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Adriana Petito de Almeida Silva Castro –Quem sou eu?

Engenheira Civil pela Unicamp;

Mestrado e Doutorado em Edificações, subárea Conforto Ambiental (UNICAMP);

Pós-Doutorado pela R3E – Rede de Eficiência Energética em Edificações, parceria entre UFRN e UNICAMP;

Pós-Doutoranda pela FEC/UNICAMP – subprojeto Etiquetagem de Edificações, projeto “Campus Sustentável”;

Atuação profissional: etiquetagem de edifícios, eficiência energética, conforto ambiental, materiais e componentes da
construção;

Docente do curso de Arquitetura e Urbanismo na UNIP, campus Campinas/SP.

Pesquisadora, orientadora de IC, TCC, mãe, esposa, dona de casa...

Lattes: http://lattes.cnpq.br/9085522000661547
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OBJETIVOS DESSA PALESTRA

• Apresentar um panorama sobre o processo de etiquetagem de edificações, de modo a fornecer
a compreensão dos conceitos envolvidos no Regulamento Técnico de Qualidade de Edificações
Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C).

• Possibilitar o conhecimento sobre a economia de energia em edificações a partir da utilização
do método prescritivo do RTQ-C.

• Abordar o projeto “Campus Sustentável”, desenvolvido pela Unicamp, suas aplicações e
experiências, apresentando um diagnóstico termoenergético de etiquetagem de edifícios em
diversas tipologias.

• Proporcionar uma discussão sobre como o conforto ambiental pode ajudar a melhorar o
desempenho energético do edifício, por meio de medições, em busca da sustentabilidade e
eficiência energética.

3



O QUE É EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA?

Eficiência energética: obtenção de 
um serviço com baixo dispêndio 

de energia (LAMBERTS et al., 
2014).

Um edifício é mais eficiente 
energeticamente que outro 

quando proporciona as mesmas
condições ambientais, com menor

consumo de energia.

Para um edifício ser eficiente 
energeticamente, não basta 

possuir equipamentos de alto 
rendimento e ser operado de 

forma otimizada, mas também 
deve suprir as necessidades dos 
usuários com o menor consumo 
de energia possível ou mesmo 

sem consumir energia.

É mais barato ECONOMIZAR 
energia do que FORNECÊ-LA!
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PANORAMA ENERGÉTICO NACIONAL

Edificações consomem 

52% da energia elétrica 

do país.

O consumo de  energia elétrica no  

Brasil  em  2020 (ano base 2019) foi 

de  545 TWh = 5,45 x 1011 KWh. 

Fonte: BEN, 2020 5



Para vender um 
imóvel

O proprietário é obrigado a ter a 
Certificação Energética. 

Para construir 
O proprietário é obrigado a ter a 

Certificação Energética – com 
classificação B- ou melhor. 

500.000 
Etiquetas 
Emitidas

PORTUGAL

Obrigatório desde o final de 2013 - A classe de eficiência energética média 
em Portugal é a C, o que está abaixo daquilo que é exigido hoje aos edifícios novos, 

que é um B-. 
Uma casa que tenha A+ privilegia alguns aspectos: a qualidade dos edifícios, das 

paredes, das janelas, o desempenho térmico, os isolamentos.
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PORTUGAL FRANÇA

7



+ de 5 milhões 
de Etiquetas 

Emitidas

Devem se submeter a certificação energética todos os edifícios 
novos + os existentes renovados (retrofit).

Desde 1 de Julho de 2007: 
qualquer anúncio de venda ou 

arrendamento de imóvel 
publicado na imprensa + internet 

+ agência imobiliária: Letra 
correspondente à classe 

energética

FRANÇA
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PANORAMA ENERGÉTICO NACIONALPROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM
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Alerta em prol do consumo racional de energia: 

crises no setor de fornecimento energético + 

pressões globais pela redução dos impactos 

ambientais.

Balanço Energético de 2019 → edifícios 

residenciais, comerciais e públicos consumiram 

52% da energia elétrica disponibilizada no país 

em 2020.

Execução de projetos energeticamente 

eficientes → solução célebre, econômica e 

significativa para superar a curto e médio prazo 

as dificuldades em relação ao cenário 

energético do país.

Busca por um desenvolvimento sustentável, 

para atender as necessidades da geração atual 

sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras, associado à preocupação ambiental → 

indústria da construção civil a foco.

Parte desse consumo energético →  

consequência da escolha de padrões 

arquitetônicos inadequados ao contexto 

climático.

As edificações deixariam de ser apresentadas 

como grandes consumidoras de energia →

principal solução do problema energético 

nacional.

CONTEXTUALIZAÇÃO
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Crise de abastecimento de energia de 2001 → Brasil adotou uma nova postura
em relação ao consumo de energia.

 O Governo brasileiro → Lei nº 10.295 (17/10/2001): dispõe sobre a Política
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e estabelece que níveis
mínimos de eficiência energética deverão ser definidos segundo uma
regulamentação específica → visa desenvolver a eficiência energética no país.

 Decreto nº 4.059, de 19 de dezembro de 2001 – regulamenta a Lei 10.295

Histórico / Legislação
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Plano de Ação para Eficiência Energética em 
Edificações, com o objetivo de combater o 
desperdício e incentivar o uso racional da 

energia nos edifícios.

CRONOLOGIA
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 Junho 2014: Instrução Normativa Nº 02: torna OBRIGATÓRIA a
Etiquetagem de Edificações Públicas Federais. (Edifícios novos ou que
passarem por retrofit).

 2017: Nova versão do RTQ-C.

 Agosto 2017: lançamento da proposta de novo método: energia
primária → compara a edificação considerando suas características
reais com a mesma edificação adotando-se características de
referências. Em consulta pública até outubro 2018.

 INI-C: Aprovado em 24/02/2021.
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Fonte: Costa e Morais, 2017

DESENVOLVIMENTO
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 Avaliar a eficiência energética de uma edificação e divulgar essa informação
para que o consumidor possa escolher e comparar o nível de eficiência de uma
edificação com a outra;

Consumidor: provocar o processo de melhoria contínua

 Estimular a construção de edificações eficientes do ponto de vista do consumo
de energia.

OBJETIVOS DA ETIQUETAGEM
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POTENCIAL DE REDUÇÃO DO 

CONSUMO (Eletrobrás): 

50% para novas edificações 

30% para aquelas que 

promoverem reformas (retrofit) 
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Desempenho  térmico

Conforto  ambiental

Uso de Sistemas artificiais

Lamberts et al. (2014)

DESEMPENHO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
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DESEMPENHO TÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

18



 

ABRIR A JANELA

VENTILARBUSCAR A SOMBRA
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CONFORTO TÉRMICO



Como fica o conforto térmico 
com o ar condicionado?

Resolve? 
Sempre?

Às vezes?
Nunca?
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CONFORTO TÉRMICO



É uma sensação (de frio ou calor)

Como definir?

“Aquele estado da mente que expressa 

satisfação com o ambiente térmico”

Relacionado ao equilíbrio térmico 

do corpo humano: ação do sistema 

termorregulador

SUBJETIVO
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CONFORTO TÉRMICO

Equilíbrio térmico:  quanto 

maior a ação do sistema 

termorregulador, menor o 

conforto.



Como mensurar? 
Medindo a temperatura? 

A uma mesma temperatura, a sensação vai 
depender do movimento do ar, por exemplo...

E se o ar for muito seco ou muito úmido, faz 
diferença?

Se a pessoa está o tempo todo caminhando, ou 
se movimentando? Ou está sentada a maior 
parte do tempo?

Se está perto de uma fonte radiante?
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CONFORTO TÉRMICO



• Depende da atividade 

muscular.

• Unidade: Met

• Área superficial do corpo para 

um adulto médio: 1.7 m2.

• Deve-se computar a atividade 

média pelo período de uma 

hora, devido à capacidade 

térmica do organismo

TAXA METABÓLICA

0.8 Met

1 Met

8 Met

4 Met
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INFLUÊNCIA DA ROUPA

▪ Roupa: barreira às trocas térmicas por convecção e evaporação do 
suor.

• quanto maior a resistência térmica da roupa, menos calor trocado 
com o meio;

• mensurada pela resistência térmica;

• depende do tecido, da fibra, e do ajuste ao corpo.
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ISOLAMENTO TÉRMICO DAS ROUPAS: soma 

do isolamento de cada item. 

VALORES EM CLO
25
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AS PESSOAS TENDEM A SE SENTIR EM CONFORTO TÉRMICO 

QUANDO HÁ EQUILÍBRIO NAS TROCAS TÉRMICAS:
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Seis parâmetros 
que, em conjunto, 

definem o 
ambiente térmico.

Como avaliar o 
ambiente e concluir se 
é confortável ou não?
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ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES

 Por equações, tabelas e parâmetros limites, é obtida uma
pontuação que indica o nível de eficiência parcial dos sistemas e
geral do edifício.

 Por simulação, o desempenho do edifício é comparado ao
desempenho de edifícios referenciais de acordo com o nível de
eficiência.

28



in
tro

d
u
ç
ã
o
 –

R
T

Q
-R

 –
R
T

Q
-C

 –
e
tiq

u
e
ta

g
e
m

ENVOLTÓRIA
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
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PROJETO

PLANILHAS

AR 

CONDICIONADO

EQUAÇÃO DE 

PONDERAÇÃO

ENVOLTÓRIA

▪ Índice de 

Consumo

▪ Pré-requisitos

ILUMINAÇÃO

▪ DPI

▪ Pré-requisitos

▪ ENCE Equipamento

ENCE

▪ Geral;

▪ Parciais

Edifícios condicionados, 

parcialmente condicionados 

e não condicionados

WWR, FS, 

AHS, AVS, 

ZB...
▪ Pré-requisitos Gerais

▪ Bonificações:

Circuitos elétricos;

Aquecimento de água;

Elevadores. APLICAÇÃO:

Área do edifício > 500 m2 e/ou tensão ≥ 2,3 kV

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – MÉTODO PRESCRITIVO
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RTQ-C

30%

30%

40%

ENVOLTÓRIA

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO 
DE AR

+ BONIFICAÇÕES
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Exemplo de Etiqueta

O edifício deve cumprir, além

dos pré-requisitos gerais, os pré-

requisitos específicos de cada

sistema.

Caso não atenda, a

classificação final poderá ser

alterada e seu nível de eficiência

energética reduzido.

Pré-requisitos
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Tipos de Etiqueta – ENCE
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LAMBERTS (2017)

ENVOLTÓRIA: A “PELE” DO EDIFÍCIO
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LAMBERTS (2017)

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
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PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS

Relação entre pré-requisitos e níveis de eficiência.

Pré-Requisito Nível A Nível B Nível C

Divisão dos circuitos Sim Sim Sim

Contribuição da luz natural Sim Sim

Desligamento automático do sistema de 
iluminação

Sim -

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
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• Método da área do edifício

Avalia de forma conjunta todos os ambientes e atribui 

um único valor limite para avaliação do sistema de 

iluminação:

DPIL – W/m2

Usado para edifícios com até 3 atividades principais ou

para atividades ou ocupem mais de 30% da área do 

edifício

• Método das atividades

Avalia separadamente os ambientes do edifício e deve 

ser utilizado para edifícios em que o método da área 

não é aplicável.

DPIL – W/m2

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO
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LAMBERTS (2017)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR
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• São tratados de dois modos distintos no RTQ-C (2017), dependendo se os 
condicionadores são regulamentados pelo PBE/INMETRO ou não.

• O INMETRO atualizou os critérios para o PBE: nova classificação de ar condicionado 
(Junho 2020)

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR
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Máximo 1 ponto somado à pontuação final;
– Economia comprovada: 
• Uso racional de água: 40% de economia; 
• Sistemas ou fontes de energias renováveis; 

– Aquecimento solar com 70% de atendimento; 
– Energia eólica ou fotovoltaica: 10% do consumo 
anual; 

• Sistemas de cogeração e inovações técnicas que 
gerem economia de energia de no mínimo 30% do 
consumo anual;

BONIFICAÇÕES

40



0,5 ponto somado à pontuação final –
Edifícios com Elevadores – Nível A pela 
avaliação da Norma VDI 4707 

VDI – Medida padrão sobre consumo energético de elevadores (Tabelas do RTQ-C)

BONIFICAÇÕES
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Avaliação Geral – Método Prescritivo
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WEBPRESCRITIVO

É uma ferramenta de classificação pelo método prescritivo para edifícios
comerciais, públicos e de serviços.

O usuário fornece os parâmetros de projeto e obtém a etiqueta parcial para
envoltória, iluminação, condicionamento de ar e também a etiqueta geral da
edificação.

O Webprescritivo está em constante atualização.

Acesso:
http://www.labeee.ufsc.br/sites/default/files/webprescritivo/index.html
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SELO X ETIQUETA
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 269 edifícios

• 163 ENCEs de projeto
• 106 ENCEs inspeção

 Exemplos:

• UFSC – Departamento de Eng. Civil
• UFSC – Restaurante Universitário
• UFMG – Escola de Arquitetura
• UNIFEI – Biblioteca

Edificações comerciais, de
serviços e públicas etiquetadas

269

23

63

5013

*Dados atualizados em Mar/2021
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INI-C – NOVO MÉTODO
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Necessidade de implementar a avaliação do consumo por meio da energia primária,
que possibilita integrar diferentes fontes de energia (elétrica e térmica) na análise do 
desempenho energético da edificação, e de implementar a melhoria do indicador de 
desempenho, que passa a comparar a edificação com suas características reais à 
mesma edificação, adotando-se condições de referência, que equivalem à 
classificação “D”;

Art. 2º A partir de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de publicação desta 
Portaria, a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) de Projeto para 
edificações comerciais, de serviços e públicas novas e a ENCE de Edificação Construída 
para edificações existentes e que não tenham sido submetidas à inspeção de projeto 
com base no RTQ-C deverão ser emitidas somente com base na INI-C. 

INI-C – NOVO MÉTODO
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ENERGIA PRIMÁRIA – CONCEITO

Forma de energia disponível na natureza que não foi submetida a qualquer

processo de conversão ou
ainda brutos (primários).

transformação. É a energia contida nos combustíveis
Pode ser proveniente de fontes renováveis ou não

emrenováveis. Quando não utilizada diretamente, pode
etc.).

ser transformada
fontes de energia secundárias (eletricidade, calor,

48



POR QUE UM NOVO MÉTODO?

A nova proposta surgiu da constatação de limitações relacionadas ao atual método
prescritivo do RTQ-C, que poderiam ser  sanadas a  partir da utilização de dados
provenientes de um metamodelo e treinamento de redes neurais artificiais:

•

•

•

•

•

•

•

Aberturas e proteções solares: não diferenciáveis por orientação;

Vidros de controle solar: não apresenta boa resposta no método prescritivo; 

Parâmetros são ponderados para toda edificação;

Entorno edificado: não considera;

Pré-requisitos penalizam a edificação (parede e cobertura); 

Uso da ventilação natural não é considerado no atual método prescritivo.

Etc.
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NOVO MÉTODO
A avaliação da edificação é feita a partir do consumo de energia, e estas informações são apresentadas em um novo modelo 
de etiqueta mais elucidativa e intuitiva:

ANTES AGORA
Classificação

considerando
eficiência

energética da
edificação e

geração local.

Escala com base
em consumo de
energia primária

(kWh/ano)Mudança do
indicador

Os valores de
referência

relativos à classe
D são fixos por

tipologia ao
longo do tempo.

Uso racional de
água e emissões

de dióxido de
carbono

incluídos e de
caráter

informativo

Bonificações
excluídas

Sistemas avaliados
pelo consumo (kWh),
incluídos no quadro
principal.

Avaliação da
edif icação
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NOVAS ENCEs

As  novas ENCEs  foram divididas entre a
página principal e

que
as páginas

complementares, apresentam
classificaçõesinformações  referentes  às

parciais,  consumos  por  uso  final  e  as
condições de avaliação.

A primeira página está prevista para ser
disponibilizada em um local visível dentro
da  edificação;  a  segunda  e  a  terceira
página da etiqueta poderão ser acessadas
a partir de um QR code criado para cada
edificação avaliada disponibilizado na
primeira página.
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1ª etapa - Avaliação de projeto 

Etiquetagem: é emitida uma etiqueta 
atestando o nível de eficiência do projeto, 

segundo o método prescritivo ou de 
simulação

2ª etapa - Avaliação do edifício  

Inspeção: após a obra é realizada a inspeção, 
para verificar se o edifício foi construído 

conforme o projeto avaliado. É outorgada a 
etiqueta final, que ficará exposta no edifício

Etapas de Concessão da Etiqueta
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+ 
Obtenção 
da 
etiqueta
+ OIAs

ATUALMENTE: 3 OIAs

Fundação Vanzolini (SP)
LINSE (UFPelotas - RS)

HABT (RN)

Primeiro passo: contatar um OIA – Organismo de Inspeção 
Acreditado pelo Inmetro

Com intermediação ou não: 
Proprietário e OIA

Proprietário, Consultor e OIA

OBTENÇÃO DA ETIQUETA
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CASE: UNICAMP – PROJETO CAMPUS SUSTENTÁVEL
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POR QUE  AVALIAR OS EDIFÍCIOS  DA UNICAMP ? 

Edifícios públicos em geral necessitam
de modernização quanto à eficiência
energética → projetados em períodos
anteriores à conscientização
ambiental, e ao acesso às tecnologias
sustentáveis disponíveis atualmente.

A ETIQUETAGEM NA UNICAMP

• Incentivo do uso consciente 
de energia elétrica e 
promoção de eficiência no 
consumo energético“

• Simultaneamente, identificar 
as condições de conforto 
térmico nos edifícios.
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TIPOLOGIAS SELECIONADAS:

Edificações representativas do 

campus. 

Seleção: localização, uso e 

diversidade construtiva.

FEC – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo

FEM – Faculdade de Engenharia Mecânica

RS – Restaurante Saturnino de Brito

CECOM – Centro Comunitário de Saúde 

BIBLIOTECA IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

GINÁSIO MULTIDISCIPLINAR

A ETIQUETAGEM NA UNICAMP
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CASE
DIAGNÓSTICO DO DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES DA UNICAMP

FEC

FEM 
RESTAURANTE-RS 
CECOM
BIBLIOTECA
GINÁSIO

IFCH

Localização das edificações
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FEM

FEC
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RS

CECOM
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BIBLIOTECA 
IFCH

GINÁSIO
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GERAÇÃO FOTOVOLTAICA 
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Primeira Etapa: EDIFICAÇÃO: MÉTODO PRESCRITIVO
DESEMPENHO ENERGÉTICO 
ENVOLTÓRIA, CONDICIONAMENTO DE AR, ILUMINAÇÃO

Segunda Etapa: DESEMPENHO TÉRMICO

MEDIÇÃO DAS VARIÁVEIS:
AMBIENTAIS: Temperatura Ar, Temperatura de Globo, Umidade, 
Velocidade de Vento

MÉTODO

PESSOAIS: Taxa metabólica e Isolamento da Vestimenta
Questionário
Cálculo da Sensação  e Preferência térmica e PMV

(Não alterar a rotina de uso)

Coleta dos dados nos horários de acordo com o funcionamento das unidades.
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EQUIPAMENTOS

Anemômetro digital -

Marca Testo -Modelo

405-V1-Velocidade do

vento, m/s.

Precisão de ±0.5°C e
±0.1 m/s.

Sensor digital da

marca Testo. Modelo

175-T2.

Tg- temperatura de 

globo (°C)

Precisão de ± 0,5° C, 
com escala de medição 

é de -35° C a 70° C.

Sensores da marca Testo.

Modelo 175-H1 -

Tar - temperatura do ar (°C); Ur – umidade (%)

Escala de medição entre 0% e 100% e precisão
de ± 3%.
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ALGUNS RESULTADOS
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FEM

65



FEM

-3   muito frio

-2   frio

-1   leve sensação de frio

0   neutralidade térmica 

(conforto)

+1 leve sensação de calor

+2  calor

+3  muito calor

ESCALA DE SENSAÇÃO TÉRMICA
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FEM

• Não atendimento aos pré-
requisitos de transmitância 
térmica e absortância da 
cobertura.

• Sugestão?
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FEM

• Lâmpadas fluorescentes comuns trocadas 
por LED, com exceção do Bloco K.

• Troca de lâmpadas por lâmpadas de LED →  
redução do consumo de energia em 
50,54%.

• Pelo cálculo da potência instalada nos 
prédios,  a maioria recebeu nível A. Não há 
desligamento automático dos circuitos, 
rebaixamento para B.

• Sugestão?
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FEM

• Equipamentos defasados 
contribuíram para um baixo nível 
de eficiência energética.

• Troca de aparelhos de ar-
condicionado → economia em 
aproximadamente 40% do 
consumo energético na 
edificação. 
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FEM

• Ponderação pela equação do RTQ-C.

• Sugestões: bonificações, sensores de 
presença, pintura das telhas com 
cores mais claras...
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• Adequar uma edificação aos padrões de eficiência energética pode significar, na maioria

das vezes, o encarecimento da construção.

• A preocupação com a inserção do edifício no meio ambiente deve ser constante, tanto

na fase de sua concepção e construção, quanto por parte dos futuros usuários da

edificação.

• Necessidade da conscientização dos benefícios a longo prazo de um edifício sustentável,

como a redução nas despesas e nos impactos ambientais, e o envolvimento de todos os

profissionais envolvidos.

• À medida que a eficiência energética apresente uma notória disseminação, ganhos

significativos em termos do desempenho energético de edifícios tendem a ocorrer, de

modo que os tornarão mais sustentáveis, adaptados ao clima e construídos de forma

mais consciente.

ALGUMAS CONCLUSÕES
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ALGUMAS CONCLUSÕES

Considerando o amplo leque de opções existentes 
no Brasil, cabe um melhor planejamento com 

relação à integração dos vários sistemas, visando 
maior eficiência.

O POTENCIAL EXISTE. A QUESTÃO É COMO 
APROVEITÁ-LO.
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