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Oportunidades
e desafios para
a eficiência
energética
no Brasil
Possíveis soluções
e iniciativas
sustentáveis em
cenário de iminente
crise energética
agravada pela
escassez de água
estão no centro
do debate

P

ara disseminar o conhecimento sobre eficiência energética
brasileira, o CBCS Notícias #11 traz opiniões de especialistas
e profissionais atuantes no setor. Em reportagem especial,
o conselheiro do CBCS Roberto Lamberts aborda assuntos
fundamentais, tais como o uso de fontes alternativas de energia
e o estímulo à adoção de etiquetagem energética tanto para
a fase de projeto quanto de uso das edificações. Este último,
um tema que envolve diretamente o projeto Benchmarking e
Etiquetagem Energética para Edificações em Uso e Operação,
iniciativa do CBCS que é o assunto da entrevista com o
engenheiro Edward Borgstein.
Na página 12, a recente iniciativa do Governo Federal para
estimular eficiência energética no país é o tema. Comemorada
pelo setor, a Instrução Normativa passará a regulamentar a
obrigatoriedade de etiquetagem energética em edificações
públicas federais e poderá impactar de maneira positiva a
iniciativa privada.
Possibilidades de expansão do uso de fontes de energia
alternativas tais como a fotovoltaica e a eólica também estão
na pauta e serão abordadas por porta-vozes da iniciativa
privada, concessionárias e organizações do terceiro setor. Na
seção “Por Dentro do CBCS”, o boletim traz o Posicionamento
“Telhados Verdes no Brasil” que aborda questões envolvidas
no Projeto de Lei nº 1.703 de 2011, o resultado da eleição do
conselho deliberativo do CBCS 2014-2017 e, ainda, informações
sobre eventos a serem realizados pelo Conselho: o Seminário
do CBCS no Concrete Show 2014 no dia 27 de agosto e o
Simpósio Brasileiro de Construção Sustentável - SBCS14 no dia
04 de novembro.
Boa leitura!
Equipe CBCS
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Inovação tecnológica, fontes
alternativas e uso racional
de energia em foco
Políticas públicas
educacionais para o
consumo sustentável,
pesquisa constante em
fontes alternativas de
energia e investimento
em tecnologia são as
soluções sustentáveis
mais indicadas frente
ao cenário de crise
energética brasileira

agosto 2014

Anunciada pelo Governo Federal no início de 2013, a redução na conta de energia
elétrica de 18% para o consumidor doméstico e até 32% para a indústria, a agricultura,
o comércio e serviços, agravou o aumento do consumo no Brasil. Somando-se a
escassez de chuvas, o baixo nível de reservatórios de água no país e o aumento do
poder aquisitivo de parte da população, a demanda por energia aumentou e passou
a ser suprida pelo acionamento das termoelétricas, uma fonte de energia mais cara e
menos sustentável.
Trata-se de um cenário ainda mais complexo quando se considera o aumento do
prejuízo de concessionárias, uma conta negativa que poderá exigir até o final de 2014
cerca de 30 bilhões de reais do governo em aportes e indenizações, e, ainda, resultar
em reajuste das tarifas de consumo residencial em até 21%. No Estado de São Paulo,
por exemplo, já foi recentemente autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) um aumento tarifário da Eletropaulo em 18,66%. Há, ainda, especialistas
do setor que contabilizam um prejuízo mais impactante. Durante a realização do
Congresso Brasileiro de Eficiência Energética (COBEE) 2014, Adriano Pires, economista
e diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE) e Paulo Cesar Tavares, vice
presidente da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL)
chegaram a estimar que a conta negativa do setor poderá atingir 60 bilhões de reais
até o final de 2014.
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Nossa energia é hidrelétrica
A matriz de energia no Brasil está concentrada
em hidroeletricidade. Que, apesar de limpa e
acessível, tem suas desvantagens. A principal é
que qualquer período de seca prolongado gera
um impacto negativo no nível dos reservatórios,
tal como vivenciamos agora.

Matriz Elétrica Brasileira
Brasil (2013)

Geração hidráulica2 em 2013: 430,9 TWh
Geração total2 em 2013: 609,9 TWh

Brasil (2012)

Alexandre Bretzner, CEO da empresa
de desenvolvimento de
energias alternativas Windeo Brasil.

Luiz Carlos Lopes Junior, gerente de
Eficiência Energética da CPFL Energia.

Para Mauro Passos, presidente do Instituto Ideal
(Instituto para o Desenvolvimento de Energias
Alternativas na América Latina), os fatores
climáticos são os principais responsáveis pelo
atual período de crise energética. “Um fator
determinante para a dificuldade que vivemos diz
respeito à coincidência de temperaturas muito altas
em um momento de baixa pluviosidade”, aponta.
Além da falta de chuva, as altas temperaturas
diminuem ainda mais a água dos reservatórios
por evaporação.
E, sem o essencial para o funcionamento de
hidrelétricas, não há outra saída para suprir
a demanda que não recorrer a outras fontes
energéticas, mais poluentes e caras. “O ONS
(Operador Nacional do Sistema Elétrico) foi
obrigado a acionar usinas térmicas a gás ou a
óleo. O efeito disso acaba refletido nas tarifas de
energia”, aponta Mauro.
Aumento do consumo

Geração hidráulica2 em 2012: 455,6 TWh
Geração total2 em 2012: 592,8 TWh
Matriz Elétrica Brasileira 2013 e 2014. Fonte: MME.
1
2
3

Inclui gás de coqueria
Inclui importação
Inclui lenha, bagaço de cana, lixívia e outras recuperações.
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A redução da conta ao consumidor se mostrou
insustentável tanto do ponto de vista econômico
quanto educacional. Se para a indústria, a
princípio, o reajuste promoveu competitividade
ao setor, para os consumidores residenciais foi
interpretado como um incentivo ao consumo. Com
tarifas reduzidas, o esforço para economizar não
aconteceu. As temperaturas elevadas no verão
brasileiro também fizeram aumentar o hábito do
uso de aparelhos condicionadores de ar. “O calor
gerou um aumento no número de aparelhos
ligados, modificando, inclusive, o horário de pico
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Informação e conscientização

Mauro Passos, presidente do Instituto
Ideal (Instituto para o Desenvolvimento
de Energias Alternativas na
América Latina).

Roberto Lamberts, conselheiro e
coordenador do Comitê Temático de Energia
do CBCS, e coordenador do Labeee
(Laboratório de Eficiência Energética
em Edificações) na UFSC.

no Brasil – que agora tem um ápice no meio da
tarde”, destaca Mauro. Seja devido à falta de
incentivo para o consumo responsável ou ao clima
especialmente quente, o fato é que o consumo de
energia no Brasil em 2013 cresceu muito acima do
PIB, “uma realidade que traz consequência para
quem tem a responsabilidade de atender essa
demanda”, conclui.

Com a principal matriz energética ameaçada pela
escassez de água e o crescimento da população,
é preciso repensar as estratégias e abrir espaço
para a eficiência. “A energia mais barata é a que
você não consome, consequentemente que você
economiza. Tomar consciência disso passa por um
processo educativo, não só tecnológico”, alerta
Passos. “São importantes as lâmpadas LEDs, as
geladeiras e os aparelhos condicionadores de ar
mais eficientes, mas precisamos investir também
em políticas públicas educacionais para evitar ao
máximo o desperdício” finaliza.
Luiz Carlos Lopes Junior, gerente de Eficiência
Energética da CPFL Energia, também acredita no
poder da conscientização para promover o uso
sustentável. “A Eficiência Energética acaba sendo
uma ‘usina virtual’ de energia, pois o que evitamos
consumir acaba sendo utilizado por outros
clientes. Para que se possa utilizar com consciência,
temos o Programa de Eficiência Energética das
concessionárias do país, coordenado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), onde foi
implementado um portfólio de projetos educativos
e tecnológicos em todos os segmentos de clientes”,
elucida Luiz Carlos.

Energia urbana: novas e antigas construções
Os usuários das edificações residenciais,
comerciais e públicas são responsáveis por cerca
de 48% do total do consumo de energia elétrica
no país. No entanto, há um escasso histórico de
incentivo a adoção de medidas sustentáveis em
empreendimentos novos ou existentes.
“Existe muita obra que está sendo feita da mesma
forma há 30, 40 anos, com pouca atenção ao
desperdício e às questões como insolação e
aeração. Alguns prédios são verdadeiras estufas
que precisam de ar condicionado ligado a tarde
toda”, acusa Mauro.
Um grande passo nesse sentido foi dado neste mês
de junho com a Normativa que torna obrigatória
a etiquetagem de edificações públicas federais
(saiba mais na página 12). No entanto, ainda falta
estimular a formação de profissionais capacitados
a criar projetos mais eficientes, de acordo com as
necessidades atuais.
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A importância do projeto
Ao valorizar o desenvolvimento de projetos com
premissas sustentáveis tais como a iluminação
natural dos ambientes, a implantação baseada na
orientação solar, e o uso de tecnologias e materiais
adequados às características bioclimáticas do
local, torna-se possível evitar o uso desnecessário
de energia. “Hoje já se tem, por exemplo, vidros
que reduzem o ganho em até 80% do calor. Seu
uso evita que o aparelho condicionador de ar
esteja sempre ligado”, exemplifica Mauro.
Outro desafio a ser enfrentado pela construção
civil é a necessidade de integrar com rapidez
o conhecimento acadêmico às práticas de
mercado e vice -versa. Temas como etiquetagem
ou normas de desempenho, por exemplo,
devem figurar em todos os currículos mínimos
dos cursos de engenharia e arquitetura. Ao
mesmo tempo, os profissionais atuantes no
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mercado devem ser estimulados por parte dos
empreendedores e do poder público a uma
reciclagem constante do conhecimento.
Fontes Alternativas
O investimento em fontes alternativas é um dos
principais caminhos apontados por especialistas
para a produção mais sustentável. As fontes eólica,
solar e biomassa já começam a fazer parte da matriz
brasileira. A solar fotovoltaica e a eólica, inclusive,
oferecem potencial de uso direto incorporado
à arquitetura.
A primeira é aplicável em todas as zonas
bioclimáticas do país devido à vasta insolação , e
pode exercer a função de coberturas e fachadas
nas edificações. Soma pontos à energia solar o
fato do Brasil ter uma grande reserva de silício,
principal matéria-prima utilizada na fabricação
dos componentes fotovoltaicos. A eólica é mais
adequada para regiões com predominância de
vento, como Fortaleza, por exemplo.
Outra vantagem das fontes alternativas é o
potencial de autonomia energética. Alexandre
Bretzner, CEO da empresa de desenvolvimento
de energias alternativas Windeo Brasil revela
a importância disso. “Concessionárias como
Eletropaulo, Light e CPFL já estão começando
a trabalhar conosco, porque perceberam que a
microgeração é uma solução muito séria”, declara.
Além de possibilitarem a oferta de energia elétrica
em localidades não abastecidas pelo Sistema
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Interligado Nacional, essas tecnologias também
funcionam como complemento ao sistema com
garantia de uma geração mais limpa e sustentável
se comparada com termelétricas.
Solar Fotovoltaica
Se os custos da energia elétrica estão cada vez
mais caros, os da geração fotovoltaica estão
proporcionalmente diminuindo. “Investir em
energia solar significa limitar os riscos. Qualquer
pessoa entende que quando chove, não tem
muito sol e, quando tem sol, não chove. Ou seja,
há forte complementação entre as fontes solar
e hidrelétrica” diz Alexandre Bretzner. “Assim,
quando os reservatórios estão em níveis críticos,
normalmente em momentos de pouca chuva,
muito sol e grande evaporação, a energia solar é
mais produtiva”, conclui.
Para expandir o uso de energia fotovoltaica
no país, é necessário difundir amplamente
informações sobre instalação, custos e benefícios
ao consumidor final, uma missão que o Instituto
Ideal busca cumprir com a divulgação do Guia
Online Como faço para ter eletricidade solar
em minha casa? e com uma ferramenta online
chamada Simulador Solar. “No Simulador, a pessoa
insere os dados de consumo da sua residência e
a tarifa de energia cobrada e o sistema estima,
em função da insolação de cada região,o número
de placas necessárias para que a casa se torne
autossuficiente, o custo e tempo de retorno do
investimento”, explica Mauro. O simulador solar
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REPORTAGEM ESPECIAL
Inovação tecnológica, fontes alternativas e uso racional de energia em foco

ENERGIA FOTOVOLTAICA SAIBA COMO FUNCIONA
Os sistemas fotovoltaicos podem ser de diversos tipos:
1) Conectados à rede – Este é o tipo mais popular de instalações
PV, normalmente sobre o telhado de casas e escritórios, e no qual
é necessário a presença de um inversor, para transformar a energia
em corrente contínua para corrente alternada. A energia gerada
pelos painéis é entregue a rede elétrica convencional.
2) Isolados – Instalado em áreas de difícil acesso a rede elétrica,
normalmente zonas rurais, neste caso a energia fotovoltaica é a
única fonte de eletricidade e é necessário algum armazenamento,
como baterias. Tais sistemas podem ser de geração apenas para
uma residência ou pode ser instalado em mini-redes para atender
uma pequena comunidade.
3) Híbridos – a geração fotovoltaica funciona em conjunto com
outros, como geradores eólicos ou diesel. Considerados mais
complexos, tais sistemas exigem um controle capaz de integrar as
diferentes formas de geração de energia. Estes sistemas podem
estar conectados a rede, isolados ou ter o apoio da rede.
4) Usinas solares – Estes sistemas, também conectados à rede,
produzem uma grande quantidade de eletricidade em um único
ponto. O tamanho da usina varia de centenas de quilowatts a
megawatts. Algumas destas instalações estão sobre grandes
edifícios industriais ou no solo próximo a indústrias que exigem um
consumo intenso de energia.
5) Aplicado em bens de consumo – as células fotovoltaicas podem
ainda ser aplicada em diversos equipamentos elétricos, como
relógios, calculadoras, brinquedos, carregadores de bateria ou
telhados solares para carregar carros elétricos. Outras aplicações
incluem sistemas de irrigação, sinalização em rodovias, postes
públicos ou telefones públicos.
Veja abaixo uma animação explicando o funcionamento de um
sistema conectado à rede elétrica.
FONTE: Instituto Ideal
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Capa do guia online Como faço para ter eletricidade solar em
minha casa? Fonte: Instituto Ideal.

está acessível em www.americadosol.
org/simulador-solar
Mauro acredita que para desenvolver
e
difundir
essa
tecnologia
é
imprescindível a atuação do governo.
Segundo ele, “se tivéssemos na
política um forte programa de energia
solar, estaríamos ajudando o sistema
como um todo, preservando a água
nos reservatórios e introduzindo
uma fonte limpa e renovável em
nossa matriz energética”. Além dos
benefícios ambientais, a possibilidade
de produzir energia próximo ao
local onde será consumida resulta
em significativa redução de custos
com linhas de transmissão e redes
de distribuição.
Energia eólica
O uso de energia eólica é mais indicado
em locais com incidência intensa e
regular de ventos, trata-se de uma
solução para complementar o sistema
elétrico junto com a solar, sendo um
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recurso para épocas de baixa insolação. “Conforme
as condições climáticas do momento, o uso de
energia eólica pode ser alternado com o sistema
fotovoltaico”, explica Mauro. “É justamente por isso
que indicamos os dois para integrar a principal
matriz energética brasileira”, conclui.

Bretzner também destaca o potencial do nosso
clima para a geração de energia eólica. “As
condições e a qualidade de vento em algumas
regiões do Brasil são excelentes, estando
entre os melhores índices do mundo. E existe
um fenômeno natural muito significativo,
pois aqui quando chove não venta e quando
venta não chove. Além de ser uma energia
limpa, é hoje economicamente viável,
claramente competitiva e que traz benefícios
ao consumidor final”, pontua.
Futuro
A principal barreira para a difusão de fontes
alternativas de energia é o fato de que o Brasil
ainda não produz essas tecnologias, apenas
compra e monta os equipamentos. Para Mauro
Passos, “o Brasil tem que desenvolver e dominar
essa cadeia, tanto eólica como solar. Outro desafio
é a escassez de mão de obra qualificada”, explica.
Uma forma de difundir as energias alternativas
seria com atitudes partindo do poder público.
“Tanto na questão tecnológica como na de mão
de obra. Tem o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Ministério
de Minas e Energia (MME), toda uma estrutura
de Estado que ainda não incorporou por inteiro
a necessidade de dar resposta a essa demanda”,
finaliza Mauro.
Bretzner também acredita que o governo tem um
papel fundamental. “Os principais gargalos para
a expansão da energia tanto eólica como solar
estão relacionados ao incentivo ainda tímido do
governo, seja em forma de financiamento ou com
abatimento de imposto”, aponta.
Caminhos
Informar e conscientizar a população,
despertando-a para um consumo mais
sustentável; apontar novas soluções de
iniciativa pública e privada para a construção
civil, inclusive atualizando o conhecimento
sobre eficiência energética e novas tecnologias
aos profissionais atuantes no mercado e
estudantes; e diversificar a matriz energética
são caminhos sustentáveis possíveis frente à
crise energética atual.
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Foto: Katerina Elias-Trostmann.

INICIATIVA CBCS:
Programa Benchmarking e etiquetagem energética para edifícios em uso e operação

Edward Borgstein
Mestre em Engenharia pela Universidade de Cambridge e
filiado ao CBCS atuante no projeto Benchmarking e etiquetagem
energética para edifícios em uso e operação.

Resultado da iniciativa do Comitê Temático Energia do CBCS, o projeto Benchmarking e Etiquetagem Energética
para Edificações em Uso e Operação criará um referencial sobre o consumo de energia em edificações brasileiras de
diferentes tipologias e tipos de uso para, assim, apontar oportunidades de menor consumo de energia aos gestores
e usuários. O trabalho resultará em indicadores que permitirão a comparação entre edifícios de uso, tipologia e
tecnologias similares
Participante do projeto e entrevistado desta edição, o engenheiro filiado ao CBCS Edward Borgstein aborda as metas
já alcançadas pelo projeto lançado em maio de 2013 e que atualmente conta com um convênio com a Embaixada
Britânica e Eletrobras, além de parceria com a ABRAFAC (Associação Brasileira de Facilities), o LabEEE-UFSC (Laboratório
de Eficiência Energética em Edificações da Universidade Federal de Santa Catarina), o IEE (Instituto de Energia e
Ambiente), a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP) e o CB3E. Petrobras, Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil, Santander e Cushman & Wakefield são as participantes com o fornecimento de dados.
Qual a principal motivação da iniciativa do CBCS de
benchmarking e etiquetagem para estimular a eficiência
energética nas edificações brasileiras em uso?
A demanda por energia elétrica é muito elevada em
edificações brasileiras, que respondem por 48% do
consumo elétrico no país. Sabemos que essa demanda
está aumentando rapidamente, em função tanto de novas
construções quanto do aumento do uso de aparelhos
condicionadores de ar. Embora exista possibilidade para
a etiquetagem e a certificação de consumo energético
em novos edifícios, este instrumento de verificação do
desempenho vem sendo empregado apenas na fase de
projeto. Existe, portanto, um amplo potencial de redução
do consumo de energia exatamente na fase de uso e
operação das edificações, o que nos motivou e se tornou o
foco de trabalho do CBCS. O objetivo é atuar em eficiência
energética durante a vida útil de uma edificação, seja um
empreendimento novo ou um edifício já existente que
poderá passar por retrofits.
Além disso, é importante notar que até em edifícios novos
que recebem a etiquetagem ou certificações, as medições
tanto durante a construção quanto na fase de operação,
muitas vezes, indicam um consumo de energia efetivo
muito superior ao estimado em projeto. Existem pesquisas
importantes sobre isso. O Reino Unido, por exemplo, mede
o consumo de energia em edificações a partir de critérios
em sustentabilidade do projeto CarbonBuzz. E, quando
se efetua a comparação entre o consumo de energia
estimado e o de fato consumido com o edifício em uso, é
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Consumo de Energia Elétrica no Brasil

Comercial
Público
Residencial
Fonte: BEN/MME (2014)

possível constatar que este índice é em média o dobro do
que foi planejado. Elaborada ao fim da obra, a etiqueta de
certificação da fase de construção aponta o potencial de
eficiência na operação, mas não garante a viabilização
da economia.
A vantagem da etiquetagem energética na fase de uso está
em obter dados do consumo real das edificações. Trata-se
de uma ferramenta voltada aos usuários, aos proprietários
e às imobiliárias, com incentivo à melhoria de desempenho
da indústria da construção e. Essa é a forma mais barata e
simples de se começar um programa de uso racional de
energia em larga escala, com impacto significativo.
Em qual estágio está o projeto?
O projeto foi lançado pelo Comitê Temático de Energia do
CBCS no início de 2013. Iniciamos o processo de coleta de
informações, no qual diversos parceiros da organização,
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com portfólios expressivos, tornaram-se participantes e
compartilharam de forma sigilosa os dados de consumo de
energia das edificações em que atuavam como gestores.
A partir deste momento, a equipe passou a estruturar
o conceito e a metodologia necessários ao trabalho e,
no início de 2014 conseguimos juntar os dados que
permitiram criar um projeto piloto. Nele, escolhemos uma
primeira tipologia, a de agência bancária, tanto por ser
uma edificação bastante padronizada quanto por termos
facilidade de acesso aos dados de consumo, já que os
empresários deste setor aderiram de imediato ao projeto.
Assim recentemente publicamos o primeiro benchmark
do CBCS, que é o trabalho focado em agências bancárias
com correção climática, este um diferencial importante
por considerar a variação por zonas climáticas na avaliação
de desempenho das edificações. A aplicação de um
fator de correção permite a comparação do consumo
energético, por exemplo, de uma agência em Curitiba com
uma agência em Manaus. Conforme é possível conferir
no gráfico abaixo, a avaliação torna-se precisa e segura,
já que as diferentes cargas exigidas por sistemas de ar
condicionado são levadas em consideração. Com isso
pronto, conseguimos demonstrar a viabilidade da ideia.
Atualmente estamos iniciando o benchmark dos edifícios
de escritórios de alto padrão. Já temos uma parceria
com a Eletrobras, apoiada pela Embaixada Britânica, que
vai permitir o desenvolvimento não só do benchmark,
mas também, em paralelo, do embasamento necessário
para uma etiquetagem energética em fase de uso. Os
benchmarks integram a etapa fundamental, que não
existia no país, de permitir a comparação do consumo real
e a etiquetagem em uso, na linha do Procel Edifica.
Qual a principal contribuição da iniciativa?
A primeira contribuição é criar uma linguagem comum

Consumo final de energia em agências bancárias
brasileiras, localizadas em diversas capitais de
Estados, com identificação da variação de consumo
em diferentes regiões do país. Fonte: CBCS.
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de eficiência energética em edifícios. Não é mais uma
conversa sobre usar lâmpadas econômicas e pronto. Agora
vamos saber que existe uma referência para o consumo
de energia por tipologia de empreendimento. Então, de
acordo com o que o edifício consumiu em 12 meses, será
viável categorizá-lo em uma faixa de consumo energético e
estabelecer o quanto é possível economizar. Essa linguagem
comum também servirá para novas construções.
O que o CBCS pretende oferecer como resultado final da
iniciativa aos participantes?
O primeiro benefício é que as entidades e empresas
participantes estão convidadas a integrar o Comitê
Temático Energia do CBCS. Seus edifícios serão estudados
e eles já poderão incorporar melhores práticas em
suas empresas. Por exemplo, para a Caixa Econômica
Federal, que foi um dos primeiros apoiadores do projeto,
realizamos uma avaliação comparando os dados cedidos
em sigilo pela instituição aos que temos em nosso banco
de dados. Por meio do projeto, a Caixa pode avaliar o
nível de eficiência de suas agências em comparação com
edificações similares do mercado.
Quando propomos mudanças, sabemos que elas podem
sofrer resistência. As medidas que vocês estimam
sugerir para os participantes serão de fácil adesão?
Quais são elas?
Existem muitas medidas que podem melhorar a eficiência
energética das edificações. O benchmark permite
identificar os edifícios que têm potencial de redução
de consumo de energia. Um estudo mais detalhado
das fontes de consumo de energia no edifício permitirá
verificar, por exemplo, possíveis falhas no sistema
operacional, melhorias na manutenção e potencial para
implantação de novos sistemas. Muitas vezes o custo
para as correções é zero, mas sem o benchmark não
seria possível constatar. Recentemente, foi divulgado um
relatório do Departamento de Energia dos Estados Unidos
que mostrou que através do retrofit de sistemas, como
controles e variadores de frequência do uso, foi possível
obter, nos 140 edifícios estudados, uma economia média
de 57% do consumo de energia.
No caso de uma futura obrigatoriedade de redução de
emissão de CO2, como o projeto pode contribuir?
A questão de consumo racional de energia elétrica até
recentemente não estava atrelada à emissão de CO2, pois
o Brasil sempre teve uma matriz energética muito limpa. A
emissão de CO2 estava mais vinculada aos desmatamentos.
Agora, isso mudou. Nos últimos cinco ou seis anos o
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INICIATIVA CBCS:
Programa Benchmarking e etiquetagem energética para edifícios em uso e operação
desmatamento reduziu significativamente, porém, em
contrapartida, principalmente nos últimos dois anos, o uso
de combustíveis fósseis na geração elétrica tem aumentado
de maneira expressiva. Isso devido ao incremento do uso
das centrais térmicas, de carvão e gás para atender à
demanda crescente de consumo de energia, ainda mais
agravado em função da escassez de água. Então estamos
em uma situação em que, pela primeira vez, qualquer
esforço na redução de CO2 precisa considerar também a
possibilidade da redução do consumo de energia elétrica.
Para criar o projeto, existiu alguma inspiração em outros
países que você pode destacar?
Sim. Existe uma iniciativa interessante em Nova York. Todos
os edifícios acima de cinco mil metros quadrados de área
construída foram obrigados a realizar o benchmarking,
com a publicação dos resultados em domínio público.
Atualmente, dois anos depois do início do projeto, no
site da prefeitura, os proprietários podem checar qual
a faixa de eficiência em suas edificações. E, o poder
público local já criou a obrigatoriedade para que esses
edifícios realizem auditorias energéticas, pois acreditam
que o maior potencial para a cidade de Nova York reduzir
o consumo de energia está exatamente em grandes
edifícios. Acredito que nos próximos seis meses serão
disponibilizados resultados interessantes deste projeto.
Há também um programa de etiquetagem energética em
uso mandatório, viabilizado pelo European Performance in
Buildings Directive (EPBD) em toda União Europeia que é
bastante inspirador. E, ainda, outra referência importante, o
programa australiano Nabers, uma iniciativa voluntária tão
bem sucedida na redução de consumo energético que o
governo australiano adotou a ideia e a tornou mandatória.
Voltando ao projeto do CBCS, há uma interlocução com
o poder público?

Sim, desde o início foi estabelecido um canal de
comunicação com o poder público que, por sua vez,
participou ativamente das reuniões e do desenvolvimento
do projeto. Nós temos uma parceria com a Eletrobras. O
apoio do governo é importante porque pretendemos
colocar as informações de forma anônima em domínio
público. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por
exemplo, participaram do projeto e já estão trabalhando
com os resultados (saiba mais na página 14).
Quais setores o CBCS considera importante participar?
Já fizemos a primeira etapa de benchmarking do
setor bancário, agora estamos em processo com o
benchmarking para escritórios de alto padrão e os
próximos serão escritórios públicos, hotéis e escolas e
condomínios residenciais.
Quem pode aderir ao projeto?
Podem aderir ao projeto proprietários ou gestores
de edifícios interessados em compartilhar dados de
consumo para contabilizar indicadores e analisar o nível
de desempenho dos edifícios. A partir dessas informações,
será possível definir ações que permitam atingir eficiência
energética interna nas edificações. Temos interesse, ainda,
em estabelecer parceria com concessionárias para facilitar
a coleta automatizada de dados que irão suprir a futura
plataforma online, uma ferramenta virtual com acesso
gratuito para qualquer interessado checar informações
de consumo.
As empresas interessadas em participar devem proceder
de que forma?
É só entrar em contato via website ou email do CBCS:
www.cbcs.org.br/website/benchmarking-energia ou
energia.benchmarking@cbcs.org.br .

Imagem ilustrativa da
plataforma online que
estará disponível no projeto
Benchmarking para o cálculo
do indicador de eficiência
energética nas edificações
brasileiras. Fonte: CBCS.
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Etiquetagem para a eficiência energética
em edificações públicas federais já
é obrigatória no Brasil
O desempenho das edificações brasileiras residenciais, comerciais e de serviços figura no centro das
atenções do tema eficiência energética. Neste cenário, foi antecipada a obrigatoriedade da etiquetagem
energética de projeto e construção para o uso e operação de edificações públicas federais.
Instrução Normativa

Em junho de 2014, os setores energético e da construção
civil do Brasil acompanharam a publicação no Diário Oficial
da Instrução Normativa que torna obrigatória a etiquetagem
de edificações públicas federais novas e retrofits com área
superior à 500m². A medida torna compulsória a avaliação
desses edifícios e seu desempenho no nível “A” para a
etiqueta de projeto e construção.
Entenda melhor
Segundo a Normativa, os projetos de edificações públicas
federais devem obrigatoriamente obter a Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia - ENCE Geral de Projeto e de
Construção classe“A”. O sistema de ENCEs informa o mercado
e os consumidores sobre o nível de eficiência no manejo da
energia e da água, com níveis de “A” (maior eficiência) a “E”.
As obras de retrofit devem ser contratadas visando à obtenção
da ENCE Parcial da Edificação Construída classe “A” para os
sistemas individuais de iluminação e de condicionamento
de ar, salvo os casos de inviabilidade técnica ou econômica,
por restrições intransponíveis do projeto original como, por
exemplo, o tombamento da construção. Estão dispensadas
da obtenção da ENCE as edificações com até 500m² de área
construída ou cujo valor da obra seja inferior ao equivalente
ao Custo Unitário Básico da Construção Civil - CUB Médio
Brasil atualizado aplicado a uma edificação de 500m².
A emissão das ENCEs em novas edificações depende de
inspeções de projeto e de edificação construída, que
devem estar de acordo com o Regulamento Técnico
da Qualidade específico. Nos casos
de retrofit, a inspeção de projeto é
facultativa. A inspeção das edificações
é realizada por Organismos de Inspeção
Acreditados pelo Inmetro (OIA).

Fernando Perrone - Gerente do
Departamento de Projetos de
Eficiência Energética (PFP)
da Eletrobras.
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A Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/
MP), disponibilizará um espaço específico
no portal Comprasnet com informações
sobre a etiquetagem em edificações

públicas federais, além de esclarecimento de possíveis
dúvidas relacionadas ao tema e aos critérios para a aquisição
de máquinas e aparelhos energeticamente eficientes.
Por que é tão importante?
O engenheiro Roberto Lamberts, conselheiro do CBCS e
coordenador do Comitê Temático Energia, entende que a
mudança afeta o setor positivamente. “Essa atitude partindo
do poder público é uma vitória para o país, pois estimula
melhorias em toda a cadeia e dá exemplo ao mercado que
envolve tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada.
Não só beneficia as obras públicas, como também incentiva
toda a cadeia a buscar eficiência energética”, comemora.
O Gerente do Departamento de Projetos de Eficiência
Energética da Eletrobras, Fernando Perrone, participou de
forma ativa para a antecipação da publicação da Instrução
Normativa, que estava prevista para 2021. “Somadas com as
novas construções, são 28 mil edificações existentes que, a
partir de agora, se sofrerem alguma obra de retrofit, terão
que obter a classificação mais alta possível”, explica Perrone.
Sergio Linke, Gerente Nacional de Infraestrutura e Patrimônio
Próprio da Caixa Econômica Federal, avalia que a Normativa
é uma conquista ao país. “Nós, que já seguimos desde 2006
os parâmetros da etiquetagem, sabemos que a publicação
Normativa é um importante passo, será possível a partir de
agora agir no lado da balança do consumo. E nada melhor
que o próprio Governo Federal investir para que os seus
imóveis tenham um desempenho energético elevado. É
com muita alegria que recebemos essa notícia”, afirma.
Fernando Perrone usa números para explicar o impacto
das mudanças. “As edificações brasileiras são responsáveis
pelo consumo de 48% da energia elétrica faturada no
ano passado. Ultrapassou em 6% o consumo do setor
industrial. É por isso que o processo de etiquetagem tem
uma importância vital para a questão do desenvolvimento
sustentável do país”, finaliza.
Panorama mundial
Segundo avaliação recentemente divulgada pelo ACEEE
(American Council for an Energy-Efficient Economy),
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Etiquetagem para a eficiência energética em
edificações públicas federais já é obrigatória no Brasil

Sergio Linke - Gerente Nacional
de Infraestrutura
e Patrimônio Próprio da Caixa.

entre as 16 maiores economias do mundo,
o Brasil ocupa a 15ª posição em termos de
eficiência energética, figurando atrás não
só de países desenvolvidos, mas também
da China (4ª colocada), Índia (11ª) e
Rússia (14ª). A ordem de classificação foi
determinada com base em 31 indicadores,
distribuídos por quatro setores: esforços
nacionais de eficiência energética,
construções, indústria e transporte.
No Brasil, por exemplo, os setores mais
eficientes em termos energéticos são os
de construção e transporte, segundo o
relatório intitulado The 2014 International
Energy Efficiency Scorecard.
De volta ao Brasil

O acesso às informações sobre o desempenho energético
dos edifícios brasileiros irá facilitar a definição de ações
para o gerenciamento do consumo e o envolvimento dos
profissionais tais como projetistas, arquitetos e engenheiros
em prol da sustentabilidade. É por isso que a etiquetagem
é considerada uma ferramenta para a eficiência energética.

“O principal benefício relacionado ao uso da etiqueta Procel/
Inmetro é a transmissão da mensagem ao consumidor,
uma constatação de que realmente o empreendimento
foi projetado de modo eficiente, no caso de obter um nível
A”, explica Roberto Lamberts, conselheiro do CBCS. Com a
disseminação de informações padronizadas e acessíveis,
tanto os usuários quanto os empreendedores poderão
consultar referências para as construções.
João Pacheco, da gerenciadora de prédios Cushman &
Wakefield, avalia a importância da etiquetagem para
a organização do mercado. “Quando proprietários e
investidores tomarem conhecimento dessa ferramenta,
eles passarão a respeitar e avaliar a performance dos
gerenciadores segundo esse tipo de critério.” Pacheco
acredita que o poder público tem interesse em estimular a
eficiência energética porque quando se fala em conservação
e gerenciamento torna-se necessário definir métricas
tanto para atingir a redução do consumo quanto o uso
racional de energia. E finaliza “Em sintonia com iniciativas
de etiquetagem, é fundamental considerar o papel dos
usuários nas edificações, seus hábitos e comportamentos
de consumo para atingir a eficiência”.

2014 International Energy Efficiency Scorecard

Resultado da avaliação realizada por ACEEE - American Council for an Energy-Efficient Economy.
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A etiquetagem no Brasil
Existem duas iniciativas brasileiras
importantes para o estímulo ao
consumo eficiente de energia na
construção civil. O PBE Edifica,
iniciativa do Inmetro e da Eletrobras,
avalia a eficiência energética de
empreendimentos e compila as
informações na Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia (ENCE).
E, o Procel Edifica, este um programa
com ações de capacitação e
incentivo focado em boas práticas.
A etiquetagem oferece informações
para pautar atitudes em prol
da
sustentabilidade.
“Muitas
providências podem ser tomadas,
desde modernizar instalações,
reparar maus usos e fazer melhorias
operacionais, até comparar as
contratações de energia, pois temos
concessionárias e tarifas diversas”,
aponta Sergio Linke. O selo também
é uma forma de agregar valor ao
empreendimento, que ganha um
diferencial competitivo: o de menor
consumo ao longo de sua vida útil.
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Etiquetagem para a eficiência energética em
edificações públicas federais já é obrigatória no Brasil

Raimundo Reginaldo Rocha Braga,
Gerente de Divisão
do Banco do Brasil.

Roberto Lamberts lembra, ainda, que
é necessário evoluir em relação aos
índices de eficiência e ao potencial de
gerenciamento da medição de consumo
de energia durante o uso e a operação
dos edifícios. “Podemos melhorar se o
operador do edifício tiver um feedback
sobre seu consumo comparado com a
média do mercado”, aponta. Lamberts
esclarece que por meio de dados objetivos
de consumo, da metragem quadrada
construída e do número de usuários, é
possível entender quão eficiente o edifício
está e, assim, definir metas.

Depois da publicação da Instrução Normativa, Fernando
Perrone conta os próximos passos que o Brasil deve dar rumo
à sustentabilidade energética. “Está previsto o lançamento
de um selo para agregar valor de incentivo também ao
setor privado e, em paralelo, será iniciado um trabalho
de envolver as edificações públicas municipais e estatuais.”
Este é um contingente que totaliza 499 mil edificações em
território brasileiro.
Lamberts concorda com o caminho a ser trilhado,“Imaginamos
uma evolução rápida em edificações privadas porque há
interesse pelo conhecimento de tais métricas para uma
operação mais eficiente do empreendimento”, conclui.
Benchmarking e Etiquetagem Energética - iniciativa CBCS
Desde maio de 2013, o CBCS está à frente do projeto
Benchmarking e Etiquetagem Energética em Uso e Operação
de Edifícios. Já estão participando da iniciativa as empresas
Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander
e Cushman & Wakefield, que forneceram seus dados para
elaboração dos benchmarkings por tipo de uso. Roberto
Lamberts, coordenador do projeto, fala sobre as novidades.
“Será uma nova etiqueta, nos moldes da existente
hoje para as etapas de projeto e de edifício entregue,
no Programa Brasileiro de Etiquetagem de Edificações,
o Procel Edifica. Agora englobando os edifícios em
fase de uso”.
João Pacheco, da gerenciadora de prédios Cushman
& Wakefield, conta como decidiu participar do
projeto. “Quando Lamberts nos contatou, já
estávamos trabalhando para a construção de um
banco de dados. Esse tipo de informação é essencial
para gestão de portfólio de prédios. Era um desejo
nosso e quando falamos com o CBCS entendemos
que era uma necessidade geral”, explicou revelando a
dimensão do projeto.

14

Já para Raimundo Reginaldo Rocha Braga,
Gerente de Divisão do Banco do Brasil,
a possibilidade de reavaliar indicadores
relacionados ao consumo de energia foi o
que motivou a participação da instituição
financeira na qual atua. “O indicador de
eficiência de energia adotado em 2011,
com vigência até 2013 pelo banco era de
14 kWh/m². Havia a necessidade de se
João Pacheco, da gerenciadora de
ajustar esse indicador, considerando-se
prédios Cushman & Wakefield.
as diversas regiões bioclimáticas do país,
tendo em vista que existem agências
espalhadas em todas as regiões brasileiras”, complementa
Mário Gonçalves, Assessor Empresarial do Banco do Brasil.
“Tendo em vista que o trabalho contempla informações de
instituições financeiras de grande porte, os novos indicadores
identificados encontram-se bastante próximos da realidade”,
conclui Gonçalves. Atualmente, as sugestões relacionadas
no projeto do CBCS já foram adotadas na definição de metas
do novo indicador das agências do Banco do Brasil visando o
consumo eficiente de energia.
À frente do processo de participação da Caixa Econômica
Federal, primeira instituição financeira a participar do projeto
do CBCS, Sergio Linke revela o balanço da parceria. “Nós temos
um registro interno do consumo mês a mês de todas nossas
agências. Inclusive já levantamos que 20% dos nossos imóveis
estavam acima da média de consumo que consideramos
ideal. Agora, com o benchmarking, já podemos verificar se os
parâmetros que usamos na gestão de energia, comparado
com outros players do mercado, estão adequados e o que
ainda iremos aprimorar. Temos uma grande expectativa de
que esses resultados possam colaborar com nossa gestão
financeira”, conclui Linke destacando, assim, o potencial de
economia de recursos viabilizado em função da participação
no projeto do CBCS.

Comparativo entre a quantidade de novas agências da Caixa Econômica Federal
versus o consumo energético demandado que aponta eficiência no processo de
expansão da instituição financeira. Fonte: Caixa Econômica Federal.
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CBCS lança Posicionamento
Telhados Verdes no Brasil,
Confira!
Resultante das atividades humanas e da expansão
da mancha urbana adensada, a propagação de
calor nas cidades é cada vez mais intensa, o que
propicia a formação das ilhas de calor. Muitas são
as soluções possíveis para enfrentar este fenômeno.
Com a proposta de refletir sobre o Projeto de Lei
nº 1.703, o CBCS lançou um posicionamento que
aborda a obrigatoriedade da adoção de telhados
verdes no Brasil. No documento são apresentados
cuidados e procedimentos necessários à viabilização
adequada de telhados verdes no Brasil, bem como
são apontadas soluções para minimizar o excesso
de calor em centros urbanos e atingir a situação de
conforto térmico nas construções. Leia a íntegra
do posicionamento online aqui!

CBCS realizará seminário sobre a
Avaliação de Ciclo de Vida Modular
(ACV-M) no Concrete Show 2014
No próximo dia 27 de agosto, das 14 horas às 18
horas, durante o Concrete Show South America
2014, a diretora do CBCS Érica Ferraz de Campos
irá ministrar o Seminário “Avaliação de ciclo de
vida modular (ACV ) de materiais cimentícios e
oportunidades para ecoeficiência”. Na ocasião
serão apresentadas as principais ferramentas
adotadas mundialmente pelo setor da construção
civil para avaliação e comunicação ao mercado
de desempenho ambiental de produtos e
componentes, além de exemplos práticos de
indicadores setoriais dos blocos e pisos de
concreto. Os resultados do projeto piloto ACV
Modular de Blocos e Pisos de Concreto, que foi
feito em colaboração com ABCP e Bloco Brasil,
também poderão ser conferidos.
Inscreva-se e saiba mais em www.concreteshow.com.br
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EM NOVEMBRO!
CBCS realizará a 7ª edição
do Simpósio Brasileiro de
Construção Sustentável - SBCS14

Com o tema “Práticas de hoje para a
construção do amanhã”, o SBCS14 - 7º
Simpósio Brasileiro de Construção
Sustentável acontecerá no próximo dia 04
de novembro, no Teatro do SESI-SP (prédio
da FIESP), na cidade de São Paulo.
Em busca de estimular o processo da
implementação de premissas e ações
sustentáveis na construção civil, esta
edição do evento irá apontar tendências
para o ambiente urbano e construído, além
de discutir a integração entre os diversos
agentes da cadeia da construção e o
compartilhamento de responsabilidades
no setor. Trata-se de um evento integrador
dos agentes da cadeia em torno do
tema sustentabilidade, o que permitirá
a criação de um ambiente enriquecedor
para o debate e para a compreensão
dos papéis individuais na construção do
âmbito coletivo.
O SBCS14 - 7º Simpósio Brasileiro de
Construção Sustentável conta com o
patrocínio da Caixa Econômica Federal e do
Instituto Cyrela.
Patrocinador Sênior

Patrocinador Pleno

ANOTE NA AGENDA e saiba mais em
www.cbcs.org.br
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CBCS anuncia
resultado da
eleição para o
Conselho Deliberativo
2014-2017

Em maio de 2014, o CBCS concluiu o processo
eleitoral da entidade com o preenchimento de
19 vagas no Conselho Deliberativo. Sucessor de
Marcelo Takaoka na presidência, o engenheiro
Carlos Eduardo Garrocho de Almeida é o
atual presidente. Os conselheiros eleitos irão
cumprir um mandato de três anos com o
objetivo de fortalecer a atuação do CBCS para a
disseminação de informação e conhecimento
sobre sustentabilidade no setor de construção.
Conheça um breve perfil dos integrantes do atual
Conselho Deliberativo em www.votecbcs.org.br

Carlos Eduardo Garrocho de Almeida
é o atual presidente do Conselho
Deliberativo do CBCS.
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PRESIDENTE DO CONSELHO
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YAGI, CRISTINA MONTENEGRO,
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ACERVO CBCS,
WWW.SXC.HU,
CREATIVE COMMONS

MARCELO V. TAKAOKA

Siga o CBCS nas contas oficias do Twitter e Facebook, gerenciadas pela
assessoria de comunicação. No Twitter, são 1.785 seguidores e no Facebook já
estamos na marca de 4.692 fãs.
Fomentador de práticas sustentáveis na construção civil, o CBCS reúne pessoas físicas e jurídicas
interessadas em contribuir para a geração e disseminação de conhecimento. Entre alguns benefícios
da adesão estão participação livre em reuniões dos comitês temáticos, com enfoque em debates de
temas atuais, acesso à área restrita do site, com conteúdos sobre os encontros, além de descontos em
seminários e simpósios do CBCS e nos quais a entidade é apoiadora. Saiba mais no link Filie-se.
DICA - O Boletim CBCS Notícias foi concebido para leitura no ambiente virtual.
Caso o leitor tenha a necessidade de impressão do material informativo sugerimos que utilize o modo econômico.
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