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“Existe uma conexão pouco entendida entre 

escolhas éticas que parecem muito pequenas em 

escala e aquelas cujas consequências aparentes 

são muito grandes, e que um esforço consciente 

para aderir a esses princípios em todas as nossas 

escolhas – mesmo que pequenas – é uma opção a 

favor da justiça no mundo. Tanto em nossas vidas 

pessoais quanto nas nossas decisões políticas, 

temos que atentar a responsabilidade pelos nossos 

atos – sejam eles individuais ou coletivos... 

Podemos acreditar no futuro e trabalhar para atingi-

lo e preservá-lo ou podemos andar cegamente em 

círculos, comportando-nos como se um dia não 

fossem mais existir crianças para herdar nosso 

legado. A escolha é nossa; a Terra está em jogo.” 

(Al Gore) 

  



Resumo 

 

As edificações representam uma importante parcela no consumo mundial de energia, 

e diante disso, o setor tem chamado a atenção dos governos, que passaram a adotar 

políticas para reduzir o gasto energético. As Certificações de Eficiência Energética em 

Edificações (CEEE) destacam-se como uma das possíveis soluções para alcançar 

este objetivo e são empregadas em diversos países do mundo. A União Europeia 

apresenta avançados programas de avaliação energética de edifícios, sendo 

referência e modelo para diversos outros regulamentos no mundo. O Sistema de 

Certificação Energética dos Edifícios (SCE) de Portugal é considerado um caso de 

sucesso, refletido no número expressivo de certificados energéticos expedidos. O 

Programa Brasileiro de Etiquetagem em Edificações (PBE Edifica), que teve seus 

primeiros documentos lançados em 2009, ainda não se encontra consolidado no 

cenário brasileiro. Após a realização de uma pesquisa da situação mundial das CEEE 

e sínteses regulamentares e estruturais do PBE Edifica e do SCE, foi elaborada uma 

comparação qualitativa entre ambos programas de etiquetagem, sendo destacados 

pontos positivos presentes na regulamentação portuguesa, que podem servir de 

exemplo para adaptação do PBE Edifica. Por fim, são apresentadas propostas de 

melhorias na regulamentação brasileira considerando o estudo comparativo, sendo 

estas: modificação do processo de emissão da etiqueta, avaliação e distinção de 

edifícios novos e existentes, fixação de valores e classes energéticas de referência, 

estabelecimento da etiquetagem compulsória, criação de incentivos para 

etiquetagem, criação de uma classe energética superior e disponibilização de 

informações na etiqueta. 

 

Palavras-chave: Eficiência Energética em Edificações; Etiquetagem; PBE Edifica; 

SCE. 

 

  



Abstract 

 

Buildings represent a significant share of the world's energy consumption, and the 

sector has been drawn the attention of governments, which have adopted policies to 

reduce energy expenditure. The Certifications of Energy Efficiency in Buildings (CEEE) 

stand out as one of the possible solutions to achieve this goal and are employed in 

several countries of the world. The European Union presents advanced energy 

assessment programs for buildings, being a reference and model for several other 

regulations in the world. The System of Energy Certification of Buildings (SCE) of 

Portugal is considered a success case, reflected in the expressive number of energy 

certificates issued. The Brazilian Program for Building Labeling (PBE Edifica), which 

had its first documents launched in 2009, has not yet been consolidated in the Brazilian 

scenario. Following a survey of the world situation of CEEE and regulatory and 

structural syntheses of PBE Edifica and the SCE, a qualitative comparison was made 

between the two labeling programs, highlighting the positive aspects of the Portuguese 

regulations, which can serve as examples for the adaptation of PBE Edifica. Finally, 

proposals for improvements in the Brazilian regulations are presented, considering the 

comparative study, such as: modification of the labeling process, evaluation and 

distinction of new and existing buildings, establishment of reference energy values and 

classes, establishment of compulsory labeling, creation of incentives for labeling, 

creation of a higher energy class and provision of information on the label. 

 

Keywords: Energy Efficiency in Buildings; Labeling; PBE Edifica; SCE. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Com o aumento gradual do consumo de energia elétrica, a qual é essencial 

para nosso cotidiano, houve a necessidade de expansão da geração e do 

fornecimento.  O Brasil sofreu uma crise energética no início do Séc. XXI devido à 

escassez de chuvas, que prejudicou o funcionamento pleno das hidroelétricas, e, além 

disso, não contava com uma quantidade suficiente de fontes alternativas para geração 

de energia (BOTTAMEDI, 2011). 

 Para acompanhar o crescimento da demanda energética são possíveis duas 

soluções, que podem ser consideradas ideais e necessariamente não vem sendo 

aplicadas: gerar mais energia, de maneira eficiente e ambientalmente correta; ou 

reduzir o consumo, preservando os recursos naturais (MAZZAFERRO, 2015). Ou 

ainda, unir esforços para uma combinação de ambos na promoção da eficiência 

energética. 

 De acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN), o consumo de energia 

elétrica nos últimos dez anos (período 2007 – 2016) teve um aumento substancial de 

26%, enquanto a produção aumentou 30% no mesmo período (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, 2017).  

Na Tabela 1 é apresentada o oferta e demanda de energia elétrica de 2007 a 

2016. 

 

Tabela 1 – Oferta e demanda de energia elétrica no Brasil (Período 2007 – 2016) 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Produção 

(TWh) 445,1 463,1 466,2 515,8 531,8 552,5 570,8 590,5 581,2 578,9 

Consumo (TWh) 412,1 428,3 426,0 464,7 481,0 498,4 516,2 535,2 524,6 520,0 
Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (2017) 

 

As edificações alteram significativamente o meio ambiente e são responsáveis 

anualmente por 40% da energia e 16% da água utilizadas no mundo (LIPPIATT, 

1998). Edifícios eficientes, mudança no estilo de vida e padrões de consumo da 

população podem reduzir consideravelmente, a curto e médio prazo, as alterações 

promovidas no clima (FOSSATI, 2008). 
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A maior parte das edificações aumentam seus custos operacionais por 

desconsiderarem, desde a concepção do projeto arquitetônico até a utilização final, 

os critérios da arquitetura bioclimática bem como materiais, equipamentos e 

tecnologias construtivas voltadas à eficiência energética (ASSIS et al., 2007). A 

arquitetura bioclimática visa principalmente a melhoria no conforto que um espaço 

construído possa oferecer naturalmente, minimizando os recursos energéticos não 

renováveis, os efeitos negativos sobre a natureza e os custos de aquisição e 

manutenção (ZAMBRANO, 2008). 

Na arquitetura o conceito de eficiência energética definida segundo Lamberts, 

Dutra e Pereira (2014, p. 5): 

 
“A eficiência energética na arquitetura pode ser entendida como um 
atributo inerente à edificação representante de seu potencial em 
possibilitar conforto térmico, visual e acústico aos usuários com baixo 
consumo de energia. Portanto, um edifício é mais eficiente 
energeticamente que outro quando proporciona as mesmas condições 
ambientais com menor consumo de energia”. 
 

Uma redução de 30% no consumo de energia elétrica é estimada em 

edificações que efetuarem reformas que contemplem os conceitos de eficiência 

energética, e em até 50% para os novos edifícios que considerarem alternativas 

eficientemente energéticas desde a fase de projeto (PROCEL INFO, 2017a).  É 

importante destacar que a busca pela eficiência energética em edificações não está 

relacionada com racionamento de energia, mas sim com a melhor forma de fazer o 

seu uso obtendo níveis adequados de conforto térmico e ambiental. 

Com o cenário atual de consumo energético das edificações no mundo e, 

sobretudo, pelas vantagens verificadas na implementação de políticas voltadas para 

eficiência energética, diversos países já estão aplicando e desenvolvendo 

mecanismos de certificação de edifícios. A certificação energética de edifícios é uma 

tendência mundial, já utilizada em diversos países e em fase de implantação por 

outros (CARLO; LAMBERTS, 2010). 

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), iniciou, 

em 1984, a discussão com a sociedade brasileira sobre a criação de programas de 

avaliação da conformidade com foco no desempenho energético. Foi o primeiro passo 

para chegar ao que hoje conhecemos como Programa Brasileiro de Etiquetagem 

(PBE) (PROCEL INFO, 2017a). 



21 

 

Em 17 de outubro de 2001, foi publicada a Lei N°10.295, conhecida como Lei 

da Eficiência Energética (BRASIL, 2001a), e regulamentada pelo Decreto N° 4.059, 

em 19 de dezembro de 2001 (BRASIL, 2001b). Tais documentos deram reforço 

jurídico para os diversos programas vinculados ao PBE, que se encontram em 

diferentes fases de implementação, alguns contam com a etiquetagem compulsória e 

outros objetivam a obrigatoriedade. 

Em 2003, o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) 

criou um subprograma voltado especificamente para as edificações, o Procel Edifica. 

No ano de 2005, o Procel foi nomeado responsável pela Secretaria Técnica de 

Edificações, para discutir as questões técnicas envolvendo os indicadores de 

eficiência energética. No ano seguinte, o INMETRO criou a Comissão Técnica que 

definiu os critérios para obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia 

(ENCE) para as edificações, e estabelecendo o PBE Edifica (PROCEL INFO, 2017a). 

Os primeiros documentos do PBE Edifica foram lançados em 2009, sendo 

denominados Requisitos Técnicos de Qualidade do Nível de Eficiência Energética de 

Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e Requisitos de Avaliação da 

Conformidade do Nível de Eficiência Energética de Edificações (RAC). No ano 

seguinte, foram lançados os Requisitos Técnicos de Qualidade do Nível de Eficiência 

Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) (PROCEL INFO, 2017a). 

A etiquetagem de edificações possibilita aos consumidores o conhecimento do 

nível de eficiência energética do imóvel, tornando-se uma ferramenta importante na 

tomada de decisão na compra ou aluguel de um imóvel, além de promover a busca 

por edificações mais eficientes e redução no consumo de energia elétrica. Para o 

governo brasileiro é um instrumento fundamental de análise do desempenho 

energético das edificações no país, e que auxilia na melhoria de programas e 

regulamentações para promoção da eficiência energética nas edificações 

(ELETROBRÁS; INMETRO; CB3E, 2013). 

Na Instrução Normativa N°02 de 2014 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), são definidas as regras para a utilização da ENCE em 

projetos de novas edificações públicas federais ou que recebam retrofit. Projetos de 

novas edificações devem, obrigatoriamente, obter a ENCE geral classe “A” e obras de 

retrofit devem ser feitas visando à obtenção da ENCE parcial classe “A” para o quesito 

reformado, salvo casos específicos de inviabilidade (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2014). 
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Além dos edifícios públicos federais, outras categorias tendem a sair da 

etiquetagem voluntária para a obrigatória. Segundo o Plano Nacional de Eficiência 

Energética (PNEf), publicado em 2011, a regulamentação deve transformar em 

compulsória a ENCE para demais prédios públicos em um horizonte de 10 anos, 

edifícios comerciais e de serviços em 15 anos e residenciais em 20 anos 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Previamente ao lançamento da primeira regulamentação brasileira de eficiência 

energética em edificações, em 2002, a União Europeia estabeleceu uma diretiva 

relativa ao desempenho energético dos edifícios, que tem como objetivo promover a 

sua melhoria, através da elaboração de metodologias de cálculo do desempenho 

energético de novos edifícios e também de grandes edifícios sujeitos a reformas, além 

da criação da certificação energética dos edifícios por seus países membros 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2002). 

A Diretiva 2002/91/CE foi substituída para Diretiva 2010/31/UE, atualizada para 

a nova realidade energética na Europa. Na nova diretiva já são contemplados os 

chamados “Edifícios com exigência energética quase nula”, que é um edifício com um 

desempenho energético elevado, em que a baixa demanda energética deverá ser 

mantida, em grande parte, por fontes de energias renováveis. Os Estados Membros 

da União Europeia asseguram que até o fim de 2020, todos os edifícios novos serão 

projetados e construídos com exigência energética quase nula, e os edifícios públicos 

deverão cumprir a exigência até o final de 2018 (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

Dos programas mundiais de avaliação energética de edificações destaca-se o 

português, com certificações amplamente difundidas e consolidadas, além de 

apresentar peculiaridades interessantes, como: sugestão de melhorias para melhor 

desempenho energético da edificação e acesso às informações e serviços referentes 

à certificação (TELLES, 2016). 

Para cumprir a Diretiva Europeia, Portugal promulgou em 2006 os Decretos-Lei 

78, 79 e 80, relativos ao Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), 

e o Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios (RSECE) 

(PORTUGAL, 2006abc). Foi promulgado em 2013 o Decreto-Lei 118, que promoveu 

a revisão da legislação anterior devido a substituição da Diretiva Europeia 

(PORTUGAL, 2013a). 
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Pela experiência portuguesa no processo de certificação energética de 

edificações, observa-se a necessidade de maior apoio aos programas de eficiência 

energética, garantindo a sua obrigatoriedade, além de um suporte técnico mais 

atuante e participativo nas iniciativas energéticas (OLIVEIRA, 2013). 

 

1.2. OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo a comparação qualitativa entre o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem em Edificações e o Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios de Portugal. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A comparação entre os programas brasileiro e português de etiquetagem de 

edificações será feita conforme os seguintes objetivos específicos: 

• Levantamento da situação atual dos programas mundiais de certificação de 

eficiência energética em edificações; 

• Pesquisa do histórico de ações e regulamentações da área energética no 

Brasil até a criação do PBE Edifica; 

• Síntese dos documentos regulamentares do PBE Edifica; 

• Síntese regulamentar do Sistema de Certificação Energética dos Edifícios; 

• Análise comparativa regulamentar e estrutural entre o PBE Edifica e o SCE; 

• Propostas de melhoria para o PBE Edifica. 

 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação é dividida em sete capítulos.  

• Capítulo 1 

No capítulo introdutório são incluídos a motivação, objetivos e estrutura 

da dissertação (organização do texto). 

• Capítulo 2 

No capítulo 2 é feito o levantamento da situação mundial das 

certificações energéticas em edificações. 
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• Capítulo 3  

Este capítulo traz o histórico das ações e regulamentações energéticas 

no Brasil de maneira geral; o processo de criação o PBE Edifica; e a 

síntese do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (RTQ-C), 

do Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R) e dos Requisitos de 

Avaliação da Conformidade para Eficiência Energética de Edificações 

(RAC). 

• Capítulo 4 

No capítulo 4 é feita a síntese do Sistema de Certificação Energética dos 

Edifícios de Portugal.  

• Capítulo 5 

Apresentação da comparação regulamentar e estrutural entre o PBE 

Edifica e o SCE. 

• Capítulo 6 

No capítulo 6 são apresentadas as propostas de reestruturação do PBE 

Edifica, com base no estudo comparativo. 

• Capítulo 7 

Finalmente, no capítulo 7 são apresentadas as considerações finais e as 

propostas de continuidade para trabalhos futuros, relacionados ao tema 

desenvolvido. 
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2. CERTIFICAÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES NO 

MUNDO 

 

 Segundo Buges (2014) “o conceito de Eficiência Energética não pode ser 

entendido como uma metodologia estática, mas como um processo evolutivo onde 

não existe um marco a ser alcançado, e sim uma constante busca por processos e 

produtos cada vez mais eficientes energeticamente”. Nas certificações de eficiência 

energética em edificações, tal definição se encaixa perfeitamente, pois a atualização 

dos regulamentos deve sempre acompanhar a instalação de implementações 

anteriormente estabelecidas. 

 Durante as últimas três décadas, tanto os países industrializados quanto os em 

desenvolvimento, promoveram políticas para incentivar a redução do consumo de 

energia nos edifícios. A maioria destas políticas pode ser agrupada em três categorias: 

incentivos econômicos (através de impostos e preços de energia), programas 

informativos (campanhas de conscientização energética, auditorias energéticas) ou 

requisitos regulatórios (códigos ou certificações) (JANDA, 2009). 

 Neste capítulo serão apresentadas as certificações mundiais de eficiência 

energética em edificações, mostrando o estágio de desenvolvimento de cada país 

estudado. Comparações entre programas de etiquetagem de diferentes países podem 

contribuir para o melhor conhecimento das vantagens e desvantagens de suas 

abordagens (LOPES et al., 2016). Porém, a pesquisa de normas energéticas encontra 

barreiras, pois não existe nenhuma nomenclatura estabelecida para identificar 

claramente as políticas que direcionam as "normas energéticas", sendo que em um 

país pode ter vários regulamentos de diferentes entidades (JANDA, 2009). 

 Certificações energéticas em edificações que são fundamentais para um 

determinado país, podem não ser para outro país, pois, dependem de diversos fatores 

como: condições climáticas, comportamento dos ocupantes, parque edifico 

consolidado e práticas construtivas. Para comparações entre as normas de diferentes 

países, todos estes fatores, além das particularidades de países com predominância 

de edifícios antigos e outros com crescimento do setor construtivo imobiliário devem 

ser coletados, analisados e comparados (JANDA, 2009). 

 De acordo com Liu, Meyer e Hogan (2010) é evidente a economia obtida com 

a utilização de melhorias relacionadas à eficiência energética nas edificações, tanto 

em países desenvolvidos como nos em desenvolvimento. Porém, o mercado encontra 
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barreiras que impedem a adoção de tecnologias eficientes, sendo os principais fatores 

destacados a seguir: 

• Problemas de visibilidade e relevância dos custos: no momento da compra 

de edificações, fatores como gastos futuros em energia são desprezados, 

porque comparado aos custos iniciais, as faturas mensais são irrelevantes. 

• Tomada de decisão não realizada pelo usuário final: Na maioria das vezes 

no setor construtivo, as decisões de investimentos são feitas por 

investidores e projetistas, e não por responsáveis pelo pagamento das 

faturas energéticas. 

• Falta de informação e conhecimento: informações sobre eficiência 

energética são por diversas vezes incompletas, difíceis de serem obtidas ou 

confiáveis. Projetistas e contratantes nem sempre conhecem as tecnologias 

disponíveis, e mesmo quando tem conhecimento não as utilizam. 

• Complexidade da construção de edificações eficientes: o processo de 

entrega de uma edificação é mais complexo comparado à fabricação de 

carros ou equipamentos. O projetista de edificações trabalha com diversos 

outros profissionais independentes, além de fornecedores de materiais e 

componentes, diferentemente de funcionários que sempre fabricam o 

mesmo produto final. Para resultados satisfatórios os membros da cadeia 

construtiva devem trabalhar em equipe, além de terem conhecimento 

técnico. 

Por causa destas barreiras a força de mercado na implementação dos 

conceitos de eficiência energética não pode ser justificada somente pela minimização 

do custo econômico do ciclo de vida. Medidas políticas e regulatórias obrigatórias são 

necessárias para acabar com este embate (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

A primeira norma energética para edificações comerciais foi publicada pela 

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(ASHRAE), em 1975, motivada pelo embargo de petróleo realizado pela Organization 

of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) (HARVEY, 2006). Desde seu 

lançamento, a ASHRAE 90-75, chamada de Energy Conservation in New Building 

Design, passou por diversas revisões (1980, 1981, 1989, 1990, 1999, 2001, 2004, 

2007, 2010, 2013 e 2016), e atualmente é dividida em duas partes: ASHRAE 90.1 – 

Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings e ASHRAE 90.2 

– Energy-Efficient Desing of Low-Rise Residential Buildings, sendo usadas em 
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diversas regiões dos Estados Unidos e em vários países do mundo (HUNN, 2010; 

ASHRAE, 2017). 

Até a década de 90, poucos países em desenvolvimento contavam com alguma 

norma ou regulamento de eficiência energética para edificações, apenas alguns 

países do sudeste da Ásia dispunham de certificados energéticos de modo voluntário 

para o setor industrial (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). No estudo de Janda (2009), 

verifica-se que, países da América Latina, Oriente Médio e África, já apresentavam 

algumas certificações energéticas. 

 Liu, Meyer e Hogan (2010) destacam quatro desafios para a implementação 

das Certificações de Eficiência Energética em Edificações nos países em 

desenvolvimento: 

• Ter um amplo e firme compromisso político com a eficiência energética e/ou 

mudanças climáticas: A causa inicial do problema não é a alocação de 

recursos para promover a eficiência energética, mas o seu não 

reconhecimento como pilar estratégico da energia nacional. Para isso, é 

necessária a efetivação de certificações, podendo então, a população 

experimentar os benefícios e dar apoio às medidas de eficiência energética; 

• Estabelecimento de um sistema eficaz de supervisão governamental para a 

construção de edifícios: A efetividade desta medida depende da 

transparência e força governamental, que normalmente é frágil nos países 

em desenvolvimento. Outro problema é a alta informalidade no setor 

construtivo nesses países; 

• Desenvolvimento da capacidade de conformidade da cadeia de 

suprimentos da construção civil: Devem ser estabelecidos padrões para 

avaliação e certificação de novos equipamentos eficientes energeticamente, 

para a sua utilização e implantação confiável; 

• Financiamento de custos adicionais para edifícios mais eficientes: Esforços 

para promover a adoção de certificações em países em desenvolvimento, 

devem considerar mecanismos de financiamento para compensar os custos 

de mercado. 

Os desafios abordados são superáveis em países cujo crescimento econômico 

é sólido e o governo considera as ações de eficiência energética com seriedade, 

porém, obter resultados significativos demanda tempo. A China é um ótimo exemplo, 

iniciou cedo a implementação de medidas de eficiência energética e com persistência 
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pôde obter um bom progresso em suas políticas energéticas, além de forte 

crescimento econômico (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

 

2.1. PANORAMA MUNDIAL DAS CERTIFICAÇÕES ENERGÉTICAS EM 

EDIFICAÇÕES 

 

Neste trabalho a escolha dos países estudados ocorreu por critérios como: 

nível de desenvolvimento da certificação; experiência histórica; êxito na aplicação e/ou 

proximidade cultural, econômica ou geográfica com o Brasil. Porém, existem 

limitações de pesquisa referentes ao idioma. Alguns países apresentam portais 

oficiais de consulta e regulamentos somente no próprio idioma, para alguns destes foi 

possível obter publicações acadêmicas na língua inglesa, o que possibilitou a 

apresentação de suas certificações energéticas em edificações. 

 

2.1.1. Estados Unidos da América 

 

Os Estados Unidos foram os pioneiros na criação de uma Lei referente à 

conservação de energia. Em 1975 o Congresso aprovou a Energy Policy and 

Conservation Act, e a ASHRAE 90 foi proposta como uma norma padrão 

(HARVERSON; SHUI; EVANS, 2009). 

No ano de 1992 a Energy Policy Act estabeleceu que o Department of Energy 

(DOE) em colaboração com os Estados e governos locais, seria responsável pela 

participação ativa no desenvolvimento e implementação das Certificações de 

Eficiência Energética em Edificações (TEODORO, 2012; BUGES, 2014). Neste 

mesmo ano, foi lançado o Model Energy Code (MEC) que regulamenta exigências 

energéticas para residências uni e bi familiares e edifícios multifamiliares com no 

máximo três andares. Cada estado pode adotar o MEC sem modificações ou fazer 

alterações de acordo com suas necessidades (GOULART, 2005). A Lei além de 

estabelecer o MEC como parâmetro para as edificações residenciais, definiu que o 

padrão ASHRAE 90.1 seria a base para as edificações comerciais e residenciais 

multifamiliares, não englobadas pelo MEC (TEODORO, 2012). 

Em 1998, o MEC passou por uma revisão e foi alterado para International 

Energy Conservation Code (IECC) (BUGES, 2014), que é desenvolvido e publicado 
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pelo International Code Council (ICC), e revisado a cada três anos por consulta pública 

(DOE, 2017). 

A estrutura política dos Estados Unidos permite que cada estado tenha 

autonomia para adotar o padrão energético que julgar mais conveniente (GOULART, 

2005). Na Figura 1 é apresentado o mapa dos EUA com a adoção de padrões 

energéticos para edificações comerciais, e na Figura 2 as informações relativas às 

edificações residenciais. 

 

Figura 1 - Adoção de Padrões Energéticos para Edificações Comerciais nos Estados Unidos 

 
Fonte: ENERGY CODES (2017) 

 

Segundo os dados das Figuras 1 e 2, verifica-se que o país possui 

regulamentos em diferentes versões, sendo que em 8 estados as edificações 

comerciais não contam com nenhum código energético e em edificações residenciais 

este número é de 9 estados (ENERGY CODES, 2017). 
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Figura 2 – Adoção de Padrões Energéticos para Edificações Residenciais nos Estados Unidos 

 

Fonte: ENERGY CODES (2017) 

 

2.1.1.1. Energy Star 

 

A Energy Star é uma parceria público-privada entre a empresa e a U. S. 

Environmental Protection Agency (EPA), sendo um programa voluntário de 

certificação de produtos, residências e edificações. Desde 1992, a EPA tem 

trabalhado com empresas privadas e organizações públicas para modificar a maneira 

como é realizada a conservação de energia em edifícios comerciais e industriais. Em 

2014 graças à Energy Star, empresas e famílias americanas economizaram mais de 

300 bilhões de dólares (ENERGY STAR, 2017a). 
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Na Figura 3 é apresentado o crescimento do número de edificações e a área 

certificada pela Energy Star nos últimos anos, onde pode ser observada a aceitação 

e o crescimento exponencial do programa. 

 

Figura 3 – Crescimento do número e área total de edifícios certificados pela Energy Star 

 

Fonte: ENERGY STAR (2017a) 

 

Desde 1995 a Energy Star possui um programa de certificação em eficiência 

energética, e atualmente, 1,6 milhões de americanos moram em casas certificadas 

pela empresa. A Blue Energy Star Label é a etiqueta utilizada pela empresa para 

atestar que a nova residência foi projetada e construída com padrões superiores à 

média das casas disponíveis atualmente no mercado. Os sistemas e características 

considerados no programa são: aquecimento e resfriamento de alto desempenho, 

sistema de isolamento térmico, iluminação e eletrodomésticos eficientes e sistema de 

proteção de estanqueidade de água (ENERGY STAR, 2017b). 

 

2.1.1.2. LEED 

 

A certificação Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) foi 

idealizada pela organização não governamental americana U. S. Green Building 

Council (USGBC) com caráter voluntário. Em 2000, iniciou suas certificações nos 

EUA, e atualmente está presente em mais de 160 países, merecendo destaque 
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mundial por contar com a certificação diária de 170 mil m² (USGBC, 2017; 

GBCBRASIL, 2017). 

Baseado na sustentabilidade, o LEED é dividido em: Novas construções; 

Design de interiores; Edifícios existentes e Bairros. Essas divisões abrangem 8 áreas: 

Localização e transporte; Espaço sustentável; Eficiência no uso da água; Energia e 

atmosfera; Materiais e recursos; Qualidade ambiental interna; Inovação e processos; 

Créditos de prioridade regional (GBCBRASIL, 2017). 

Para a certificação, cada uma das 8 áreas é pontuada através da análise de 

pré-requisitos (ações obrigatórias em qualquer empreendimento que busca a 

certificação, pois, o não cumprimento de qualquer pré-requisito impossibilita a 

certificação do empreendimento) e créditos sugeridos (ação que a LEED recomenda 

visando o aumento do desempenho, a medida que o empreendimento assume tal 

ação recebe uma pontuação). As pontuações variam de 40 a 110, sendo que 40 

pontos são obtidos através dos pré-requisitos e a pontuação adicional pela aplicação 

das ações de acordo com os créditos sugeridos (GBCBRASIL, 2017). 

Na Figura 4 são apresentadas as quatro etiquetas possíveis da certificação 

LEED. 

 

Figura 4 – Etiquetas de certificação da LEED 

 

Fonte: GBCBRASIL (2017) 

 
2.1.1.3. Building Energy Quotient Program (bEQ) 

 

No ano de 2011 foi lançada a primeira fase do Building Energy Quotient 

Program (bEQ), englobando a etiquetagem para edifícios existentes. A etiqueta foi 
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elaborada pela ASHRAE e baseada na experiência europeia. Em 2012 foi lançada a 

etiqueta para os edifícios comerciais em fase de projeto, em caráter voluntário (BEQ, 

2017). 

Na avaliação do bEQ para edifícios existentes é incluída uma auditoria 

energética conhecida como ASHRAE Level 1, a qual disponibiliza aos proprietários 

dos edifícios medidas específicas, como custos estimados e informações de payback, 

que podem ser implantadas para melhorar o desempenho energético do edifício. A 

classificação se baseia no consumo de energia do prédio nos últimos 12 a 18 meses 

(BEQ, 2017). 

Na Figura 5 é apresentado um exemplo da etiqueta bEQ, que é dividida em 

sete categorias: A+ (Zero Net Energy – exigência energética quase nula); A (Alta 

performance); A- (Muito bom); B (Eficiente); C (Médio); D (Ineficiente); E 

(Insatisfatório). A avaliação final é a relação entre o gasto em operação (ou no caso 

de etiqueta em fase de projeto, o gasto simulado) com o valor médio dos edifícios 

existentes do mesmo tipo e na mesma zona climática, multiplicado por 100. Logo, 

valores acima de 100 serão classificados como ineficientes ou insatisfatórios, 

enquanto os valores abaixo de 100 são considerados eficientes (BEQ, 2017). 

 

Figura 5 – Modelo da etiqueta americana Building EQ para edifícios existentes  

 

Fonte: BEQ (2017) 
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Além da etiqueta ser fixada no imóvel, o proprietário receberá sugestões de 

medidas de economia de energia, que podem ser usadas para identificar fatores-

chave, responsáveis pela diferença entre o potencial de projeto de um edifício e seu 

desempenho em operação (BEQ, 2017). 

 

2.1.2. Canadá 

 

Em 1997, um consórcio formado por integrantes da indústria, províncias, 

serviços públicos, o Conselho Nacional de Pesquisa do Canadá e o Escritório de 

Eficiência Energética dos Recursos Naturais do Canadá desenvolveram o Model 

National Energy Code for Buildings (MNECB), que apresentou, pela primeira vez, um 

padrão nacional para o desempenho energético das edificações. O MNECB não foi 

amplamente adotado, mas influenciou por mais de 15 anos os projetos de edifícios no 

Canadá (NRCAN, 2017). 

Em 2011, o National Energy Code for Buildings (NECB) exigiu que o setor 

construtivo canadense fosse mais eficiente energeticamente. O código energético de 

construções do país fixa os níveis mínimos de eficiência energética para todos os 

edifícios novos no Canadá, especificando condições para: envoltória; iluminação; 

aquecimento, ventilação e condicionamento de ar; aquecimento de água; sistemas e 

motores elétricos (NRCAN, 2017). 

Uma nova versão foi lançada no final de 2015 e apresenta mais de 90 

mudanças em relação ao código anterior, para garantir um alto nível de eficiência 

energética aos novos edifícios canadenses, e proporcionar um melhor desempenho 

energético à medida que o mercado requer cada vez mais edifícios com exigência 

energética quase nula (NRCAN, 2017). 

 

2.1.3. México 

 

No México mais de 85% da energia é proveniente de recursos naturais não 

renováveis, e isso impulsiona a busca de alternativas para contribuir com a 

preservação destes recursos e redução do consumo energético. Uma das alternativas, 

com resultados positivos, são as Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética 

(NOM-ENER), que são especificações técnicas compulsórias (CONUEE, 2017). 
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Em mais de 21 anos de atuação, o México tem atualmente em vigor 27 NOM-

ENER, que regulamentam produtos, equipamentos e sistemas em geral. Contam com 

56 laboratórios de provas, 230 unidades de verificação e 6 organismos de verificação 

acreditados, e segundo o governo mexicano é o sistema obrigatório de regulação de 

eficiência energética mais importante e efetivo da América Latina (CONUEE, 2017). 

Com a aplicação das NOM-ENER o México conseguiu reduzir a demanda 

energética, principalmente no setor doméstico, onde o consumo médio por unidade 

de habitação diminuiu pelo menos 10% nos últimos 15 anos, e o consumo total de gás 

foi reduzido em 18% no mesmo período. Estas conquistas mostram que é possível 

implementar políticas públicas a longo prazo, através do compromisso institucional e 

participação ativa e coordenada para o crescimento sustentável da economia nacional 

e da proteção ambiental (CONUEE, 2017). 

 

2.1.4. Chile 

 

As regulamentações de eficiência energética em edificações no Chile são 

efetivadas pela Ordenanza General de Urbanismo y Construciones (OGUC), que atua 

como um código de obras, regulamentando o procedimento administrativo de 

planificação urbana, construção e padrões técnicos de projeto. Os regulamentos 

relativos ao consumo energético dos edifícios, particularmente os de desempenhos 

térmico, foram introduzidos em 1994 pelo Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 

e são de caráter compulsório (TEODORO, 2012). 

Em 2009 se iniciou o estudo de uma certificação energética para habitações, e 

em 2013 foi lançada pelo MINVU junto ao Ministerio de Energia a primeira etiqueta 

oficial do programa Calificación Energetica de Viviendas (CEV), que tem caráter 

voluntário e é direcionado para as edificações residenciais (CEV, 2017). 

O projeto é avaliado pela CEV com a etiqueta de Precalificación, e a residência 

construída com a de Calificación. Na Figura 6 é mostrado um exemplo da etiqueta de 

Calificación, onde é possível observar que além da avaliação da arquitetura da 

edificação, também é analisado o consumo de energia, através de dados da 

arquitetura; equipamentos eficientes, que contam com suas próprias etiquetas; e tipos 

de energia, com ênfase no uso de energia renovável para aquecimento de água, 

iluminação ou climatização (CEV, 2017). 
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Figura 6 – Modelo da etiqueta chilena de Calificación 

 

Fonte: CEV (2017) 

 
Mesmo sendo voluntária a adesão à CEV, o número total de etiquetas 

registradas até janeiro de 2017, somando as de projeto e de edificação construída, 

ultrapassa a marca de 29 mil unidades habitacionais. A ponderação de classes 

energéticas presentes na CEV, leva em consideração às exigências instituídas pela 

OGUC, da seguinte maneira (CEV, 2017): 

• A – Habitação com economia de até 80% em relação à habitação base; 

• B – Habitação com economia de até 60% em relação à habitação base; 

• C – Habitação com economia de até 50% em relação à habitação base; 

• D – Habitação com economia de até 30% em relação à habitação base; 

• E – Habitação Base. Exigência atual, estabelecida pela OGUC, que a 

partir de 2007 todas as residências construídas no país devem cumprir; 
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• F – Habitações construídas seguindo as exigências da OGUC de 2001; 

• G – Habitações construídas sem nenhuma exigência quanto ao 

desempenho térmico. 

A etiquetagem de edificações no Chile se limita às edificações residenciais, 

porém, a explicação para o fato está no consumo final das edificações no país: 69,8% 

residencial, 25,4% comercial e 4,8% público (CHILE, 2017). 

 

2.1.5. Índia 

 

A Energy Conservation Act foi instituída na Índia no ano de 2001 pelo Bureau 

of Energy Efficiency. Para cumprir os requerimentos estabelecidos na Lei de 

conservação de energia, foi lançado pelo Ministério de Energia em maio de 2007, o 

Energy Conservation Building Code (ECBC), que propôs requisitos mínimos de 

eficiência energética para projetos e construções de edificações comerciais (BEE, 

2017). 

O regulamento é adotado voluntariamente, porém estados podem modificar o 

código de acordo com suas necessidades locais e regionais, além de estabelecerem 

a obrigatoriedade local (BEE, 2017). 

O ECBC estabelece normas de projeto para: Envoltória do edifício, incluindo 

exigências de desempenho térmico de paredes, coberturas e janelas; Sistema de 

iluminação, incluindo aproveitamento da iluminação natural e índices de desempenho 

para lâmpadas e luminárias; Sistema de condicionamento de ar; Sistema de 

aquecimento e bombeamento inclusive padrões para sistemas de aquecimento de 

água. Estima-se que, edifícios que cumprem as normas do código consigam uma 

economia de energia entre 40 a 60% em relação a edifícios não projetados segundo 

o ECBC (BEE, 2017). 

A etiqueta dos edifícios na Índia é chamada de Star Rating for Buildings, como 

mostrada na Figura 7. A edificação é classificada por estrelas, sendo o cálculo feito 

por benchmarks, comparando o edifício estudado com o consumo médio de outros 

edifícios com características semelhantes. Em cada tipologia de edificação existem 

tabelas para determinar o número de estrelas em relação ao consumo energético do 

edifício (BEE, 2017). 
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Figura 7 – Modelo da etiqueta indiana Star Rating for Buildings 

 

Fonte: BEE (2017) 

 
2.1.6. Rússia 

 

Em 1979, a Rússia implantou sua primeira política de eficiência energética para 

edificações. O código é aplicado para edifícios novos, residenciais e não residenciais, 

além de construções antigas e reformadas. No entanto, não era conhecido se o código 

estava sendo cumprido, além de praticamente todo o parque edifico ter sido 

construído com pouca ou nenhuma consideração do desempenho térmico da 

envoltória do edifício e não observado também os níveis de eficiência energética de 

aparelhos, iluminação e equipamentos (ZHITENKO et al., 2013). 

Mas, desde 2008 a eficiência energética é tema prioritário na Rússia. O decreto 

presidencial n° 889 de 2008 incluiu medidas de eficiência energética e ecológica, 

projetando uma redução do consumo energético para o ano de 2020 de 40% em 
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relação a 2007. Em 2009 foi aprovada a Lei Federal n°261-FZ, que estabeleceu o 

fomento da eficiência energética em níveis federal e municipal, e o monitoramento dos 

resultados energéticos (ZHITENKO et al., 2013). 

Desde a adoção da Lei n°261-FZ, o Ministério Russo de Desenvolvimento 

Regional elaborou uma nova versão para o código de energia para edifícios, com o 

objetivo de fortalecer a regulamentação vigente e alcançar os objetivos estabelecidos. 

Nos últimos anos, etiquetas voluntárias foram propostas na Rússia, entretanto, a 

maioria são etiquetas verdes, que consideram o impacto ambiental de um edifício, não 

incluindo os requisitos específicos de consumo de energia primária (ZHITENKO et al., 

2013). 

A Rússia necessita de uma revolução em eficiência energética, com 

perspectivas em longo prazo, com a renovação de fontes de energia, código 

energético para edificações baseado em desempenho e uma estrutura de mercado 

que inclua incentivos públicos de financiamento para permitir a renovação dos 

edifícios no país (ZHITENKO et al., 2013). 

 

2.1.7. China 

 

No ano de 2010 a China ultrapassou os EUA como o maior consumidor de 

energia do mundo, com uma parcela de consumo de 20% do total da energia mundial 

(USDE, 2011). O país é um dos pioneiros, entre os países em desenvolvimento, em 

certificações de eficiência energética para edificações, com o seu primeiro código 

lançado em 1986 (TEODORO, 2012). 

Um conjunto de documentos vigora no país, com foco em edifícios residenciais 

e públicos, novos ou existentes, e o território chinês é dividido em cinco zonas 

climáticas. Com os códigos dos documentos são certificadas fases diferentes da 

edificação: Projeto (Design standards for energy efficiency of residential/public 

building); Construção (Code for acceptance of energy efficiency building construction, 

Technical specification for energy conservation renovation of existing residential/public 

building); Operação (Standard for energy consumption survey of civil buildings); Teste 

e avaliação (Standard for energy efficiency test of residential/public buildings, 

Evaluation standard for green building) (TEODORO, 2012). 

O processo chinês de etiquetagem de edificações se iniciou em 2006 com a 

promulgação de uma norma chamada “Norma de Avaliação para Edifícios Verdes” 
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(ESGB). Os edifícios classificados como verde recebem esta distinção pela Green 

Building Label (GLB), que é emitida e administrada pelo governo e com apoio técnico 

do ESGB (YE et al., 2013). 

O departamento governamental responsável pela GBL é o “Ministério da 

Habitação e Desenvolvimento Urbano-Rural” (MOHURD), o qual supervisiona um 

sistema de avaliação uniforme na China. Os procedimentos de avaliação incluem: a 

apresentação do pedido; o exame formal; a avaliação do comitê de especialistas; o 

escrutínio público; e a notificação pública. Após estas etapas, a edificação recebe o 

certificado GBL, como mostrado na Figura 8 (YE et al., 2013). 

 

Figura 8 – Modelo do certificado Green Building Desing Label chinês 

 

Fonte: YE et al. (2013) 
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O GBL é aplicável tanto na fase de projeto quanto na utilização. A avaliação na 

fase de projeto requer desenhos detalhados e modelagem do edifício. Na utilização a 

análise só é realizada em edifícios que são utilizados há pelo menos um ano. São 

distinguidos dois tipos de edificações, residenciais e prédios públicos, que incluem 

principalmente edifícios de escritórios, de varejo e de hotéis (YE et al., 2013). 

De acordo com a ESGB, seis itens são avaliados: preservação do terreno e 

ambiente; economia e utilização da energia; economia de água e utilização de 

recursos hídricos; economia de materiais e utilização de recursos; qualidade do 

ambiente construído; operação e gestão. Cada seção inclui três categorias de 

avaliação, nomeadamente determinações de pré-requisitos, de opcionais e as ótimas. 

São utilizadas uma, duas ou três estrelas para a classificação de cada item, sendo 

três estrelas a avaliação máxima (YE et al., 2013). 

 
2.1.8. Japão 

 

A Lei de Conservação de Energia no Japão, relativa à utilização racional da 

energia, foi promulgada em 1979, e devido a demandas sociais já foi revisada várias 

vezes. Esta lei contribuiu para o desenvolvimento da economia do Japão, 

estabelecendo medidas para a utilização racional da energia pelas fábricas, edifícios, 

transportes, máquinas e equipamentos (SHIEL; JEFFERS; DYAR, 2011). 

Existem três códigos reguladores do consumo energético em edifícios no 

Japão, o “Critério para Clientes sobre a Racionalização de Energia em Edifícios” 

(CCREUB) para o setor comercial; e duas normas para o setor residencial, que são 

denominadas “Orientações de Projeto para Racionalização do Uso de Energia em 

Residências” (DCGREUH) e os “Critérios para Clientes sobre a Racionalização do 

Uso de Energia em Residências” (CCREUH) (TEODORO, 2012). 

A escassez de energia elétrica após o desastre nuclear em Fukushima no ano 

de 2011, e a preocupação com o aquecimento global, estimularam a conservação de 

energia no Japão (MATSUKAWA, 2016). 

O setor residencial aumentou sua participação no consumo total de energia nas 

últimas duas décadas no país. A energia elétrica representa aproximadamente 

metade do consumo da energia residencial e é um fator chave na promoção da 

conservação de energia no setor. As medidas políticas convencionais, como impostos, 

subsídios, etiquetagem e normas técnicas para a eficiência energética, contribuíram 
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para o desenvolvimento e utilização de tecnologias energeticamente eficientes, mas 

são necessárias outras intervenções para limitar ainda mais o consumo de energia 

elétrica. Espera-se que, instrumentos inovadores atenuem a crescente preocupação 

com o fornecimento de energia elétrica e com as emissões de CO2, diminuindo o uso 

residencial de energia elétrica no futuro (MATSUKAWA, 2016). 

O Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency 

(CASBEE) é o método japonês de avaliação e classificação do desempenho dos 

edifícios e do ambiente construído, e foi desenvolvido em 2001 por um comitê de 

pesquisa, através de um projeto acadêmico/industrial/governamental. A primeira 

ferramenta de avaliação, a CASBEE para Escritórios, foi concluída em 2002, seguida 

pelo CASBEE para Novas Construções em 2003, e por fim o CASBEE para Edifícios 

Existentes em 2005. Os instrumentos de avaliação foram desenvolvidos baseados em 

três princípios (CASBEE, 2017): 

• Avaliação abrangente ao longo do ciclo de vida do edifício; 

• Avaliação da qualidade e impacto do ambiente construído; 

• Avaliação baseada no indicador Built Environment Efficiency (BEE). 

São avaliadas separadamente duas categorias: Qualidade do ambiente 

construído (Q) – que considera as melhorias no conforto dos usuários do edifício; 

Impacto do ambiente construído (L) – que analisa os “aspectos negativos” da 

influência ambiental provocada pelo edifício.  

Na Figura 9 é apresentada a etiqueta ambiental baseada no BEE, sendo que 

BEE é a razão entre a qualidade (Q) pelo impacto (L) (CASBEE, 2017). 

 

2.1.9. Coréia do Sul 

 

Com a crise do petróleo da década de 1970, a Coréia do Sul criou o Ministério 

de Energia e Recursos e o governo publicou a “Lei Racional de Conservação e 

Eficiência Energética” (REUA). Em 1980, foi estabelecida a Korean Energy 

Management Corporation (KEMCO), que é responsável pelo gerenciamento dos 

programas e políticas nacionais de eficiência energética e estabelecidos pela REUA 

(EVANS et al., 2009). 
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Figura 9 – Modelo da etiqueta ambiental baseada no Built Environmental Efficiency 

 

Fonte: CASBEE (2017) 

 

Reconhecendo que sua economia depende da importação de combustíveis 

fósseis, a Coréia do Sul estabeleceu que a independência no fornecimento energético, 

eficiência nos processos energéticos e proteção ambiental são fundamentais para o 

desenvolvimento econômico sustentável (EVANS et al, 2009). 

Em 1977 o país emitiu seu primeiro padrão obrigatório para construções, com 

relação à espessura do isolamento térmico. Nas próximas duas décadas outros 

padrões energéticos para construções foram estabelecidos abrangendo escritórios, 

hotéis, hospitais e edifícios residenciais. No final da década de 1990, o governo 

intensificou a promoção da eficiência energética nos setores de transportes e 

edificações (EVANS et al, 2009). 

No ano de 2001, normas energéticas foram elaboradas para edificações 

através do Building Design Criteria for Energy Saving (BDCES), que é resultado da 

revisão de padrões e códigos existentes em diversos países, como EUA, Reino Unido, 

Alemanha, Japão e Canadá. O BDCES tornou-se compulsório para todos os tipos de 

edificações com elevado consumo de energia (EVANS et al, 2009). 

Segundo os governos locais, as regulamentações dos códigos de energia para 

edifícios são parte do processo de licenciamento de novas edificações. Para a 

construção do edifício, o proprietário preenche um documento de compromisso com 
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a economia de energia estimada. O documento deve ser assinado por três 

profissionais licenciados, um arquiteto, um engenheiro mecânico e um engenheiro 

eletricista, sendo que este registro pode ser revisado tanto pelo governo local como 

pela KEMCO (EVANS et al, 2009). 

Após a construção, os edifícios são auditados pelos governos locais, se algum 

dos itens do documento de compromisso de economia de energia não for 

implementado, a licença para construção pode ser revogada e exigida a reconstrução 

do edifício de acordo com o projeto original (EVANS et al, 2009).  

Os edifícios com classificação elevada de desempenho, podem receber 

incentivos financeiros, como empréstimos com baixas taxas de juros (EVANS et al, 

2009). 

No código energético de edificações da Coréia do Sul são disponibilizados 

procedimentos para teste e certificação com valores específicos de eficiência 

energética, incluindo: isolamento, janelas, equipamentos mecânicos, iluminação e a 

maioria dos aparelhos elétricos. A KEMCO desenvolveu um software simples e 

opcional para comprovação dos requisitos mínimos de eficiência energética das 

edificações (EVANS et al, 2009). 

 

2.1.10. Emirados Árabes Unidos 

 

Os Emirados Árabes Unidos é um país formado por uma confederação 

independente de monarquias árabes. Serão destacadas as regulamentações da 

cidade mais populosa, Dubai, e da capital do país, Abu Dhabi. 

 

2.1.10.1. Dubai 

 

No ano de 2011, o governo de Dubai, lançou o documento Green Building 

Regulations and Specifications (GBRS), com objetivo de melhorar o desempenho dos 

edifícios em Dubai, reduzindo o consumo de energia, água e materiais; aperfeiçoando 

o planejamento, concepção, construção e operação de edifícios para ser uma cidade 

progressista e proporcionando bem-estar para a população (GOVERNMENT OF 

DUBAI, 2011). 

A regulamentação do GBRS é direcionada a condomínios, edifícios 

residenciais, comerciais, públicos e industriais, sendo aplicada às novas edificações, 



45 

 

edifícios reformados e existentes. Não foi concebido como um sistema de 

classificação, apesar de conter tópicos semelhantes a sistemas de classificação 

voluntária que são aplicados em todo o mundo. O GBRS aborda a necessidade de 

construções mais sustentáveis, porém não tem a intenção de substituir qualquer 

medida ou crédito desses sistemas de avaliação (GOVERNMENT OF DUBAI, 2011). 

Segundo o GBRS, para a avaliação da conformidade energética existem dois 

métodos: o padrão ou elementar, onde todos os edifícios devem cumprir cada uma 

das exigências estabelecidas; e o de desempenho, que é um método alternativo para 

edifícios que não cumprirem todos os requisitos básicos. Para utilização do método 

alternativo o consumo anual de energia do edifício é calculado através de sua 

modelagem térmica e comparado com o de um edifício referência, que cumpra todos 

os requisitos básicos, devendo o edifício avaliado ter um consumo igual ou menor ao 

edifício de referência (GOVERNMENT OF DUBAI, 2011). 

Os aspectos verificados no método de avaliação elementar são: orientação das 

fachadas envidraçadas; requisitos mínimos de desempenho da envoltória; sistemas e 

equipamentos eficientes de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar; e de 

potência de iluminação artificial. Além de requisitos energéticos, a regulamentação 

traz exigências para o uso e reuso da água, utilização de materiais na construção e 

destino dos entulhos, e por fim, reciclagem de lixo durante o período de utilização da 

edificação (GOVERNMENT OF DUBAI, 2011). 

Em cada pedido de licença de construção deve ser anexada uma “Declaração 

de Construção Verde”, que deve ser apresentada na fase de submissão dos 

documentos. Esta declaração é um compromisso incondicional da equipe de 

desenvolvimento de atendimento as exigências definidas no GBRS (GOVERNMENT 

OF DUBAI, 2011). 

 

2.1.10.2. Abu Dhabi 

 

No ano de 2008, Abu Dhabi lançou o projeto Estidama, que em árabe significa 

sustentabilidade, o qual é constituído por quatro pilares: ambiental, econômico, 

cultural e social. O projeto tem como meta transformar o Principado em modelo de 

urbanização sustentável, sendo o primeiro programa deste tipo no Oriente Médio. Em 

curto prazo, o foco é concentrado na mudança rápida do ambiente construído, 
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gerando avanços significativos nos projetos de construções em Abu Dhabi (UPC, 

2010). 

Em 2010 foi instituído o Pearl Building Rating System (PBRS), o qual aborda a 

sustentabilidade de uma edificação ao longo de todo o seu ciclo de vida, ou seja, 

desde a sua concepção até a sua utilização final. O sistema fornece orientações de 

design e requisitos específicos para avaliação do possível desempenho de um projeto 

em relação aos quatro pilares do Estidama (UPC, 2010). 

O PBRS é organizado em sete categorias (UPC, 2010): 

• Processo de Desenvolvimento Integrado: Encorajar o trabalho 

interdisciplinar para o gerenciamento ambiental e de qualidade ao longo 

da vida do projeto; 

• Sistemas Naturais: Conservação, preservação e restauração dos 

ambientes e habitats naturais da região; 

• Edifícios Habitáveis: Melhoria da qualidade e conectividade entre os 

espaços exteriores e interiores; 

• Água Preciosa: Redução da demanda de água, incentivo a distribuição 

eficiente e busca de formas alternativas de captação de água; 

• Energia Versátil: Visar a conservação de energia utilizando medidas 

passivas no projeto, redução de demanda, eficiência energética e fontes 

renováveis; 

• Utilização de Materiais: Assegurar a consideração de todo ciclo de vida 

da edificação na seleção e especificação de materiais; 

• Práticas Inovadoras: incentivo a inovação na concepção e construção 

de edifícios facilitando a transformação do mercado e da indústria. 

Em cada seção do PBRS existem créditos obrigatórios e opcionais, onde 

pontos extras são concedidos para cada crédito opcional. Para obter a classificação 

de 1 Pérola, todas as exigências de crédito obrigatório devem ser atendidas, e para 

obter uma classificação maior, além dos requisitos obrigatórios devem ser 

implementadas as medidas opcionais.  

Na Tabela 2 é mostrado o número de pontos para a classificação Pérolas, 

enquanto na Tabela 3 é apresentado o número de pontos máximos em cada uma das 

sete categorias verificadas (UPC, 2010). 
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Tabela 2 – Créditos necessários para os níveis do Pearl Building Rating System 

Requisitos Classificação Pérola Alcançada 
Todos requisitos obrigatórios 1 Pérola 

Todos requisitos obrigatórios + 60 pontos de crédito 2 Pérolas 
Todos requisitos obrigatórios + 85 pontos de crédito 3 Pérolas 
Todos requisitos obrigatórios + 115 pontos de crédito 4 Pérolas 
Todos requisitos obrigatórios + 140 pontos de crédito 5 Pérolas 

Fonte: UPC (2010) 

 

Tabela 3 – Quantidade máxima de créditos possíveis para cada categoria 

Categoria Pontuação máxima de créditos 
Processo de Desenvolvimento Integrado 13 

Sistemas Naturais 12 
Edifícios Habitáveis 37 

Água Preciosa 43 
Energia Versátil 44 

Utilização de Materiais 28 
Práticas Inovadoras 3 

TOTAL 177 
Fonte: UPC (2010) 

 

A apresentação da Avaliação de Projeto deve ser feita no final da fase de 

documentação da construção e a apresentação da Avaliação da Construção após a 

sua conclusão (UPC, 2010). 

 

2.1.11. Austrália 

 

O principal regulamento de eficiência energética em edificações na Austrália é 

o Building Code of Australia (BCA), que faz parte de um documento maior, o National 

Constrution Code (NCC), que é o código australiano de obras (TEODORO, 2012). 

O NCC é um código baseado no desempenho energético, contendo todos os 

requisitos mínimos para a construção de edifícios no país. No código há orientações 

e níveis de conformidade para edifícios, elementos construtivos, encanamentos e 

drenagem. Para estar em conformidade com o NCC é necessário que todos os 

elementos satisfaçam os seus requisitos obrigatórios (ABCB, 2017). 

A gestão da construção é de responsabilidade de cada um dos oito Estados e 

Territórios australianos, de acordo com seus próprios regulamentos. Porém, o BCA é 

referência para todas as normas de construção dos edifícios. O BCA foi introduzido 

em 1996 e adotado nacionalmente no ano seguinte. Os requisitos energéticos do 

código consideram apenas o desempenho térmico (aquecimento e resfriamento), não 
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levando em conta outras medidas de economia de energia adotadas em códigos de 

outros países, como a iluminação e sistema de água quente (GOULART, 2007). 

Em 1998, o governo australiano fez um acordo com os governos estaduais e 

territoriais, apresentando a “Estratégia Nacional do Efeito Estufa”. No documento foi 

observado que, melhorias na concepção de edifícios comerciais e residenciais 

contribuiriam para a diminuição de emissões de gases que levam ao efeito estufa. O 

governo se comprometeu em apresentar um requisito mínimo de desempenho 

energético para novas residências e grandes reformas, considerando as 

possibilidades sugeridas por medidas de desempenho disponibilizadas ou avaliadas, 

como o Nationwide House Energy Rating Scheme (NatHERS) (NATHERS, 2015). 

No NatHERS Star Ratings há informações do desempenho térmico de uma 

residência. As classificações por estrelas baseiam-se em informações do design, 

materiais de construção e do clima do local da edificação. A eficiência energética de 

aparelhos, como por exemplo, a de aparelhos de ar condicionado, é definida pelo 

Greenhouse and Energy Minimum Standards (GEMS) e não é considerada na 

classificação do NatHERS. A classificação do NatHERS no nível requerido é 

especificada no NCC como uma demonstração do cumprimento dos requisitos de 

eficiência energética para casas e apartamentos recém-construídos (NATHERS, 

2017). 

Em 2003 as primeiras normas de eficiência energética para habitações 

residenciais foram incorporadas ao BCA. Nas atualizações subsequentes foi 

aumentado o rigor das medidas de eficiência energética residencial definindo um 

NatHERS cinco estrelas (em 2006) e seis estrelas (em 2010) para edifícios de classe 

1 (casas). Os padrões de eficiência energética para edifícios de classe 2 

(apartamentos) foram introduzidos em 2005, e em 2010 foi definida uma média de 

seis estrelas para todas as unidades em um bloco de apartamentos e um mínimo de 

cinco estrelas para cada unidade (NATHERS, 2015). 

A escala de avaliação por estrelas é ajustada para cada zona climática do país, 

considerando as condições locais, permitindo a comparação de edifícios entre zonas 

climáticas, baseado no consumo máximo de energia por unidade de área (MJ/m²). 

Residências que recebem níveis mais altos de avaliação são consideradas mais 

confortáveis termicamente. O nível máximo de 10 estrelas indica que a construção é 

termicamente confortável sem a necessidade de aquecimento ou resfriamento 

artificial. É possível solicitar a classificação antes ou após a construção, a 
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classificação considera: o traçado da residência; telhado, paredes, janelas e piso; 

orientação das janelas e sombreamento; e adequação ao clima local (NATHERS, 

2017). 

Os requisitos de desempenho energético BCA podem ser obtidos por vários 

métodos, sendo um deles a simulação computacional do desempenho térmico de um 

projeto de construção. No software NatHERS é simplificado o cálculo da complexa 

modelagem térmica de edifícios residenciais. Neste software é simulado com maior 

rigor as condições topográficas e climáticas locais, o que pode resultar em uma 

abordagem mais flexível e de menor custo que atende aos padrões de eficiência 

energética (NATHERS, 2015). 

 Além do software para verificação do nível de estrelas do edifício, existem 

outras duas opções mais complexas: a primeira trata da conformidade com as 

disposições elementares detalhadas no NCC, as quais prescrevem que níveis 

específicos de materiais de eficiência energética devem ser incluídos no edifício, como 

isolamento e vidros; e a outra denominada solução de desempenho, a qual deve 

comprovar que a solução proposta atende aos requisitos mínimos por outros meios 

de verificação da classificação, como por exemplo, mostrando que as cargas de 

aquecimento e resfriamento do edifício proposto são menores ou iguais àquelas 

prescritas para um edifício de referência no NCC (NARHERS, 2017). 

Na Figura 10 é mostrado um modelo da etiqueta de classificação NatHERS. 

 

2.1.12. África do Sul 

 

Em 2011, a South African National Standard (SANS), publicou dois 

regulamentos referentes à eficiência energética em edificações no país: a SANS 

10400-XA – Energy Usage in Buildings (SANS, 2011a) e a SANS 204 – Energy 

Efficiency in Buildings (SANS, 2011b). 

Todos os edifícios novos devem estar em conformidade com estes 

regulamentos, bem como quaisquer adições e ampliações de edifícios. Se o edifício 

existente não for afetado pela ampliação, apenas esta deve cumprir os regulamentos. 

Para a aprovação de projeto por uma autoridade local as exigências regulamentares 

devem ser cumpridas (SANS, 2011a). 
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Figura 10 – Modelo da etiqueta australiana NatHERS 

 

Fonte: NATHERS (2017) 

 

Os Regulamentos de construção Sul-africanos definem em seus anexos que 

(SANS, 2011a): 

• XA1 - os edifícios devem utilizar a energia eficientemente e reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa de acordo com um conjunto de 

requisitos; 

• XA2 – limita que, no máximo, 50% do volume anual de água quente 

doméstica sejam aquecidos por energia elétrica; 

• XA3 - o cumprimento dos regulamentos deve ser alcançado por um dos 

métodos definidos: prescritivo, comparação com edifício de referência 

ou por desempenho. 
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No SANS 204 são estabelecidos os requisitos gerais para a eficiência 

energética de edificações. Neste documento é determinada a demanda e o consumo 

máximo para cada classe de edificação em cada uma das oito zonas climáticas do 

país. É incentivada a construção de edificações com soluções passivas de 

climatização, distinguindo as edificações naturalmente ventiladas das artificialmente 

climatizadas (SANS, 2011b). 

As principais seções destacadas no regulamento SANS 204 são: localização 

da edificação (orientação e sombreamento); design do edifício (fundação, piso, 

paredes, aberturas e cobertura); isolamento (envoltória do edifício, infiltração e saídas 

de ar); serviços (iluminação, energia, água quente e aparelhos domésticos) (SANS, 

2011b). 

Desde o lançamento das normas até o ano de 2020, estima-se que, se todos 

os novos edifícios residenciais e comerciais utilizassem janelas de alto desempenho 

térmico e isolamento térmico da cobertura, 3500 MW de energia poderia ser 

economizado, o que é praticamente o dobro da eletricidade produzida anualmente 

pela única usina nuclear do país – 1800 MW (SABS, 2017). 

 

2.1.13. União Europeia 

 

Na década de 1970, na maioria dos 15 membros originais da União Europeia 

(Áustria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, 

Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido e Suécia), foram 

introduzidas regulamentações de eficiência energética em edificações, e desde então, 

estas foram sendo renovadas com maiores exigências. As regulamentações refletem 

no consumo energético, pois, os novos edifícios residenciais na União Europeia (UE) 

consomem em média 60% menos comparados aos construídos antes de meados de 

1970 (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

A maioria dos países iniciou a certificação com padrões prescritivos referentes 

aos componentes da envoltória, e posteriormente, foram adicionados padrões de 

conformidade de desempenho, exigência de valores mínimos da demanda energética 

para aquecimento, assim como para outros usos (resfriamento, ventilação, iluminação 

e água quente) (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

A responsabilidade do controle de qualidade e de inspeção das edificações tem 

mudado na UE, pois, quase todos os países inicialmente utilizavam um “controle 
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tradicional”, em que autoridades locais detinham o controle do processo construtivo. 

Recentemente, o papel de organizações privadas no processo tem expandido, 

deixando de serem meros empreiteiros, para assumirem total responsabilidade na 

emissão de licenças para construção (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

Para melhorar a conformidade das certificações, são usualmente utilizados: 

controles, incentivos e informações. Porém, em alguns países há pouco 

acompanhamento e avaliação do resultado das certificações. As razões para falta de 

conformidade, especialmente em pequenos municípios, são similares na maioria dos 

países (LIU; MEYER; HOGAN, 2010), como mostrado a seguir: 

• Falta de recursos, conhecimento e motivação dos agentes locais os 

quais são responsáveis pela aplicação da lei e, consequentemente, o 

limitado controle dos aspectos verificados nas certificações; 

• A formação inadequada dos profissionais da construção, especialmente 

em aspectos referentes à eficiência energética, como o isolamento 

térmico; 

• Falta de informação em todos os níveis da cadeia produtiva da 

construção. 

A União Europeia em 2007 se comprometeu com o 20-20-20 target para o ano 

de 2020, que tem como base a melhoria da eficiência energética, ou seja, a redução 

de emissões de CO2 em 20% comparado aos níveis de 1990, alcançar 20% de energia 

de fontes renováveis no consumo total e redução da utilização de energia primária em 

20% em comparação com os níveis projetados (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

As edificações na UE são responsáveis por 40% do consumo energético e 36% 

das emissões de CO2, sendo então, um grande potencial para medidas de eficiência 

energética. Reduzindo o consumo de energia nas edificações europeias em 30%, o 

consumo total de energia na Europa diminuiria 11%, mais da metade de uma das 

metas do 20-20-20 target (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

Em 2002, foi lançada a Diretiva 2002/91/CE, relativa ao desempenho 

energético dos edifícios, sendo a principal medida regulamentar para melhorar a 

eficiência energética no setor da construção, e que impõe na União Europeia uma 

harmonização das metodologias através de códigos e medidas. O documento exige 

que todos os Estados membros deveriam adotar até o início de 2006 as seguintes 

proposições (LIU; MEYER; HOGAN, 2010; COMISSÃO EUROPEIA, 2002): 

• Metodologias para padrões de desempenho energético dos edifícios; 
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• Requisitos mínimos de desempenho energético, com base nas 

metodologias propostas, para todos os edifícios novos e os com área 

superior a 1000 m2 e sujeitos a grandes reformas; 

• Sistema de certificação para todos os edifícios; 

• Inspeção e avaliação de dispositivos de água quente e de instalações 

de ar condicionado. 

Em 2008, 22 Estados membros declararam que concordavam plenamente com 

as exigências estabelecidas pela Diretiva 2002/91/CE. Alguns países atrasaram a 

implementação total até 2009, alegando falta de peritos acreditados para certificar ou 

inspecionar caldeiras e sistemas de ar condicionado. Outros fatores que podem ser 

destacados são a falta de competências e conhecimentos técnicos, baixa aceitação e 

sensibilização do público e a percepção de custos elevados. A falta de uma 

coordenação nacional impossibilitou a revisão de regulamentos nacionais, e o 

estabelecimento de métodos de certificação e treinamento de peritos (LIU; MEYER; 

HOGAN, 2010). 

Especialistas e políticos perceberam que a meta da UE em reduzir o uso de 

energia em edificações em 30% até o ano de 2020, não poderia ser alcançada através 

da Diretiva de 2002. Para atingir esta meta, a parcela de edifícios existentes era mais 

importante do que a de novos edifícios. Na Diretiva 2002/91/CE ficou estabelecido que 

apenas edifícios existentes com área superior a 1000 m2 se enquadrariam nas novas 

exigências normativas, os quais representam apenas 29% do setor europeu de 

construção. Isso exigiu propósitos mais rigorosos para o desempenho energético das 

edificações (LIU; MEYER; HOGAN, 2010). 

Foi proposta pela Comissão Europeia e aprovada pelo Parlamento Europeu 

uma revisão da Diretiva no ano de 2008, com mudanças fundamentais e uma 

reformulação de compromisso em 2010, quando foi publicada no Jornal Oficial da UE, 

tornando-se efetiva. Os Estados Membros devem aplicar a Diretiva 2010/31/UE no 

prazo de dois anos e uma avaliação será realizada em 2017 (LIU; MEYER; HOGAN, 

2010). 

A reformulação exige que todos os edifícios construídos após 2020 tenham 

exigência energética quase nula, significando que possuem desempenho energético 

elevado e toda a energia consumida é obtida de fontes de energias renováveis. Mais 

importante ainda, o âmbito de aplicação da Diretiva original é ampliado, abolindo a 



54 

 

limitação da exigência de reformas somente para grandes edificações (LIU; MEYER; 

HOGAN, 2010). 

As principais mudanças em relação à Diretiva 2002/91/CE são (UNIÃO 

EUROPEIA, 2010): 

• Exigência de edifícios com exigência energética quase nula, para novas 

construções até 2020 (para edifícios públicos o limite é até 2018); 

• Requisito de melhoria no desempenho energético quando os edifícios 

passarem por grandes reformas; 

• Remoção do limite anterior para reforma, em que os requisitos eram para 

edificações com área superior a 1000 m2; 

• As normas de desempenho energético devem ser definidas de acordo 

com os "níveis de rentabilidade" de cada Estado Membro; 

• Requisitos obrigatórios para uso de componentes que satisfaçam os 

requisitos mínimos nacionais, para atingir padrões custo-ótimos; 

• Os Certificados de Desempenho Energético devem ser apresentados 

aos potenciais inquilinos e compradores, apresentados na publicidade 

comercial e expostos permanentemente em todos os edifícios 

comerciais com mais de 500 m2 e públicos com mais de 250 m2, 

frequentemente visitados pelo público; 

• Supervisão mais rigorosa na aplicação da conformidade, analisando o 

sistema como um todo e não somente parte dele, e informação 

obrigatória aos proprietários e inquilinos de opções de melhoria do nível 

energético com reformas; 

• Os incentivos financeiros são reconhecidos como fundamentais para a 

aplicação da Diretiva, em especial a relacionada à modernização 

energética dos edifícios existentes, sendo os Estados Membros 

responsáveis pelas propostas. 

Já pensando nos próximos passos, a Comissão Europeia em novembro de 

2016 apresentou um pacote de medidas para manter a competitividade da UE, uma 

vez que a transição para energias limpas está mudando os mercados globais de 

energia. A Comissão pretende que o bloco conduza a transição para energia limpa e 

não somente se adapte a esta fonte de energia. Desta forma, a UE comprometeu-se 

a reduzir as emissões de CO2 em pelo menos 40% até 2030, simultaneamente 
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modernizando a economia, gerando emprego e crescimento para todos os cidadãos 

europeus. O pacote proposto contém três objetivos principais: dar prioridade à 

eficiência energética, assumir a liderança mundial nas energias renováveis e 

estabelecer condições equitativas para os consumidores (COMISSÃO EUROPEIA, 

2016). 

As ações apresentadas em 2016 incluem iniciativas destinadas a acelerar a 

inovação no domínio das energias limpas e a renovação dos edifícios da Europa, além 

de medidas para: incentivar o investimento público e privado e aproveitar ao máximo 

o orçamento disponível da UE; promover iniciativas lideradas pela indústria para 

fomentar a competitividade; reduzir o impacto social da transição para as energias 

limpas; envolver vários intervenientes, incluindo, por um lado, as autoridades dos 

Estados Membros e os órgãos de poder local e municipal e, por outro, as empresas, 

os parceiros sociais e os investidores, e maximizar a posição de liderança da Europa 

nas tecnologias e nos serviços energéticos limpos, ajudando os países em 

desenvolvimento a alcançarem os seus objetivos estratégicos (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2016). 

Para a redução do consumo de energia nos edifícios europeus, os 28 Estados-

Membros da UE mais a Noruega têm o apoio da Concerted Action EPBD, que aborda 

a Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios (EPBD) através da troca 

de conhecimentos e melhores práticas no domínio da eficiência energética e da 

economia de energia (CA EPBD, 2017). 

A Concerted Action EPBD é uma iniciativa conjunta entre os Estados-Membros 

da UE e a Comissão Europeia, envolvendo representantes de ministérios nacionais 

ou de suas instituições afiliadas que compõem o quadro técnico, jurídico e 

administrativo para a aplicação da Diretiva em cada um dos 29 países. Já foram 

lançados estudos em 2007, 2010 e 2015, que descrevem a implantação da EPBD na 

UE e em cada país individualmente. O quarto estudo está sendo realizado desde 

outubro de 2015 e tem previsão de término em março de 2018, com o objetivo de 

reformular a Diretiva 2010/31/UE (CA EPBD, 2017). 

No estudo mais recente da EPBD, no capítulo referente as certificações, foi 

apresentada uma visão geral de tópicos relevantes, opiniões, soluções, desafios e 

oportunidades para o desenvolvimento das certificações de eficiência energética em 

edificações, com destaque para: o papel do Estado na promoção da certificação 
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energética; a exibição de certificados de energia; e tornar o certificado energético mais 

amigável para o público em geral (CA EPBD, 2015). 

A promoção e publicação de certificados é crucial para tornar visível o 

desempenho energético de um edifício. Os regulamentos dos Estados-Membros 

exigem a publicação das informações verificadas do certificado, seja pela classe de 

energia, por exemplo, A, B, ou por valores numéricos, como kWh/m2/ano ou emissões 

de CO2. Porém, na prática há necessidade de melhorias, as experiências sugerem 

que a publicação obrigatória das características verificadas, deve ser combinada e 

aplicada com sanções claras, provocando um aumento na publicação de indicadores 

energéticos e subsequente impacto no mercado (CA EPBD, 2015). 

Em alguns Estados-Membros foram desenvolvidas orientações para o uso dos 

dados de certificações nas propagandas pelos agentes imobiliários, seja de maneira 

obrigatória como na Irlanda, ou voluntária como em Portugal. Essas diretrizes 

garantem que os indicadores energéticos podem ser identificados e que as 

informações referentes à energia sejam explícitas nas propagandas (CA EPBD, 2015). 

Na Figura 11 é mostrado um exemplo da propaganda irlandesa com a exibição 

do desempenho energético da edificação, neste caso, classe F. Na Figura 12 é exibido 

um modelo da etiqueta irlandesa Building Energy Rating (BER). 

 

Figura 11 – Exemplo de propaganda irlandesa 

 

Fonte: SEAI (2013) 
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Figura 12 – Modelo da etiqueta irlandesa Building Energy Rating (BER) 

 

Fonte: SEAI (2017) 
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Na Figura 13 é apresentado um modelo do anúncio português com a exibição 

do desempenho energético da edificação, neste caso, classe A+. 

 

Figura 13 – Exemplo de propaganda portuguesa 

 

Fonte: CA EPBD (2015) 

 

A exibição do certificado energético nas edificações é importante para a 

conscientização da eficiência energética. Edifícios públicos e privados, 

frequentemente visitados pelo público, e que tenham certificação obrigatória, devem 

afixar o certificado em posição de destaque e visível para o público em geral (UNIÃO 

EUROPEIA, 2010). 

As certificações geralmente não são exibidas e verificações de conformidade 

são complexas, principalmente devido à definição insuficiente dos termos como 

“frequentemente” e “visitados pelo público”. Para verificar e garantir a conformidade, 

seriam necessárias mais definições e explicações, ou uma simplificação radical e 

esclarecimento do Artigo 13° da Diretiva 2010/31/UE, o qual trata da afixação dos 

certificados de desempenho energético (CA EPBD, 2015). 

Os edifícios públicos devem ser um bom exemplo e desempenhar um papel de 

liderança em termos de eficiência energética, exibindo o certificado energético. 

Atualmente, parece que as autoridades públicas na maioria dos Estados-Membros 

não cumprem, em termos práticos, a obrigação de expor o certificado, mesmo que 
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disposto na Lei. Isso pode ter um impacto negativo na conscientização geral, bem 

como no cumprimento da exigência pelo setor privado (CA EPBD, 2015). 

No Artigo 8° do Decreto-Lei 118/2013 são apresentadas as conformidades de 

afixação do certificado energético português, segundo as exigências estabelecidas na 

Diretiva 2010/31/UE (PORTUGAL, 2013a). 

Embora o certificado energético nas edificações promova a conscientização da 

eficiência energética entre os consumidores, ainda é necessário um aperfeiçoamento. 

Os certificados são muito técnicos e complicados para os consumidores leigos. Reino 

Unido, Alemanha e Portugal já realizaram modificações para tornar seus certificados 

mais amigáveis para o público em geral. O uso de nomenclatura técnica foi reduzido 

ao mínimo na primeira página dos seus certificados, sendo colocada nas páginas 

posteriores do certificado, e utilizados também ícones autoexplicativos (CA EPBD, 

2015). 

Na Figura 14 é apresentado um modelo da etiqueta de eficiência energética 

para edificações utilizada no Reino Unido, na Figura 15 o da etiqueta alemã, e na 

Figura 16 o da etiqueta portuguesa para edifícios de comércio e serviços. 

A Comissão Europeia conta com 33 Departamentos, entre eles, a Direção Geral 

de Energia, responsável pelo desenvolvimento e implementação de políticas 

energéticas de maneira segura, sustentável e competitiva na UE (COMISSÃO 

EUROPEIA, 2017). 

Um programa da Direção Geral de Energia, chamado de EU Building Stock 

Observatory, monitora o desempenho energético dos edifícios em toda a Europa. Nele 

é apresentada a avaliação das melhorias na eficiência energética dos edifícios e o 

impacto desta sobre o consumo de energia do setor de edifícios em geral, mostrando 

os dados referentes às certificações de eficiência energética em edificações. Na 

Tabela 4 e nas Figuras de 17 a 20 são apresentadas informações do banco de dados 

do Building Stock Observatory (COMISSÃO EUROPEIA, 2017). 

Na Tabela 4 é apresentada a quantidade de certificados de eficiência 

energética expedidos pelos 28 Estados-Membros da UE até 2015. Nota-se, 

infelizmente, que muitos países não forneceram os dados dos certificados. Entre os 

países que disponibilizaram as informações, é possível notar que Portugal, Alemanha 

e Irlanda, nesta ordem, detêm o maior número de certificados expedidos. 
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Figura 14 – Modelo da Etiqueta utilizada no Reino Unido 

 

Fonte: Blackpool and fylde (2017) 
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Figura 15 – Modelo da etiqueta alemã 

 

Fonte: CA EPBD (2015) 
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Figura 16 – Modelo da etiqueta portuguesa para Edifícios de Comércio e Serviços 

 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Tabela 4 – Número de Certificados de Desempenho Energético expedidos até 2015 

País Fonte Unidade Quantidade 
Alemanha DiBT Milhares 760,41 

Áustria REQUEST2ACTION Milhares 114,00 
Bélgica - Milhares - 
Bulgária EPC registry Milhares 3,40 
Croácia - Milhares - 
Chipre - Milhares - 

Dinamarca EPC registry Milhares 525,70 
Eslováquia - Milhares - 
Eslovênia - Milhares - 
Espanha - Milhares - 
Estônia CA-EPBD Milhares 12,25 

Finlândia - Milhares - 
França - Milhares - 
Grécia YPEKA Milhares 628,72 

Holanda - Milhares - 
Hungria - Milhares - 
Irlanda EPC registry Milhares 715,77 
Itália - Milhares - 

Letônia - Milhares - 
Lituânia ZEBRA2020 Milhares 129,19 

Luxemburgo - Milhares - 
Malta - Milhares - 

Polônia - Milhares - 
Portugal SCE database Milhares 775,71 

Reino Unido - Milhares - 
República Tcheca - Milhares - 

Romênia - Milhares - 
Suécia - Milhares - 

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (2017) 

 

Na Figura 17 é exibida a distribuição percentual de classe energética (A, B, C, 

D, abaixo de D) de Etiquetas de Desempenho Energético em edificações não 

residenciais, enquanto na Figura 18 é apresentada a mesma distribuição para 

edificações residenciais. Nas Figuras 17 e 18 são apresentados os dados referentes 

à totalidade das edificações certificadas dos países da União Europeia. 

Na Figura 19 é mostrada a distribuição percentual de classe energética (A, B, 

C, D, abaixo de D) de Etiquetas de Desempenho Energético para as novas edificações 

não residenciais no ano de 2014, enquanto na Figura 20 é mostrada a mesma 

distribuição para as novas edificações residenciais também no ano de 2014. 
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Figura 17 – Distribuição de Classe Energética de Etiquetas de Desempenho Energético em 

Edificações não residenciais 

 

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (2017) 

 

Figura 18 – Distribuição de Classe Energética de Etiquetas de Desempenho Energético em 

Edificações residenciais 

 

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (2017) 
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Figura 19 – Distribuição de Classe Energética de Etiquetas de Desempenho Energético para 

as novas edificações não residenciais no ano de 2014 

 

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (2017) 

 

Figura 20 – Distribuição de Classe Energética de Etiquetas de Desempenho Energético para 

as novas edificações residenciais no ano de 2014 

 

Fonte: COMISSÃO EUROPEIA (2017) 

 

Dinamarca e Portugal são os destaques em relação a etiquetas de 

desempenho energético para novas edificações residenciais e não residenciais, pois, 

apresentam quase a totalidade de etiquetas expedidas no ano de 2014 nas classes A 

e B. 
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2.2. COMPARAÇÃO ENTRE BRASIL E PORTUGAL 

 

A escolha de Portugal para comparação com o Brasil, foi embasada com a 

pesquisa da situação mundial dos programas de certificações energéticas em 

edificações realizada neste capítulo, pelos seguintes fatores: 

• Diversos países utilizaram como referência as Diretivas Europeias, 

2002/91/CE e 2010/31/UE, para criarem e/ou atualizarem suas certificações 

de eficiência energética em edificações, mostrando como a Europa se 

estabelece como autoridade no assunto; 

• No mais recente estudo publicado pela Concerted Action EPDB, em relação 

aos certificados energéticos, foram destacados os seguintes pontos: o papel 

do Estado na promoção da certificação energética; exibição de certificados 

de energia; tornar o certificado energético mais amigável para o público em 

geral. Em todos os pontos destacados Portugal apresenta soluções e pode 

ser considerado modelo para toda a UE. 

• Através da base de dados do EU Building Stock Observatory, foi possível 

constatar que atualmente Portugal lidera no número de certificações 

expedidas e figura entre os primeiros países da UE com altos níveis 

percentuais de classificação A e B nas etiquetas, principalmente nas novas 

edificações residenciais e não residenciais. 
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3. PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM EM EDIFICAÇÕES 

 

3.1. HISTÓRICO DE AÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DE ENERGIA NO BRASIL 

 

Historicamente, desde a década de 70, os mecanismos de fomento à eficiência 

energética foram promovidos pelo governo federal, assim como pelos governos de 

alguns estados, como São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007).  

Da mesma maneira que aconteceu com outros países, a primeira crise 

petrolífera de 1973 levou o governo brasileiro a procurar outras fontes de energia e 

reduzir a dependência de combustíveis importados. Apesar do problema ter sido 

minimizado no decorrer da década, em 1979 ocorreu a segunda crise do petróleo, e 

então, foi retomada a busca pela conservação de energia (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2011). 

Em 1975, o Grupo de Estudos sobre Fontes Alternativas de Energia (GEFAE) 

organizou com o Ministério de Minas e Energia, um seminário pioneiro sobre 

conservação de energia. No mesmo ano, a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) obteve autorização da Presidência da República para destinar recursos 

financeiros à realização do Programa de Estudos da Conservação de Energia, 

passando a desenvolver e apoiar estudos de eficiência na cadeia de captação, 

transformação e consumo de energia (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

O Ministério da Indústria e Comércio (MIC), pela Portaria MIC/GM46 de 1981, 

criou o Programa CONSERVE, para promover a conservação de energia na indústria, 

através do desenvolvimento de produtos e processos energeticamente eficientes e 

estímulo à substituição de fontes energéticas importadas por fontes alternativas 

(SOUZA; GUERRA; KRUGER, 2011). 

Em 1982, foram aprovadas as diretrizes do Programa de Mobilização 

Energética (PME) através do Decreto N° 87.079, para racionalizar a utilização da 

energia e diminuição do consumo dos insumos energéticos, substituindo 

progressivamente os derivados de petróleo por combustíveis alternativos (BRASIL, 

1982). 

No ano de 1984, o MIC, com a interveniência do Ministério de Minas e Energia 

(MME), estabeleceu um protocolo entre o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia (INMETRO) e a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
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(ABINEE), criando o Programa de Conservação de Energia Elétrica em 

Eletrodomésticos. Este programa estimula a redução do consumo de energia elétrica 

em eletrodomésticos tais como refrigeradores, congeladores, aparelhos de ar 

condicionado e outros. Sendo um marco na política de eficiência energética no país, 

o programa cresceu e foi ampliado, e em 1992 foi renomeado como Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE) (TEODORO, 2012). 

Por uma iniciativa do MME e do MIC, a Portaria Interministerial N° 1.877 de 10 

de outubro de 1985 criou o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL) (SOUZA; GUERRA; KRUGER, 2011). Inicialmente, o programa foi 

responsável pela publicação e distribuição de manuais destinados à conservação de 

energia elétrica em vários setores, sendo que algumas iniciativas estimulavam o 

desenvolvimento tecnológico e à adequação da legislação e das normas técnicas 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

O Decreto N° 99.656 de 26 de outubro de 1990, criou a Comissão Interna de 

Conservação de Energia (CICE) em cada estabelecimento pertencente a órgão ou 

entidade da Administração Federal direta e indireta, fundações, empresas públicas e 

sociedades de economia mista, controladas direta ou indiretamente pela União, com 

consumo anual de energia elétrica superior a 600.000 kWh ou consumo anual de 

combustível superior a 15 tep's (toneladas equivalentes de petróleo).  A CICE é 

responsável pela elaboração, implantação e acompanhamento das metas do 

Programa de Conservação de Energia, e divulgação dos seus resultados nas 

instalações (BRASIL, 1990). 

Através do Decreto Presidencial de 18 de julho de 1991, o PROCEL foi 

transformado em programa governamental, com ampliação de suas 

responsabilidades, articulando diretamente ou indiretamente com todos os segmentos 

da sociedade no uso e produção de energia elétrica (SOUZA; GUERRA; KRUGER, 

2011). A partir desta década, o PROCEL passou a realizar projetos demonstrativos e 

cursos técnicos para fomentar o número de profissionais com competência específica 

na área energética (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Comparando a realidade atual com o cenário de instituição do PROCEL, não é 

difícil reconhecer a evolução do cenário energético do país. Hoje, no mercado existem 

inúmeras tecnologias eficientes, a preços bastante atrativos (MINISTÉRIO DE MINAS 

E ENERGIA, 2011). As atividades do PROCEL abrangem os setores residencial, 

comercial e industrial, mais serviços públicos como iluminação e abastecimento de 
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água, e a gestão eficiente do consumo de eletricidade em edifícios públicos 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2007). 

No âmbito do PBE, em 2003 se iniciou a etiquetagem de aparelhos a gás, como 

fogões, fornos domésticos e aquecedores de água, e em 2005 a concessão do Selo 

CONPET (Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados do Petróleo 

e do Gás Natural) para os modelos mais eficientes. A partir de 2009, o CONPET e o 

INMETRO através do PBE, implantaram a etiquetagem voluntária de veículos leves 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Em 26 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei N° 9.427, criando a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com 

as políticas e diretrizes do governo federal (BRASIL, 1996). 

A Lei N° 9.478, que dispõe sobre a Política Energética Nacional e cria a Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), foi promulgada em 6 de agosto de 1997, determinando 

que as políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia 

visarão, entre outros, proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia. 

Também fica determinado o papel da ANP em cumprir as boas práticas de 

conservação e uso racional do petróleo e gás natural e da preservação do meio 

ambiente (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Em 24 de julho de 2000, foi promulgada a Lei N° 9.991, que determina 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética pelas 

empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Após a crise energética em 2001, foi promulgada em 17 de outubro do mesmo 

ano a Lei N°10.295 (BRASIL, 2001a), que também ficou conhecida como Lei da 

Eficiência Energética, sendo o principal marco regulatório da conservação de energia 

no Brasil (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). Para a sua regulamentação, 

foi publicado o Decreto n°4.059 que estabelece os níveis máximos de consumo de 

energia, ou mínimos de eficiência energética, para aparelhos e também para as 

edificações construídas com base em indicadores técnicos e regulamentações 

específicas (BRASIL, 2001b). 

A Lei da Eficiência Energética dispõe sobre a política nacional de conservação 

e uso racional de energia, visando a alocação eficiente de recursos energéticos e a 

preservação do meio ambiente. Pela Lei cabe ao Poder Executivo estabelecer níveis 
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máximos de consumo específico de energia, ou mínimos de eficiência energética, de 

máquinas e aparelhos consumidores de energia fabricados ou comercializados no 

Brasil, com base nos indicadores técnicos pertinentes. Também fica a cargo do Poder 

Executivo desenvolver mecanismos que promovam a eficiência energética nas 

edificações construídas no Brasil (BRASIL, 2001a). 

O Decreto n° 4.059 instituiu o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de 

Eficiência Energética (CGIEE), composto por representantes dos seguintes órgãos e 

entidades: Ministério de Minas e Energia, que preside o comitê; Ministério da Ciência 

e Tecnologia; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Agência 

Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional do Petróleo; um representante de 

universidade brasileira e um cidadão brasileiro, ambos especialistas em energia 

(BRASIL, 2001b). 

Compete ao CGIEE: elaborar plano de trabalho e cronograma de 

implementação e aplicação da Lei N° 10.295; elaborar regulamentação específica 

para cada tipo de aparelho e máquina consumidora de energia; estabelecer programa 

de metas com indicação da evolução dos níveis de eficiência para cada equipamento 

regulamentado; constituir comitês técnicos para analisar e opinar sobre matérias 

específicas sob a apreciação do CGIEE; acompanhar e avaliar sistematicamente o 

processo de regulamentação e propor planos de fiscalização; e deliberar sobre as 

proposições do Grupo Técnico para Eficientização de Energia em Edificações. A 

ANEEL, ANP, INMETRO e as Secretarias Executivas do PROCEL e CONPET, 

deverão dar apoio técnico ao CGIEE e aos comitês técnicos constituídos (BRASIL, 

2001b). 

 

3.2. PBE EDIFICA 

 

No âmbito do CGIEE, foi criado em 13 de dezembro de 2002, o Grupo Técnico 

para Eficientização de Energia nas Edificações (GT-Edificações), o qual foi composto 

pelos seguintes órgãos: Ministério de Minas e Energia; Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 

Ministério das Cidades; Ministério da Ciência e Tecnologia; PROCEL; CONPET; 

Câmara Brasileira da Indústria da Construção; Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA); Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e 

representantes da Academia (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 
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O GT-Edificações regulamenta e elabora procedimentos para avaliação da 

eficiência energética das edificações construídas no Brasil visando o uso racional da 

energia elétrica (ELETROBRÁS; INMETRO; CB3E, 2013). 

Em 2003, foi criado pelo PROCEL um subprograma para a área de edificações, 

denominado Procel Edifica, que desenvolve e apoia projetos na área de conservação 

de energia em edificações residenciais, comerciais, de serviços e públicas. As 

atividades do programa incluem pesquisas e apoio à produção de novas tecnologias, 

materiais e sistemas construtivos, além do estimulo ao desenvolvimento de 

equipamentos energeticamente eficientes para uso nas edificações (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, 2011). 

O Procel Edifica é baseado, atualmente, em seis vertentes: capacitação; 

tecnologia; disseminação e divulgação; regulamentação; habitação e eficiência 

energética; e suporte de marketing e apoio (PROCEL INFO, 2017a). 

O GT-Edificações instituiu no final de 2005 a Secretaria Técnica de Edificações 

(ST-Edificações) para discussão das questões técnicas envolvendo os indicadores de 

eficiência energética. Naquele momento, o Procel Edifica já havia sido lançado e 

estava sendo organizada a sua estrutura fundamental, então para viabilizar as 

exigências do Decreto n° 4.059, o programa foi nomeado coordenador da secretaria 

técnica (ELETROBRÁS; INMETRO; CB3E, 2013). 

No mesmo ano, o INMETRO foi incluído no processo de regulamentação de 

eficiência energética em edificações através da criação da Comissão Técnica de 

Edificações (CT-Edificações), onde é discutido e definido o processo de obtenção da 

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) (ELETROBRÁS; INMETRO; 

CB3E, 2013). 

O Procel Edifica regulamenta os parâmetros de verificação do nível de 

eficiência energética de edificações, e através deste foram desenvolvidos no âmbito 

do Programa Brasileiro de Etiquetagem para Edificações (PBE Edifica), o 

Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) e o Regulamento Técnico da Qualidade 

do Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais (RTQ-R), além de seus 

documentos complementares, como os Requisitos de Avaliação da Conformidade do 

Nível de Eficiência Energética (RAC) e os Manuais para aplicação do RTQ-C e do 

RTQ-R (ELETROBRÁS; INMETRO; CB3E, 2013). 
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Nos RTQ-C e RTQ-R são disponibilizados os quesitos para a classificação do 

nível de eficiência energética das edificações, enquanto no RAC são apresentados os 

procedimentos para submissão e avaliação, direitos e deveres dos envolvidos, o 

modelo da ENCE, a lista de documentos exigidos, modelos de formulários para 

preenchimento, dentre outros. Nos manuais de aplicação são apresentados o 

detalhamento e interpretações do RTQ-C e do RTQ-R e esclarecimento de questões 

referentes ao RAC, sendo ilustrados, com exemplos teóricos e de cálculo 

(ELETROBRÁS; INMETRO; CB3E, 2013). 

A primeira versão do RTQ-C foi lançada em 2009, assim como uma versão do 

RAC para edifícios comerciais de serviços e públicos. Em 2010, foi lançada a primeira 

versão do RTQ-R, e no ano seguinte uma versão do RAC para edificações 

residenciais. Finalmente, em 2013 foi lançado o RAC em um único documento 

abrangendo todas edificações alvo de etiquetagem (ELETROBRÁS; INMETRO; 

CB3E, 2013). 

Na Figura 21 é apresentada a linha do tempo do processo de criação do PBE 

Edifica, e na Figura 22 é mostrada a linha do tempo das publicações de portarias do 

PBE Edifica. 

 

Figura 21 – Linha do tempo do processo de criação do PBE Edifica 

Fonte: ELETROBRÁS, INMETRO e CB3E (2013) 

 

Figura 22 – Linha do tempo das publicações de portarias do PBE Edifica 

Fonte: ELETROBRÁS; INMETRO E CB3E (2013); PBE EDIFICA (2017) adaptado 
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Na Instrução Normativa N°02 de 2014 do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (MPOG), são definidas as regras para a utilização da ENCE em 

projetos de novas ou retrofit de edificações públicas federais. Projetos de novas 

edificações públicas federais devem, obrigatoriamente, obter a ENCE geral classe “A”, 

e suas obras de retrofit devem visar à obtenção da ENCE parcial classe “A” para o 

quesito reformado, salvo casos específicos de inviabilidade técnica ou econômica, 

devidamente justificados, devendo-se, nesse caso, atingir a maior classe de eficiência 

possível (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2014). 

Em 2017, foram disponibilizados documentos referentes ao novo método de 

avaliação energética de edificações com base em energia primária para consulta 

pública. Até o momento, estes documentos se limitam às questões técnicas, não 

abrangendo mudanças estruturais no PBE Edifica. A atualização do PBE Edifica 

proposta pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E), deve 

ocorrer em meados de 2018 (CB3E, 2017). Alguns detalhes da mudança do método 

de avaliação serão apresentados nos Capítulos 5 e 6. 

 

3.3. REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA O NÍVEL DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, DE 

SERVIÇOS E PÚBLICAS (RTQ-C) 

 

O RTQ-C define edifício comercial e de serviço como o de uso não residencial 

ou não industrial, evitando a exclusão de diversas edificações que são objeto de 

aplicação deste regulamento, como escolas, hospitais e edifícios com outras 

atividades institucionais. No caso de edifícios de atividade mista é possível classificar 

a eficiência apenas da parte comercial da edificação pelo RTQ-C, desde que sua área 

seja superior a 500m² (PROCEL, 2016). 

Para a obtenção da ENCE emitida pelo INMETRO, o RTQ-C estabelece as 

condições para classificação do nível de eficiência energética de edifícios comerciais, 

de serviços e públicos. Existem três grupos de requisitos que estabelecem o nível de 

eficiência energética da edificação: envoltória, sistema de iluminação e de 

condicionamento de ar. Estes são avaliados separadamente através da metodologia 

estabelecida pelo RTQ-C (INMETRO, 2010) e exemplificada em seu Manual de 

aplicação (PROCEL, 2016). 
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A ENCE apresenta cinco níveis de eficiência energética, que são: A (mais 

eficiente), B, C, D e E (menos eficiente). A classificação geral inclui os três sistemas 

mais as bonificações e referem-se a uma parte ou ao edifício completo. As 

classificações parciais permitem a avaliação e etiquetagem parcial dos sistemas 

avaliados (envoltória, iluminação e condicionamento de ar). As etiquetas parciais 

avaliam à eficiência dos sistemas separadamente, enquanto que a etiqueta geral, 

avalia os três sistemas da edificação. Mesmo que os sistemas sejam avaliados 

separadamente, a avaliação da envoltória é obrigatória para todo o edifício (PROCEL, 

2016). 

O RTQ-C apresenta dois métodos para a determinação da eficiência: o 

prescritivo e o de simulação. No prescritivo há uma série de parâmetros predefinidos 

ou calculados que indicam a eficiência energética do sistema, enquanto na simulação 

são definidos parâmetros para a modelagem e representação, permitindo maior 

flexibilidade na concepção do edifício. O método prescritivo foi estabelecido como um 

conjunto de regras gerais para identificar a eficiência energética da edificação e aplica-

se à grande maioria de tipologias construtivas do Brasil. Entretanto, não abrange todas 

as soluções possíveis para a concepção de um edifício e muitos casos só poderão ser 

avaliados pela simulação (CARLO; LAMBERTS, 2010). 

A avaliação dos três sistemas pode ser realizada tanto pelo método prescritivo 

como pelo de simulação, porém, para a obtenção da ENCE geral, é necessário que 

os sistemas sejam avaliados através de uma das combinações listadas na Tabela 5. 

Portanto, se uma edificação possui a ENCE parcial de envoltória e sistema de 

iluminação pelo método prescritivo, para a obtenção da ENCE geral, é obrigatório que 

a avaliação do sistema de condicionamento de ar seja pelo método prescritivo 

(PROCEL, 2016). 

 

Tabela 5 – Combinações de métodos de avaliação para obtenção da classificação geral 

Envoltória 
Sistema de 
iluminação 

Sistema de 
condicionamento de ar 

Ventilação 

Método Prescritivo Método Prescritivo Método Prescritivo Método de simulação 
Método de simulação Método de simulação Método de simulação Método de simulação 
Método de simulação Método Prescritivo Método Prescritivo Método de simulação 

Fonte: INMETRO (2010) 

 

Para a classificação geral, as avaliações parciais recebem pesos, distribuídos 

da seguinte maneira: 
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• Envoltória – 30%; 

• Sistema de iluminação – 30%; 

• Sistema de condicionamento de ar – 40%. 

Além dos três sistemas avaliados para a classificação geral, é possível garantir 

bonificações com o uso de sistemas que proporcionem a eficiência energética da 

edificação, como: sistemas e equipamentos que racionalizem o uso da água; geração 

de energia por fonte renovável, podendo ser solar, eólica, fotovoltaica; cogeração; 

utilização de elevadores de elevada eficiência energética. Com a bonificação é 

possível conseguir um nível acima na classificação energética da etiqueta (INMETRO, 

2010). 

 

3.3.1. Pré-requisitos Gerais 

 

Para a obtenção da classificação geral do nível de eficiência energética da 

edificação é necessário atender a pré-requisitos gerais, sendo que, o não 

cumprimento não impede a classificação parcial, porém, pode impossibilitar a 

obtenção da ENCE geral de nível de eficiência A, B ou C. Portanto, a classificação 

geral pode ser alterada e seu nível reduzido caso não seja atendido algum pré-

requisito, podendo obter eficiência D na classificação geral, mesmo que as etiquetas 

parciais sejam de eficiência A (PROCEL, 2016). 

Os pré-requisitos gerais consideram as características dos circuitos elétricos, 

aquecimento de água e isolamento de tubulações, conforme descritos pelo RTQ-C 

(INMETRO, 2010). 

Além dos pré-requisitos gerais, cada um dos três sistemas de avaliação: 

envoltória, sistema de iluminação e de condicionamento de ar possuem pré-requisitos 

específicos. O método de avaliação por simulação também possui pré-requisitos 

específicos obrigatórios. 

 

3.3.2. Envoltória 

 

É considerada envoltória os elementos construtivos acima do solo, 

independentes do material ou função da edificação, e que estão em contato com o 

meio exterior, ou seja, compõem os fechamentos dos ambientes internos em relação 

ao externo (PROCEL, 2016). 
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3.3.2.1. Pré-requisitos específicos 

 

A envoltória deve atender os pré-requisitos específicos para cada nível de 

eficiência energética, com os critérios estabelecidos pelo RTQ-C (INMETRO, 2010). 

São considerados pré-requisitos da envoltória: 

 

3.3.2.1.1. Transmitância térmica da cobertura e paredes exteriores 

 

A transmitância térmica é definida como a transmissão de calor em unidade de 

tempo e através de uma área unitária de um elemento ou componente construtivo, 

neste caso de componentes opacos, incluindo as resistências superficiais internas e 

externas, influenciadas pela diferença de temperatura entre os dois ambientes, sendo 

distinguidas as coberturas e paredes exteriores na determinação de limites das 

propriedades térmicas para cada situação (INMETRO, 2010). 

 

3.3.2.1.2. Cores e absortância de superfícies 

 

A absortância é uma propriedade do material referente a parcela da radiação 

solar absorvida. Geralmente esta propriedade térmica está relacionada à cor da 

superfície. Quando o fabricante de tintas ou revestimento não indica o valor da 

absortância é utilizada a cor como fator de indicação (PROCEL, 2016). 

 

3.3.2.1.3. Iluminação zenital 

 

As aberturas zenitais permitem a entrada de luz natural no ambiente interno, 

possibilitando a redução no consumo de eletricidade para iluminação. Porém, a luz 

natural pode também promover uma elevação da carga térmica através da radiação 

solar, para isso são exigidos vidros com determinados valores de fator solar, que é a 

razão entre o ganho de calor que entra num ambiente através de uma abertura e a 

radiação solar incidente na mesma, os quais são estabelecidos pelo RTQ-C 

(INMETRO, 2010). 
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3.3.3. Sistema de Iluminação 

 

A iluminação artificial é fundamental para o funcionamento dos edifícios em 

horários ou locais onde não é possível contar com a iluminação natural. É importante 

garantir níveis mínimos adequados de iluminação para o desempenho de tarefas com 

conforto e salubridade (PROCEL, 2016). 

O sistema além de consumir energia diretamente para iluminação possui um 

consumo indireto ao gerar carga térmica. Um edifício com um sistema de iluminação 

eficiente fornece níveis adequados de iluminâncias para cada tarefa, consumindo o 

mínimo de energia e também gerando a menor carga térmica possível. Os sistemas 

são definidos pela Densidade de Potência de Iluminação (DPI), razão entre o 

somatório da potência de lâmpadas e reatores e a área de um ambiente, além de 

outros métodos para garantir quando necessário o seu funcionamento (PROCEL, 

2016). 

 

3.3.3.1. Pré-requisitos Específicos 

 

O sistema de iluminação deve atender os pré-requisitos específicos para cada 

nível de eficiência energética, de acordo com os critérios estabelecidos pelo RTQ-C 

(INMETRO, 2010). São considerados pré-requisitos do sistema de iluminação: 

 

3.3.3.1.1. Divisão de circuitos 

 

Cada ambiente deve possuir pelo menos um dispositivo de controle manual 

para o acionamento independente da iluminação, permitindo que os usuários possam 

ajustar a iluminação de acordo com sua necessidade (INMETRO, 2010; PROCEL, 

2016). 

 

3.3.3.1.2. Contribuição da luz natural 

 

Os ambientes com aberturas voltadas para o exterior ou para átrio descoberto 

ou com cobertura translúcida e que contenham mais de uma fileira de luminárias 

paralelas às aberturas, devem possuir um controle de acionamento independente, 
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manual ou automático, na fileira de luminárias próxima às aberturas para propiciar o 

aproveitamento da luz natural (INMETRO, 2010). 

 

3.3.3.1.3. Desligamento automático do sistema de iluminação 

 

Em ambientes com área superior a 250 m² devem ser instalados dispositivos 

que garantam o desligamento automático do sistema de iluminação, como: sensor de 

presença; desligamento em horário pré-determinado; sinal ou outro controle de alarme 

que indique que a área está desocupada (INMETRO, 2010). 

 

3.3.4. Sistema de Condicionamento de Ar 

 

A determinação do nível de eficiência de um sistema de condicionamento de ar 

depende além do nível de eficiência do equipamento, que pode ser ou não avaliado 

energeticamente pelo INMETRO, também depende da verificação de pré-requisitos 

(PROCEL, 2016). 

 

3.3.4.1. Pré-requisitos específicos 

 

O sistema de condicionamento de ar deve atender os pré-requisitos específicos 

de isolamento térmico para tubulações e condicionamento de ar por aquecimento 

artificial, para atingir a classificação nível A, sendo os critérios estabelecidos pelo 

RTQ-C (INMETRO, 2010).  

 

3.3.5. Método de Certificação por Simulação 

 

Para a utilização do método de simulação para a certificação é necessário o 

atendimento aos pré-requisitos estabelecidos pelo programa de simulação termo 

energética e arquivo climático, garantindo resultados coerentes (PROCEL, 2016). Os 

critérios do método são estabelecidos pelo RTQ-C (INMETRO, 2010). 
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3.4. REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE PARA O NÍVEL DE EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS (RTQ-R) 

 

O RTQ-R estabelece as condições para a classificação do nível de eficiência 

energética de edificações residenciais para obtenção da ENCE. Para a avalição de 

unidades habitacionais autônomas e edificações unifamiliares a avalição de eficiência 

da envoltória pode ser realizada pelo método prescritivo como pela simulação termo 

energética. A avaliação dos sistemas de aquecimento de água é feita pelo método 

prescritivo, salvo para sistemas de aquecimento solar que também podem utilizar a 

simulação. As áreas de uso comum podem ser avaliadas somente pelo método 

prescritivo (PROCEL, 2012). 

O regulamento determina como pré-requisito geral para obtenção dos níveis A 

e B, que havendo mais de uma unidade habitacional autônoma no mesmo lote, estas 

devem possuir medição individualizada de eletricidade e água, salvo edificações 

construídas antes da publicação do RTQ-R (INMETRO, 2012). 

Para a classificação do nível de eficiência são especificados os seguintes itens 

(INMETRO, 2012): 

• Unidades Habitacionais Autônomas: imóvel destinado à moradia com 

acesso independente, correspondente a uma unidade de uma edificação 

multifamiliar (apartamento) ou a uma edificação unifamiliar (casa). 

Nestas são avaliados requisitos relativos ao desempenho térmico da 

envoltória, eficiência do sistema de aquecimento de água e possíveis 

bonificações; 

• Edificações Unifamiliares: edificação que possui uma única unidade 

habitacional autônoma (UH) no lote. Para a avaliação é adotado o 

mesmo procedimento das Unidades Habitacionais Autônomas; 

• Edificações Multifamiliares: edificação com mais de uma UH em um 

mesmo lote. A avaliação realiza ponderação entre os resultados de 

todas as Unidades Habitacionais Autônomas; 

• Áreas de Uso Comum de edificações Multifamiliares ou de condomínios 

de edificações residenciais: em ambientes de uso coletivo são avaliados 

requisitos relativos à eficiência do sistema de iluminação artificial, 

sistema de aquecimento de água, elevadores, bombas centrífugas, 

equipamentos e possíveis bonificações. 
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Pelo RTQ-R é possível apenas a classificação geral do nível de eficiência, não 

existindo classificações parciais dos sistemas individuais, como no RTQ-C. A 

classificação de áreas de uso comum é um item independente da classificação de 

unidades habitacionais autônomas, edificações unifamiliares ou multifamiliares. Um 

condomínio com torres de edifícios e áreas comuns não pode ter uma etiqueta global 

do empreendimento, ou seja, deverá ter uma etiqueta da torre e outra das áreas 

comuns (PROCEL, 2012). 

 

3.4.1. Unidades Habitacionais Autônomas 

 

Os critérios para avaliação do nível de eficiência energética das UHs serão 

utilizados na classificação das edificações unifamiliares e multifamiliares (INMETRO, 

2012). 

3.4.1.1. Envoltória 

 

A classificação da envoltória é feita baseada nas suas características físicas e 

propriedades térmicas. Para a classificação final do edifício deve ser realizada a 

avaliação individual de cada ambiente de permanência prolongada, ou seja, os de 

ocupação contínua por um ou mais indivíduos. São considerados na avaliação o 

desempenho da envoltória para o verão e para o inverno, sendo este excluído nas 

regiões bioclimáticas consideradas as mais quentes no país (PROCEL, 2012). 

 

3.4.1.1.1. Pré-requisitos Específicos 

 

Os pré-requisitos da envoltória são referentes a características térmicas de 

absortância, transmitância e capacidade térmica das superfícies e a características 

físicas relativas à iluminação e ventilação natural (PROCEL, 2012). Os critérios são 

estabelecidos pelo RTQ-R (INMETRO, 2012). 

 

3.4.1.1.2. Método de Simulação 

 

Para a avaliação do desempenho da envoltória através do método de 

simulação, a geometria da edificação deve ser modelada e simulada para as 
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condições da edificação naturalmente ventilada e condicionada artificialmente. Os 

critérios do método são estabelecidos pelo RTQ-R (INMETRO, 2012). 

 

3.4.1.2. Sistema de Aquecimento de Água 

 

O aquecimento de água pode ser efetuado através de sistema de aquecimento 

solar, a gás instantâneo e de acumulação, bombas de calor, caldeiras a óleo, sistemas 

de aquecimento elétrico de passagem ou de acumulação. Ainda, é possível a 

utilização de sistemas mistos, onde são combinados para o aquecimento de água da 

edificação dois ou mais sistemas. Os critérios para cada sistema são estabelecidos 

de acordo com o RTQ-R (INMETRO, 2012). 

 

3.4.1.2.1. Pré-requisitos Específicos 

 

O pré-requisito específico do sistema de aquecimento de água para os níveis 

A e B se refere ao isolamento das tubulações de água quente, que devem ser 

apropriadas para a condução da água quente, com critérios estabelecidos pelo RTQ-

R (INMETRO, 2012). 

 

3.4.1.3. Bonificações 

 

Assim como no RTQ-C, existe a possiblidade de uma classificação energética 

superior por meio de iniciativas que aumentem a eficiência da edificação. Os sistemas 

que podem gerar bonificações são: ventilação e iluminação natural; uso racional da 

água; condicionamento artificial de ar de alto desempenho; iluminação artificial, 

ventiladores de teto e refrigeradores energeticamente eficientes; e medição 

individualizada de água quente quando partilhada. Os critérios de cada item são 

descritos no RTQ-R (INMETRO, 2012). 

 

3.4.2. Áreas de Uso Comum 

 

As áreas de uso comum de uma edificação multifamiliar são divididas em duas: 

áreas comuns de uso frequente ou de uso eventual. São consideradas áreas comuns 

de uso frequente as destinadas à circulação, hall, garagens, escadas, elevadores, 
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acessos externos ou ambientes de usos similares aos citados. São consideradas 

como áreas comuns de uso eventual os salões de festas, piscina, banheiros coletivos, 

churrasqueira, sauna e outros espaços voltados ao lazer e descanso dos moradores 

(INMETRO, 2012). 

Para classificação do nível de eficiência das áreas comuns de uso frequente 

devem ser atendidos os itens de iluminação natural, bombas centrífugas e elevadores. 

E para as áreas comuns de uso eventual devem ser atendidos os itens de iluminação 

natural, equipamentos, sistemas de aquecimento de água e sauna de acordo com o 

empreendimento. No caso de não possuir um dos itens, este não é aplicável e pode 

ser desconsiderado da classificação geral das áreas comuns (INMETRO, 2012). 

Os critérios de cada item de avaliação nas áreas comum de uso frequente ou 

eventual são descritos no RTQ-R (INMETRO, 2012). 

 

3.5. REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE PARA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICAÇÕES (RAC) 

 

O RAC estabelece critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade de 

Eficiência Energética de Edificações, através de inspeção para a concessão da ENCE, 

de acordo com os Regulamentos Técnicos da Qualidade (RTQs), e visando estimular 

a concepção de edificações mais eficientes (INMETRO, 2013). 

O RAC se aplica a edificações novas ou existentes e a sua classificação quanto 

ao nível de eficiência energética é feita pela inspeção de projeto e/ou inspeção da 

edificação construída, que são realizadas por um Organismo de Inspeção Acreditado 

(OIA), com base nos RTQs e no RAC. Para edificações existentes, a etapa de 

inspeção de projeto pode ser dispensada (INMETRO, 2013). 

 

3.5.1. Processo de Avaliação da Conformidade 

 

Para iniciar o processo de avaliação, o solicitante deve encaminhar para um 

OIA os seguintes documentos: formulário de solicitação de etiquetagem; termo de 

compromisso; termo de ciência do entorno, que deve ser entregue somente se a 

avaliação foi pelo método de simulação, pois o solicitante pode obter melhores níveis 

de eficiência através do sombreamento das edificações vizinhas, que podem ser 

afetadas posteriormente por reformas ou demolições; quadro resumo relacionando 
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todos os documentos enviados ao OIA; cópia do contrato ou estatuto social da 

empresa, caso o solicitante seja pessoa jurídica; e declaração pelos responsáveis 

técnicos de cada projeto, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro 

de Responsabilidade Técnica (RRT), (INMETRO, 2013). 

Caso a solicitação seja inviável, o OIA deve comunicar por escrito ao solicitante 

o motivo e devolver toda documentação apresentada. Se forem identificadas 

inconsistências na documentação, o solicitante deve ser comunicado e o processo 

interrompido até sua solução (INMETRO, 2013). 

 

3.5.1.1. Verificação de Projeto e Emissão da ENCE de Projeto 

 

De posse da documentação, o OIA confere os projetos e demais itens, de 

acordo com o método escolhido pelo solicitante, RTQs e os níveis de tolerância. 

Finalizada a verificação, o OIA deve encaminhar ao INMETRO a documentação 

obrigatória. O INMETRO publica as informações contidas na etiqueta através das 

Tabelas de Eficiência Energética em Edificações. Completado o processo, o OIA 

encaminha ao solicitante os relatórios de verificação do projeto, a ENCE de projeto e 

o manual de entendimento da ENCE (INMETRO, 2013). 

A ENCE de projeto tem validade até a conclusão da construção da edificação, 

ou até 5 anos a partir da sua emissão (INMETRO, 2013). A perda de validade implica 

na inclusão do status de ENCE de Edificação Construída Pendente nas Tabelas de 

Eficiência Energética disponíveis em INMETRO (2017). 

 

3.5.1.2. Inspeção da Edificação Construída e Emissão da ENCE de 

Edificação Construída 

 

As edificações novas devem ser submetidas à inspeção entre o momento da 

conclusão da construção e a entrega das chaves ao futuro proprietário. A ENCE de 

edificação construída só pode ser solicitada após o recebimento do alvará de 

conclusão da obra ou comprovação da ligação definitiva do fornecimento de energia 

elétrica e gás combustível, este quando necessário (INMETRO, 2013). 

Em edificações existentes, o solicitante pode receber somente a ENCE de 

edificação construída, desde que apresente toda a documentação referente ao projeto 

como construído (INMETRO, 2013) 
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Para solicitar a inspeção o proponente deve entregar ao OIA um formulário de 

solicitação de etiquetagem. Caso existam alterações da documentação submetida 

para a obtenção da ENCE de projeto, o solicitante deve enviar ao OIA o projeto como 

construído, evidenciando os itens alterados. A inspeção será baseada no projeto 

modificado (INMETRO, 2013). 

O OIA deve receber e conferir se os documentos relativos à edificação estão 

em conformidade com os documentos submetidos para obtenção da ENCE de projeto. 

O solicitante deve ser comunicado quando houver alterações que diminuam a 

classificação da edificação, e terá a opção de realizar ajustes no projeto e/ou na 

edificação. A inspeção in loco definirá a classificação da edificação construída. 

Durante a inspeção, o solicitante deve indicar pelo menos um profissional qualificado 

de sua responsabilidade para acompanhamento do processo (INMETRO, 2013). 

Após, a inspeção da edificação construída sem a ocorrência de não 

conformidades e atribuída a classificação da edificação, o OIA deve encaminhar ao 

INMETRO a documentação final. O INMETRO publicará as informações contidas na 

etiqueta baseadas nas tabelas de Eficiência Energética de Edificações (PROCEL 

INFO, 2017b). Finalizado o processo, o OIA encaminhará ao solicitante os relatórios 

de inspeção da edificação construída, a ENCE de edificação construída e o manual 

de entendimento da ENCE (INMETRO, 2013). 

 

3.5.1.3. Tratamento de Não Conformidades 

 

São consideradas não conformidades, as diferenças entre o projeto e a 

edificação construída, que alterem o nível de eficiência da primeira avaliação. Caso 

seja detectada, durante a inspeção, alguma evidência que altere a classificação da 

ENCE de projeto, o OIA deve informar ao representante do solicitante e registrar no 

relatório de evidências. Alterações que impliquem no aumento do nível de eficiência 

não são consideradas como não conformidades (INMETRO, 2013). 

Após, o recebimento do relatório de não conformidades, o solicitante tem um 

prazo de 30 dias corridos para enviar as evidências da implementação das ações 

corretivas das não conformidades relatadas. O OIA decide a necessidade de uma 

nova inspeção in loco. Ao fim do prazo, o OIA deve emitir a ENCE com o nível de 

eficiência final, de acordo com as evidências verificadas. Havendo qualquer alteração 

nos documentos, o OIA deve enviá-los novamente ao INMETRO, e concluído o 
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processo entregar ao solicitante os relatórios de inspeção da edificação construída, a 

ENCE de edificação construída e o manual de entendimento da ENCE (INMETRO, 

2013). 

 

3.5.2. Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE 

 

As ENCEs das edificações construídas devem ser afixadas em local visível nas 

edificações, blocos, pavimentos ou conjuntos de salas certificadas. Para as unidades 

autônomas não há esta exigência, devendo o solicitante entrega-las aos futuros 

proprietários. No caso de fornecimento da ENCE da edificação construída para um 

complexo de edificações, esta deve ser afixada em local visível no bloco mais próximo 

ao acesso do logradouro principal do complexo (INMETRO, 2013). 

Toda publicidade coletiva que envolva reconhecimento oficial de assuntos 

relacionados à ENCE é competência do INMETRO, não devendo haver publicidade 

envolvendo a ENCE que seja depreciativa, abusiva, falsa ou enganosa, bem como em 

outros produtos, que não são autorizados ao uso. A divulgação publicitária pode ser 

realizada a partir da contratação do OIA, devendo ser submetida à análise prévia de 

conteúdo pelo INMETRO (INMETRO, 2013). 

O INMETRO poderá suspender ou cancelar a ENCE se esta for utilizada em 

outra edificação ou porção da mesma que não o objeto certificado, se o solicitante não 

cumprir suas responsabilidades e obrigações ou nos casos previstos no regulamento 

para uso das marcas, dos símbolos de acreditação, de reconhecimento da 

conformidade aos princípios das boas práticas de laboratório e dos selos de 

identificação do INMETRO (INMETRO, 2013). 

 

3.5.3. Perfil e Atribuições do Inspetor de Edificações e do Organismo de 

Inspeção Acreditado 

 

O inspetor é o profissional responsável por conferir o projeto pelo método 

prescritivo ou de simulação e vistoriar a edificação construída. Este profissional deve 

possuir pelo menos uma das seguintes formações além do registro no conselho de 

classe específico: arquiteto ou arquiteto urbanista; engenheiro civil; engenheiro 

mecânico ou outra especialidade da engenharia, desde que possua capacitação 

comprovada em projeto de condicionamento de ar; engenheiro eletricista ou de 
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técnico em elétrica, eletrotécnica ou mecatrônica; técnico em edificações (INMETRO, 

2013). 

A inspeção em edificações novas com pré-requisito de divisão de circuitos deve 

ser realizada por engenheiro eletricista ou técnico da área. A verificação do método 

de simulação deve ser feita por inspetor com experiência comprovada em pelo menos 

um programa de simulação aceito pelas normas do PBE Edifica. A inspeção em 

edificações com sistema de condicionamento de ar não etiquetado pelo Inmetro deve 

ser realizada por engenheiro mecânico ou engenheiro com capacitação comprovada 

(INMETRO, 2013). 

O OIA deve dispor de no mínimo um arquiteto ou arquiteto urbanista ou um 

engenheiro civil, além de profissionais com capacitação específica para projetos com 

divisão de circuitos e com condicionamento de ar não etiquetados pelo Inmetro. O 

levantamento dos dados da envoltória na inspeção in loco pode ser executado por um 

profissional de nível técnico em edificações, da divisão de circuitos por um técnico em 

eletricidade ou equivalente e os dados do sistema de iluminação ou condicionamento 

de ar de aparelhos etiquetados por técnico em edificações ou eletricidade ou 

equivalente (INMETRO, 2013). 

 

3.5.4. Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas 

 

São consideradas edificações públicas e/ou privadas as utilizadas com 

finalidade que não a residencial ou industrial. Quando da publicação de RTQs 

específico por subsetores, como RTQ-Hotéis, RTQ-Escolas, RTQ-Hospitais, estes 

não serão mais definidos como edificações comerciais, de serviços e públicas 

(INMETRO, 2013). 

No Anexo A é apresentado na Figura 41 um modelo de ENCE geral de projeto, 

e na Figura 42 é mostrado um exemplo de ENCE geral de edificação construída. Nas 

Figuras 43 a 45 são exibidas outras possibilidades de ENCE geral, com necessidades 

ou não de atendimentos aos pré-requisitos, com condicionamento artificial e natural e 

inspeção pelo método de simulação. Nas Figuras 46 a 48 são apresentadas as 

possibilidades de ENCEs parciais: envoltória, envoltória e iluminação ou envoltória e 

condicionamento de ar. 
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Nos procedimentos para verificação na etapa de projeto pelo método 

prescritivo, devem ser observados os pré-requisitos gerais e a documentação para 

contabilização de bonificações (INMETRO, 2013). 

Para realização da inspeção in loco devem ser respeitados os limites de 

tolerância, com relação aos valores declarados e/ou calculados na etapa de 

verificação do projeto. Caso os valores ultrapassem o limite estipulado, deve-se 

verificar o impacto no nível de eficiência da edificação (INMETRO, 2013). 

Na verificação da envoltória, além dos pré-requisitos, são considerados: 

orientação da edificação; fechamentos e revestimentos da envoltória; AVS e AHS; 

absortância à radiação solar da envoltória; e componentes transparentes ou 

translúcidos, a conferência da área das aberturas envidraçadas da edificação será 

através de amostra aleatória (INMETRO, 2013). 

A verificação do sistema de iluminação é feita comparando as especificações 

de projeto com as dos ambientes construídos. A verificação será feita por amostra 

aleatória. Também é verificada a conformidade dos reatores e lâmpadas, com a 

apresentação de documentos fiscais; pré-requisitos do sistema; propriedades dos 

equipamentos de acordo com catálogos dos fabricantes. A densidade de potência de 

iluminação não pode ter uma diferença maior que 2% em relação às verificadas no 

projeto (INMETRO, 2013). 

A inspeção in loco do sistema de condicionamento de ar de aparelhos 

etiquetados pelo Inmetro é realizada comparando as especificações de projeto com 

as dos ambientes construídos. A verificação da conformidade é feita apresentando as 

etiquetas de classificação das unidades instaladas na edificação, junto com a 

documentação fiscal. Serão verificadas amostras aleatórias conforme o número de 

unidades. Para os sistemas não etiquetados será emitido um laudo técnico do 

projetista ou do instalador com ART (INMETRO, 2013). 

A inspeção in loco dos itens de bonificação é realizada somente para os itens 

inspecionados na etapa de projeto. Uso racional da água, elevadores e sistemas ou 

fontes renováveis de energia, devem comprovar a conformidade através do 

documento fiscal de aquisição e pela verificação da instalação de acordo com as 

especificações declaradas no projeto (INMETRO, 2013). 
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3.5.5. Edificações Residenciais 

 

A avaliação da conformidade em edificações residenciais contempla unidades 

habitacionais autônomas, unifamiliares, multifamiliares e áreas de comum em 

edificações multifamiliares ou condomínios residenciais. Na etiquetagem de 

edificações multifamiliares novas devem ser avaliadas todas as UHs, e em edificações 

existentes pode-se avaliar as UHs separadamente (INMETRO, 2013). 

No Anexo A são apresentadas as ENCEs referentes ao RTQ-R. Nas Figuras 

49, 50 e 51 são apresentadas as ENCEs de projeto e na Figura 52 a ENCE de 

edificação construída. Nas Figuras 53 a 56, são apresentadas outras opções de 

ENCE. 

A inspeção, tanto do projeto como da edificação construída, é realizada 

separadamente para as UHs, edificação multifamiliar e áreas de uso comum, se 

solicitada. Como no RTQ-C, a inspeção in loco deve ser realizada entre a conclusão 

e a entrega das chaves (INMETRO, 2013). 

Independentemente do método de avaliação, a verificação do nível de 

eficiência inicia quando a documentação completa solicitada pelo OIA for recebida e 

revisada. No caso de inconsistências, o processo é interrompido até a solução das 

pendências (INMETRO, 2013). 

A certificação pelo método prescritivo de UHs e edificações multifamiliares, 

verifica os pré-requisitos gerais e a documentação para contabilização das 

bonificações, quando aplicáveis (INMETRO, 2013). 

A inspeção pelo método de simulação pode ser simplificada ou completa, 

dependendo da necessidade de detalhamento da revisão dos sistemas avaliados. 

Serão inspecionados: arquivo climático; programa de simulação; características da 

edificação; envoltória; iluminação; equipamentos; e padrões de uso. Quando ventilada 

naturalmente, serão analisados: sistema de ventilação natural; estratégia de 

ventilação; e classificação do nível de eficiência. Quando condicionada artificialmente, 

serão conferidos: sistema de condicionamento de ar; critério de dimensionamento do 

sistema; condições de conforto; e nível de eficiência (INMETRO, 2013). 

Para as áreas de uso comum, são verificados os pré-requisitos das áreas 

comuns de uso frequente e eventual, e a documentação para contabilização de 

bonificações, quando aplicáveis (INMETRO, 2013). 
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A inspeção in loco deve verificar a presença de hidrômetro individual para água 

fria e medidor individual de energia elétrica nas UHs, como cumprimento dos pré-

requisitos gerais (INMETRO, 2013). 

A inspeção in loco da envoltória abrange: orientação da edificação; 

fechamentos e revestimentos da envoltória; absortância à radiação solar da envoltória; 

componentes transparentes e translúcidos; dispositivos de proteção solar; e áreas das 

aberturas. Para o sistema de aquecimento de água será verificado se os 

equipamentos instalados atendem às características descritas no projeto e de acordo 

com o RTQ-R (INMETRO, 2013). 

Na inspeção dos itens de bonificação, o sistema de condicionamento de ar 

etiquetado pelo Inmetro deve apresentar a classificação energética das unidades 

instaladas e o documento fiscal de aquisição, e quando não forem etiquetados pelo 

Inmetro, por comparação das características no projeto. Refrigeradores, lâmpadas, 

ventiladores de teto, equipamentos economizadores de água e medidor 

individualizado de água quente deverão apresentar as etiquetas de classificação 

energética e o documento fiscal de aquisição. Os reservatórios de água da chuva 

serão verificados quanto à localização, dimensões, prumadas, além dos testes de 

ponto de consumo (INMETRO, 2013). 

As verificações in loco das áreas de uso comum abrangem: envoltória de áreas 

de uso eventual e construídas separadas das edificações; motores elétricos de 

indução trifásicos; sensores para controle do nível de monóxido de carbono; 

iluminação artificial; bombas centrífugas; elevadores; sistema de condicionamento de 

ar; eletrodomésticos e equipamentos; sistema de aquecimento de água; sauna; e uso 

racional de água (INMETRO, 2013). 
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4. SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS DE PORTUGAL 

 

4.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A Diretiva 2002/91/CE, de 16 de dezembro de 2002, relativa ao desempenho 

energético dos edifícios, foi publicada pelo Parlamento Europeu, determinando que os 

Estados-Membros deveriam cumprir as disposições do documento de acordo com sua 

realidade (COMISSÃO EUROPEIA, 2002).  

Pelo Decreto-Lei n°78/2006 (PORTUGAL, 2006a), Portugal aprovou o Sistema 

Nacional de Certificação Energética e da Qualidade de Ar Interior nos Edifícios, 

através do Decreto-Lei n°79/2006 foi deferido o Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifícios (PORTUGAL, 2006b), e com o Decreto-Lei 

n°80/2006 o Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos 

Edifícios (PORTUGAL, 2006c; PORTUGAL, 2017). 

Colocando em prática as determinações destes Decretos-Lei, Portugal 

promoveu a eficiência energética nos edifícios e adquiriu uma experiência relevante 

que se traduziu não só na eficácia do sistema de certificação energética, como 

também no diagnóstico dos aspectos avaliativos, demonstrando através da prática, a 

possibilidade de melhoria do sistema de certificação (PORTUGAL, 2017). 

Pela Diretiva 2010/31/UE, de 19 de maio de 2010 (UNIÃO EUROPEIA, 2010), 

o Parlamento Europeu reformulou o regime estabelecido pela Diretiva 2002/91/CE, 

esclarecendo alguns pontos e introduzindo novas disposições que reforçam a 

promoção do desempenho energético nos edifícios, visando as metas e desafios 

acordados pelos Estados-Membros para o ano de 2020 (PORTUGAL, 2017). 

Em 13 de novembro de 2013, Portugal publica o Decreto-Lei n° 118/2013 

(PORTUGAL, 2013a), que assegura não só a alteração para atender a Diretiva 

2010/31/UE, mas também uma revisão da legislação anterior, Decretos-Lei 

n°78/2006, n°79/2006 e n°80/2006, onde é incluído em um único documento o 

Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SCE), o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de 

Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) (PORTUGAL, 

2017). 

Foi feita uma distinção clara do âmbito de aplicação do REH, com orientações 

para os edifícios residenciais, e do RECS determinando requisitos para edificações 
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de comércio e serviços. Os edifícios residenciais são avaliados pelo comportamento 

térmico e eficiência dos seus sistemas técnicos, como: climatização, aquecimento de 

água, iluminação e aproveitamento de energias renováveis. Para os edifícios de 

comércio e serviços são acrescentadas exigências referentes à instalação, a 

condução e a manutenção destes sistemas técnicos (PORTUGAL, 2017). 

Além da atualização dos requisitos de qualidade térmica, foram introduzidas 

exigências de eficiência energética para os principais sistemas técnicos dos edifícios. 

A utilização de sistemas ou soluções passivas nos edifícios é incentivada, os quais 

são sistemas concebidos especificamente para redução das necessidades 

energéticas dos edifícios. Também é fomentada a otimização do desempenho devido 

à economia na redução do uso de sistemas ativos de climatização (PORTUGAL, 

2017). 

É introduzido o conceito de edifício com exigência energética quase nula, que 

conjuga a maior redução possível da demanda energética do edifício, mantida por 

uma lógica de custo-benefício, com o emprego de fontes de energias renováveis. A 

partir de 2020, esse será o padrão exigido para as novas construções e edifícios a 

serem reformados, sendo que os edifícios públicos deverão cumprir a determinação a 

partir de 2018 (PORTUGAL, 2017). 

A política de qualidade do ar interior visa garantir níveis de proteção à saúde e 

ao bem-estar dos ocupantes do edifício, através da manutenção de valores mínimos 

de vazão de ar e limites para concentração de poluentes.  É privilegiada a ventilação 

natural em detrimento dos equipamentos de ventilação mecânica (PORTUGAL, 2017). 

A atualização do SCE incorporou orientações e práticas internacionais com 

base nas inovações tecnológicas em eficiência energética e conforto térmico. É 

detalhada a atuação de diferentes profissionais e entidades, visando uma maior e 

melhor integração de todos os agentes num contexto de rigor e exigência 

(PORTUGAL, 2017). 

O SCE abrange todos os edifícios ou frações, novos ou sujeitos a intervenções, 

como: obras de construção, reconstrução, alteração, ampliação, instalação ou 

modificação de um ou mais de seus componentes, nos termos presentes no REH e 

RECS. O programa engloba os edifícios ou frações existentes, de comércio e serviços, 

com área superior a 1000 m² ou 500m² para centros comerciais, supermercados e 

piscinas cobertas e edifícios públicos de área superior a 250 m². Inclui ainda todos os 
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edifícios ou frações existentes que a partir da publicação do Decreto-Lei passarão por 

venda ou locação (PORTUGAL, 2017). 

Os edifícios industriais, agrícolas ou pecuários; locais de culto ou para 

atividades religiosas; armazéns, estacionamento, oficinas e similares; unifamiliares 

com área útil menor ou igual a 50m²; desocupados de comércio ou serviços, até à sua 

venda ou locação; em ruínas, que deverá ser atestado pelo município ou por um perito 

qualificado (PQ); militares ou de forças de segurança sujeitos a regras de controle e 

confidencialidade; de comércio e serviços inseridos em instalações consumidoras 

intensivas de energia, superior a 500 toneladas equivalentes de petróleo por ano, não 

são certificados energeticamente pelo SCE (PORTUGAL, 2017). 

 

4.1.1. Certificados e Recomendações 

 

O pré-certificado é o primeiro documento emitido para os edifícios novos ou 

frações de edifícios novos, como para edifícios e frações sujeitos a intervenções, o 

qual é fornecido na fase de projeto (PORTUGAL, 2017). 

Para a realização de serviços municipais; celebração de contratos de venda ou 

locação, constando no contrato o número da certificação; fiscalização de atividades 

econômicas, é indispensável o pré-certificado ou o certificado SCE quando houver. 

Quando não for apresentada a certificação ou pré-certificação as entidades 

responsáveis deverão comunicar à Agência Nacional de Energia (Adene) 

(PORTUGAL, 2017). 

Para a construção de novos edifícios ou intervenções, tanto em edificações 

residenciais ou de comércio e serviços, deverá ser emitido o pré-certificado com a 

viabilidade técnica, ambiental e econômica dos sistemas alternativos de elevada 

eficiência energética, como: sistemas descentralizados de fornecimento de energia 

proveniente de fontes renováveis; cogeração; redes urbanas ou coletivas de 

aquecimento e arrefecimento; e bombas de calor. No pré-certificado será incluída a 

análise de disponibilidade dos sistemas alternativos para posterior verificação pela 

entidade competente (PORTUGAL, 2017). 

Devem ser certificadas todas as frações e edifícios destinados à habitação 

unifamiliar, assim como frações que podem ser construídas nos edifícios recém-

construídos como nos projetados. Podem ser certificados os edifícios por completos, 

desde que estejam certificadas todas as suas frações. Os edifícios de comércio e 
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serviços, que possuam sistema de climatização centralizado para parte ou totalidade 

de suas frações, devem ser certificados conforme o fluxograma da Figura 23 

(PORTUGAL, 2017). 

 

Figura 23 – Fluxograma de opções de certificação para edifícios de comércio e serviços 

 

Legenda: 
CE: Pré-certificado ou certificado SCE 
FA: Fração autônoma ou independente 
PH: Fração constituinte em propriedade horizontal 

Fonte: PORTUGAL (2013a) 
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No certificado são incluídas recomendações para melhoria de custo-benefício 

em relação ao desempenho energético, a menos que não exista potencial razoável 

para tal prática. São recomendadas medidas para reforma da envoltória ou de 

sistemas técnicos do edifício e outras relativas aos componentes individuais do 

edifício. Devem ser tecnicamente viáveis e proporcionando uma estimativa de 

amortização do investimento ou de custo-benefício ao longo do ciclo de vida 

(PORTUGAL, 2017). 

A avaliação de uma fração pode ser baseada em outra fração semelhante 

situada no mesmo edifício e até mesmo em outros edifícios de concepção e 

dimensões semelhantes, desde que atestado por um PQ (PORTUGAL, 2017). 

De acordo com a experiência e conhecimento técnico do PQ, podem ser 

considerados semelhantes os edifícios ou frações que dificilmente pertencem a 

diferentes classes energéticas, em função de soluções construtivas e da instalação 

de sistemas homogêneos (PORTUGAL, 2017). 

Os edifícios de comércio, serviços e propriedades ou prédios utilizados por 

entidades públicas com área útil superior a 250 m², são obrigados a afixar o certificado 

SCE em local de destaque na entrada (PORTUGAL, 2017). Deve ser exibida a 

primeira página do certificado, sendo facultativa a exibição das outras páginas 

(PORTUGAL, 2013a). 

Na Figura 16 é apresentada a primeira página de um Certificado Energético 

SCE de um edifício de comércio e serviços, e na Figura 24, a primeira página de um 

Certificado Energético SCE de um edifício de habitação. 

No Anexo B, Figuras 57 a 72, são apresentados exemplos de certificados 

energéticos de um edifício de habitação e de um edifício de comércio e serviços. 

Tanto o pré-certificado como o certificado SCE são gerados automaticamente 

em formato PDF após o preenchimento, pelo PQ, de um formulário próprio no sistema 

de suporte do SCE. O pré-certificado e o certificado SCE utilizam o mesmo modelo 

base, sendo diferentes apenas o título e os campos de preenchimento (PORTUGAL, 

2013b). 
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Figura 24 – Modelo da primeira página de um Certificado Energético de um edifício de habitação 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Nas situações em que não é possível afixar a primeira página do certificado 

SCE em um edifício de comércio e serviços, seja por constrangimentos ou pelas 

dimensões da página em A4, foram criadas versões alternativas que estão na última 

página do modelo do certificado SCE, como apresentadas na Figura 63. (PORTUGAL, 

2013b). 

Nos pré-certificados e certificados SCE são fornecidas informações 

importantes tanto para o consumidor como para os profissionais. As quatro primeiras 

páginas do certificado são destinadas ao consumidor final, com informações 

simplificadas, indicadores qualitativos, medidas de melhorias e recomendações. Nas 

outras páginas os profissionais podem ter acesso a detalhes como: indicadores 

energéticos, verificação de requisitos e previsão de consumo de energia (ADENE, 

2017). 

 

4.1.2. Organização e Funcionamento 

 

A fiscalização do SCE é atribuição da Direção Geral de Energia e Geologia, e 

a gestão da ADENE, que tem como competências (PORTUGAL, 2017): 

• Efetivação de registro, acompanhamento técnico e administrativo, 

verificação e gestão da qualidade das atividades dos técnicos do SCE; 

• Registro de profissionais provenientes de outros Países-Membros da 

UE; 

• Gestão do registro central de pré-certificados e certificados SCE, além 

de toda documentação produzida no âmbito do SCE; 

• Definição e atualização dos modelos de documentos; 

• Assegurar a qualidade da informação no âmbito do SCE; 

• Contribuição para interpretação e aplicação de maneira uniforme do 

SCE, REH e RECS; 

• Elaboração e divulgação de recomendações sobre a substituição, 

alteração e avaliação da eficiência e potência adequada dos sistemas 

de aquecimento com caldeiras e de ar condicionado; 

• Promoção do SCE e incentivo à utilização dos seus resultados na 

promoção da eficiência energética dos edifícios. 
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O acompanhamento do cumprimento de exigências referentes à qualidade do 

ar interior fica a cargo da Direção Geral da Saúde e da Agência Portuguesa do 

Ambiente (PORTUGAL, 2017). 

Os PQs e os técnicos de instalação e manutenção (TIM), compõem o corpo 

técnico do SCE, que para o exercício e atividade devem ser registrados na ADENE. 

É competência do PQ: avaliação energética dos edifícios e certificação no âmbito do 

SCE; identificar e avaliar as oportunidades de melhoria de desempenho energético 

dos edifícios; emitir os pré-certificados e certificados SCE; colaborar nos processos 

de verificação de qualidade; verificar e submeter ao SCE o plano de racionalização 

energética (PORTUGAL, 2017). 

O plano de racionalização energética é um conjunto de medidas possíveis e 

economicamente viáveis de racionalização do consumo e custos com a energia, 

considerando uma avaliação energética prévia (PORTUGAL, 2017). 

Compete ao TIM a coordenação e execução das atividades de planejamento, 

inspeção, gestão da utilização da energia, instalação e manutenção relativas aos 

edifícios e sistemas técnicos (PORTUGAL, 2017). 

É obrigação dos proprietários a obtenção do pré-certificado e certificado SCE. 

No caso de grandes edifícios de comércio e serviços, com área superior a 1000 m² ou 

500 m², se usados para centros comerciais, supermercados e piscinas cobertas, 

devem: contar com o TIM compatível com o tipo e características dos sistemas 

técnicos instalados; assegurar, quando aplicável, o cumprimento do plano de 

manutenção elaborado pelo técnico; submeter ao SCE, por intermédio do PQ, quando 

aplicável, eventual plano de racionalização energética (PORTUGAL, 2017). 

Os proprietários precisam ainda: possibilitar ao PQ a consulta dos requisitos 

para certificação do edifício; indicar a classificação energética do edifício em todos os 

anúncios publicados para a venda ou locação; entregar o pré-certificado ou certificado 

SCE ao comprador ou locatário; afixar, se exigido, o certificado em local visível 

(PORTUGAL, 2017). 

Os pré-certificados e certificados SCE têm prazo de validade de 10 anos, sendo 

que os certificados SCE para grandes edifícios de comércio e serviços a validade é 

de 8 anos. Estes documentos perdem a validade se: tenham marca d’água, carimbo 

ou outro sinal que declare sua nulidade; o respectivo prazo de validade e a licença de 

construção estejam vencidos; não conste registro no sistema de busca do SCE; exista 

outro documento registrado para o mesmo edifício com data posterior; contenha erros 
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ou omissão detectados em procedimentos de verificação de qualidade (PORTUGAL, 

2017). 

O parque edificado deve progressivamente ser composto por edifícios com 

exigência energética quase nula, que são os que têm elevado desempenho energético 

e obrigatoriamente sejam providos por fontes de energia renováveis. Estes edifícios 

são dotados de: componentes eficientes compatíveis com limites mais rigorosos e 

respeitando a aplicação da relação custo-benefício; formas de captação local de 

energias renováveis que forneçam o restante das exigências energéticas previstas, 

de preferência no próprio edifício ou na parcela de terreno onde está construído 

(PORTUGAL, 2017). 

Por meios legislativos e administrativos são definidos incentivos para conceder 

financiamento e outros instrumentos que potencializem o desempenho energético dos 

edifícios e a transição para edifícios com capacidade quase nula de energia 

(PORTUGAL, 2017). 

A ADENE faz a verificação da qualidade e identificação das situações de não 

conformidade dos processos de certificação realizados por PQs, sendo que também 

pode ser delegada a organismos públicos ou privados (PORTUGAL, 2017). 

O não cumprimento das exigências estabelecidas pelo SCE, assim como 

negligência ou tentativa, constituem inflação e são penalizadas com multas, tanto para 

pessoas físicas variando de € 250 a € 3740, como jurídicas entre € 2500 e € 44890 

(PORTUGAL, 2017). 

 

4.2. REGULAMENTO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS DE 

HABITAÇÃO (REH) 

 

O REH estabelece os critérios de desempenho energético para edifícios 

residenciais novos ou sujeitos a intervenções, para promover a melhoria do 

comportamento térmico, eficiência dos sistemas técnicos e minimização do risco de 

condensação das superfícies dos elementos da envoltória (PORTUGAL, 2017). 

Para os edifícios residenciais os requisitos mínimos para a certificação 

energética são estabelecidos visando níveis ótimos de rentabilidade, e são 

submetidos a revisões periódicas em função dos resultados da análise de custo ótimo 

com intervalos de no máximo cinco anos (PORTUGAL, 2017). 
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Em edificação residencial unifamiliar deve ser verificado o edifício todo; nas 

multifamiliares, para cada fração construída ou, para projetos de edifícios 

multifamiliares ou em fase de construção, para cada fração prevista. No caso de 

edificações de uso misto, as frações destinadas a habitação devem ser analisadas, 

independente da aplicação do RECS nas outras frações (PORTUGAL, 2017). 

 

4.2.1. Princípios Gerais 

 

As edificações abrangidas pelo REH são avaliadas para possibilitar a melhoria 

do seu comportamento térmico, a prevenção de patologias, o conforto ambiental e a 

redução das exigências energéticas. Então, são consideradas as características dos 

componentes opacos e envidraçados da envoltória, ventilação e a demanda anual de 

energia para aquecimento e arrefecimento (PORTUGAL, 2017). 

Para o cumprimento dos objetivos prescritos pelo REH, são estabelecidos 

(PORTUGAL, 2017): 

• Requisitos da qualidade térmica da envoltória para os novos edifícios e 

para edifícios existentes que sofrerem intervenções, onde são 

considerados o coeficiente de transmissão térmica para componentes 

opacos e o fator solar para componentes envidraçados; 

• Requisitos de ventilação, que estabelece um valor mínimo para taxa de 

renovação de ar para edifícios novos, e respectiva adaptação no caso 

de intervenções nas edificações existentes; 

• Valores nominais e limites de energia útil para aquecimento e 

arrefecimento da edificação, para edifícios novos e de intervenções em 

edifícios existentes. 

Para avaliação dos sistemas técnicos são determinados requisitos para o uso 

de energia para aquecimento de água e de energia primária. Sendo estabelecidos: 

(PORTUGAL, 2017). 

• Requisitos de qualidade, eficiência e funcionamento dos sistemas 

técnicos nos edifícios; 

• Regras para o cálculo da contribuição de energias renováveis no 

atendimento das exigências energéticas da edificação; 
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• Valores nominais de energia primária da edificação e os respectivos 

limites para novos edifícios e intervenções em edifícios existentes. 

 

4.2.2. Demanda Nominal Anual de Energia Útil para Aquecimento 

 

A demanda nominal anual de energia útil para aquecimento é determinada de 

acordo com a norma europeia EN ISO 13790 (ISO, 2008), levando em consideração: 

método de cálculo das necessidades sazonais de aquecimento de edifícios e as 

adaptações permitidas pela norma; cada edifício e/ou fração como uma zona única, 

tendo as mesmas condições de referência; e a ocorrência em regime permanente 

(PORTUGAL, 2013c). 

A norma europeia EN ISO 13790 (ISO, 2008) foi recentemente atualizada para 

ISO 52016-1:2017 (ISO, 2017). Portugal ainda não publicou despacho de modificação 

da metodologia de cálculo, podendo realizar em breve ou esperar a próxima revisão 

do Decreto-Lei que regulamenta o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. 

A demanda nominal anual de energia útil para aquecimento do edifício 

considera: transferência de calor por transmissão pela envoltória no inverno; 

transferência de calor por ventilação no inverno; e ganhos térmicos úteis no inverno, 

resultantes dos ganhos solares pelos vãos envidraçados, iluminação, equipamentos 

e ocupantes. Estes critérios foram estabelecidos pelo Despacho (extrato) n°15793-

I/2013 (PORTUGAL, 2013c). 

 

4.2.3. Demanda Nominal Anual de Energia Útil para Arrefecimento 

 

A demanda nominal anual de energia útil para arrefecimento é também 

determinada de acordo com a norma europeia EN ISO 13790 (ISO, 2008), 

considerando: método de cálculo das necessidades sazonais de arrefecimento de 

edifícios e as adaptações permitidas pela norma; cada edifício e/ou fração como uma 

zona única, tendo as mesmas condições de referência; e a ocorrência em regime 

permanente (PORTUGAL, 2013c). 

A demanda nominal anual de energia útil para arrefecimento do edifício 

considera o fator de utilização dos ganhos térmicos e os ganhos térmicos totais no 

verão. Estes critérios foram estabelecidos pelo Despacho (extrato) n°15793-I/2013 

(PORTUGAL, 2013c). 
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4.2.4. Demanda Nominal de Energia Primária 

 

A demanda nominal de energia primária de uma edificação residencial é o 

somatório das demandas individuais dos sistemas de aquecimento, arrefecimento, 

aquecimento de água e ventilação mecânica. Ainda são deduzidas as eventuais 

contribuições de fontes de energia renovável (PORTUGAL, 2013c). 

As regras e orientações metodológicas de eficiência de sistemas técnicos, 

ventilação mecânica e aquecimento de água são definidas no Despacho n°15793-

I/2013 (PORTUGAL, 2013c). 

 

4.2.5. Requisitos Específicos do REH 

 
4.2.5.1. Edifícios Novos 

 

4.2.5.1.1. Comportamento térmico 

 

A demanda nominal anual de energia útil para aquecimento e arrefecimento de 

um edifício residencial novo, não pode exceder a máxima energia útil para 

aquecimento e arrefecimento determinada pela Portaria n° 348-B/2013 (PORTUGAL, 

2013d; PORTUGAL, 2017). 

A taxa de renovação horária nominal de ar para o inverno e verão de um edifício 

residencial novo, dever ser respeitada e calculada de acordo com a Portaria n° 348-

B/2013 (PORTUGAL, 2013d; PORTUGAL, 2017). 

O uso nos edifícios de sistemas passivos com alto desempenho energético 

deve ser estimulado. São dispensadas da verificação dos requisitos de 

comportamento térmico as novas moradias unifamiliares com área útil inferior a 50 m² 

(PORTUGAL, 2017). 

 

4.2.5.1.2. Eficiência dos sistemas técnicos 

 

Os sistemas técnicos para aquecimento e arrefecimento do ambiente e 

aquecimento de água, devem cumprir os requisitos estabelecidos pelo Despacho 

n°15793-I/2013 (PORTUGAL, 2013c). 
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A instalação de sistemas térmicos solares para aquecimento de água nos 

edifícios novos é obrigatória, caso haja exposição solar suficiente. Alternativamente, 

podem ser considerados outros sistemas de aproveitamento de energias renováveis 

que visem assegurar a obtenção energética anual equivalente à do sistema solar. 

Neste caso, só pode ser contabilizada mediante o cumprimento das exigências 

estabelecidas pela Portaria n° 348-B/2013 (PORTUGAL, 2013d; PORTUGAL, 2017). 

A demanda nominal de energia primária de um edifício residencial novo não 

pode exceder a máxima demanda nominal anual de energia primária definida pela 

Portaria n° 348-B/2013 (PORTUGAL, 2013d). As novas moradias unifamiliares com 

área útil inferior a 50 m², são dispensadas desta exigência (PORTUGAL, 2017). 

 

4.2.5.2. Edifícios Sujeitos a Intervenção  

 

4.2.5.2.1. Comportamento térmico 

 

A demanda nominal anual de energia útil para aquecimento e arrefecimento 

não podem exceder a máxima energia útil para aquecimento e arrefecimento 

determinados pela Portaria n° 348-B/2013. Assim, como o valor de renovação horária 

nominal de ar deve ser igual ou superior ao mínimo estabelecido (PORTUGAL, 2013d; 

PORTUGAL, 2017). 

É estabelecida uma relação entre a demanda nominal e os limites de energia 

útil para aquecimento, arrefecimento e energia primária para os edifícios sujeitos a 

intervenção, considerando o ano de construção da edificação e conforme disposto na 

Portaria n° 348-B/2013 (PORTUGAL, 2013d). 

As impossibilidades técnica e funcional devem ser identificadas e reconhecidas 

pelo autor técnico do projeto do pré-certificado e certificado, podendo ser adotadas 

soluções alternativas, desde que seja comprovado que o desempenho energético do 

edifício não diminuirá em relação à situação anterior à intervenção (PORTUGAL, 

2017). 

O uso de sistemas passivos que elevem o desempenho energético do edifício 

devem ser incentivados. As novas moradias unifamiliares com área útil inferior a 50 

m², são dispensadas da verificação dos requisitos de comportamento térmico 

(PORTUGAL, 2017). 
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4.2.5.2.2. Eficiência dos sistemas técnicos 

 

Assim como nos edifícios novos, os componentes instalados, intervencionados 

ou substituídos nos sistemas técnicos devem cumprir os requisitos estabelecidos pelo 

Despacho n°15793-I/2013 (PORTUGAL, 2013c). A instalação de sistema térmico 

solar ou suas alternativas, também seguem as mesmas considerações de edifícios 

novos (PORTUGAL, 2017). 

As impossibilidades técnica e funcional devem ser identificadas e reconhecidas 

pelo autor técnico do projeto do pré-certificado e certificado, podendo ser adotadas 

soluções alternativas desde que seja comprovado que o desempenho energético do 

edifício não diminuirá em relação à situação anterior à intervenção (PORTUGAL, 

2017). 

A demanda nominal de energia primária de um edifício residencial sujeito a 

intervenção não pode exceder a máxima demanda nominal anual de energia primária 

definida pela Portaria n° 348-B/2013 (PORTUGAL, 2013d; PORTUGAL 2017). 

Os sistemas técnicos a serem instalados em edifícios sujeitos a ampliação, 

também devem cumprir os requisitos estabelecidos pelo Despacho n°15793-I/2013 

(PORTUGAL, 2013c), se possível do ponto de vista técnico e funcional (PORTUGAL, 

2017). 

 

4.2.5.3. Edifícios Existentes  

 

Os edifícios residenciais existentes devem cumprir os requisitos de 

comportamento térmico em caso de intervenções e os de eficiência dos sistemas 

técnicos em caso de instalação, substituição ou melhoria, dentro das possibilidades 

técnicas, funcionais e/ou econômicas (PORTUGAL, 2017). 

A avaliação energética de um edifício residencial existente deve seguir as 

metodologias previstas para edifícios novos. Caso não sejam disponibilizadas 

informações que permitam o cumprimento integral do método, podem ser 

consideradas, nestas situações, as simplificações descritas pelo Despacho n°15793-

E/2013 (PORTUGAL, 2013e; PORTUGAL, 2017). 

 

 

 



104 

 

4.2.6. Determinação da Classe Energética dos Edifícios Residenciais 

 

A classificação energética dos edifícios residenciais ou de suas frações 

autônomas para certificado e pré-certificados SCE é constituída de 8 classes (A+, A, 

B, B-, C, D, E, F), cada uma correspondendo a um intervalo de valores calculado pela 

relação entre o valor da demanda nominal de energia primária e a máxima demanda 

nominal anual de energia primária, como determinado pelo Despacho n°15793-J/2013 

(PORTUGAL, 2013f). 

 

4.3. REGULAMENTO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS DE 

COMÉRCIO E SERVIÇOS (RECS) 

 

O RECS estabelece as regras para projeto, construção, reforma, operação e 

manutenção dos edifícios de comércio e serviços e de seus sistemas técnicos. 

Também são apresentados os requisitos mínimos de avaliação de desempenho 

visando à eficiência energética e a qualidade do ar interior, os quais são revisados no 

intervalo máximo de cinco anos, pretendendo a obtenção de níveis ótimos de 

eficiência energética (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.1. Princípios Gerais 

 

Edifícios de comércio e serviços são avaliados tendo em vista a melhoria do 

conforto térmico, a prevenção de patologias e o conforto ambiente, considerando as 

características dos componentes opacos e envidraçados da envoltória. São 

estabelecidos os requisitos da qualidade térmica da envoltória para edificações novas 

e existentes, considerando o coeficiente de transmissão térmica da envoltória e o fator 

solar das áreas envidraçadas (PORTUGAL, 2017). 

Para a avaliação dos sistemas técnicos dos edifícios abrangidos pelo RECS, 

são especificados requisitos para o sistema de climatização, aquecimento de água, 

iluminação, gestão de energia, energias renováveis, elevadores e escadas rolantes. 

São estabelecidas regras para a concepção e instalação dos sistemas técnicos, um 

indicador de eficiência energética (IEE) para classificação do desempenho energético 

dos edifícios e a avaliação obrigatória e periódica dos consumos energéticos nos 

edifícios, para se necessário, elaborar um plano de racionalização de energia com a 
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identificação e implementação de medidas economicamente viáveis de eficiência 

energética (PORTUGAL, 2017). 

São estabelecidas vazões mínimas de ar novo por área, em função da 

ocupação e das características da edificação e de seus sistemas de climatização, 

além de limites de concentração de poluentes, para a garantia de bem-estar e saúde 

dos ocupantes, conforme a Portaria n° 353-A/2013 (PORTUGAL, 2013g; PORTUGAL, 

2017). 

Os sistemas técnicos dos edifícios abrangidos pelo RECS devem ser 

instalados, conduzidos e mantidos sob a supervisão do TIM, que deve verificar: os 

requisitos de instalação; a qualidade, organização e gestão da manutenção; e o 

controle ótimo da operação dos sistemas (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.2. Indicador de Eficiência Energética  

 

O IEE determina o desempenho energético das edificações de comércio e 

serviços com base no somatório dos consumos anuais de energia, que são agrupados 

em indicadores parciais e convertidos para energia primária por unidade de área útil 

de pavimento, subtraindo a parcela de energia renovável para consumo. Os critérios 

de cada item são definidos na Portaria n° 349-D/2013 (PORTUGAL, 2013h). 

A parcela de energia renovável para consumo é determinada com base na 

produção de energia elétrica e térmica por fontes renováveis. É considerada a energia 

elétrica gerada destinada para o autoconsumo e a térmica efetivamente utilizada ou 

passível de utilização na edificação (PORTUGAL, 2013h). 

São estabelecidos três tipos de indicadores de eficiência energética 

(PORTUGAL, 2013h): 

 

• IEE previsto (IEEpr): estimativa do consumo anual de energia da 

edificação a partir da localização do edifício, características da 

envoltória, eficiência dos sistemas técnicos e nos perfis de utilização 

previstos; 

 

• IEE efetivo (IEEef): consumo anual de energia da edificação obtido 

através do histórico das faturas de energia e/ou pela avaliação 

energética anual; 
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• IEE de referência (IEEref): consumo anual de energia da edificação, caso 

fossem utilizadas as soluções de referência para os elementos da 

envoltória e alguns sistemas técnicos, sem modificação das outras 

características do edifício. 

 

Existem dois métodos para determinação do IEEpr, por simulação dinâmica 

multizona ou por cálculo dinâmico simplificado. Também são definidos métodos para 

determinação do consumo efetivo e para estabeledimento do IEEref (PORTUGAL, 

2013h). 

 

4.3.3. Requisitos Específicos  

 

4.3.3.1. Edifícios Novos 

 

4.3.3.1.1. Comportamento térmico 

 

Os edifícios novos de comércio e serviços devem cumprir os requisitos do 

coeficiente de transmissão térmica superficial dos componentes opacos da envoltória 

e do fator solar para os componentes envidraçados, de acordo com a Portaria n° 349-

D/2013 (PORTUGAL, 2013h; PORTUGAL, 2017). 

Deve ser promovido o uso de recursos passivos para a melhoria do 

desempenho energético e considerada a sua contribuição no cálculo do desempenho 

energético do edifício. Nas situações onde há necessidade do uso de sistemas 

mecânicos, este é considerado como complementar (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.1.2. Eficiência dos sistemas técnicos 

 

O IEEpr não pode ser superior ao IEEref. Os requisitos técnicos definidos pela 

Portaria n° 349-D/2013 (PORTUGAL, 2013h), devem ser comprovados no projeto da 

edificação (PORTUGAL, 2017). 

A primeira avaliação energética posterior à emissão do SCE, deve ser realizada 

após o terceiro ano de ocupação do edifício novo. A avaliação periódica tem como 
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objetivo a identificação de necessidades e oportunidades para a redução do consumo 

energético da edificação (PORTUGAL, 2017). 

Após a primeira avaliação energética, os grandes edifícios de comércio e 

serviços (GES), os com área útil superior a 1000 m², ou 500 m² no caso de centros 

comerciais, supermercados e piscinas cobertas, devem realizar uma nova avaliação 

a cada oito anos. Sendo comprovado o cumprimento da exigência através da emissão 

do Certificado SCE ou pela elaboração do relatório de avalição energética 

(PORTUGAL, 2017). 

Os pequenos edifícios de comércio e serviços (PES), aqueles não classificados 

como GES, não são obrigados à avaliação periódica.  Também são dispensados desta 

avaliação os edifícios não ocupados, e que estão com seus sistemas técnicos 

desativados na data de avaliação (PORTUGAL, 2017). 

Os edifícios de entidades públicas com área superior a 250 m² devem ser 

avaliados periodicamente a cada 10 anos (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.1.3. Ventilação e qualidade do ar interior 

 

Os edifícios novos de comércio e serviços devem cumprir as determinações da 

vazão mínima de ar, estabelecidas na Portaria n° 353-A/2013 (PORTUGAL, 2013g), 

adotando sistemas e estratégias para a ventilação dos espaços, priorizando a 

ventilação natural, e contando com a ventilação mecânica complementar 

(PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.1.4. Instalação, condução e manutenção de sistemas técnicos 

 

Os sistemas técnicos dos edifícios novos devem ter um plano de manutenção, 

estabelecido na fase de projeto e de acordo com as características dos equipamentos 

consumidores de energia e dos sistemas técnicos. Após a instalação dos sistemas e 

antes de seu funcionamento, um plano de manutenção deve ser elaborado por um 

TIM, obedecendo as características técnicas dos equipamentos (PORTUGAL, 2017). 

Os sistemas técnicos devem ser supervisionados por um TIM, garantindo 

assim, a manutenção adequada e a atualização das informações técnicas relevantes 

(PORTUGAL, 2017). 
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4.3.3.2. Edifícios Sujeitos a Intervenção 

 

4.3.3.2.1. Comportamento térmico 

 

Os edifícios de comércio e serviços sujeitos a intervenção e ampliação também 

devem cumprir os requisitos do coeficiente de transmissão térmica superficial nos 

componentes opacos da envoltória e do fator solar para os componentes 

envidraçados, definidos na Portaria n° 349-D/2013 (PORTUGAL, 2013h; PORTUGAL, 

2017). 

Deve ser respeitada a integração harmoniosa da envoltória das partes 

existentes e modificadas, promovendo o aumento do comportamento térmico e a 

redução do consumo energético da edificação. Deve ser priorizado o uso de soluções 

passivas, sendo o uso de sistemas mecânicos considerados complementares 

(PORTUGAL, 2017). 

Os requisitos mínimos de desempenho energético para edifícios sujeitos a 

intervenção ou para elementos renovados ou substituídos da envoltória que tenham 

impacto significativo no desempenho energético, são aplicados dentro das 

possibilidades técnicas e funcionais. As impossibilidades devem ser identificadas e 

reconhecidas pelo projetista e podem ser adotadas soluções alternativas, desde que 

seja comprovado que o desempenho energético do edifício não será reduzido em 

relação à situação anterior à intervenção (PORTUGAL, 2017). 

Nos GES as alterações devem ser registradas no livro de ocorrências ou na 

documentação técnica da edificação, devendo ser acompanhada por um TIM que 

atualizará o plano de manutenção (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.2.2. Eficiência dos sistemas técnicos 

 

O IEEpr deve ser menor que o IEEref majorado em 50%, além do cumprimento 

dos requisitos de projeto dos sistemas técnicos dos edifícios de comércio e serviços 

sujeitos a intervenção ou ampliação (PORTUGAL, 2013h; PORTUGAL, 2017). 

Deve ser respeitada a integração harmoniosa entre os sistemas técnicos 

existentes e os novos, promovendo a eficiência e o desempenho energético da 

edificação (PORTUGAL, 2017). 
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Os requisitos mínimos de desempenho energético para componentes dos 

sistemas técnicos instalados, modificados ou substituídos que tenham impacto 

significativo no desempenho energético, são aplicados dentro das possibilidades 

técnicas e funcionais. As impossibilidades devem ser identificadas e reconhecidas 

pelo projetista e podem ser adotadas soluções alternativas desde que seja 

comprovado que o desempenho energético do edifício não será reduzido em relação 

à situação anterior à intervenção (PORTUGAL, 2017). 

Nos GES as alterações devem ser registradas no livro de ocorrências ou na 

documentação técnica da edificação, devendo ser acompanhada por um TIM que 

atualizará o plano de manutenção (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.2.3. Ventilação 

 

Os edifícios de comércio e serviços sujeitos a intervenção ou ampliação devem 

cumprir as determinações estabelecidas na Portaria n° 353-A/2013 (PORTUGAL, 

2013g). Além de ser respeitada a integração harmoniosa entre as partes existentes e 

modificadas e nos seus sistemas técnicos, garantindo a qualidade do ar interior e 

priorizando a ventilação natural (PORTUGAL, 2017). 

Os requisitos mínimos de desempenho energético para edifícios sujeitos a 

intervenção ou para elementos renovados ou substituídos da envoltória da edificação, 

que tenham impacto significativo no desempenho energético, são aplicados dentro 

das possibilidades técnicas e funcionais. As impossibilidades devem ser identificadas 

e reconhecidas pelo projetista e podem ser adotadas soluções alternativas, desde que 

seja comprovado que o desempenho energético do edifício não reduz em relação à 

situação anterior à intervenção (PORTUGAL, 2017). 

Nos GES as alterações devem ser registradas no livro de ocorrências ou na 

documentação técnica da edificação, devendo ser acompanhada por um TIM que 

atualizará o plano de manutenção (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.2.4. Instalação, gerenciamento e manutenção de sistemas 

técnicos 

 

A instalação, gerenciamento e manutenção dos sistemas técnicos em edifícios 

de comércio e serviços sujeitos a intervenção ou ampliação devem cumprir os 
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mesmos requisitos estabelecidos para edifícios novos. Devendo as alterações 

comprovadas no projeto da edificação (PORTUGAL, 2017). 

O TIM responsável pela edificação deve acompanhar e supervisionar os 

trabalhos de intervenção e garantir a atualização do plano de manutenção 

(PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.3. Edifícios Existentes 

 

4.3.3.3.1. Comportamento térmico 

 

Os edifícios de comércio e serviços existentes não são obrigados a cumprir 

requisitos de comportamento térmico, exceto em intervenções (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.3.2. Eficiência dos sistemas técnicos 

 

Os edifícios de comércio e serviços existentes não são obrigados a cumprir 

requisitos de eficiência dos sistemas técnicos, exceto em intervenções (PORTUGAL, 

2017). 

Para identificar as necessidades e oportunidades de redução energética, os 

edifícios de comércio e serviços existentes devem ser avaliados periodicamente. 

Sendo dispensados os PES e os edifícios que não estejam ocupados e com seus 

sistemas técnicos desativados na data de avaliação (PORTUGAL, 2017). 

Os GES devem ser avaliados a cada oito anos, com comprovação através do 

Certificado SCE e relatório da reavaliação energética (PORTUGAL, 2017). 

Os edifícios de entidades públicas com área superior a 250 m² devem ser 

avaliados a cada 10 anos (PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.3.3.3. Qualidade do ar interior 

 

Os edifícios de comércio e serviços existentes devem cumprir as exigências 

referentes à qualidade do ar interior estabelecidas na Portaria n° 353-A/2013 

(PORTUGAL, 2013g; PORTUGAL, 2017). 
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4.3.3.3.4. Instalação, gerenciamento e manutenção de sistemas 

técnicos 

 

Os edifícios de comércio e serviços existentes devem contar com um plano de 

manutenção atualizado de seus sistemas técnicos, incluindo os serviços de 

manutenção de acordo com o Despacho n° 15793-G/2013 (PORTUGAL, 2013i; 

PORTUGAL, 2017). 

O TIM responsável pela edificação deve acompanhar e supervisionar os 

trabalhos de intervenção e garantir a atualização do plano de manutenção 

(PORTUGAL, 2017). 

As alterações nos sistemas técnicos devem cumprir o estabelecido para 

instalação, gerenciamento e manutenção de edifícios novos e as alterações devem 

ser registradas no livro de ocorrências ou na documentação técnica da edificação, 

devendo ser acompanhada por um TIM que atualizará o plano de manutenção 

(PORTUGAL, 2017). 

 

4.3.4. Determinação da Classe Energética 

 

A determinação da classe energética dos pré-certificados e certificados SCE 

de edifícios de comércio e serviços é constituída de 8 classes (A+, A, B, B-, C, D, E, 

F), cada uma correspondendo a um intervalo de valores calculado pela relação entre: 

o consumo de energia considerado subtraído da produção por fontes renováveis de 

energia elétrica e térmica; e os consumos de referência considerados. O cálculo é 

determinado no Despacho n°15793-J/2013 (PORTUGAL, 2013f).  
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5. COMPARAÇÃO ENTRE O PBE EDIFICA E O SCE 

 

A comparação entre o PBE EDIFICA e o SCE, como já definida nos objetivos 

específicos, se limitará às bases estruturais e regulamentares dos programas, pois o 

estudo de questões técnicas, como a etiquetagem de edifícios e comparações de 

métodos e resultados, levaria a outro tipo de detalhamento e pesquisa, que não é o 

escopo deste trabalho. 

Antes de contrapor as diferenças dos pontos de vista institucionais entre o PBE 

Edifica e o SCE, é importante destacar o início de cada programa. O SCE teve seus 

primeiros regulamentos, Decretos-Lei n° 78, 79 e 80, publicados em 2006, enquanto 

as primeiras versões do RTQ-C e do RAC do PBE Edifica foram publicadas em 2009 

e do RTQ-R em 2010. 

Em 2013 a regulamentação portuguesa passou por uma revisão completa, 

enquanto o programa brasileiro tem uma proposta de mudança em seu método de 

avaliação prevista para meados de 2018 (CB3E, 2017). 

Ao longo do capítulo, serão apenas levantados dados de ambos programas de 

etiquetagem e diferenças na sua estrutura regulamentar. 

 

5.1. NÚMERO DE ETIQUETAS EXPEDIDAS 

 

No PBE Edifica são apresentados quatro diferentes tipos de construção para 

etiquetagem, sendo eles: unidades habitacionais autônomas; edificações 

multifamiliares, áreas de uso comum e edifícios de comércio, serviços e públicos. Em 

cada um destes, existem duas possibilidades de etiqueta: a ENCE de projeto e a 

ENCE de edificação construída. 

O edifício que foi avaliado em fase de projeto e também após ser construído, 

receberá duas etiquetas. 

Na Tabela 6 é apresentado o total de etiquetas expedidas pelo PBE Edifica, 

segundo o tipo de edificação e em relação às possibilidades de ENCE. 

O PBE Edifica tem um total de 4.753 etiquetas expedidas desde a implantação do 

programa de etiquetagem até a atualização em 03 de janeiro de 2018 (INMETRO, 

2018a). 
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Tabela 6 – Número de Etiquetas Expedidas pelo PBE Edifica 

Tipo de edificação ENCE de projeto ENCE de edificação construída Total 
Unidades habitacionais 

autônomas 2.492 1.987 4.479 

Edificações multifamiliares 37 15 52 

Áreas de uso comum 11 2 13 
Edificações comerciais, de 

serviços e públicas 121 88 209 

 Fonte: INMETRO (2018a) 

 

O SCE conta com dois tipos de etiquetas, de habitação e de comercio e serviços, 

sendo o último distinguido entre pequenos e grandes edifícios. Há possibilidade do 

Pré-Certificado Energético e do Certificado Energético, para edificações novas ou 

existentes. O Pré-Certificado Energético é equivalente à ENCE de projeto, enquanto 

o Certificado Energético equivale à ENCE de edificação construída. 

Na Tabela 7 é apresentada o número de etiquetas expedidas pelo SCE, 

considerando o tipo de edificação e em relação a edifícios novos ou existentes. 

 

Tabela 7 – Número de Etiquetas Expedidas pelo SCE 

Tipo de edificação 
Pré-

Certificado 
Energético 

Certificado 
Energético 

(novos edifícios) 

Certificado 
Energético (edifícios 

existentes) 
Total 

Edifícios de habitação 199.328 39.251 975.578 1.214.157 
Grandes edifícios de 
comércio e serviços 16.603 2.793 130.545 149.941 

Pequenos edifícios de 
comércio e serviços 3.708 983 7.239 11.930 

 Fonte: ADENE (2018a) 

 

O SCE tem um total de 1.376.028 etiquetas expedidas desde sua implantação até 

a atualização em 08 de janeiro de 2018 (ADENE, 2018a). 

Comparando o número absoluto de etiquetas residenciais e comerciais, expedidas 

nos dois países, é verificado que o número de etiquetas português é cerca de 290 

vezes superior ao brasileiro. 

Esta diferença pode ser verificada na Figura 25, que representa o número absoluto 

de etiquetas expedidas no Brasil pelo PBE Edifica e em Portugal pelo SCE, 

distinguindo as etiquetas residenciais e comerciais e de serviços. 
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Figura 25 - Etiquetas expedidas pelo PBE Edifica e SCE em números absolutos 

 

Fonte: INMETRO (2018a); ADENE (2018a) 

 

Na Figura 26 é apresentada a distribuição percentual das edificações residenciais 

e comerciais, dos grandes e pequenos edifícios de comércio e serviços etiquetadas 

pelo SCE. Na Figura 27 é mostrada a distribuição percentual das edificações 

brasileiras etiquetadas pelo PBE Edifica, sendo considerado no total de etiquetas 

residenciais o somatório entre as UHs, edificações multifamiliares e áreas de uso 

comum. 

 

Figura 26 - Distribuição percentual das etiquetas expedidas pelo SCE 

 
Fonte: ADENE (2018a) 

 

88,2%

11,8%

Edificações residenciais Edificações comerciais
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Figura 27 - Distribuição percentual das etiquetas expedidas pelo PBE Edifica 

 

Fonte: INMETRO (2018a) 

 

Conforme os dados apresentados nas Figuras 26 e 27, podemos notar que os 

programas contam com larga liderança das edificações residenciais etiquetadas em 

relação às edificações comerciais. É interessante destacar que no Brasil o setor 

comercial, de serviços e público, parece ganhar maior atenção, tendo em vista o 

lançamento inicial do RTQ-C frente ao RTQ-R, a Instrução Normativa de 

obrigatoriedade de edificações públicas federais e alguns tipos de incentivos que o 

setor recebe, que também serão destacados neste trabalho. Mesmo assim, 

possivelmente, por uma lógica de mercado, as edificações residenciais possuem 

vasta liderança percentual no total de edifícios etiquetados, ainda que apresente 

discretos números absolutos. 

 

5.2. ORGANISMOS DE INSPEÇÃO ACREDITADOS E PERITOS QUALIFICADOS 

 

Para a expedição da ENCE é necessária a submissão do projeto da edificação à 

um OIA, que é responsável pela análise dos dados e envio do relatório da análise ao 

INMETRO, que publica a etiqueta em sua base de dados. Posteriormente, a OIA 

entrega a ENCE ao solicitante. 

Atualmente, o INMETRO conta com cinco OIAs, sendo que um foi cancelado e 

outros dois suspensos, todos a pedido dos próprios organismos, e somente dois estão 

ativos para realizar o processo de etiquetagem de edificações (INMETRO, 2018b). 

95,6%

4,4%

Edificações residenciais Edificações comerciais, de serviços e públicas
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Na Figura 28 são apresentados os detalhes dos OIAs registrados no sistema do 

INMETRO. 

 

Figura 28 – Detalhes dos OIAs registrados no sistema do INMETRO 

 

Fonte: INMETRO (2018b) 

 

Dos dois OIAs ativos para a emissão da ENCE, apenas a Fundação Carlos Alberto 

Vanzolini faz a avaliação e inspeção de todos os tipos de edificação. A Universidade 

Federal de Pelotas avalia e inspeciona somente edifícios comerciais, de serviços e 

públicos (INMETRO, 2018b). 

Em Portugal, para a obtenção do Certificado Energético deve-se: procurar um PQ; 

apresentar da documentação do imóvel; providenciar a visita de um perito ao imóvel; 

conferir os dados do imóvel através de uma pré-certificação pelo proprietário, sem 

validade legal; caso tudo esteja correto, será emitido o Certificado SCE pelo perito. 

PQs são os técnicos responsáveis pela avaliação energética dos edifícios e 

respectiva emissão do Certificado Energético. Estes são profissionais em arquitetura 

ou engenharia, com qualificações específicas e experiência mínima de 5 anos. O 

acesso a atividade de PQ é possível através de aprovação em exame e validação de 

requisitos de experiência, além da formação universitária adequada (ADENE, 2018b). 

Atualmente, o SCE conta com 1615 Peritos Qualificados distribuídos por todo o 

país, aptos para efetuarem a certificação das edificações portuguesas (ADENE, 

2018c). 

Além dos PQS, são técnicos do SCE, os TIMs, técnicos responsáveis pela 

instalação e manutenção de equipamentos e sistemas nos edifícios, dividindo-se em 

duas categorias profissionais, TIM-II e TIM-III, conforme a potência dos sistemas 
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instalados nos edifícios, respetivamente, até 100 kW e superior a 100 kW (ADENE, 

2018b). 

Estão registrados no sistema do SCE, atualmente, 1891 Técnicos de Instalação e 

Manutenção (ADENE, 2018c). 

 

5.3. INFORMAÇÕES NAS ETIQUETAS 

 

A ENCE dispõe uma página de informações ao consumidor, independente do 

objeto de etiquetagem, sendo os exemplos apresentados no Anexo A. Todos os 

modelos da ENCE apresentam um cabeçalho exibindo se a etiqueta é de projeto ou 

de uma edificação construída, além de uma simples descrição para a identificação da 

edificação etiquetada, como endereço, zona bioclimática e data de expedição. 

As edificações comerciais, de serviços e públicas apresentam as avaliações 

parciais dos sistemas (envoltória, iluminação e condicionamento de ar), classificadas 

de A até E. Se os três sistemas são avaliados, é exibida a avaliação geral da 

edificação, na mesma escala de classificação. 

Também é apresentado o atendimento aos pré-requisitos gerais e a pontuação 

obtida por bonificações, sendo especificado o(s) tipo(s) e a(s) nota(s) obtida(s) em 

cada possibilidade de bonificação verificada. 

As edificações residenciais dispõem de três diferentes tipos de construção para 

etiquetagem: UHs, edificações multifamiliares e áreas de uso comum. A escala de 

classificação em todos os tipos é a mesma dos edifícios comerciais, de serviços e 

públicos, de A até E. 

Nas UHs são avaliados os desempenhos da envoltória para verão e inverno, além 

do aquecimento de água nas ZBs que determinem este requisito, gerando a avaliação 

geral da ENCE. São apresentados os atendimentos aos pré-requisitos gerais e a 

pontuação obtida das bonificações. 

A ENCE de edificação multifamiliar apresenta o total de UHs do edifício e o número 

de UHs em cada nível de classificação. A classificação geral da edificação multifamiliar 

mostrada é a média das classificações de suas UHs. 

A ENCE para áreas de uso comum, apresenta uma divisão entre áreas de uso 

comum, frequente e eventual. Na primeira são avaliados individualmente os sistemas 

de iluminação artificial, bombas centrífugas e elevadores; enquanto que na segunda 

são considerados os sistemas de iluminação artificial, equipamentos, aquecimento de 
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água e sauna. Também é mostrada e discriminada a pontuação das bonificações, e 

destacada a classificação geral da área de uso comum. 

O Certificado Energético SCE tem uma página principal, similar à ENCE, e outras 

páginas com informações para o consumidor e técnicos do SCE. No anexo B, são 

apresentados exemplos das certificações para um edifício de comércio e serviços e 

para um edifício de habitação. No cabeçalho dos certificados, é exibida uma foto da 

edificação certificada com a sua descrição. 

Na primeira página do certificado das edificações de comércio e serviços, além da 

classificação geral, apresentada em uma escala de A+ até F, são apresentadas 

informações sobre os sistemas de aquecimento e arrefecimento do ambiente, 

iluminação e água quente. Estes sistemas são especificados percentualmente em 

relação aos valores regulamentares de referência. Adicionalmente, são informadas as 

emissões de CO2 e a contribuição de energia renovável do edifício. 

Da segunda a quarta página são apresentadas informações de maneira mais 

simplificada e sucinta, para o consumidor, como: 

a) Descrição sucinta do edifício ou fração avaliada, com informações da 

envoltória e sistemas técnicos; 

b) Consumo estimado por forma de energia, previsão de gastos em Kwh/ano 

e Euros/ano de eletricidade e gás, por exemplo; 

c) Consumo estimado por tipologia, exibindo os serviços e utilizações 

presentes no edifício como escritórios, restaurantes e estacionamento, por 

exemplo, e o gasto percentual de energia dos seus respectivos sistemas 

técnicos; 

d) Propostas de melhorias, identificadas pelo PQ, com objetivo de reduzir a 

fatura energética anual e contribuir para elevar a classificação energética 

da edificação, sendo elencadas cinco sugestões; 

e) Conjunto de medidas de melhoria, que são selecionadas dentro das cinco 

sugestões realizadas pelo PQ. É realizada uma comparação entre os 

cenários inicial e final, caso o conjunto de medidas for implementado, 

mostrando os consumos e gastos, além da classe energética que poderá 

ser atingida; 

f) Recomendações sobre os sistemas técnicos, elucidando a importância de 

um TIM para uma correta e regular manutenção, inclusive para a compra 

de novos equipamentos ou substituição dos atuais; 
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g) Definições dos termos presentes no certificado; 

h) Informação adicional, contendo dados do PQ e TIM; 

i) Notas e observações, salientando como foi determinada a classe energética 

e a importância de padrões adequados de comportamento dos utilizadores. 

A partir da quinta página do certificado, são apresentadas informações técnicas, 

sendo exibido os elementos considerados durante o processo de certificação, 

detalhando: 

a) Resumo dos principais indicadores: os principais indicadores energéticos 

identificados no imóvel são exibidos de maneira individualizada, assim 

como seus valores de referência; 

b) Dados climáticos relativos ao local do edifício; 

c) Paredes, coberturas, pavimentos e pontes térmicas planas: para cada 

solução construtiva presente no edifício são descritos e exibidos os 

coeficientes de transmissão dos elementos identificados, além dos valores 

de referência, máximos permitidos e sua área; 

d) Vãos envidraçados: assim como nos elementos opacos são exibidas a 

descrição e área, além dos valores da solução presente e referência do 

coeficiente de transmissão térmica e valores da solução e máximo do fator 

solar; 

e) Sistemas técnicos e ventilação: informações dos sistemas de aquecimento 

ambiente, arrefecimento ambiente, água quente, iluminação, produção de 

energia e ventilação presentes na edificação são apresentadas, além do 

consumo energético, potência e desempenho nominal da solução 

apresentada e de referência. 

Na última página do Certificado Energético de edifícios de comércio e serviços são 

apresentadas versões alternativas para afixação do Certificado Energético, caso a 

utilização da primeira página possa apresentar algum tipo de constrangimento ao 

proprietário, quer pela dimensão de uma página A4, pela inexistência de um local 

adequado para o cumprimento da exigência de forma visível e de destaque. 

A primeira página do Certificado Energético dos edifícios residenciais é 

semelhante à dos edifícios de comércio e serviços, exceto pela ausência do sistema 

de iluminação. Da segunda a quarta página deste certificado são apresentadas 

informações simplificadas para o consumidor, como: 
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a) Descrição sucinta do edifício ou fração avaliada, contendo informações 

sobre a tipologia da edificação, área total e informações sobre seus 

sistemas técnicos; 

b) Comportamento térmico dos elementos construtivos da habitação, 

descrevendo e classificando, de 0 a 5 estrelas, o comportamento térmico 

dos elementos da envoltória; 

c) Perdas e ganhos de calor da habitação, sendo exibidas as condições de 

climatização no inverno e verão, detalhando em quais elementos 

construtivos ocorrem as perdas e ganhos de calor, respectivamente. Além 

da comparação percentual da edificação em relação aos valores normativos 

de referência. 

d) Propostas de melhoria, identificadas pelo PQ, com o objetivo de reduzir a 

fatura energética anual e contribuir para elevar a classificação energética 

da edificação, sendo elencadas cinco sugestões; 

e) Conjunto de medidas de melhoria, que são selecionadas dentro das cinco 

sugestões realizadas pelo PQ, exibindo o custo total estimado do 

investimento, a redução anual estimada da fatura e a classe energética 

após a adoção das medidas propostas; 

f) Recomendações sobre sistemas técnicos, destacando a importância da 

manutenção e inspeção regulares dos sistemas técnicos da edificação por 

técnicos qualificados; 

g) Definições dos termos presentes no certificado; 

h) Informação adicional, contendo dados do PQ, data de emissão do 

certificado e a distribuição de classes energéticas dos certificados de 

habitação emitidos em um período próximo à certificação; 

i) Notas e observações, salientando como foi determinada a classe energética 

e a importância de adequados padrões de comportamento dos utilizadores. 

A partir da quinta página do certificado, são apresentadas informações técnicas, 

sendo detalhados os elementos considerados durante o processo de certificação. 

Assim, como no certificado de edifícios de comércio e serviços, são apresentados: 

resumo dos principais indicadores; dados climáticos relativos ao local do edifício; 

paredes, coberturas, pavimentos e pontes térmicas planas; vãos envidraçados; e 

sistemas técnicos e ventilação. 
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Adicionalmente, nos últimos três itens são incluídas as medidas de melhorias 

propostas relativas a cada sistema, contando com a descrição da solução 

apresentada, os novos indicadores de desempenho avaliados percentualmente em 

relação aos valores normativos de referência e outros nove possíveis benefícios 

adicionais que poderão ocorrer com a adoção da medida, sendo eles: redução de 

necessidades de energia, melhoria das condições de conforto térmico, melhoria das 

condições de conforto acústico, prevenção ou redução de patologias, melhoria da 

qualidade de ar interior, melhoria das condições de segurança, facilidade de 

implementação, promoção de energia proveniente de fontes renováveis e melhoria da 

qualidade visual e prestígio. 

 

5.4. EDIFÍCIOS NOVOS E EXISTENTES 

 

O PBE Edifica, em seus regulamentos, não faz distinção para a etiquetagem de 

edifícios novos ou de existentes. A única ponderação é que edifícios já construídos 

não necessitam emitir a ENCE de projeto, podendo solicitar somente a ENCE de 

edificação construída. Porém, devem apresentar toda a documentação referente ao 

projeto da edificação construída. 

O SCE diferencia os edifícios novos e os existentes. A certificação energética de 

edifícios informa aos usuários sobre o desempenho energético dos mesmos, tanto 

para novas edificações como para as edificações existentes. 

Para as novas edificações, a certificação verifica o cumprimento das exigências 

regulamentares que estes edifícios estão sujeitos. Enquanto para os edifícios 

existentes, representa uma importante ferramenta na promoção e identificação de 

medidas que podem acarretar na melhoria do desempenho energético e do conforto 

da edificação. 

Ainda são considerados os edifícios existentes submetidos a reformas, que têm 

obrigações regulamentares distintas dos novos edifícios, mas, sendo o Certificado 

Energético um fiscalizador do cumprimento das exigências regulamentares. 

 

5.5. VALORES E CLASSES ENERGÉTICAS DE REFERÊNCIA 

 

O PBE Edifica não estabelece classes energéticas de referência. A única exceção 

são os edifícios públicos federais, que pela Instrução Normativa N°02 de 2014 do 
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MPOG devem apresentar, obrigatoriamente, ENCE classe A para novas edificações 

e também para os sistemas (envoltória, iluminação e condicionamento de ar) que 

passarem por reformas, salvo estes em casos específicos de inviabilidade 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2014). 

O SCE apresenta valores e classes energéticas de referência, revistos 

periodicamente em função dos resultados da análise de custo ótimo em um intervalo 

máximo de cinco anos. Exigências distintas em relação ao valor de referência são 

atribuídas para edificações novas, existentes e sujeitas a reformas. 

A determinação da classe energética, tanto dos edifícios residenciais como os de 

comércio e serviços, é realizada através de um intervalo de valores calculados 

considerando uma razão entre o consumo de energia do edifício a ser etiquetado e 

um valor referencial de consumo. 

Para edificações residenciais, é calculada a razão entre a demanda nominal de 

energia primária da edificação e a máxima demanda nominal anual de energia 

primária estabelecida através do Despacho n°15793-J/2013 (PORTUGAL, 2013f). 

Sendo que a classe energética B-, corresponde ao valor entre 76% e 100% dessa 

relação, estabelecido como valor limite para novas edificações. A classe energética 

C, compreende o valor entre 101% e 150% da relação, estabelecendo o valor limite 

para edifícios sujeitos a intervenções. 

Para edificações de comércio e serviços, é calculada a razão entre o consumo de 

energia dos sistemas considerados subtraído da produção de energia elétrica e 

térmica por fontes renováveis e os consumos referenciais de energia dos sistemas 

considerados (PORTUGAL, 2013f). Seguindo os mesmos valores de intervalos e 

classificações das edificações residenciais, o limite da classe energética B para os 

novos edifícios, é calculado entre 76% e 100%, e o da classe energética C para os 

edifícios sujeitos a intervenção, entre 101% e 150%. 

Para as edificações de comércio e serviços existentes, ainda é apresentado o 

limite de classe energética D, com valor entre 151% e 200%. Correspondendo ao valor 

mínimo do Plano de Racionalização Energética (PRE), o qual é o conjunto de medidas 

exequíveis e economicamente viáveis de racionalização do consumo ou dos custos 

com a energia. 
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5.6. OBRIGATORIEDADE 

 

Diferentemente de outros produtos e equipamentos abrangidos pelo Programa 

Brasileiro de Etiquetagem, que já se encontram em uma fase mais avançada de 

implantação, o PBE Edifica não é compulsório para todos os tipos de edificação. 

Desde sua publicação, os edifícios comerciais, de serviços e residenciais são 

etiquetados de maneira voluntária. 

Como já relatado anteriormente, desde 2014, os edifícios públicos da esfera 

federal são obrigados a apresentarem a ENCE para novas edificações e obras de 

retrofit (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2014). 

Porém, as edificações públicas das esferas estadual e municipal ainda não contam 

com a exigência. 

No Plano Nacional de Eficiência Energética, lançado pelo Ministério de Minas e 

Energia em 2011, é citado que a regulamentação deverá ser compulsória para os 

demais prédios públicos até 2021, edifícios comerciais e de serviços até 2026 e 

residenciais até 2031. Porém, o documento só apresenta a possiblidade de 

implantação neste horizonte de tempo, não estabelecendo metas com limite temporal 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2011). 

Em Portugal, a etiquetagem é obrigatória para todos os tipos de edifícios 

abrangidos pelo SCE, sendo residenciais, de comércio ou serviços, nas seguintes 

situações: 

a) Todos os edifícios novos; 

b) Todos os edifícios existentes sujeitos a grandes intervenções, ou seja, 

intervenções na envolvente ou nas instalações técnicas do edifício, cujo 

custo seja superior a 25 % do valor do edifício; 

c) Os edifícios de comércio e serviços existentes com área interior útil de 

pavimento igual ou superior a 1000 m2, ou 500 m2 no caso de centros 

comerciais, hipermercados, supermercados e piscinas cobertas; 

d) Os edifícios que sejam propriedade de uma entidade pública e tenham área 

interior útil superior a 500 m2; 

e) Todos os edifícios existentes, para realização de contratos de venda e de 

locação, no qual o proprietário deve apresentar ao potencial comprador ou 

locatário o Certificado Energético emitido pelo SCE. 
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5.7. INCENTIVOS PARA ETIQUETAGEM 

 

O PBE Edifica, através do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), conta 

com um programa de incentivo através de linhas de crédito para micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) que invistam em atividades inovadoras, apoiando projetos 

visando a implantação, modernização, aumento da produtividade e a eficiência do 

setor de comércio e serviços e do Complexo Turístico Nacional. Durante o período de 

preparação para a Copa do Mundo de 2014, foi disponibilizado um financiamento 

especial para construção, reforma, ampliação e modernização do parque hoteleiro 

nacional (PBE EDIFICA, 2018). 

Com a parceria firmada entre o BNDES, Procel Edifica e o Inmetro foi criada uma 

linha permanente de financiamento para empreendimentos do setor de comércio e 

serviços e do complexo turístico nacional com ENCE nível A para novas edificações 

e ENCE níveis A ou B para reformas. A linha de crédito para MPMEs concede redução 

da taxa de juros de 3% para 1,5% ao ano (PROCEL INFO, 2018). 

Durante o período de 2010 a 2013, através do programa BNDES ProCopa 

Turismo, houve um momento considerado muito positivo para a sustentabilidade com 

a promoção da modernização do parque hoteleiro nacional. Os incentivos foram 

(BNDES, 2018): 

a) Valor mínimo de operações diretas com o BNDES de R$3 milhões para 

cidades-sede da Copa do Mundo e demais capitais de unidades federativas 

do país, condição diferenciada, pois em via de regra o Banco só recebe 

operações diretas superiores a R$10 milhões; 

b) Juros mais baixos comparados aos praticados pelo BNDES, sendo a Taxa 

de Juros de Longo Prazo (TJLP) + 0,9% ao ano, além da taxa de risco de 

crédito e taxa de intermediação financeira. 

c) No caso de MPMEs, o BNDES poderia participar em até 100% dos itens 

financiáveis, diferentemente de outros contratos cujo limite geralmente fica 

em 80%; 

d) Os prazos do BNDES ProCopa Turismo poderiam chegar a até 18 anos no 

caso de construção de empreendimento classificados como hotéis 

sustentáveis, sendo este prazo um dos maiores praticados pelo BNDES. 

O programa BNDES ProCopa Turismo apresentava duas condições específicas, 

para estimular investimentos com mecanismos de sustentabilidade: uma pela 
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obtenção de certificação no Sistema de Gestão da Sustentabilidade para Meios de 

Hospedagem e outra para empreendimentos energeticamente eficientes que 

obtivessem ENCE nível A (BNDES, 2018). 

Em Portugal, para requerer incentivos, tanto em âmbito municipal ou nacional, o 

imóvel, obrigatoriamente, deve ter o Certificado Energético. Os incentivos podem 

ocorrer em dois aspectos: classe energética, voltados para edificações mais 

eficientes, normalmente são beneficiados edifícios com classificação A e A+; ou 

medidas de melhorias, referente às medidas de melhorias identificadas pelo PQ no 

Certificado Energético (ADENE, 2018d). 

Todos Certificados Energéticos emitidos após 1 de dezembro de 2013, possuem 

informações sobre os incentivos financeiros em vigor. Caso o certificado possua um 

símbolo, como o da Figura 29, significa que no momento do registro do certificado 

existia um incentivo disponível a nível nacional. Ainda não é possível através desde 

símbolo verificar a existência de incentivos a nível municipal (ADENE, 2018d). 

 

Figura 29 – Símbolo indicativo de incentivos financeiros disponíveis 

 
Fonte: ADENE (2018d) 

 

Os incentivos também podem ser para algum tipo de melhoria, como 

implementação de aquecimento solar de água, instalação de isolamento térmico, 

substituição de janelas, iluminação eficiente e outros, ou ainda em relação a classe 

energética pretendida, após a implementação dessas medidas. A solicitação dos 

benefícios é realizada por meio do Fundo de Eficiência Energética, do Ministério da 

Economia de Portugal (ADENE, 2018d). 

No âmbito municipal, podem existir incentivos como a redução de até 25% da taxa 

do Imposto Municipal sobre Imóveis ou até mesmo a isenção de Imposto Municipal 

sobre Imóveis para prédios urbanos objetos de reabilitação urbanística. Os municípios 

têm a liberdade na implementação dos incentivos para adequação das instalações 

(ADENE, 2018d). 
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5.8. EDIFICAÇÕES NZEB 

 

Os atuais regulamentos do PBE Edifica, RTQ-C e RAC lançados em 2009 e o 

RTQ-R em 2010, não contemplam o conceito de Nearly Zero Energy Buildings 

(NZEB), ou edifícios com exigência energética quase nula. A proposta de atualização 

do PBE Edifica que foi recentemente divulgada, ainda não apresenta nenhuma 

consideração sobre edifícios NZEB (CB3E, 2017). 

O SCE conta com a classe energética A+, que considera um valor de 0% a 25% 

de consumo energético em relação ao edifício de referência. Porém, mesmo 

possuindo a classe energética A+, esta ainda não é considerada legalmente como a 

classe energética referente ao conceito NZEB. O governo português, e todos outros 

Estados Membros da União Europeia, devem brevemente classificar e delimitar o que 

cada um considerará como conceito NZEB. Uma exigência da Diretiva 2010/31/UE, 

que entrará em vigência para edificações públicas a partir de 31 de dezembro de 2018, 

e para as demais edificações a partir do final de 2020 (UNIÃO EUROPEIA, 2010). 

 

5.9. SÍNTESE DA COMPARAÇÃO 

 

Na Tabela 8 é apresentada uma síntese da comparação regulamentar e estrutural 

entre o PBE Edifica e o SCE, fazendo um paralelo entre os principais pontos 

destacados.  

 

Tabela 8 – Síntese da comparação entre o PBE Edifica e o SCE 
 PBE Edifica SCE Portugal 

Número de 
Etiquetas 
Expedidas 

4.753 1.376.028 

Organismos de 
Inspeção 

Acreditados e 
Peritos 

Qualificados 

5 OIAs, estando atualmente 2 em 
funcionamento e somente 1 
habilitado para etiquetar todos 
tipos de edificações. 

1.615 Peritos Qualificados distribuídos 
por todo o país. 

Informações nas 
etiquetas 

Etiqueta de 1 página contendo 
informações sobre cumprimento 
de pré-requisitos e classificações 
parciais e geral dos itens 
avaliados. 

•Página principal contendo a 
classificação dos sistemas 
classificados, classificação geral e 
informações sobre energia renovável e 
emissões de CO2; 
•Da 2a a 4a página contém informações 
sucintas voltados ao consumidor final, 
além de propostas de melhorias 
identificadas pelo PQ; 
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•A partir da 5a página são apresentados 
os detalhamentos técnicos dos sistemas 
considerados na certificação da 
edificação. 

Edifícios novos e 
existentes 

O regulamento não faz distinção 
entre edifícios novos e existentes. 

Existe diferenciação entre edifícios 
novos e existentes. Sendo que a 
certificação dos edifícios novos e 
existentes sujeitos a intervenção tem o 
papel de verificação do cumprimento 
das exigências regulamentares. 
Enquanto que o certificado para 
edifícios existentes é uma importante 
ferramenta na identificação e promoção 
de medidas de melhorias energéticas. 

Valores e Classes 
energéticas de 

referência 

Devido a maneira como é 
realizada atualmente a 
etiquetagem, o PBE Edifica não 
estabelece índices mínimos ou 
classes energéticas de referência. 
Exceto edificações públicas 
federais, que devem apresentar 
ENCE classe A. 

O SCE realiza o cálculo das classes 
energéticas pela razão do consumo da 
edificação considerada por um consumo 
de referência. Estabelecendo índices 
percentuais mínimos e classes 
energéticas de referência para novas 
edificações, edificações sujeitos a 
reformas e edifícios de comércio e 
serviços que devem apresentar o Plano 
de Racionalização Energética. 

Obrigatoriedade 

O PBE Edifica, desde o seu 
lançamento em 2009, é voluntário 
para quase todos os edifícios. A 
única exceção são os edifícios 
públicos federais que a partir de 
2012 foram obrigados a 
apresentar a ENCE nível A para 
novas edificações e obras de 
retrofit de seus componentes. 

A etiquetagem é obrigatória para todos 
os edifícios abrangidos pelo SCE: 
edifícios novos, edifícios existentes 
sujeitos a intervenções, grandes 
edifícios de comércio e serviços, 
edifícios públicos e edifícios existentes 
para realização de contratos de venda e 
locação. 

Incentivos para 
etiquetagem 

Parceria com o BNDES para 
MPMEs do setor de comércio e 
serviços e do complexo turístico 
nacional. Durante o período de 
preparação para a Copa do Mundo 
de 2014 contou com incentivos 
para modernização do setor 
hoteleiro nacional. 

Em Portugal, existem incentivos a nível 
nacional e municipal, podendo ser 
conquistados através de edifícios com 
classificações energéticas mais 
elevadas ou para implementação de 
medidas de melhorias identificadas pelo 
PQ no Certificado Energético. 

Edificações NZEB 

Nem a atual regulamentação em 
vigor, nem a proposta de 
atualização que deverá ocorrer em 
meados de 2018 contempla o 
conceito NZEB. 

Portugal já conta com uma classe 
energética superior, a A+. Porém, ela 
ainda não é considerada a classe 
referente ao conceito NZEB, que deve 
brevemente ser estabelecido em todos 
Estados Membros da UE. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6. PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA O PBE EDIFICA 

 

No Capítulo 5 foram considerados pontos estruturais e regulamentares do PBE 

Edifica e do SCE, expondo suas abordagens distintas. Ainda, foram apresentados 

dados pontuais, como o número total de etiquetas expedidas e de responsáveis 

técnicos por sua emissão, contrapondo a evolução e êxito destes programas de 

etiquetagem. 

Neste capítulo serão apresentadas propostas de melhorias para o PBE Edifica, 

tendo como base o estudo comparativo entre o PBE Edifica e o SCE. Para a 

elaboração de sugestões, primeiramente, serão apontadas inferências sobre as 

questões identificadas, uma vez que, grande parte das diferenças destacadas não 

podem ser analisadas individualmente, por estarem associadas e serem 

interdependentes. 

Primeiramente, tem-se a notória e desproporcional diferença no número de 

etiquetas expedidas por cada programa, com o SCE apresentando valores em milhões 

e o PBE Edifica ainda no patamar de poucos milhares. O número de etiquetas 

expedidas deve ser analisado amplamente, pois é resultante de todos os pontos 

destacados, que conjuntamente possibilitaram o sucesso do SCE. 

A etiquetagem compulsória em Portugal certamente teve um papel fundamental 

para o número de edifícios certificados, porém, a obrigatoriedade só é possível se 

houver profissionais ou organismos capazes de suprirem a demanda de edificações a 

serem etiquetadas. 

Outra questão que se destaca é a determinação pelo SCE de exigências diferentes 

para situações distintas, conforme acontece na divisão em novas edificações, 

edificações sujeitas a reformas e edificações existentes. Neste ponto, também é 

favorecida pela fixação de valores e classes energéticas de referência para cada um 

dos tipos de edificação. 

Os incentivos para etiquetagem também exercem um papel importante na 

expansão das certificações. Mesmo com a obrigatoriedade da certificação energética, 

os incentivos governamentais servem como um estímulo na promoção da eficiência 

energética das edificações e no esforço para atingir os maiores níveis de desempenho 

energético, como o conceito NZEB. 
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O resultado dos programas de certificação de eficiência energética em edificações 

é a etiqueta, chamada de ENCE pelo PBE Edifica e de Certificado Energético pelo 

SCE. O conteúdo informativo em cada etiqueta é o resultado dos aspectos dispostos 

no regulamento, portanto, só são apresentadas as informações que são alvos da 

avaliação. 

Respeitando o aspecto sinérgico dos pontos destacados no capítulo 5, serão 

apresentadas as propostas para melhoria do PBE Edifica, considerando que o 

cumprimento de um item poderá estar relacionado à efetivação de outras exigências. 

 

6.1. MODIFICAÇÃO DO PROCESSO PARA EMISSÃO DA ENCE 

  

No Brasil, para obtenção da ENCE, é necessário recorrer a um OIA, uma pessoa 

jurídica de direito público ou privado, reconhecida formalmente pela Coordenação 

Geral de Acreditação do INMETRO. 

Um OIA deve possuir no mínimo um engenheiro civil, arquiteto ou arquiteto 

urbanista e, caso for acreditado para avaliação e inspeção específicos de sistemas de 

iluminação e condicionamento de ar, deve contar com engenheiro eletricista e 

mecânico, respectivamente. Logo, para obtenção da ENCE geral, o OIA deve contar 

no mínimo com 3 profissionais distintos com ensino superior e registro no conselho de 

classe. 

De acordo com o Capítulo 5, atualmente, na base de dados do INMETRO, o PBE 

Edifica conta com somente 2 OIAs em atividade no país, sendo que apenas um é 

habilitado para avaliar e inspecionar todos os tipos de edificação (INMETRO, 2018b). 

É impraticável o aumento do número de edificações etiquetadas no país, com apenas 

dois organismos de inspeção acreditados. 

Outros 3 OIAs possuíam algum tipo de acreditação para etiquetagem de 

edificações, porém, por algum motivo, solicitaram a suspensão ou cancelamento de 

suas atividades. 

Mesmo considerando a hipótese de 5 OIAs com habilitação para avaliar e 

inspecionar todos os tipos de edificação, ainda assim seria um número irrisório frente 

a possível demanda, caso, no futuro, o programa de certificação energética seja 

obrigatório. 

O processo para obtenção da ENCE é burocrático e passa por várias etapas, como 

apresentado na Figura 30. 
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Figura 30 – Processo para obtenção da ENCE 

 
Fonte: ELETROBRÁS, INMETRO e CB3E (2013) 
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Em Portugal, a obtenção do Certificado Energético é realizada por Peritos 

Qualificados, que para exercerem a atividade, devem ser formados em engenharia ou 

arquitetura, com experiência profissional de no mínimo 5 anos e curso de formação 

com posterior aprovação em um exame próprio aplicado pela Adene. 

Os peritos são denominados PQ-I e PQ-II, sendo responsáveis pela certificação 

de edifícios residenciais e de comércio e serviços, respectivamente. Os profissionais 

habilitados para requisição de registro como PQ-I, são: arquitetos, engenheiros civis, 

engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas e engenheiros de energia. 

Enquanto, para registro como PQ-II é necessária a formação em: engenharia 

mecânica, engenharia elétrica ou engenharia de energia (ACADEMIA ADENE, 2018). 

Como mostrado no capítulo 5, o SCE possui mais de 1600 peritos, distribuídos 

entre PQ-I e PQ-II, além dos profissionais que atuam como PQ-I e PQ-II (ADENE, 

2018c). 

Como o PBE Edifica requer profissionais com formações específicas para 

avaliação e inspeção de sistemas particulares, este pode ser considerado mais 

cuidadoso e detalhista em seu método de emissão da ENCE. Porém, tal fato, parece 

ser, na realidade, um entrave para o aumento do número de entidades e profissionais 

habilitados para etiquetagem. 

A denominação PQ-I e PQ-II, conforme regulamentada em Portugal, poderia ser 

considerada pelo PBE Edifica, que continuaria a contar com profissionais com 

formações específicas para avaliação e inspeção de sistemas como iluminação e 

condicionamento de ar. Com esta solução pode ser facilitada a emissão da ENCE, 

sem reduzir as exigências de formação profissional. 

Outro ponto passível de mudança seria a diminuição da burocracia em relação aos 

responsáveis pela etiquetagem de edificações. A obrigatoriedade da constituição de 

uma pessoa jurídica de direito público ou privado, poderia ser liberada para 

profissionais liberais com registro no conselho de classe e aprovação em exame 

específico. 

Tais modificações estruturais no PBE Edifica, possibilitariam o aumento do número 

de organismos de inspeção, que hoje são apenas dois em atividade no país, para 

centenas e até mesmo milhares de profissionais habilitados como peritos para a 

etiquetagem de edificações. 
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 Na Figura 31 é mostrado o processo para obtenção do Certificado Energético em 

Portugal pelo SCE. É importante notar que, todo o processo de emissão do certificado 

conta com um número reduzido de etapas. 

 

 

Figura 31 – Processo para obtenção do Certificado Energético SCE 

 
Fonte: SCE (2018a) 

 

A troca de OIAs por PQs, possibilitará o aumento do número de responsáveis para 

emissão da ENCE, sem comprometer a qualidade e especificidade do processo. Além 

disso, serão reduzidas as etapas burocráticas para obtenção da ENCE. 

 

6.2. AVALIAÇÃO E DISTINÇÃO DE EDIFÍCIOS NOVOS E EXISTENTES 

 

O sucesso do SCE, se deve em grande parte, pela avaliação e distinção entre 

edifícios novos e existentes. A obrigatoriedade, tem um papel importante no número 

de Certificados Energéticos expedidos em Portugal. Porém, o SCE não teria a 
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dimensão atual, caso não houvesse esta diferenciação entre edifícios novos e 

existentes. 

Na Figura 32 são apresentados dados sobre os Certificados Energéticos emitidos 

por ano e por tipo de documento pelo SCE, período de 2008 a 2017. É possível 

observar como a parcela de edifícios existentes, tem influência no programa de 

etiquetagem e no sucesso da implementação dos certificados. 

 

Figura 32 – Certificados Energéticos emitidos por ano e por tipo de documento 

 
Fonte: SCE (2018b) 

 

Pelo SCE, ainda existe uma diferenciação nas edificações existentes, entre as que 

são submetidas a intervenções e as que não passam por nenhum tipo de reforma, 

mas necessitam da etiqueta para o cumprimento de exigências legais, para venda ou 

aluguel. 

O PBE Edifica não faz nenhuma distinção entre edificações novas e existentes, 

mesmo o regulamento citando a possibilidade de edifícios que realizarem retrofit em 

algum de seus sistemas, serão avaliados como construções novas. 

A distinção entre edifícios novos, existentes e sujeitos a reformas seria um grande 

avanço na implementação do PBE Edifica, tanto no aumento do número de ENCEs 

emitidas, como para informação ao consumidor das caraterísticas energéticas da 

edificação. Entretanto, para avaliação e diferenciação, é necessário que exigências 

particulares sejam aplicadas à cada tipo de edificação, assim como o praticado pelo 

SCE. 
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6.3. FIXAÇÃO DE VALORES E CLASSES ENERGÉTICAS DE REFERÊNCIA 

 

No SCE, como detalhado no capítulo 5, são fixados valores e classes energéticas 

de referência, para os edifícios residenciais, de comércio e serviços. Os índices são 

revistos com uma periodicidade de cinco anos, devido a introdução de novas 

tecnologias e conceitos no mercado do setor energético e construtivo. As edificações 

novas, existentes e sujeitas a intervenções, devem atender a valores percentuais em 

relação ao valor de referência. 

O PBE Edifica, até o momento, não apresenta valores e classes energéticas de 

referência. Porém, o projeto de atualização do método de avaliação energética de 

edificações, já prevê mudanças, definindo valores de referência para as edificações e 

estabelecendo a classe energética D como referência para edifícios comerciais, de 

serviços e públicas, e a classe C como referência para unidades habitacionais 

autônomas (CB3E, 2017). 

Contudo, o documento só define a classe energética de referência para novas 

edificações, não considerando os edifícios existentes e sujeitos a reformas. 

A fixação de valores e classe energética de referência é uma sugestão que já está 

sendo considerada na futura atualização do PBE Edifica. Entretanto, a diferenciação 

entre edificações novas e existentes, como proposto neste trabalho, estabeleceria 

outras classes energéticas inferiores, a exemplo do SCE. 

 

6.4. ESTABELECIMENTO DA ETIQUETAGEM COMPULSÓRIA 

 

O PBE Edifica, desde sua criação, há quase uma década, é um programa de 

etiquetagem voluntário, exceto para os edifícios públicos federais, que desde 2014 

devem ter ENCE classe A. 

Outros programas de etiquetagem vinculados ao PBE, já estão difundidos e 

aceitos pelos consumidores brasileiros, como as etiquetas presentes em veículos, 

refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e fogões. Estes programas, são de 

caráter compulsório e parte do sucesso da etiquetagem energética se deve a esta 

condição (INMETRO, 2017). 

Entretanto, é necessária uma estrutura operacional diferente para os produtos 

citados em relação às edificações, já que os produtos elétricos da linha branca contam 

com linhas de produção onde o modelo é avaliado e fabricado em lotes, enquanto 



135 

 

uma edificação é um produto único, que deve ser avaliado singularmente. Dessa 

forma, é necessário considerar modificações no processo de emissão das etiquetas 

em edificações, visando a facilitação e êxito na aplicação da etiquetagem e sua 

compulsoriedade. 

A Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) a pedido 

do Organismo de Inspeção em Eficiência Energética em Edificações (OI3E) realizou 

uma pesquisa onde foi mapeado a situação de reconhecimento do mercado sobre 

eficiência e sustentabilidade nas edificações no Brasil. Em relação a obrigatoriedade 

da etiquetagem de edificações, professores, estudantes, consultores e profissionais 

acreditam muito na implantação desta exigência, conforme mostrado na Figura 33 

(CERTI, 2016). 

 

Figura 33 – Pesquisa sobre a possiblidade de obrigatoriedade da etiqueta PBE Edifica 

 
Fonte: CERTI (2016) 

 

Em Portugal, o sucesso de implementação, se deve em grande parte à 

obrigatoriedade do SCE, que além de exigir a certificação de edifícios novos e sujeitos 

a reformas, também exige a certificação para grandes edifícios de comércio e 

serviços, edificações públicas e existentes para celebração de contratos de venda ou 

locação. 

Como já mostrado na Figura 32, somente uma pequena parcela dos Certificados 

Energéticos emitidos em Portugal, são de edificações novas. 

O PBE Edifica necessita tornar compulsória a etiquetagem de edificações, 

mudando o processo de emissão da etiqueta para suportar a demanda de processos 

de etiquetagem. É recomendado que a implantação do novo PBE Edifica aconteça 

por etapas, para maior aceitação e adaptação dos consumidores, sendo que o 
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primeiro passo já foi dado para edifícios públicos federais, posteriormente deverão ser 

englobados as edificações de todas as esferas administrativas, edifícios comerciais e 

de serviços e residenciais. 

Em 2011, o PNEf declarou que a etiquetagem deverá ser compulsória para os 

demais prédios públicos até 2021, edifícios comerciais e de serviços até 2026 e 

residenciais até 2031. No documento é apresentada uma análise do cenário futuro 

visando a obrigatoriedade da etiquetagem, mas os prazos da obrigatoriedade ainda 

não estão legalmente definidos. Considerando, que tais datas sejam cumpridas, ainda 

assim, levaria tempo para o programa conquistar a obrigatoriedade da etiquetagem 

energética. 

Para o estabelecimento da etiquetagem compulsória é fundamental uma mudança 

na legislação, com projeções em um horizonte de tempo menor do que o disposto no 

PNEf. A obrigatoriedade da etiquetagem de edificações existentes, a exemplo do 

SCE, é necessária para garantir um número expressivo de emissão de etiquetas.  

 

6.5. CRIAÇÃO DE INCENTIVOS PARA ETIQUETAGEM 

 

Com a obrigatoriedade da certificação energética, os incentivos fiscais também 

devem ser avaliados pelos governos, como os verificados durante a Copa do Mundo 

de Futebol em 2014, que garantiria uma adesão ao programa de etiquetagem pelos 

consumidores, que além de terem o retorno de economia energética à médio e longo 

prazo, receberiam benefícios para aplicação da obrigatoriedade também à curto 

prazo. 

Na Figura 34 é apresentada a opinião de professores, estudantes, consultores e 

profissionais do setor construtivo sobre o que dificulta o aumento de edificações 

etiquetadas no país. É observado que, a falta de incentivos é apontada como maior 

responsável, seguida a de profissionais capacitados, além de outros aspectos 

correlacionados como preços mais acessíveis para certificação e financiamentos. 

Em Portugal, são oferecidos incentivos pelos governos federal e municipal, para 

edificações com classificação energética superior e para edifícios que promovam 

melhorias de seus sistemas visando alcançar melhores classificações. Os subsídios 

governamentais podem vir de um fundo de eficiência energética do governo nacional, 

ou ainda, na forma de redução ou isenção de taxa do Imposto Municipal sobre 

Imóveis. 
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Figura 34 – Pesquisa sobre possíveis motivos que dificultam a etiquetagem de edificações no Brasil 

 

Fonte: CERTI (2016) 

 

A exemplo do SCE, o PBE Edifica poderia contemplar edificações que receberem 

as maiores classificações energéticas com subsídios, principalmente os edifícios 

comerciais e de serviços, fazendo com que as novas construções e reformas visassem 

índices energéticos superiores. 

As edificações existentes, que recebessem a ENCE, poderiam ter redução e/ou 

isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) compensando o valor investido 

para emissão da ENCE. Tal medida pode estimular consumidores à etiquetagem, pois 

não teriam gastos adicionais para obtenção da ENCE, além de conhecerem o 

consumo energético de sua edificação. 

Programas sociais do governo para famílias de baixa renda, como o Minha Casa 

Minha Vida, poderiam ter a ENCE, devendo apresentar uma classe energética mínima 

a ser cumprida. 

Os incentivos abrangeriam todos os tipos de edificações e também todas as 

classes sociais, sendo um impulso para o PBE Edifica tanto em relação ao número de 

etiquetas expedidas, como para a aceitação e conhecimento da população em relação 

a etiquetagem. 

 

6.6. CRIAÇÃO DE UMA CLASSE ENERGÉTICA SUPERIOR 

 

Uma das principais mudanças na atualização da Diretiva Europeia relativa ao 

desempenho energético dos edifícios (UNIÃO EUROPEIA, 2010), foi a introdução do 
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conceito NZEB. Os edifícios com exigências quase nulas de energia são apontados 

como solução para redução do consumo energético no setor de edificações. 

O Certificado Energético português apresenta a classificação A+ em sua 

avaliação, obtida por edifícios que apresentam um consumo energético de 0% a 25% 

em relação ao edifício referência. A classe energética ainda não é considerada como 

o padrão NZEB, porém é uma classificação que aponta um desempenho superior na 

avaliação energética. 

Os tópicos apresentados, neste capítulo e no capítulo 5, mostram que o PBE 

Edifica requer uma série de modificações para se estabelecer no mercado, e alcançar 

seu objetivo básico antes de incluir edifícios com desempenho superior. No entanto, 

a criação de uma classe para edifícios com desempenho energético elevado, pode 

visar edificações que buscam diferenciação no mercado imobiliário. 

O PBE Edifica poderia conciliar a introdução do conceito NZEB à criação da classe 

energética superior em seu programa de etiquetagem. A medida poderia originar 

benefícios na pesquisa e desenvolvimento de um conceito precursor no setor 

construtivo mundial relacionado ao consumo de energia; beneficiar o mercado 

imobiliário que seria capaz de oferecer aos clientes uma edificação com desempenho 

energético superior atestado por uma etiqueta nacional; além de incorporar à busca 

por incentivos governamentais voltados para edifícios de alto desempenho, 

fomentando o esforço para obtenção da classificação energética. 

 

6.7. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA ENCE 

 

O produto do PBE Edifica é a ENCE, que apresenta o consumo energético da 

edificação. Atualmente, a ENCE dispõe de somente uma página onde são mostradas 

a classificação obtida pelos sistemas avaliados na edificação, a classificação geral da 

edificação, o atendimento aos pré-requisitos e as bonificações. 

O Certificado Energético do SCE, além de apresentar o consumo energético dos 

sistemas analisados e a classificação geral, dispõe de uma série de informações 

detalhadas e de fácil consulta para o usuário e técnicos do SCE. Ao disponibilizar um 

documento com uma série de informações, é possível oferecer particularidades na 

avaliação, permitindo maior conhecimento sobre o imóvel, que é um produto 

complexo, diferentemente de outros produtos que são etiquetados em série, como os 

eletrodomésticos. 
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6.7.1. Consumo avaliado em relação ao valor de referência 

 

Para apresentar o consumo do edifício avaliado em relação a valores de 

referência, é necessário o estabelecimento de valores e classe energética de 

referência. 

Deve ser disponibilizado o consumo energético da edificação avaliada em relação 

ao edifício referência, e também de seus sistemas avaliados em relação a valores de 

referência. Assim, possibilitando ao consumidor conhecer o panorama geral do 

edifício, e também de cada sistema técnico individualmente, que facilitaria a 

compreensão de quais aspectos poderiam ser melhorados. 

Na proposta de atualização do método de avaliação do PBE Edifica (CB3E, 2017), 

é disponibilizado o modelo para a nova ENCE. Na Figura 35 é mostrada a primeira 

página proposta da nova ENCE. 

Pela proposta de atualização (CB3E, 2017) é observado que será apresentado o 

consumo energético total em relação à classe energética D, que será a referência.  

Na segunda página proposta da nova ENCE, Figura 36, são detalhados os 

sistemas avaliados: envoltória, iluminação, condicionamento de ar, aquecimento de 

água, apresentados o consumo anual de energia primária, elétrica e térmica, além da 

classificação de A até E. Entretanto, não é apresentado o consumo dos sistemas em 

relação a uma referência. 

 

6.7.2. Informações sobre contribuição de energias renováveis e 

emissões de CO2 

 

Na Figura 35 é possível verificar que a proposta de atualização já contempla as 

informações do percentual de geração de energia renovável e emissões de CO2. 

Interessante notar que, além dos dois aspectos informativos apresentados e 

sugeridos, ainda é indicado o uso racional de água. 
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Figura 35 – Primeira página da proposta de nova ENCE para avaliação completa de edificações 

comerciais, de serviços e públicas 

 
Fonte: CB3E (2017) 
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Figura 36 – Segunda página da proposta de nova ENCE para avaliação completa de edificações 

comerciais, de serviços e públicas 

 

Fonte: CB3E (2017) 
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6.7.3. Propostas de melhorias 

 

Um dos principais pontos do Certificado Energético do SCE são as propostas de 

melhorias para a edificação sugeridas pelo PQ. São elencadas as cinco propostas 

mais viáveis identificadas pelo profissional, visando a melhoria do desempenho e 

classificação do edifício avaliado, além da redução do custo energético. As propostas 

vão desde a substituição de componentes estruturais do edifício até a troca de 

equipamentos, ou apenas a manutenção dos sistemas técnicos. 

Em cada uma das cinco propostas de melhorias são apresentadas a descrição da 

medida sugerida, o custo estimado do investimento, a redução anual estimada da 

fatura energética e a classe energética que poderá ser atingida após a aplicação da 

medida. Além dos dados individuais de cada ação, é apresentado também um cenário 

considerando medidas de melhorias, destacando dentre as cinco sugestões, as que 

proporcionam melhor resultado na avaliação energética e redução de custos. 

As propostas de melhorias servem como uma ferramenta para o conhecimento das 

características da edificação, apresentando as possibilidades de investimento e o 

potencial retorno financeiro. 

Caso uma pessoa queira uma avaliação energética de sua edificação, com 

estimativas de custo de investimento e redução na fatura de energia elétrica, teria que 

contratar uma consultoria especializada, que além da dificuldade de dispor de 

profissionais qualificados, possivelmente, teria um custo elevado. Com as propostas 

de melhorias, estas informações estariam disponíveis, sem nenhum custo adicional, 

para todos que efetuassem a etiquetagem. Medida que poderia fomentar e aquecer o 

mercado de eficiência energética no setor construtivo. 

Os documentos disponíveis na proposta de atualização do PBE Edifica (CB3E, 

2017), não apresentam nenhuma consideração sobre sugestões de melhorias visando 

a eficiência energética da edificação na ENCE. 

 

6.7.4. Informações técnicas detalhadas 

 

O Certificado Energético do SCE contém informações técnicas detalhadas dos 

parâmetros avaliados pelo PQ, como dados climáticos, soluções construtivas e 

sistemas técnicos. São apresentados, quando aplicáveis, os valores de referência ou 

limites admissíveis dos itens avaliados. 
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Na Figura 37 é mostrada a terceira página da proposta de nova ENCE de edifícios 

comerciais, de serviços e públicos. São apresentadas as condições de avaliação dos 

componentes da envoltória, iluminação, condicionamento de ar, água quente, geração 

de energia e uso racional da água. São apresentadas as considerações feitas no 

edifício e as condições de referência, além de detalhes técnicos, quando aplicáveis. 

Já é considerada na proposta de atualização do método de avaliação do PBE 

Edifica, a disponibilização de informações técnicas na ENCE (CB3E, 2017), ainda não 

sendo possível afirmar se somente de maneira descritiva ou de forma objetiva, como 

no Certificado Energético do SCE. 

 

6.7.5. Versões alternativas para exibição pública da ENCE 

 

Na última página do Certificado Energético do SCE dos edifícios de comércio e 

serviços são apresentadas duas versões alternativas para exibição da etiqueta, visto 

que estas edificações são obrigadas a afixá-lo em local visível e de destaque. Em 

alternativa à exposição da primeira página do Certificado Energético, que pode causar 

constrangimento, seja pela dimensão de uma página A4 ou falta de um local destaque, 

foram elaboradas versões alternativas, de tamanho reduzido, um quarto de uma 

página A4. 

As ENCEs das edificações construídas devem ser afixadas em local visível nas 

edificações inspecionadas, condição que não recai nas unidades habitacionais 

autônomas. O PBE Edifica poderia criar alternativas para exibição pública da ENCE, 

em menor dimensão, para possibilitar ao proprietário opções de escolha para o 

cumprimento da exigência. 

 

6.7.6. Perdas e ganhos de calor na residência 

 

No Certificado Energético do SCE para edifícios de habitação é mostrado o 

desempenho térmico da edificação no inverno e verão, discriminando quais elementos 

construtivos contribuem para o consumo energético relativo à climatização. São 

atribuídos valores percentuais em relação ao total da responsabilidade por trocas de 

calor em superfícies, coberturas, janelas, paredes e outros. Além disso, é ponderada 

percentualmente a avaliação do edifício em relação ao valor de referência nas duas 

situações, inverno e verão. 
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Figura 37 – Terceira página da proposta de nova ENCE para avaliação completa de edificações 

comerciais, de serviços e públicas 

 
Fonte: CB3E (2017) 
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A informação ilustrada e discriminada, facilita a interpretação e conhecimento do 

consumidor sobre sua edificação, além de proporcionar dados sobre os elementos 

que necessitam de maior atenção em possíveis substituições e reformas. 

 

6.7.7. Apresentação de benefícios adicionais em relação às propostas 

de melhorias 

 

Nas últimas páginas do Certificado Energético do SCE de edifícios de habitação 

são apresentadas além da descrição e indicadores de desempenho para as cinco 

medidas de melhoria sugeridas pelo PQ, nove possíveis benefícios adicionais, como 

descritos no capítulo 5, que poderão ocorrer caso a medida proposta seja executada. 

A apresentação de outros benefícios além do desempenho energético, podem atuar 

como instrumento adicional na promoção da etiqueta e também como motivação extra 

para execução das medidas propostas. 

Na proposta de atualização do método de avaliação do PBE Edifica (CB3E, 2017) 

são apresentadas informações limitadas sobre as edificações residenciais. Nas 

Figuras 38, 39 e 40 são apresentadas as páginas da proposta de nova ENCE para 

UHs. 

Na proposta de nova ENCE para UHs, assim como na proposta da nova ENCE de 

edifícios comerciais, de serviços e públicas, é apresentada na primeira página a 

classificação final da edificação com base no consumo de energia primária, as 

informações sobre emissão de CO2, percentual de energia gerada por fontes locais 

renováveis e percentual de água economizada pelo uso racional. Também é 

apresentado o percentual de horas ocupadas com conforto. 

Na segunda página são mostradas informações sobre: consumo total de energia 

primária e percentual estimado em relação à classe de referência C; consumo parcial 

de energia elétrica e térmica; consumo e classificações parciais por sistema avaliado; 

consumo médio estimado de equipamentos elétricos; estimativa de geração local de 

energia por fontes renováveis; percentual de economia de água; e estimativa de 

emissão de CO2 em relação às condições de referência. 

Na última página da proposta da nova ENCE para UHs são apresentadas: 

condições de avaliação pelo método utilizado (simplificado ou de simulação); 

exigências de conforto; acionamento do condicionamento de ar; e considerações 

sobre o aquecimento de água e emissão de CO2. 
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Figura 38 – Primeira página da proposta de nova ENCE para Unidade Habitacional Autônoma 

 
Fonte: CB3E (2017) 
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Figura 39 – Segunda página da proposta de nova ENCE para Unidade Habitacional Autônoma 

 

Fonte: CB3E (2017) 
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Figura 40 – Terceira página da proposta de nova ENCE para Unidade Habitacional Autônoma 

 

Fonte: CB3E (2017) 
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6.8. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE AS PROPOSTAS DE MELHORIAS 

PARA O PBE EDIFICA 

 

As propostas de melhorias para o PBE Edifica identificadas neste trabalho, visam 

o estabelecimento e o desenvolvimento do programa de etiquetagem brasileiro, e 

foram baseadas no sucesso português de implantação do SCE. Como abordado no 

início deste capítulo, as sugestões são interdependentes em sua grande maioria. 

A modificação no processo de emissão da ENCE é necessária devido ao atual 

entrave burocrático, tanto para o consumidor que deseja a etiquetagem da edificação, 

quanto para os profissionais, que necessitam da criação de uma pessoa jurídica, para 

atuarem na inspeção e avaliação energética das edificações. 

A avaliação e distinção de edifícios novos e existentes, como verificado nos dados 

do SCE, tem a capacidade de ampliar o número de ENCEs emitidas, pois a renovação 

do parque edificado é lenta e a etiquetagem somente de novas edificações irá 

abranger somente uma parcela mínima do setor. 

A fixação de valores e classes energéticas de referência já é considerado pelo PBE 

Edifica na proposta de atualização, necessitando ampliar a sua aplicação para os 

edifícios existentes. 

Tornar a etiquetagem de edificações obrigatória é o ponto chave para 

estabelecimento do PBE Edifica. Entretanto, a mudança no processo de emissão da 

ENCE, principalmente aumentando o número de profissionais na inspeção e avaliação 

dos edifícios, é crucial para a possível demanda que ocorrerá com esta transição. 

Além da obrigatoriedade o governo deve fornecer incentivos para fomentar o 

crescimento do programa. 

A criação de uma classe energética superior pode englobar edificações que 

buscam diferenciação no mercado imobiliário e fomentar a pesquisa e 

desenvolvimento nacional na busca de solução de eficiência energética em 

edificações, como a introdução do conceito NZEB. 

A disponibilização de maiores informações na ENCE visa fornecer ao usuário 

maior conhecimento sobre o desempenho energético de sua edificação. Pontos como 

o consumo avaliado em relação ao valor de referência, informações sobre contribuição 

de energias renováveis e emissões de CO2 e informações técnicas detalhadas, já 

estão presentes na proposta de atualização do PBE Edifica. 
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Porém, as sugestões de propostas de melhorias, versões alternativas para 

exibição pública da ENCE, perdas e ganhos de calor na residência e apresentar 

benefícios adicionais em relação às propostas de melhorias, ainda não são 

consideradas pelo PBE Edifica conforme pode ser verificado em CB3E (2017). 

As propostas de melhorias merecem destaque, pois têm como objetivo apresentar 

ao consumidor sugestões feitas pelo profissional responsável pela avaliação 

energética. Estas orientações atuam como uma ferramenta para o conhecimento 

energético da edificação, apresentando as possibilidades de investimento e o 

potencial retorno financeiro. 

A proposta de atualização do PBE Edifica apresenta, até o momento, sobretudo 

questões de ordem técnica, como a avaliação da edificação a partir do consumo de 

energia primária. Porém, os tópicos regulamentares e estruturais do PBE Edifica, foco 

desta dissertação, devem ser seriamente considerados, pois são a base fundamental 

no estabelecimento e evolução do programa. 
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7. CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foram apresentadas propostas de melhorias para o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem em Edificações a partir da comparação qualitativa entre a 

regulamentação brasileira e o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios de 

Portugal. A proposta foi desenvolvida a partir da análise regulamentar e estrutural 

entre esses programas de certificação de eficiência energética em edificações e 

apresentação de suas distintas abordagens. 

O SCE é considerado um caso de sucesso mundial na certificação energética 

de edifícios devido à experiência portuguesa na aplicação de seu regulamento, que é 

refletido no expressivo número de etiquetas expedidas. 

Portugal tem cerca de 1,4 milhão de Certificados Energéticos emitidos 

enquanto o PBE Edifica não conseguiu emitir 5 mil ENCEs. Outro número que 

apresenta grande discrepância são as entidades acreditadas para emissão das 

etiquetas, o SCE dispõe mais de 1600 Peritos Qualificados, ao passo que o programa 

brasileiro possui somente 2 Organismos de Inspeção Acreditados. 

Além dos dados apresentados, no estudo foram comparadas qualitativamente 

questões regulamentares, como o processo de emissão da etiqueta, as informações 

disponíveis, diferenciação entre edifícios novos e existentes, valores e classes 

energéticas de referência, obrigatoriedade, incentivos para etiquetagem e edificações 

NZEB. 

Após o levantamento de dados e informações das abordagens do SCE e PBE 

Edifica, foram apresentadas sugestões de melhorias para a regulamentação 

brasileira, considerando as possíveis questões estruturais do regulamento português 

que possibilitaram o êxito atual do seu programa de certificação. 

Durante a elaboração das sugestões de melhorias, foi necessário considerar 

as diferenças identificadas na comparação entre os programas de maneira integrada, 

pois grande parte dos tópicos abordados estão associados e são interdependentes. 

Cada uma das propostas apresentadas no capítulo 6 contribuíram para a 

consolidação do SCE, e podem ajudar, caso consideradas e implementadas, na 

evolução da regulamentação brasileira. Foram apresentadas as seguintes propostas 

de melhoria para o PBE Edifica: modificação do processo para emissão da ENCE; 

avaliação e distinção de edifícios novos e existentes; fixação de valores e classes 

energéticas de referência; estabelecimento da etiquetagem compulsória; criação de 
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incentivos para etiquetagem; criação de uma classe energética superior; e 

disponibilização de informações na ENCE. 

O SCE encontra-se consolidado em Portugal devido à diversos fatores 

sinérgicos, dentre os considerados no capítulo 6. O PBE Edifica não deve 

simplesmente copiar a estrutura portuguesa, nem implantar de imediato todas as 

sugestões propostas, apesar que cada item proposto deve ser avaliado. Certas 

sugestões só irão funcionar se correlacionadas com outras, como a obrigatoriedade 

da certificação energética, que será inviável sem a modificação do processo de 

emissão da ENCE, como já discutido anteriormente. 

Há em andamento uma proposta de atualização do método de avaliação do 

PBE Edifica pelo Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações, a qual 

deve ser lançada em meados deste ano. Porém, os documentos públicos 

disponibilizados até o momento, só fazem menção às questões técnicas relacionadas 

ao método de avaliação das edificações, não apresentando a possibilidade de 

mudanças estruturais no programa de etiquetagem, como proposto nesta dissertação. 

As melhorias de questões técnicas do PBE Edifica não fazem parte do escopo 

desta dissertação, porém deve-se destacar que é de grande relevância e importância 

que o programa passe por atualizações técnicas e apresente novas soluções visando 

a eficiência energética. 

Entretanto, as questões estruturais, que foram amplamente abordadas e 

discutidas durante os capítulos 5 e 6, devem ser consideradas pelas autoridades 

responsáveis e tratadas com a mesma relevância e importância que as questões de 

ordem técnicas. Pois, somente a mudança da avaliação do desempenho energético 

da edificação não será suficiente para a ampliação, fortalecimento e consolidação do 

PBE Edifica. 

 

7.1. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base neste trabalho, são apresentadas a seguir, algumas propostas para 

trabalhos futuros: 

• Levantamento mais detalhado da atual situação mundial das 

certificações de eficiência energética em edificações, apresentando 

comparações e contrastes entre cada país estudado; 
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• Estudo comparativo quantitativo entre o PBE Edifica e o SCE, 

apresentando as diferenças e semelhanças técnicas da avaliação 

energética das edificações; 

• Comparação das mudanças regulamentares, estruturais e técnicas entre 

os atuais regulamentos do PBE Edifica e os futuros regulamentos 

propostos na atualização do PBE Edifica, a ser lançada em meados de 

2018; 

• Pesquisa da viabilidade da implantação do conceito NZEB no Brasil, 

visto que as necessidades brasileiras de conforto ambiental são 

diferentes nos países que já estudam e aplicam o conceito. 
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ANEXO A 

 Exemplos dos modelos das Etiquetas Nacionais de Conservação de Energia 

(ENCEs). Na Figura 41 é exibida a ENCE de projeto e na Figura 42 a ENCE de 

edificação construída para edifícios comerciais, de serviço e públicas. Nas Figuras de 

43 a 45 são mostradas outras possibilidades de ENCE geral e nas Figuras 46 a 48 

outras possibilidades de ENCE parcial, segundo o RTQ-C. Nas Figuras 49, 50 e 51 

são apresentadas ENCEs de projeto e na Figura 52 uma ENCE de edificação 

construída para edifícios residenciais. Nas Figuras 53 a 56 são expostas as outras 

possibilidades de ENCEs de acordo com o RTQ-R. 

 

Figura 41 – ENCE de projeto para edificações comerciais, de serviços e públicas 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 42 – ENCE de edificação construída para edificações comerciais, de serviços e públicas 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 43 – ENCE para edificações condicionadas artificialmente sem a necessidade de atendimento 

ao pré-requisito de aquecimento de água 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 44 – ENCE para edificações condicionadas naturalmente com a necessidade de atendimento 

ao pré-requisito de circuitos elétricos 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 45 – ENCE para edificações inspecionadas pelo método de simulação com a necessidade de 

atendimento aos pré-requisitos de aquecimento de água e circuitos elétricos 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 46 – ENCE parcial para edificações onde apenas a envoltória foi inspecionada 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 47 – ENCE parcial para edificações onde apenas a envoltória e o sistema de iluminação foram 
inspecionados 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 48 – ENCE parcial para edificações onde apenas a envoltória e o sistema de condicionamento 

de ar natural e artificial foram inspecionados 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 49 – ENCE de projeto de unidade habitacional autônoma 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 50 – ENCE de projeto de edificação multifamiliar 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 51 – ENCE de projeto de áreas de uso comum 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 52 – ENCE de edificação construída de unidade habitacional autônoma 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 53 – ENCE de unidade habitacional autônoma para as zonas bioclimáticas 5 a 8, que exclui a 

eficiência da envoltória para inverno 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 54 – ENCE de unidade habitacional autônoma quando esta não possuir bonificações 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 55 – ENCE de áreas de uso comum de edificações sem um dos sistemas individuais 

(elevador) 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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Figura 56 – ENCE de áreas de uso comum de edificações sem áreas comuns de uso eventual 

 

Fonte: INMETRO (2013) 
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ANEXO B 

 Exemplos completos dos certificados energéticos SCE, as Figuras 57 a 63 

exibem o Certificado Energético para uma Edificação de Comércio e Serviços e as 

Figuras 64 a 72 o Certificado Energético para um Edifício de Habitação. 

 

Figura 57 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 1/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 58 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 2/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 59 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 3/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 60 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 4/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 61 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 5/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 



187 

 

 

Figura 62 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 6/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 63 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de comércio e serviços página 7/7 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 64 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 1/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 65 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 2/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 66 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 3/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 67 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 4/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 68 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 5/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 69 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 6/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 70 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 7/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 71 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 8/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 
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Figura 72 – Modelo de um Certificado Energético de um edifício de habitação página 9/9 

 

Fonte: ADENE (2017) 




