al., (1998) afirma que em média 30% de todos os edifícios novos 

e reformados apresentam problemas com a baixa qualidade do ar interior e a má 

ventilação. 

Adicionalmente, dados do Portal de Engenharia e Arquitetura apontam que 

os equipamentos de ar condicionado representam em média 50% dos custos de 

uma construção.  

Segundo descrito no RTQ-C, o sistema de ar condicionado deve controlar 

simultaneamente a temperatura, a umidade, a pureza e a distribuição de ar em um 

meio ambiente. 

O baixo uso da ventilação natural nos projetos e métodos construtivos 

tornam os sistemas de condicionamento de ar um dos principais responsáveis pelo 

consumo de energia de uma edificação. 48% do consumo de energia elétrica de 

uma edificação se referem ao uso dos sistemas de ar condicionado e são 

influenciados pelos fatores: 

 Área total construída do edifício; 

 Quantidade total de equipamentos elétricos utilizados na edificação; 

 Quantidade de pessoas que ocupam a edificação simultaneamente; 

 Potência da referência do equipamento de ar condicionado em BTU. 

Os cálculos para determinação do desempenho energético dos sistemas de 

ar condicionado seguem o fluxo demonstrado na FIGURA 32. 
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FIGURA 32 –  FLUXO DO CÁLCULO DO DESEMPENHO ENERGETICO DO AR CONDICIONADO 

FONTE: O Autor (2015) 

 

4.3.1 Potência necessária de Ar Condicionado 

 

A fórmula empírica embasada na experiência de especialistas de mercado é 

aplicada como um pré-diagnóstico energético, estimando a potência do climatizador 

necessária para que o ambiente seja adequadamente condicionado. A fórmula 

utilizada é simplificada e aderente aos objetivos determinados neste trabalho.  

 

                                                            (10) 

FONTE: Site STR Ar Condicionado 

 

Onde: 

PAC = Potência necessária de Ar Condicionado, em BTU; 

S = Área do Ambiente, em m²; 

NP = Quantidade de pessoas que ocupam a edificação simultaneamente; 

NE= Quantidade de equipamentos elétricos utilizados na edificação. 

 

Ressalta-se que 600 é a constante de multiplicação aplicada para se 

determinar a potência necessária para o ambiente (STR AR CONDICIONADO, 

2015). E ainda, os equipamentos são ofertados no mercado com potências pré-

estabelecidas de 9.000, 12.000, 18.000, 24.000 e 32.000 BTU, que são faixas largas 

o suficiente para acomodar a aproximação do modelo empírico e são as referências 

de potência de ar condicionado (RAC). 

Potência do ar 
condicionado

Quantidade de 
equipamentos 

de ar 
condicionado

Investimento 
em R$

Consumo anual 
(W)

Custo anual em 
R$ dos Sistemas 

de Ar 
Condicionado

Determinação 
da Eficiência 

Energética do 
Sistema de Ar 
Condicionado

Ar Condicionado

PAC =600. ( 𝑆 + 𝑁𝑃 + 𝑁𝐸) 
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4.3.2 Quantidade de Equipamentos de Ar Condicionado 

 

Determina a quantidade de aparelhos necessários para que o ambiente seja 

adequadamente condicionado. 

 

                                                                      (11) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

NAC = Quantidade de equipamentos de ar condicionado; 

PAC = Potência necessária de equipamentos de ar condicionado, em BTU; 

RAC = Potência do ar condicionado de referência, em BTU. 

O valor resultante da aplicação da fórmula é arredondado para o maior valor 

inteiro. 

 

4.3.3 Investimento 

 

Considera a composição do sistema de ar condicionado de acordo com os 

modelos adotados. Na TABELA 11são apresentados os modelos escolhidos para 

análise. Os custos de referência atribuídos se restringem aos valores médios para 

aquisição dos equipamentos, sem considerar os custos de instalação e logística. 

Para as análises realizadas nesta dissertação, as tipificações dos 

equipamentos referenciados correspondem aos níveis de eficiência: 

Tipo 1 = Sistema Convencional 

Tipo 2 = PBE Edifica 

Tipo 3 = Certificação LEED CI 

 

 

 

 

 

 

NAC = 
𝑃𝐴𝐶

𝑅𝐴𝐶
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TABELA 11 – INVESTIMENTO 

Tipo Marca Modelo BTU 
Custo do 

Equipamento 

Potência 

Elétrica 

Consumida 

(W) 

Tipo 1 Hitachi CI36F 36.000 R$ 4.359,00 3,24 

Tipo 2 Hexium HEX36INT 36.000 R$ 4.412,50 3,62 

Tipo 3 Electrolux RPC48C3P 36.000 R$ 4.359,00 3,75 

FONTE: O autor (2015) 

 

O valor de custo de cada equipamento foi orçado e os fornecedores são 

apresentados na TABELA 12.  

 

TABELA 12 – ORÇAMENTO AR CONDICIONADO 

LFT36 Cotação em 11/04/2015 Fornecedor 

Electrolux 

Ar Condicionado Split Piso 

Teto 36.000 BTU Frio 220V 

Electrolux Selo (C) 

http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-

condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000BTU-

220v-1-frio-r410  

Hexium 

Condicionador de Ar Piso 

Teto 36.000 BTU  220V 

SELO (B) 

http://www.hexium.com.br/tabela.pdf  

Hitachi 

Ar Condicionado Split Hitachi 

Piso Teto 36.000 BTU Selo 

(A) 

http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-

condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000BTU-

220v-1-frio-r410  

FONTE: O autor (2015) 

 

4.3.4 Consumo anual do ar condicionado 

 

Calculado com referência na potência elétrica consumida de cada 

equipamento de ar condicionado (TABELA 13), aplicando-se a fórmula da Equação 12. 

 

 

 

 

 

 

http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000btus-220v-1-frio-r410
http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000btus-220v-1-frio-r410
http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000btus-220v-1-frio-r410
http://www.hexium.com.br/tabela.pdf
http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000btus-220v-1-frio-r410
http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000btus-220v-1-frio-r410
http://friopecas.com.br/Produto/443/ar-condicionado-split-hitachi-piso-teto-36000btus-220v-1-frio-r410
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TABELA 13 – POTÊNCIA DO AR ACONDICIONADO 

Lâmpadas 
Potencia 

(kW) 

Electrolux 3,75 

Hexium 3,62 

Hitachi 3,24 

FONTE: O autor (2015) 

 

                                                        (12) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

CAC = Consumo Anual do Ar Condicionado, em kW; 

P = Potência do ar condicionado, em kW; 

HD = Horas por dia de Operação; 

DS = Dias da semana de Operação. 

 

4.3.5 Custo anual dos Sistemas de Ar Condicionado: 

 

Calculado através das Equações 13 e 14, considerando a quantidade de uso 

de equipamentos de ar condicionado e a tarifa média de baixa tensão, estipulada em 

R$ 400,00 por MWh. 

 

                        (13)

                                                                                                                                

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

CA = Consumo Anual, em kWh; 

HD = Horas por dia de operação; 

PEC = Potência Elétrica, TABELA 13; 

DS = Dias da semana por operação. 

 

CAC=
(𝑃.((𝐻𝐷.(

𝐷𝑆

7
)).365))

1000
 

CA= 𝑃𝐸𝐶. 𝐻𝐷.
𝐷𝑆

7
∗ 365 
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                                                                                                          (14) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

CTA = Custo anual,  em R$; 

CA = Consumo Anual, em kWh ; 

TMBT = Tarifa Média de Baixa Tensão. 

 

4.3.6 Determinação da Eficiência Energética do Sistema de Ar Condicionado 

 

Foram adotados 03 equipamentos de Ar Split Piso-Teto de referência como 

já indicados na TABELA 12. Para a definição da eficiência energética neste tipo de 

sistema usa-se a fórmula 15. 

 

                                                                                         (15) 

FONTE: RTQ-C 

 

Onde: 

EE = Eficiência Energética; 

PEC = Potência Elétrica Consumida, TABELA 13 em kW; 

NAC = Quantidade de equipamentos de ar condicionado; 

S = Área do Ambiente em metro². 

 

Ressalta-se que 1000 é a constante de multiplicação aplicada para 

transformação do valor da potência de kW para W. 

 

4.3.7 Considerações coincidentes sobre os sistemas de Iluminação e Ar 

Condicionado 

 

Os resultados simulados para mensuração da eficiência energética aplicada 

às edificações comerciais de referência obedecem aos critérios previstos em cada 

norma: 

CTA=
𝐶𝐴.𝑇𝑀𝐵𝑇

1000
 

  
  
  
  

EE=
(𝑃𝐸𝐶.𝑁𝐴𝐶)

𝑆
 . 1000 
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Selo PBE Edifica: O cálculo da equação geral que é determinado pela 

densidade da potência deve direcionar as análises para o nível de eficiência 

energética obtida pela edificação. 

Certificação LEED CI: os resultados obtidos devem apontar para uma 

melhoria mínima de pelo menos 10% do desempenho do consumo energético em 

relação a norma nacional de referência (Selo PBE Edifica). 

Resultados Finais: as informações e condições descritas acima estão 

disponíveis ao usuário do simulador através do tutorial inserido na ferramenta. Por 

ser uma ferramenta em que se propõe o foco na análise nos resultados 

comparativos entre a Certificação LEED e o PBE Edifica, todos os cálculos da 

planilha foram ocultos para o usuário. Os resultados apresentados propõem-se a 

direcionar o usuário para a melhor relação custo-benefício obtida, além de mensurar 

os benefícios não tangíveis em cada norma. 

Após a preparação da ferramenta, prosseguiu-se com as validações do 

sistema e a realização dos testes de confiança dos resultados. O sistema foi 

ajustado e reavaliado a fim de identificar e eliminar possíveis desvios no padrão de 

comportamento do simulador. 

 

4.3.8 Análises de Indicadores Financeiros coincidentes para os sistemas de 

Iluminação e de Ar Condicionado 

 

Nesta seção, são apresentados os índices financeiros que permitem avaliar 

as alternativas e os potenciais de economia relacionados às simulações realizadas 

na dissertação. 

 

4.3.8.1 Retorno financeiro por ano 

 

Devido ao sistema convencional não ser considerado investimento, este 

cálculo se restringe ao Selo PBE Edifica e à Certificação LEED mas utiliza o Custo 

Anual obtido no cálculo do Sistema Convencional como valor padrão comparativo de 

referência obtido pelo uso das fórmulas 16 e 17. 

 

                                                           (16) 
RF=𝐶𝑇𝐴 𝑆𝐶 − 𝐶𝑇𝐴 𝑃𝐸  
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ou 

                                                                                   (17) 

FONTE: Lapponi 

 

Onde: 

RF = Retorno financeiro por ano, em R$; 

CTASC = Custo anual do Sistema Convencional, em R$; 

CTAPE = Custo anual do Selo PBE Edifica, em R$; 

CTALD = Custo anual da Certificação LEED CI, em R$; 

 

4.3.8.2 VPL 

 

É o Valor Presente Líquido utilizado nesta dissertação como indicador da 

viabilidade econômica do sistema analisado para demonstrar se o valor futuro do 

investimento é atrativo mesmo trazendo a sua rentabilidade para o tempo presente. 

A constante adotada no cálculo foi a SELIC por se tratar de uma taxa básica de juros 

regulada pelo Banco Central.  O VPL é determinado aplicando-se a fórmula 18. 

 

                                                                                                   (18) 

FONTE: Lapponi 

              

Onde: 

VPL = Valor do Patrimônio Líquido, em R$; 

FlCx = Valor do retorno financeiro por ano – fluxo de caixa, em R$; 

i = Taxa SELIC, em % a.a; 

t = Prazo para retorno financeiro previsto no fluxo de caixa; em anos; 

In = Investimento Inicial; em R$ 

 

Sob a perspectiva da análise financeira de projetos validam-se as 

afirmativas: 

 VPL > 0; resultado rentável e de baixo risco financeiro; 

 VPL < 0; resultado inviável com média/alto risco de perda financeira; 

RF=𝐶𝑇𝐴 𝑆𝐶 − 𝐶𝑇𝐴 𝐿𝐷  

VPL=
𝐹𝑙𝐶𝑥

 (1+𝑖)𝑡 - In 
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 VPL = 0; resultado indiferente do ponto de vista financeiro, no 

entanto, considerando os benefícios inerentes do projeto como a 

economia dos recursos energéticos, valorização do empreendimento 

e redução do impacto ambiental, para a proposta desta dissertação 

considera-se, portanto, o investimento viável. 
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5 TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos por ordem 

cronológica do desenvolvimento da dissertação. Primeiramente é apresentado o 

estudo comparativo entre os quesitos gerais da Certificação LEED e o Selo PBE 

Edifica. 

Em um segundo momento, a discussão assume como pano de fundo o 

espaço ocupado pelas normas em território nacional. 

No terceiro tópico são apontadas as similaridades e as lacunas entre as 

normas dispostas em tabelas para após serem comentadas cada dimensão 

avaliada. 

A seção quatro apresenta os detalhes do simulador e a explicação dos 

campos que foram adotados.  

O último bloco textual inicia-se tratando sobre as condições assumidas para 

a realização de três simulados delimitados à mensuração da eficiência energética 

em edificações comerciais na cidade de Curitiba. Encerra-se com a exibição e a 

análise dos resultados alcançados. 

 

5.1 COMPARATIVOS GERAIS ENTRE A CERTIFICAÇÃO LEED E O SELO 

PBE EDIFICA 

 

A Certificação LEED e o Selo PBE Edifica são ferramentas relevantes, no 

que se refere à qualificação de edificações sustentáveis e se baseiam no 

cumprimento dos requisitos específicos de ambos os selos. 

Independentemente de se tratar de obras novas ou reformas em 

construções existentes, o objetivo comum é a redução do consumo energético e do 

desperdício de recursos naturais e a valorização do empreendimento após a 

certificação. As citadas certificações, além de cooperarem junto à valorização da 

edificação, têm a missão de estimular o mercado da construção civil, no que 

concerne à qualidade ambiental e a eficiência energética, exigindo a elaboração de 

projetos e ações diversificadas que se tornem referências. Ainda que uma edificação 

verde seja cerca de 5% a 8% mais dispendiosa que uma construção tradicional, 

ambas as certificações apontaram retorno financeiro nas simulações realizadas no 
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prazo de quatro anos, além do benefício ecológico e outros não diretamente 

tangíveis. 

 

5.1.1 Comparativo entre as certificações no âmbito Brasil 

 

Mesmo a Certificação LEED sendo ambientada pelo GBC Brasil ao sistema 

local, faz-se necessário maior aprimoramento que considere as características locais 

dos sistemas energéticos, políticos e climáticos do Brasil. O certificado LEED está 

categorizado como certificação ambiental e, segundo Leite (2011), “tem a finalidade 

de assegurar que um empreendimento seja realmente sustentável e que reduza, 

efetivamente, os impactos sobre o meio ambiente”. 

Por ser mais abrangente em termos de sustentabilidade e no quesito 

ambiental, a Certificação LEED tem sua implantação de forma mais ampla e 

complexa que a certificação PBE Edifica, que se concentra na eficiência energética. 

Bertoletti (2011) comenta sobre um estudo relativo a uma edificação cujo 

intuito é a equiparação entre simulações envolvendo as certificações PBE Edifica e 

LEED, concluindo que: 

 PBE Edifica é mais rigoroso quanto à posição do consumo energético; 

 A iluminação do edifício referência do sistema LEED é o agente 

motivador do alto consumo energético. 

Em termos de impactos ambientais, a Certificação LEED se destaca perante 

a certificação PBE Edifica, que, por sua vez, concentra-se exclusivamente ao 

desempenho do consumo energético da edificação, alavancando o avanço da 

eficiência energética. 

O paradigma na adoção de uma certificação com reconhecimento 

internacional e que cumpre satisfatoriamente todas as etapas exigidas e 

incorporadas dentro da sistemática da sustentabilidade e uma certificação com 

reconhecimento nacional, concebida em conformidade às necessidades regionais e 

auferida por um órgão regulamentador local, pode ser esclarecido ao se conhecer o 

real intuito do que se almeja – ou seja, definir se o projeto tem por objetivo acatar a 

todos os tópicos conceituados dentro do método da sustentabilidade, ou optar por 

completar um item da subdivisão do projeto. 

A Certificação LEED ainda não concluiu todas as adaptações no que se 

refere às necessidades do Brasil, enquanto a certificação PBE Edifica torna-se mais 
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apropriada regionalmente, por ter sua certificação emitida pelo INMETRO, que é um 

órgão regulamentador nacional. 

Em contrapartida, o LEED avalia aspectos não considerados no PBE Edifica, 

como o terreno, a implantação, o transporte, o dispêndio de água, materiais 

renováveis, qualidade do ar e inovação; sendo o selo de maior reconhecimento 

internacional e o mais utilizado no mundo, aplicado em 143 países, inclusive no 

Brasil. A certificação PBE Edifica conta apenas com reconhecimento nacional. O 

histórico da certificação LEED faz com que o uso dela seja superior ao uso do Selo 

PBE Edifica dentro do Brasil. 

As atividades em âmbito global da LEED foram iniciadas no ano 2000; no 

Brasil, em 2007. Já a PBE Edifica foi instituída em 2003. 

De acordo com o U.S. Department of Energy (Martinez, 2009) os processos 

praticados para obtenção da Certificação LEED prometem redução de 30% no 

consumo de energia. 

Quanto à Certificação PBE Edifica, Haddad (2001) afirma que a economia 

pode chegar a 30% para edificações já existentes, se estas passarem por uma 

intervenção tipo retrofit (reforma e/ou atualização). Nas novas edificações, ao se 

utilizarem tecnologias energeticamente eficientes desde a concepção do projeto, a 

economia de energia pode superar 50% do consumo. 

 

5.1.2 Avaliação cruzada Certificação Leed Versus O Selo Pbe Edifica 

 

Neste tópico, é realizada a avaliação comparativa entre a Certificação LEED 

e o Selo PBE Edifica, identificando as principais similaridades e lacunas entre as 

normas demonstradas na TABELA 14. 
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TABELA 14 – COMPARATIVOS GERAIS CERTIFICAÇÃO LEED X SELO PBE EDIFICA 

# Item avaliado Certificação LEED CI Selo PBE Edifica 

I Origem USGBC e GBC Brasil Procel - Eletrobrás Brasil 

II Enfoque Tecnologias sustentáveis, 
redução do impacto no meio 
ambiente 

Eficiência energética e 
conservação de energia 

III Pré-requisitos 1. Gestão de resíduos 
2. Uso da edificação 
3. Fornecedores regionais (20% 
dos materiais de construção & 
commodities de origem 
reciclável) 

1. Análise dos resultados obtidos 
para a etiquetagem por 
laboratório certificado 
2. Edificação atendida por alta 
tensão 

IV Sistemas de 
Pontuação 

1. Básica 
2. Silver 
3. Gold 
4. Platinum 

Níveis de Eficiência de A para 
mais eficiente até E para menos 
eficiente: 
A – 5 
B – 4 
C – 3 
D – 2 
E – 1 

V Avaliações de 
Desempenho 

1. Espaços Sustentáveis 
2. Eficiência de Água 
3. Energia e Atmosfera 
4. Materiais e Recursos 
5. Qualidade Ambiental Interna 
6. Inovação e Projeto 

1. Envoltória 
2.Sistemas de Iluminação 
3. Sistemas de Condicionamento 
de Ar 
4. Bonificações 

VI Métodos Checklist e pontuação de 
créditos 

1.Método prescritivo 
2. Simulação computacional 

VII Parâmetros Normas internacionais (Ashrae) 1.ABNT 
2. RTQ-C 

VIII Fases 1. Projeto 
2. Construção 

1.Projeto 
2. Pós-Construção 

IX Entidade 
Concessora 

GBC Internacional Organismos de concessão 
acreditados pelo INMETRO 

X Validação e 
concessão 

Após a conclusão da obra Durante a fase do projeto e após 
a conclusão da obra 

XI Auditoria Análise documental - não há 
inspeção física da edificação. 
Auditoria sistêmica 

Presencial com inspeção física 
in loco 

XII Custos  Possui custos fixos que se 
referem as taxas de registro e 
revisão da documentação e 
custos variáveis relacionados a 
consultoria, simulação 
energética e comissionamento 
da obra.  
Em média o custo gira em torno 
de 1 a 3% do custo total da obra 

 Os valores variam entre R$ 
11.000,00 (onze mil reais) a R$ 
22.000,00 (vinte e dois mil reais) 
para avaliação do projeto pelo 
método prescritivo. 

continua 
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continuação 

XIII Energia Melhoria de 10% na avaliação 
do desempenho energético de 
novos edifícios ou 5% para 
grandes reformas em 
comparação ao desempenho 
inicial 

Edificação atendida por alta 
tensão ou ser superior a 2,3 kV 
Apresentar circuitos elétricos 
que possam ser medidos por 
uso, especificação a porção 
aplicada para a iluminação e 
para o condicionamento de ar 
Economia de pelo menos 30% 
no consumo de energia elétrica 
anual da edificação na 
cogeração e 30% do consumo 
anual com inovações 
tecnológicas 

XIV Condicionamento 
de ar 

0 (zero) de utilização de 
clorofluorcarbonetos (CFC) 

Desempenho da eficiência 
energética em conformidade 
com a ABNT 

XV Uso da água Aplicação de técnicas e métodos 
que proporcionem economia 
mínima de 20% em relação às 
alternativas comuns 

Aproveitamento da água pluvial, 
com economia mínima de 20% 
do consumo de água anual do 
edifício 

XVI Espaço utilizado Superior a 93 m² para 
construções e 22m² para 
ambientes internos 

Superior a 500 m² (caso não 
seja atendida por rede de alta 
tensão inferior a 2,3 kV) 

FONTE: O autor (2015) 

 

Os itens apresentados na tabela comparativa serão brevemente comentados 

a seguir: 

 

I - Origem 

 

Certificação LEED: foi desenvolvida nos Estados Unidos, em 1996, pelo 

Green Building Council (USGBC) e regulamentada no Brasil pelo órgão não 

governamental Green Council Brasil em 2007. 

PBE Edifica: de origem nacional, é conduzido pelo Governo Federal através 

da parceria entre a Eletrobrás e o INMETRO. Foi criado no ano de 2003, após a 

sanção da Lei nº 10.295, que discorre sobre a Política Nacional de Conservação e 

Uso Racional de Energia. 

 

II - Enfoque 
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Certificação LEED: apresenta o enfoque na utilização de tecnologias 

sustentáveis nos processos construtivos e na redução do impacto no meio ambiente 

durante todo o ciclo de vida do edifício. 

PBE Edifica: é uma etiquetagem que se concentra na regulamentação dos 

níveis de eficiência energética dos edifícios comerciais, de serviços e públicos: 

 Do ponto de vista da eficiência energética, ambas as certificações 

abordam principalmente os aspectos da envoltória, iluminação e do 

condicionamento de ar do edifício. 

 Apesar da amplitude distinta entre as certificações, observa-se que há 

similaridades no enfoque das normas e pontos complementares que 

reduzem as lacunas entre si. 

 

III - Pré-requisitos 

 

Certificação LEED: considera a regionalização dos fornecedores (pelo 

menos 20% do material e mobiliário utilizado têm origem em produtos reutilizados e 

são provenientes de fornecedores regionais), o uso de tecnologias alternativas que 

sejam atestadas quanto ao seu desempenho ambiental, os aspectos da obra como 

as instalações provisórias, a qualidade do ambiente interno e a gestão dos resíduos 

e o uso final da edificação, incluindo as taxas mínimas de ocupação do edifício. 

PBE Edifica: exige minimamente que o edifício tenha circuito elétrico para 

medição centralizada da iluminação e do sistema de ar-condicionado; as obras 

devem ter área mínima de 500 m² e/ou com tensão de abastecimento igual ou 

superior a 2,3 kV. Deve ser considerada a zona bioclimática da localização do 

edifício para determinar o nível de eficiência da envoltória. 

 

IV - Sistemas de pontuação 

 

Certificação LEED: as pontuações são categorizadas em ranges, que 

seguem de menos até a mais sustentável em ordem crescente: 

1. Básica: edifícios com pontuação superior a 40 

2. Silver: edifícios com pontuação superior a 50 

3. Gold: edifícios com pontuação superior a 60 

4. Platinum: edifícios com pontuação superior a 80 
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PBE Edifica: os requisitos da etiqueta apresentam cinco níveis de pontuação 

do nível de eficiência, que seguem da mais até a menos eficiente, em ordem 

decrescente: A – 5; B – 4; C – 3; D – 2; E – 1. 

 

V - Avaliações de desempenho 

 

Certificação LEED: os quesitos avaliados recebem pesos diferentes. A 

dimensão Energia e Atmosfera, objeto deste estudo, possui peso de 37 pontos na 

avaliação. Os critérios avaliados com as suas respectivas abrangências são: 

 Espaços Sustentáveis – redução da poluição das atividades 

construtivas, considerando o terreno, a implantação, o entorno e o 

transporte; 

 Eficiência da Água – consumo de água do edifício com eficiência e a 

utilização de tecnologias inovadoras para o seu tratamento; 

 Energia e Atmosfera – consumo de energia do edifício com o 

desempenho calibrado de acordo com o projeto e o uso de energias 

renováveis; 

 Materiais e Recursos – fornecimento de materiais renováveis, 

reciclagem de materiais e a utilização de espaço para a coleta 

seletiva de lixo; 

 Qualidade Ambiental Interna – qualidade do ar interno do edifício e na 

obra; 

 Inovação e Processos – projetos que preveem a capacidade de 

controle de sistemas, conforto técnico e iluminação natural; 

 Créditos Regionais – priorização no uso de fornecedores de insumos 

e matérias-primas regionais. 

 

PBE Edifica: além de avaliar os aspectos da envoltória, sistemas de 

iluminação e condicionamento de ar, também inclui um sistema de bonificação de 

até 1 ponto que considera a racionalização do uso da água, o uso de sistemas ou 

fontes de energia renováveis, sistemas de cogeração e inovações técnicas que 

contribuam para o aumento da eficiência energética da edificação. Os seguintes 

pesos são aplicados por quesito como visualizado na TABELA 15 



110 

  

TABELA 15– PESO VERSUS QUESITOS PBE EDIFICA 

Quesitos Peso 

Sistema de iluminação (DPI) 30% 

Sistema de condicionamento de ar (CA) 40% 

Envoltória (Env) 30% 

FONTE: O autor (2015) 

 

VI - Métodos 

 

Certificação LEED: é realizado o preenchimento de um checklist para a 

pontuação dos créditos em conjunto com os passos: 

 Registro do projeto no site www.usgbc.org; 

 Coleta das informações dos projetos; 

 Preparação dos memoriais e plantas; 

 Envio dos projetos ao GSBC americano; 

 Coleta e preparação de documentos da fase de construção final; 

 Envio da documentação da fase da construção final; 

 Treinamento para a ocupação do edifício; 

 Compilação das documentações da pré-operação e da pós-entrega; 

 Análise documental para a certificação. 

PBE Edifica: para obter a etiquetagem na fase de projeto podem ser 

utilizados os métodos prescritivos e da simulação computacional. 

 Método prescritivo: considera o somatório da pontuação dos quesitos 

Envoltória + Iluminação + Condicionamento de Ar + Bonificação, a 

partir da equação geral indicada na regulamentação, sendo válida 

somente para edifícios condicionados artificialmente. Avalia as 

equações, tabelas e parâmetros limites que indicam os níveis de 

eficiência parcial e total do edifício. 

 Método da simulação computacional: considera o desempenho 

energético e térmico entre o edifício real e o edifício de referência. No 

edifício real, com a verificação entre o executado e o projeto proposto 

e, no edifício de referência, se foi construído de acordo com o método 

prescritivo para o nível de eficiência planejado. 
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Já com o edifício construído, deve ser realizada a inspeção in loco por 

organismos de certificação acreditadas pelo INMETRO. 

Em linhas gerais, é necessário seguir os passos para obter a etiquetagem: 

 Levantamento documental, projetos e memoriais descritivos; 

 Envio da documentação ao organismo de certificação; 

 Obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) 

do projeto; 

 Exceção da obra conforme RTQ-C; 

 Solicitação da inspeção física da edificação após o alvará de 

conclusão expedido. 

 

VII - Parâmetros 

 

Certificação LEED: segue as normas internacionais que orientam os padrões 

utilizados por governos e agências para diferentes tipos de edificações. 

PBE Edifica: o Selo PBE Edifica é um subprograma do PROCEL específico 

para aplicação em edificações comerciais. Segue os padrões estabelecidos pela 

ABNT e pelo Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ-C). 

 

VIII - Fases 

 

Certificação LEED: considera as fases do projeto e da construção. 

PBE Edifica: a concessão da etiquetagem é realizada nas fases de projeto, 

com a emissão da etiqueta que atesta o nível de eficiência, e na pós-construção, 

com o edifício construído em uso, quando é fornecida uma placa com a etiqueta que 

ficará exposta no edifício. 

 

IX - Entidade concessora 

 

Certificação LEED: por ser uma norma adaptada ao Brasil, todo o processo 

de certificação e a validação dos pontos ocorre através do GBC Internacional. 

PBE Edifica: organismos de certificação acreditados pelo INMETRO. 
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X - Validação e concessão 

 

Certificação LEED: a cada dois anos deve ser recertificado. A certificação 

final ocorre após a conclusão da obra, com uma auditoria detalhada da 

documentação enviada ao USGBC. Podem ser certificadas as novas edificações ou 

as edificações existentes. As edificações certificadas adquirem o status de Green 

Building, o que contribui para a sua valorização. 

PBE Edifica: durante a fase de projeto e após a conclusão da obra. As 

etiquetas podem ser parciais ou geral e serem outorgadas para novas edificações ou 

edificações existentes. As etiquetas têm validade de cinco anos a partir da data da 

sua concessão: 

Etiqueta parcial: 

 Envoltória 

 Envoltória + sistemas de iluminação 

 Envoltória + sistemas de condicionamento de ar 

Etiqueta geral: 

 Edifício completo 

 

XI - Auditoria 

 

Certificação LEED: a análise é documental e não há inspeção física da 

edificação. 

PBE Edifica: a análise do edifício é presencial. 

 

XII - Custo 

 

Certificação LEED: possui custos fixos que se referem às taxas de registro e 

revisão da documentação e custos variáveis relacionados a consultoria, simulação 

energética e comissionamento da obra. Em média o custo total gira em torno de 1 a 

3% do custo total da obra. Ao considerar materiais, alterações e testes específicos o 

custo pode ser ampliado de 5 a 7% do valor da obra. A seguir os custos fixos 

apresentados na TABELA 16 que se referem aos valores de registro. 
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TABELA 16 – CUSTOS FIXOS DA CERTIFICAÇÃO LEED 

Registro 
< 50.000 Sq 

Ft 
> 50.000 e < 

500.000 Sq Ft 
> 500.000 

Sq Ft 
Membros USGBC Silver, Gold e 
Platinum 

$900 

Organizações ou Não Membros $1.200 

Revisão Pré-Certificação (Opcional) 

Membros USGBC Silver, Gold e 
Platinum 

$3.250 

Organizações ou Não Membros $4.250 

Revisão Padrão Taxa Flat Por Sq Ft Taxa Flat 

Revisão Design & Construção 

Membros USGBC Silver, Gold e 
Platinum 

$2.250 $0,045 $22.500 

Organizações ou Não Membros $2.750 $0,055 $27.500 

Revisão Split Taxa Flat Por Sq Ft Taxa Flat 

Revisão Design 

Membros USGBC Silver, Gold e 
Platinum 

$2.000 $0,040 $20.000 

Organizações ou Não Membros $2.250 $0,045 $22.500 

Revisão Construção 

Membros USGBC Silver, Gold e 
Platinum 

$500 $0,010 $5.000 

Organizações ou Não Membros $750 $0,015 $7.500 

Fonte: O autor (2015) 

 

PBE Edifica: os valores variam entre R$ 11.000,00 (onze mil reais) a R$ 

22.000,00 (vinte e dois mil reais), em média para a avaliação do projeto pelo método 

prescritivo e compreendem edificações com metragem entre 500 m² e 15.000 m². Os 

valores de referência podem ser alterados de acordo com o Organismo de Inspeção 

Acreditado (OIA). 

 

XIII - Energia 

 

Certificação LEED: as solicitações alternativas de eficiência energética 

devem apresentar melhoria mínima de 10% para novos edifícios e de 5% nas 

reformas de edifícios existentes. Essa avaliação do consumo de energia em 

edificações é realizada através da simulação computacional validada pela norma 

americana ASHRE Standard. 
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PBE Edifica: pelo menos 30% do consumo anual da energia elétrica deve 

ser economizado na cogeração de energia e nas inovações técnicas que visam 

obter a eficiência energética, em conformidade com as parametrizações da ABNT. 

 

XIV - Condicionamento de ar 

 

Certificação LEED: é vetada a utilização de clorofluorcarbonetos nos 

aparelhos de ar-condicionado. 

PBE Edifica: os aparelhos de ar-condicionado devem possuir eficiência 

avaliada de acordo com as normas previstas no INMETRO. 

 

XV - Uso da água 

 

Certificação LEED: a certificação recomenda a aplicação de alternativas que 

resultem em economia superior a 20%, se comparadas aos métodos comuns, e 

considera as águas cinzas e pluviais para uso não potável. 

PBE Edifica: a etiqueta orienta o reaproveitamento das águas pluviais que 

proporcionem o equivalente à economia de 20% do consumo anual de água do 

edifício. 

 

XVI – Espaço utilizado 

 

Certificação LEED: a área útil do edifício em construção deve ser superior a 

93 m²; e 22 m², quando se restringir ao ambiente interno. 

PBE Edifica: caso não se enquadre nos requisitos de tensão mínima, a 

etiqueta prevê que o edifício em construção tenha área útil superior a 500 m². 

 

Considerações finais da avaliação cruzada 

 

No que tange à eficiência energética, as certificações possuem similaridades 

e lacunas que as tornam complementares entre si. Ambas se baseiam em sistemas 

de pontuação que abordam os aspectos comuns da edificação no que tange à 

eficiência energética como envoltória, sistemas de iluminação e condicionamento de 

ar. 
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A concessão inicial das normas e a acessibilidade ao processo inicial tornam 

o Selo PBE Edifica mais burocrático que a Certificação LEED, sendo necessário que 

o responsável pela edificação procure um organismo de inspeção acreditado pelo 

INMETRO. Por outro lado, a Certificação LEED facilita o primeiro contato e conta 

com uma plataforma online para receber todo o material requisitado.  

Na Certificação LEED, a edificação precisa atender a uma pontuação 

mínima em itens como localização e implantação do empreendimento, redução no 

consumo de água, redução no consumo de energia, utilização de materiais 

ambientalmente adequados e qualidade interna dos ambientes. No Selo PBE Edifica 

as etiquetas podem ser emitidas em dois momentos: na etapa de projeto e com a 

edificação construída.  

Tanto a Certificação LEED quanto o Selo PBE Edifica apresentam caráter 

voluntário e se propõem a analisar os edifícios nas fases de projeto e pós-

construção. Adicionalmente, a Certificação LEED considera as técnicas construtivas 

utilizadas durante a execução da obra. 

As normativas das certificações LEED e PBE Edifica apontam a 

indispensabilidade de auditoria de forma autônoma e isenta, que irá analisar a 

edificação em relação à metodologia do sistema, consentindo ou não a certificação.  

A auditoria LEED é documental, não existindo a inspeção física da edificação. A 

argumentação deve ser apresentada no idioma inglês, assim como o BREEAM. O 

LEED é o único processo de certificação a requerer a aplicação do sistema de 

medidas imperial. 

A Certificação LEED tem apelo sustentável e se destaca pela construção 

dos prédios verdes (Green Buildings), tendo maior amplitude em relação à sua 

aplicabilidade comparada ao Selo PBE Edifica, que foca principalmente nos 

aspectos de eficiência energética.  

O Selo PBE Edifica contempla as principais características regionais do país 

e faz emprego do Zoneamento Bioclimático local, permitindo uma avaliação mais 

precisa da edificação. Já a Certificação LEED, em função da sua origem 

internacional, necessita de adaptações aos parâmetros nacionais. Esse é o principal 

motivo e diferencial a favor do uso da etiquetagem na busca pela eficiência 

energética.  

Apesar da não exigência de todos os requisitos figurados dentro dos tópicos 

apontados pelo termo sustentabilidade, sendo uma característica da própria 
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certificação, não se denota que o Selo PBE Edifica seja inferior à Certificação LEED, 

nem que suas exigências sejam aquém daquelas. 

 

5.2 SIMULADOR DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Para comparar o potencial de eficiência energética a ser obtido com a 

aplicação da Certificação LEED CI versus Selo PBE Edifica foi desenvolvida uma 

ferramenta em Excel que, através da inserção dos dados das características da 

edificação, deverá demonstrar no seu resultado os coeficientes das similaridades 

entre as duas normas, apontando qual a simulação mais vantajosa do ponto de vista 

da eficiência energética. O Excel foi utilizado por se tratar de uma ferramenta com 

interface gráfica amigável que possibilita a reprodução dos cálculos descritos nas 

normas e a personalização da construção de um modelo de simulador combinados 

com os objetivos definidos neste trabalho. 

Com base na publicação do Ministério de Minas e Energia de que “o sistema 

de ar condicionado consome 48% da energia e a iluminação 24%”, a simulação do 

uso da eficiência energética é delimitada para avaliação na ferramenta em dois 

sistemas: Iluminação; e Ar condicionado. 

A ferramenta apresenta os critérios da Certificação LEED CI e do PBE 

Edifica para medir as suas respectivas vantagens, propor a comparação entre as 

mesmas e entre uma edificação convencional, sem a aplicação de técnica 

sustentável. 

É importante enfatizar que a Certificação LEED CI recomenda a adoção de 

uma norma nacional como referência, sendo utilizada, portanto nesta dissertação o 

Selo PBE Edifica. O edifício é passível de obter a certificação caso os resultados 

apresentados nas simulações da eficiência energética tenham desempenho no 

mínimo 10% maior do que a norma de referência. 

A seguir, serão explicados os campos utilizados, cálculos e premissas 

adotadas para composição do Simulador Comparativo da Eficiência Energética em 

Edifícios Comerciais na Cidade de Curitiba. 
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 Dimensão Características Gerais da Edificação 

 

Esta dimensão considera os elementos em comum que influenciam 

diretamente no consumo da energia de edificações comerciais. Os campos nas 

cores verdes devem ser preenchidos pelo usuário e os da cor preta são calculados 

automaticamente FIGURA 1. 

 

Características Gerais da Edificação 

             
Uso 

Comercial 
da 

Edificação 

Minimercado 
 

Dias da 
semana de 

operação 
 

6 d 
 

Horas por 
dia de 

operação 
 

12 hs 
 

Qtde de 
pessoas 

que 
ocupam o 

imóvel 

60 

             

Largura 20 m 
 

Comprimento 
 

35 m 
 

Área total 
da 

edificação 
 

700 m² 
 

Pé direito 5 m 

             
Iluminação 

             
Cor 

Superfície do 
Teto 

Superfície 
Branca  

Cor Superfície 
da Parede  

Superfície 
Clara  

Cor 
Superfície 

do Piso 
 

Superfície 
Escura  

Qtde de 
lâmpadas 

no modelo 
eficiente (B) 

88 

             
Condicionamento de Ar 

             Potência do 
equipamento 

de ar 
condicionado 

36.000 
BTU  

Qtde estimada 
de 

equipamentos 
elétricos 

 
80 

 
Potência 

necessária  
504.000 

BTU  

Qtde de 
aparelhos 

necessários 
14 

             
FIGURA 33 – INFORMAÇÕES GERAIS 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Uso Comercial da Edificação 

 

Para a sua determinação foi utilizada como referência a tabela do 

Planejamento dos Ambientes (Areas), Tarefas e Atividades com a Especificação da 

Iluminância, Limitação de Ofuscamento e Qualidade da Cor publicada na ABNT NBR 

ISSO/CIE 8995-1:2013. Pelo tipo de ambiente, tarefa ou atividade pondera-se as 

seguintes adequações em relação à similaridade do seu uso (TABELA 17) 

 

 

 

 

TABELA 17 – ADEQUAÇÂO DO AMBIENTE 
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ABNT 
Ambiente 

Adequado 

Escritório 
Escritório 

Comercial 

Varejo 

Pequeno 
Farmácia 

Varejo Grande Minimercado 

Restaurante Restaurante 

Entretenimento Igreja 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Dias da Semana de Operação 

 

Quantidade de dias por semana em que a edificação está em funcionamento 

comercial. 

 

 Horas por dia de Operação 

 

Quantidade de horas por dia em que a edificação está em funcionamento 

comercial. 

 

 Quantidade de pessoas que ocupam o imóvel 

 

Quantidade média de pessoas que ocupam a edificação durante o horário 

comercial, considerando o fluxo médio de clientes. 

 

 Largura 

 

Dimensão em metro. 

 

 Comprimento 

 

Dimensão em metro. 

 

 Área Total da Edificação 
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Área em m² total da edificação calculada pela multiplicação entre a Largura e 

o Comprimento. 

 

 Pé Direito 

 

É a distância vertical entre o piso e o teto, em metro. 

 

 Dimensão Iluminação 

 

Trata dos itens de iluminação como a cor das superfícies do teto, parede e 

piso que influenciam no consumo de energia da edificação em função de aspectos 

como a reflexão e luminosidade do ambiente FIGURA 34 – ILUMINAÇÃO. 

 

Iluminação 

             
Cor 

Superfície 
do Teto 

Superfície 
Clara  

Cor 
Superfície 
da Parede 

 
Superfície 

Branca  

Cor 
Superfície 

do Piso 
 

Superfície 
Escura  

Qtde de 
lâmpadas 

necessárias 
no Tipo 2 

100 

 

FIGURA 34 – ILUMINAÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Cor e Superfície do Teto 

 

Avalia se a superfície do teto é predominantemente escura, média, clara ou 

branca. 

 

 Cor e Superfície da Parede 

 

Avalia se a superfície da parede é predominantemente escura, média, clara 

ou branca. 

 

 Cor e Superfície do Piso 
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Avalia se a superfície do piso é predominantemente escura, média, clara ou 

branca. 

 

 Quantidade de lâmpadas no modelo 

 

Avalia a quantidade de lâmpadas necessárias de acordo com o modelo mais 

vantajoso sob a perspectiva da eficiência. 

 

 Dimensão Condicionamento de Ar 

 

A seção da FIGURA 35 avalia os aspectos do condicionamento de ar da 

edificação, que é considerado um dos maiores ofensores no consumo de energia 

elétrica em edificações. 

 

Condicionamento de Ar 

             Potência do 
equipamento de 
ar condicionado 

36.000 
BTU  

Qtde estimada de 
equipamentos 

elétricos 
 

82 
 

Potência 
necessária  

652.200 
BTU  

Qtde de 
aparelhos 

necessários 
19 

 

FIGURA 35 – CONDICIONAMENTO DE AR 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Potência do equipamento de ar condicionado 

 

Indica a capacidade e potência do equipamento de ar condicionado em BTU 

(British Thermal Unit). 

 

 Quantidade estimada de equipamentos elétricos 

 

Estimativa do quantitativo de equipamentos elétricos utilizados nas 

atividades comerciais da edificação. 
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 Potência necessária 

 

Indica a potência necessária em BTU para condicionamento do ar no 

ambiente simulado. 

 

 Quantidade de equipamentos necessários 

 

Indica a quantidade necessária de equipamentos para condicionamento do 

ar no ambiente simulado. 

 

 Resultados 

 

Os resultados das simulações comparando os Sistemas Convencionais x 

Certificação LEED CI x PBE Edifica são compilados e apresentados em uma tabela 

que sumariza qual das opções indicadas para a configuração aplicada, destacando 

as melhores opções com as células na cor de fundo verde escuro. 

Foram definidos três níveis de eficiência de acordo com os respectivos 

métodos aplicados: 

 Tipo 1 = preconiza a utilização do uso de lâmpadas led 20 e 

equipamentos de ar condicionado com classe eficiência energética A 

(3,26 kW). 

 Tipo 2 = utilização de lâmpadas LFT 28 e equipamentos de ar 

condicionado com classe eficiência energética B (3,62 kW). 

 Tipo 3 = uso de lâmpadas LFT 36 e equipamentos de ar condicionado 

com classe eficiência energética B (3,75 kW). 

Os valores apresentados na TABELA 18 consideram os itens avaliados para 

a Iluminação, Condicionamento de Ar e a combinação de ambos (Iluminação + 

Condicionamento de Ar). 
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TABELA 18 – RESULTADOS FINAIS 

Resultados 

             

Item avaliado   Tipo 3   Tipo 2   Tipo 1 
 

Melhor Solução Conjunta (Eficiência 
Energética) 

Iluminação 

Densidade 
de 
Potência 

# 8,0   6,9   10,6 
 

Iluminação (IC) Tipo 2 

Custo 
Anual 

  R$ 4.530   R$ 3.879   R$ 5.952 
 

Condicionamento de Ar 
(ACC) 

Tipo 3 

Condicionamento 
de Ar 

Densidade 
de 
Potência 

  68,8   76,4   79,1 
 

Equipamentos de 
Referência 

Potência 
Consumida 

Custo 
Anual 

  R$ 2.346   R$ 2.265   R$ 2.027 
 

Lampada LFT28-T8 62,0 W 

Iluminação + 
Condicionamento 
de Ar 

Densidade 
de 
Potência 

  76,9   83,3   89,6 
 

Equipamento 
AC 

Hitachi 3,8 W 

Custo 
Anual 

  
R$ 

6.876,60 
  R$ 6.145   R$ 7.979 

 

Pontuação da melhor 
combinação de 
equipamentos 

ENCE A -  
Pontuação 

5 

FONTE: O autor (2015) 

 

 Densidade de Potência 

 

A densidade da potência é calculada para se determinar a eficiência 

energética dos sistemas de iluminação e de ar condicionado da edificação, em 

W/m². Quanto menor a potência empregada, menor é a energia exigida pelo 

sistema. 

 

 Custo Anual 

 

Apresenta o ciclo anual de economia com referência ao sistema configurado. 

 

 Melhor Solução Conjunta (Eficiência Energética) 

 

Determina após a identificação da menor densidade dos sistemas de 

Iluminação e Ar Condicionado qual a melhor solução obtida para cada um. 
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 Equipamentos de Referência 

 

Demonstram os equipamentos indicados para se obter a melhor 

configuração em cada sistema e as suas respectivas potências consumidas. 

 

 Pontuação da melhor combinação de equipamentos 

 

Considera a classe de eficiência descrita na ENCE e a sua equivalência 

numérica.  

 

5.5 SIMULAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Características Gerais das Edificações para a Simulação da Eficiência 

Energética no Contexto desta Dissertação 

 

Em alinhamento com os projetos arquitetônicos referenciados no trabalho 

serão apresentadas as características gerais que definem 05 edificações comerciais 

cujos dados serão aplicados para determinar a Simulação da Eficiência Energética 

das estruturas. A densidade da potência é o critério que define a eficiência 

energética nesta dissertação. 

Os dados apresentados na TABELA 19 foram obtidos através da média 

simples das respostas dos Gerentes/Proprietários entrevistados presencialmente em 

cada empreendimento. O questionário aplicado com as respectivas respostas 

encontra-se nos anexos deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

  

TABELA 19 – CARACERÍSTICAS GERAIS DAS EDIFICAÇÕES  

Dimensão Restaurante Igreja 
Escritório 
Comercial 

Farmácia Minimercado 

Dias da 
semana 

5 dias 7 dias 5 dias 7 dias 6 dias 

Horas por dia 6 horas 8 horas 12 horas 18 horas 12 horas 

Largura 30 m 10 m 15 m 17 m 20 m 

Comprimento 30 m 50 m 35 m 30 m 35 m 

Pé Direito 5 m 4 m 3 m 3 m 5 m 

Cor Teto Clara Branca Média Branca Branca 

Cor Parede Branca Branca Clara Branca Clara 

Cor Piso Escura Média Clara Escura Escura 

Área 900 m 500 m 525 m 510 m 700 m 

Qtde de 
Pessoas 
simultâneas no 
ambiente 

105 pessoas 
283 

pessoas 
47 

pessoas 
22 

pessoas 
60 pessoas 

Qtde de 
Equipamentos 
Elétricos 

82 53 131 53 80 

Fonte: O autor (2015) 

 

A Análise Conjunta 

 

A análise conjunta foi realizada para certificar qual o melhor resultado obtido 

ponderando as nove combinações possíveis do uso dos equipamentos de 

iluminação x ar condicionado em função dos seus níveis de eficiência FIGURA 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36 – ANÁLISE CONJUNTA 

FONTE: O Autor (2015) 
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A análise conjunta é o método adotado para identificar qual combinação 

atende os requisitos do PBE Edifica e qual atende ao LEED, seguindo uma escala 

de melhoria que ilustra os valores simulados a partir do pior resultado até chegar ao 

melhor indicador, conforme ilustrado na FIGURA 37. 

 

 

FIGURA 37 – ESCALA ANÁLISE CONJUNTA 

FONTE: O Autor (2015) 

 

No método desenvolvido, o cálculo é feito com o emprego da equação 

indicada no RTQ-C para classificação geral do edifício de forma simplificada: 

 

𝐷𝑃𝑇 = 0,4286. (𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐷𝑃𝐼) + (0,5714. (𝐸𝑞𝑁𝑢𝑚𝐶𝐴.
𝐴𝐶

𝐴𝑈
))   (19) 

FONTE:  RTQ-C (2015) 

 

Onde: 

DPT = Densidade da Potência Total, W/m²; 

0,4286 = Recalibração do peso 0,30 da equação, calculado pela razão 
0,30

0,70
 

EqNumDPI = Equivalente numérico da densidade de potência do sistema de 

iluminação. O limite máximo aceitável de densidade de potência (DPI) segue a 

classificação indicada pelo RTQ-C, com a adequação da função do edifício em 

conformidade com o uso comercial das plantas selecionadas neste estudo, conforme 

TABELA 20. 

 

 

 

 

 

 

Eficiente C Eficiente B Eficiente A

Iluminação + Ar 
Condicionado 

Pior Eficiência 
Energética 

Iluminação + Ar 
Condicionado 

Melhor Eficiência 
Energética 
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TABELA 20 – ADEQUAÇÂO DO AMBIENTE PARA O DPI (Limite) 

ABNT 
Ambiente 
Adequado 

W/m² (Nível 
A) 

W/m² (Nível 
B) 

W/m² (Nível 
C) 

W/m² (Nível 
D) 

Escritório 
Escritório 
Comercial 

9,7 11,2 12,6 14,1 

Armazém 
Farmácia 7,1 8,2 9,2 10,3 

Minimercado 7,1 8,2 9,2 10,3 

Restaurante Restaurante 9,6 11 12,5 13,9 

Igreja/Templo Igreja 11,3 13 14,7 16,4 

 Fonte: O autor (2015) 

 

0,57146 = Recalibração do peso 0,40 da equação, calculado pela razão 
0,40

0,70
 

EqNumCA = Equivalente numérico do sistema de condicionamento de ar. 

 

A classificação do equivalente numérico encontra-se disponível no RTQ-C, 

demonstrada na TABELA 21. 

 

TABELA 21 – EQUIVALENTE NÚMERICO RTQ-C 

Eficiência 
Equivalente 
numérico 

A 5 

B 4 

C 3 

D 2 

E 1 

Fonte: O Autor (2015), adaptado do RTQ-C 

 

AC = Área útil do ambiente condicionado, em m²; 

AU = Área útil total do ambiente analisado, em m². 

Discussão sobre os resultados das simulações 

 

A matriz da análise conjunta permite traçar um pré-diagnóstico levando em 

conta as possíveis combinações de uso dos equipamentos de iluminação e 

condicionamento de ar para se obter o melhor desempenho energético. É possível 

perceber nas análises que os custos são influenciados diretamente pelos 

equipamentos de Iluminação em função do valor de mercado da lâmpada LED. Já 

os equipamentos de ar condicionado cotados apresentam baixa variação de preço 

entre si, não sendo relevantes na composição do custo das soluções combinadas. 
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O cálculo da densidade da potência para cada ambiente foi utilizado a fim de 

identificar os limites da densidade da potência na TABELA 20. A tipificação por 

ambiente foi compilada e originou às combinações da TABELA 22. 

 

TABELA 22 – SIMULAÇÃO DA DENSIDADE DA POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO POR TIPO 

Ambiente Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Escritório 
Comercial 

13,1 W/m² (D) 8,5 W/m² (A) 10,0 W/m² (B) 

Farmácia 5,9 W/m² (A) 3,9 W/m² (A) 4,5 W/m² (A) 

Minimercado 11,9 W/m² (E) 7,8 W/m² (B) 9,1 W/m² (C) 

Restaurante 10,6 W/m² (B) 6,9 W/m² (A) 8,0 W/m² (A) 

Igreja 6,1 W/m² (A) 4,0W/m² (A) 4,6 W/m² (A) 

Fonte: O autor (2015) 

 

Foram geradas as análises cruzadas (TABELA 23) para cada tipo de 

ambiente. A pontuação da combinação de equipamentos considera a soma da 

densidade de potência da iluminação e do ar condicionado simulados. 

Para o ambiente Restaurante, as configurações que utilizam equipamentos 

de ar condicionado do tipo 3 e iluminação de tipo 3 ou 2 ou 1 garantem a obtenção 

da ENCE classe A. A combinação IC (Tipo 1 = B) + ACC (Tipo 2 = B) proporciona 

um custo reduzido comparada às outras opções analisadas e caracteriza a escolha 

mais apropriada para esta classe. 

Os cálculos da potência dos sistemas de ar condicionado são realizados em 

BTU (British Thermal Unit). O BTU é a unidade de temperatura que representa a 

necessidade térmica para o sistema de ar condicionado e não muda conforme os 

tipos de equipamentos considerados no trabalho (equipamentos 1, 2 ou 3). 

Tomando como padrão comparativo a configuração aplicada para obter a 

ENCE classe C e, assumindo a condição de melhoria no resultado de pelo menos 

10% aponta que: 

 Somente a troca do equipamento de ar condicionado é suficiente para 

se obter melhor desempenho e atingir uma densidade de potência de 

79 W; 

 Deve-se substituir a lâmpada para a LFT28 e usar o Ar Condicionado 

do Tipo 3 a fim de atingir o resultado otimizado da ENCE A; 
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 Em função da quantidade de lâmpadas exigidas para manter o padrão 

de iluminação LED, a troca dos equipamentos de ar condicionado e 

iluminação para o Tipo 3 encarecem o custo total da solução. 

 

TABELA 23 – ANÁLISE CRUZADA DO RESTAURANTE  

Matriz de Análise Cruzada  Restaurante 

Iluminação (IC) + 
Condicionamento 

de Ar (ACC) 

Pontuação da 
combinação 

de 
equipamentos 

PBE ENCE Desempenho Custo 
Densidade 

da 
Potência 

Ranking 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A   
Maior 
Custo 

76,9 W/m² 2 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B   
Maior 
Custo 

84,5 W/m² 5 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     87,1 W/m² 8 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A Melhor A   75,7 W/m² 1 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B Melhor B   83,3 W/m² 4 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     86,0 W/m² 6 

IC (Tipo 1 = B) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

4,57 5 A   
Menor 
Custo 

79,4 W/m² 3 

IC (Tipo 1 = B) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,00 4 B   
Menor 
Custo 

87,0 W/m² 7 

IC (Tipo 1 = B) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,43 3 C     89,6 W/m² 9 

 Fonte: O autor (2015) 

 

Observam-se os seguintes registros relativos aos sistemas analisados com a 

demonstração detalhada na FIGURA 38: 

 O fator do local calculado como parâmetro de comparação da iluminação 

aplicado na análise foi 3 W; 

 A vida útil do sistema de iluminação com base no Tipo 3 foi prolongada para 

20 anos (13 anos a mais em relação ao Tipo 1); 

 O número de luminárias necessárias diminuiu de 116 no Tipo 1 para 100 no 

Tipo 2; 

 O dimensionamento das luminárias aumentou para 181 unidades com a 

utilização do Tipo 3 em função do fluxo luminoso das lâmpadas led; 

 O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação 

equivale para os Tipos 1 e 2, respectivamente com R$ 12.433  e R$ 12.410; 
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 O valor do investimento foi ajustado para R$ 82.663 no Tipo 3. Atribui-se o 

aumento dos custos de iluminação em razão do uso das lâmpadas led; 

 A densidade da potência energética da iluminação para o Tipo 2 foi de 6,9 W, 

enquanto que para o Tipo 3 obteve-se o resultado de 8,0 W; 

 A potência de ar condicionado necessária é de 652.200 BTU, que deve ser 

atendida com 19 equipamentos de 36.000 BTU; 

 A densidade da potência do sistema de ar condicionado é de 68,8 W para o 

Tipo 3, 76,4 W no Tipo 2 e 79,1 W no Tipo 1; 

 O investimento para os sistemas de ar condicionado são equivalentes para os 

três Tipos simulados, apresentando o valor médio de R$ 83.511; 

 Os custos anuais totais variam de R$ 44.471 do Tipo 1 até  R$ 49.112 do 

Tipo 3.  

 

Item avaliado   Tipo 3   Tipo 2   Tipo 1 

Iluminação 

Densidade 
de Potência 

# 8,0   6,9   10,6 

Custo Anual   R$ 4.530   R$ 3.879   R$ 5.952 

Condicionamento de 
Ar 

Densidade 
de Potência 

  68,8   76,4   79,1 

Custo Anual   R$ 44.582   R$ 43.037   R$ 38.519 

FIGURA 38 – COMPARATIVO DO RESULTADO DO RESTAURANTE ENTRE OS TIPOS 

FONTE: O Autor (2015) 

 

O VPL calculado para o sistema de Iluminação do Tipo 2 é positivo e totaliza 

R$ 741,03 atestando a viabilidade econômica para a substituição do parque de 

iluminação. Já no Tipo 3 o VPL é negativo e, portanto, não é recomendado 

economicamente a continuidade do projeto nesta configuração. 

As análises dos Ambientes Igreja e Farmácia se equivalem em relação aos 

melhores resultados de desempenho e os menores custos obtidos para as Classes 

da ENCE A e B. 
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TABELA 24 – ANÁLISE CRUZADA DA IGREJA  

Matriz de Análise Cruzada  Igreja 

Iluminação (IC) + 
Condicionamento 

de Ar (ACC) 

Pontuação da 
combinação 

de 
equipamentos 

PBE ENCE Desempenho Custo 
Densidade 

da 
Potência 

Ranking 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A   
Maior 
custo 

95,8 W/m² 2 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B   
Maior 
custo 

105,9 
W/m² 

5 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     
109,4 
W/m² 

8 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A Melhor A   95,2 W/m² 1 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B Melhor B   
105,3 
W/m² 

4 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     
108,8 
W/m² 

7 

IC (Tipo 1 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A   
Menor 
custo 

97,3 W/m² 3 

IC (Tipo 1 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B     
107,4 
W/m² 

6 

IC (Tipo 1 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B   
Menor 
custo 

110,9 
W/m² 

9 

Fonte: O autor (2015) 

 

Observaram-se os seguintes registros relativos aos sistemas analisados com 

a demonstração detalhada na FIGURA 39: 

 O fator do local calculado como parâmetro de comparação da iluminação 

aplicado na análise foi 2,08 W/m²; 

 A vida útil do sistema de iluminação com base no Tipo 3 foi prolongada para 

11 anos (7 anos a mais em relação ao Tipo 1); 

 O número de luminárias necessárias diminuiu de 37 no Tipo 1 para 32 no 

Tipo 2; 

 O dimensionamento das luminárias aumentou para 57 unidades com a 

utilização do Tipo 3 em função do fluxo luminoso das lâmpadas led;  

 O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação 

equivale para os Tipos 1 e 2, respectivamente com R$ 3.966 e R$ 3.971; 

 O valor do investimento foi ajustado para R$ 26.032 no Tipo 3. Atribui-se o 

aumento dos custos de iluminação em razão do uso das lâmpadas led; 

 A densidade da potência energética para a iluminação do Tipo 2 foi de 6,1 

W/m², enquanto que para o Tipo 3 obteve-se o resultado de 4,6 W/m²; 
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 A potência de ar condicionado necessária é de 501.600 BTU, que deve ser 

atendida com 14 equipamentos de 36.000 BTU. 

 A densidade da potência do sistema de ar condicionado é de 91,3 W/m² para 

o Tipo 3, 101,4 W/m² no Tipo 2 e 104,9 W/m² no Tipo 1; 

 O investimento para os sistemas de ar condicionado são equivalentes para os 

três Tipos simulados, apresentando o valor médio de R$ 61.535. 

 

Item avaliado   Tipo 1   Tipo 2   Tipo 3 

Iluminação 

Densidade 
de Potência 

# 6,1   4,0   4,6 

Custo Anual   R$ 3.544   R$ 2.317   R$ 2.663 

Condicionamento de 
Ar 

Densidade 
de Potência 

  104,9   101,4   91,3 

Custo Anual   R$ 61.320   R$ 59.194   R$ 52.980 

FIGURA 39 – COMPARATIVO DO RESULTADO DA IGREJA ENTRE OS TIPOS 

FONTE: O Autor (2015) 

 

O VPL calculado para o sistema Tipo 2 é positivo e totaliza R$ 5.732 

atestando a viabilidade econômica para a substituição do parque de iluminação. Já 

no Tipo 3 o VPL é negativo e, portanto, não é recomendado economicamente a 

continuidade do projeto nesta configuração. 

No ambiente Farmácia é possível atingir a ENCE A com pelo menos 3 

combinações (TABELA 25). 
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TABELA 25 – ANÁLISE CRUZADA DA FARMÁCIA 

Matriz de Análise Cruzada  Farmácia 

Iluminação (IC) + 
Condicionamento 

de Ar (ACC) 

Pontuação da 
combinação 

de 
equipamentos 

PBE ENCE Desempenho Custo 
Densidade 

da 
Potência 

Ranking 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A     68,5 W 2 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B     75,5 W 5 

IC (Tipo 3 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     78,0 W 8 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A Melhor A   67,8 W 1 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B Melhor B   74,9 W 4 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     77,3 W 7 

IC (Tipo 1 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A   
Menor 
custo 

69,9 W 3 

IC (Tipo 1 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B     76,9 W 6 

IC (Tipo 1 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B   
Menor 
custo 

79,4 W 9 

Fonte: O autor (2015) 

 

Observaram-se os seguintes registros relativos aos sistemas analisados com 

a demonstração detalhada na FIGURA 40: 

 O fator do local calculado como parâmetro de comparação do sistema 

convencional de iluminação aplicado na análise foi 3,62 W/m²; 

 A vida útil do sistema de iluminação com base no Tipo 3 foi prolongada para 5 

anos (3 anos a mais em relação ao Tipo 1); 

 O número de luminárias necessárias diminuiu de 37 no Tipo 1 para 32 no 

Tipo 2; 

 O dimensionamento das luminárias aumentou para 58 unidades com a 

utilização do Tipo 3 em função do fluxo luminoso das lâmpadas led; 

 O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação foi de 

R$ 3.966 do Tipo 1 para R$ 3.971 do Tipo 2; 

 O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação 

equivale para os Tipos 1 e 2, respectivamente com R$ 3.966 e R$ 3.971; 

 O valor do investimento foi ajustado para R$ 26.489 no Tipo 3. Atribui-se o 

aumento dos custos de iluminação em razão do uso das lâmpadas led; 
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 A densidade da potência energética do Tipo 2 foi de 3,9 W/m², enquanto que 

para o Tipo 3 obteve-se o resultado de 4,5 W/m²; 

 A potência de ar condicionado necessária é de 351.000 BTU, que deve ser 

atendida com 10 equipamentos de 36.000 BTU; 

 A densidade da potência do sistema de ar condicionado é de 63,9 W/m² para 

o Tipo 3, 71 W/m² no Tipo 2 e 73,4 W/m² no Tipo 1; 

 O valor do investimento para os sistemas de ar condicionado são 

equivalentes para os três Tipos simulados, apresentando o valor médio de R$ 

43.953. 

 

Item avaliado   Tipo 1   Tipo 2   Tipo 3 

Iluminação 

Densidade 
de Potência 

# 5,9   3,9   4,5 

Custo Anual   R$ 7.973   R$ 5.214   R$ 6.097 

FIGURA 40 – COMPARATIVO DO RESULTADO DA FARMÁCIA ENTRE OS TIPOS 

FONTE: O Autor (2015) 

 

O VPL calculado para o sistema Tipo 2 é positivo e totaliza R$ 12983,23 

atestando a viabilidade econômica para a substituição do parque de iluminação. Já 

no Tipo 3 o VPL é negativo e, portanto, não é recomendado economicamente a 

continuidade do projeto nesta configuração. 

No ambiente Escritório Comercial, nas combinações da Iluminação 

caracterizadas pelo Tipo 3, se o sistema de Ar Condicionado for ajustado do Tipo 1 

para o Tipo 2 é possível aprimorar a classe obtida seja da C para a B, conforme 

demonstrado na TABELA 26. 
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TABELA 26 – ANÁLISE CRUZADA DO ESCRITÓRIO COMERCIAL  

Matriz de Análise Cruzada  
Escritório 
Comercial 

Iluminação (IC) + 
Condicionamento 

de Ar (ACC) 

Pontuação da 
combinação 

de 
equipamentos 

PBE ENCE Desempenho Custo 
Densidade 

da 
Potência 

Ranking 

IC (Tipo 3 = B) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

4,57 5 A   
Menor 
Custo 

84,5 W 2 

IC (Tipo 3 = B) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,00 4 B   
 Menor 
Custo 

92,7 W 5 

IC (Tipo 3 = B) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,43 3 C     95,6 W 7 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

5,00 5 A Melhor A   83,0 W 1 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,43 4 B Melhor B   91,2 W 4 

IC (Tipo 2 = A) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,86 4 B     94,1 W 6 

IC (Tipo 1 = D) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

3,71 4 B   
 

87,6 W 3 

IC (Tipo 1 = D) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

3,14 3 C     95,9 W 8 

IC (Tipo 1 = D) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

2,57 3 C     98,7 W 9 

Fonte: O autor (2015) 

 

Observaram-se os seguintes registros relativos aos sistemas analisados com 

a demonstração detalhada na FIGURA 41: 

 O fator do local calculado como parâmetro de comparação do sistema 

convencional de iluminação aplicado na análise foi 3,5 W/m²; 

 A vida útil do sistema de iluminação com base no Tipo 3 foi prolongada para 

10 anos (6 anos a mais em relação ao Tipo 1); 

 O número de luminárias necessárias diminuiu de 84 no Tipo 1 para 72 no 

Tipo 2; 

 O dimensionamento das luminárias aumentou para 131 unidades com a 

utilização do Tipo 3 em função do fluxo luminoso das lâmpadas led; 

 O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação 

equivale para os Tipos 1 e 2, respectivamente com R$ 9.003 e R$ 8.935; 

 O valor do investimento foi ajustado para R$ 59.828 no Tipo 3. Atribui-se o 

aumento dos custos de iluminação em razão do uso das lâmpadas led; 

 A densidade da potência energética da iluminação para o Tipo 2 foi de 8,5 

W/m², enquanto que para o Tipo 3 obteve-se o resultado de 10,0 W/m²; 
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 A potência de ar condicionado necessária é de 421.800 BTU, que deve ser 

atendida com 47 equipamentos de 36.000 BTU; 

 A densidade da potência do sistema de ar condicionado é de 74,5 W/m² para 

o Tipo 3,  82,7 W/m² no Tipo 2 e 85,6 W/m² no Tipo 1; 

 O investimento para os sistemas de ar condicionado são equivalentes para os 

três Tipos simulados, apresentando o valor médio de R$ R$ 52.744. 

 

Item avaliado   Tipo 1   Tipo 2   Tipo 3 

Iluminação 

Densidade 
de Potência 

# 13,1   8,5   10,0 

Custo Anual   R$ 8.620   R$ 5.586   R$ 6.557 

Condicionamento de 
Ar 

Densidade 
de Potência 

  85,6   82,7   74,5 

Custo Anual   R$ 56.314   R$ 54.362   R$ 48.656 

FIGURA 41 – COMPARATIVO DO RESULTADO DO ESCRITÓRIO COMERCIAL ENTRE OS TIPOS 

FONTE: O Autor (2015) 

 

O VPL calculado para o sistema Tipo 2 é positivo e totaliza R$ 8.281,21 

atestando a viabilidade econômica para a substituição do parque de iluminação. Já 

no Tipo 3 o VPL é negativo e, portanto, não é recomendado economicamente a 

continuidade do projeto nesta configuração. 

No ambiente Minimercado (TABELA 27), apenas uma única combinação 

garante a obtenção da ENCE A. A pontuação máxima obtida foi inferior a 5 e a 

mínima resulta na ENCE C. 
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TABELA 27 – ANÁLISE CRUZADA DO MINIMERCADO  

Matriz de Análise Cruzada  Minimercado 

Iluminação (IC) + 
Condicionamento 

de Ar (ACC) 

Pontuação da 
combinação 

de 
equipamentos 

PBE ENCE Desempenho Custo 
Densidade 

da 
Potência 

Ranking 

IC (Tipo 3 = C) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

4,14 4 B Melhor B 
 

74 W 2 

IC (Tipo 3 = C) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

3,57 4 B   
 Menor 
Custo 

81 W 5 

IC (Tipo 3 = C) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,00 3 C     84 W 7 

IC (Tipo 2 = B) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

4,57 5 A Melhor A   73 W 1 

IC (Tipo 2 = B) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

4,00 4 B     80 W 4 

IC (Tipo 2 = B) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

3,43 3 C     83 W 6 

IC (Tipo 1 = E) + 
ACC (Tipo 3 = A) 

3,29 3 C     77 W 3 

IC (Tipo 1 = E) + 
ACC (Tipo 2 = B) 

2,71 3 C     84 W 8 

IC (Tipo 1 = E) + 
ACC (Tipo 1 = C) 

2,14 2 D     87 W 9 

Fonte: O autor (2015) 

 

Observaram-se os seguintes registros relativos aos sistemas analisados com 

a demonstração detalhada na FIGURA 42: 

 O fator do local calculado como parâmetro de comparação do sistema 

convencional de iluminação aplicado na análise foi 2,55 W/m²; 

 A vida útil do sistema de iluminação com base no Tipo 3 foi prolongada para 8 

anos (5 anos a mais em relação ao Tipo 1); 

 O número de luminárias necessárias diminuiu de 102 no Tipo 1 para 88 no 

Tipo 2; 

 O dimensionamento das luminárias aumentou para 159 unidades com a 

utilização do Tipo 3 em função do fluxo luminoso das lâmpadas led; 

 O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação 

equivale para os Tipos 1 e 2, respectivamente com R$ 10.932  e R$ 10.921; 

 O valor do investimento foi ajustado para R$ 72.615 no Tipo 3. Atribui-se o 

aumento dos custos de iluminação em razão do uso das lâmpadas led; 

 A densidade da potência energética do Tipo 2 foi de 7,8 W/m² enquanto que 

para o Tipo 3 obteve-se o resultado de 9,1 W/m²; 
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 A potência de ar condicionado necessária é de 504.000 BTU, que deve ser 

atendida com 14 equipamentos de 36.000 BTU; 

 A densidade da potência do sistema de ar condicionado é de 65,2 W/m² para 

o Tipo 3, 72,4 W/m² no Tipo 2 e 74,9 W/m² no Tipo 1; 

 O investimento para os sistemas de ar condicionado são equivalentes para os 

três Tipos simulados, apresentando o valor médio de R$ 61.535. 

 

Item avaliado   Tipo 1   Tipo 2   Tipo 3 

Iluminação 

Densidade 
de Potência 

# 11,9   7,8   9,1 

Custo Anual   R$ 12.560   R$ 8.193   R$ 9.551 

Condicionamento de 
Ar 

Densidade 
de Potência 

  74,9   72,4   65,2 

Custo Anual   R$ 78.840   R$ 76.107   R$ 68.118 

FIGURA 42 – COMPARATIVO DO RESULTADO DA IGREJA ENTRE OS TIPOS 

FONTE: O Autor (2015) 

 

O VPL calculado para o sistema Tipo 2 é positivo e totaliza R$ 12.378,40 

atestando a viabilidade econômica para a substituição do parque de iluminação.  Já 

no Tipo 3 o VPL é negativo e, portanto, não é recomendado economicamente a 

continuidade do projeto nesta configuração. 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Ao término deste capítulo foi possível obter as análises resultantes dos 

comparativos entre os Tipos 2 e 3 que possuem em sua composição elementos da 

Certificação LEED e do Selo PBE Edifica. 

Apesar da maior amplitude da Certificação LEED em relação ao Selo PBE 

Edifica, a simulação da eficiência energética para os cinco casos comprovou que os 

elementos adotados no Tipo 2 apresentam um coeficiente de maior eficiência em 

100% dos resultados. As variáveis de custos comparados aos benefícios obtidos 

com a economia de energia são satisfatórias para justificar o investimento financeiro 

em configurações de sistemas de iluminação que se utilizam integralmente da 

lâmpada LED. 
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Apesar de apresentar vida útil superior às demais tecnologias comparadas, o 

valor atual das lâmpadas LED inviabiliza a solução. A recomendação para contornar 

este ponto é a adoção da lâmpada LFT28 que garante o desempenho necessário 

para obtenção das ENCES A e B no quesito iluminação. Apesar da lâmpada LED 

dispensar o uso de reatores individuais a maior quantidade de luminárias impacta no 

volume adicional de lâmpadas para a adaptação às exigências e normativas 

técnicos. Em contraponto, com menos luminárias, o Tipo 2 que se baseia no PBE 

Edifica reduz as quantidades de lâmpadas e reatores necessários no ambiente. 

O investimento inicial mensurado para atender o sistema de iluminação do 

Tipo 2 é proporcional com o sistema convencional, tratado nesta dissertação como 

Tipo 1, em razão da diminuição da quantidade de materiais necessários e da baixa 

variação entre o preço das lâmpadas LFT 28 e LFT 36.   

A quantidade de luminárias reduziu em média 14% com a utilização dos 

Tipos 1 e 2, mas aumentou relativamente em todas as simulações realizadas com 

uso de lâmpadas LED em função do fluxo luminoso limitado. 

Sob a perspectiva do ar condicionado, as simulações apontam para a baixa 

variação do custo pela tipificação do equipamento utilizado entre os Tipos 1, 2 e 3. O 

racional das análises demonstra que as variações substanciais envolvem os 

aspectos da potência consumida e o conforto térmico oferecido pelas diferentes 

características técnicas de cada item cotado influenciam como fator decisório na 

classe da ENCE que deverá ser obtida. 

Do ponto de vista financeiro, o alto investimento para a instalação das 

lâmpadas LED sugere que a viabilidade econômica deverá ser obtida através da 

utilização dos sistemas híbridos, conforme verificado nas análises conjuntas. Os 

sistemas constituídos por equipamentos homologados pelo Selo PBE Edifica para a 

iluminação e equipamentos de ar condicionado que apresentam performance 

condizente com os requisitos da Certificação LEED constituem a melhor solução 

conjunta, levando-se em conta a relação custo – benefício das combinações 

possíveis. 

Em todas as simulações realizadas o VPL foi positivo para os sistemas do 

Tipo 2. 

Por utilizar a lâmpada LFT, em todas as simulações a iluminação do tipo 1 

apresenta redução de custos em relação aos tipos 2 e 3 que fazem uso da lâmpada 

LED. A análise conjunta para todas as atividades comerciais. 
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A melhor solução conjunta do ponto de vista da eficiência energética 

independe da atividade comercial e é calculada pela densidade de potência. As 

características registradas na Figura Melhor Solução Conjunta demonstram a 

solução mais apropriada após as combinações possíveis: 

 Sistema de iluminação indicado – Tipo 2; Lâmpada de referência LFT28-T8 

com potência consumida de 62 W/m²; 

 Condicionamento de Ar – Tipo 3; Melhor classificação obtida com ENCE A e 

pontuação 5. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Os problemas atuais relacionados ao esgotamento do potencial energético 

nacional reforçam a necessidade de desenvolver soluções alternativas para reduzir 

o consumo de energia. Por representar grande parte da parcela do uso de energia, a 

construção civil passou a considerar a adoção das certificações ambientais para 

promover a entrega de edificações sustentáveis. 

São vários os sistemas que se propõem a avaliar a eficiência energética das 

edificações. Nesta dissertação foram pesquisadas as similaridades e as lacunas 

entre a Certificação LEED e o Selo PBE Edifica. Ambos os selos assumem a 

premissa de avaliar os critérios de desempenho e conforto do edifício nas fases do 

projeto, construção e operação. Ainda que sejam verificados fatores sustentáveis 

como materiais e recursos, qualidade do ambiente interno, inovações, processos e 

métodos construtivos, a pesquisa foi direcionada a avaliação da dimensão 

energética. 

Apesar da maior abrangência das dimensões avaliadas, a Certificação LEED 

é limitada no que se refere à sua tropicalização para a realidade brasileira. É notório 

que necessita de adaptações para contemplar os aspectos de mercado e as práticas 

construtivas locais. Já o Selo PBE Edifica é limitado porque se restringe, em sua 

essência, em avaliar exclusivamente a dimensão energética. 

Não obstante o interesse crescente do mercado na busca das certificações, 

os estudos estatísticos realizados nesta dissertação demonstram que há um nicho 

de mercado pouco explorado. A quantidade de construções certificadas no país, em 

relação ao volume total de construções, ainda é insignificante. Esse fato corrobora 

para justificar a carência de normas reguladoras que tornem compulsória a adoção 

de práticas sustentáveis por empresas de todas as esferas. 

Fatores como o custo da implantação dos sistemas de iluminação e ar 

condicionado considerados eficientes são barreiras que inibem a adesão voluntária 

às certificações. O incentivo à adequação das estruturas aos requisitos das normas 

sem a formalização do certificado ambiental é uma alternativa viável, que contribui 

para o prolongamento dos recursos naturais e o uso racional da energia. No entanto, 
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as normas para alcance da ENCE nas classes A e B permitem adaptações 

demonstradas nas análises conjuntas que melhoram o desempenho dos sistemas e 

reduzem os custos da implantação. 

Em conclusão, as simulações indicaram que, apesar de ter apresentado 

adesão inferior à Certificação LEED e da complexidade dos requisitos técnicos, o 

Selo PBE Edifica proporciona melhores condições de implantação, por estar 

baseado em normas totalmente adaptadas ao Brasil. 

As vantagens percebidas em análise crítica da Certificação LEED se 

restringem a dois pontos importantes, mas que não são determinantes para justificar 

o custo-benefício resultante da solução: prolongamento da vida útil dos sistemas; e 

maior eficiência energética em relação ao Selo PBE Edifica. 

Sob a perspectiva da densidade energética, em todas as simulações, foi 

possível observar que os resultados obtidos em ambas as normas comparadas com 

o sistema convencional foram satisfatórios: 

 Retorno do investimento aderente ao ciclo de vida do projeto 

 Relação custo-benefício para adequação proporcional aos custos do 

sistema convencional com o uso de sistemas híbridos; 

 Eficiência energética comprovada com adaptações de baixo impacto; 

 Aumento da vida útil dos sistemas de iluminação de 90% em média. 

Sendo a intenção concentrar esforços na questão da eficiência energética e 

conservação de energia, indica-se a obtenção da certificação PBE Edifica, visto que 

sua composição notadamente se caracteriza por essa singular finalidade. 

 

6.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Estudos direcionados à investigação crítica do papel desempenhado pela 

Certificação LEED e pelo selo PBE Edifica na esfera da percepção dos usuários das 

tecnologias é uma lacuna que merece análise dedicada. É preciso avaliar o potencial 

construtivo e o potencial destas tecnologias no contexto das suas interações com o 

ser humano e a sociedade, identificando os benefícios dos aspectos tangíveis e não 

tangíveis e, a postura na relação dos indivíduos com as inovações propostas por 

estes ambientes. 

Adicionalmente, há oportunidade para prosseguir com a pesquisa desta 

dissertação, abordando o desenvolvimento de uma ferramenta computacional 
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facilitadora para decodificar os requisitos detalhados na implantação do passo-a-

passo dos processos de certificação LEED e do selo PBE Edifica. 
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