Benchmarking e etiquetagem energética “em uso”
Visão Brasileira

SUMARIO EXECUTIVO
Benchmarks e etiquetas prediais são as ferramentas mais eficazes para redução de
consumo de energia no ambiente construído. Existem três tipos de etiqueta de nível
de eficiência energética em edificações: a etiqueta de projeto, a etiqueta de edifício
construído e a etiqueta de consumo em uso. As duas primeiras já estão operacionais
via PBE Edifica (Inmetro-Procel).
O processo de etiquetagem de consumo em uso consiste na elaboração de um
indicador típico de mercado com base em dados reais de consumo e área das
edificações para identificação do nível de eficiência do edifício
de forma
transparente por meio de uma etiqueta pública.
Em parceria com a ABRAFAC e outras entidades, o CBCS está desenvolvendo os
conceitos necessários para a implantação de um programa de etiquetagem
energética “em uso” no Brasil. Esta “Visão” servirá como base para um programa
nacional, atendendo a demanda por indicadores confiáveis de sustentabilidade e
desempenho.

CONCEITOS DE BENCHMARKING
Eficiência energética em edifícios é internacionalmente reconhecida como uma das
áreas com maior potencial para reduções importantes no consumo de energia. Em
paralelo, com iniciativas “top-down” para melhoria de eficiência em equipamentos
(como sistemas de ar condicionado), a área de sustentabilidade em construções
novas tem visto crescimento importante no mercado Brasileiro nos últimos anos.
Estes desenvolvimentos são bem-vindos, mas sofrem limitações importantes.
Atualmente não existem bases de comparação que permitam a avaliação da
eficiência em uso dos edifícios; ou seja, o desempenho real é desconhecido. Isso
dificulta a identificação de edifícios com operação eficiente e separação de edifícios
com grande potencial para melhoria. Experiências internacionais tem demonstrado
que, na maioria dos casos, edifícios construídos com conceitos de sustentabilidade
não atingem o desempenho projetado. Devido a problemas operacionais com novas
tecnologias, prédios com certificações sustentáveis podem consumir mais energia
que prédios normais se não contarerm com uma correta gestão e operação.
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Estas questões confirmam a necessidade de ter “benchmarks” de consumo em
edifícios comerciais e públicos baseados em dados reais. Comparando seu próprio
consumo com um benchmark, os gerentes ou proprietários de um edifício podem
rapidamente avaliar o seu desempenho, e identificar o potencial para melhoria.
A implantação de benchmarks é realizada por meio de etiquetas prediais,
registrando o consumo normalizado do edifício e comparando com um indicador
apropriado, com o objetivo de classificar sua eficiência. Este processo é considerado
uma das metodologias mais eficazes para apontar e incentivar grandes reduções de
consumo de energia, com investimento limitado por parte do governo.
Na escala internacional, o reconhecimento da efetividade e necessidade de tais
programas é cada vez maior. O programa EnergyStar nos Estados Unidos é
voluntário, e serviu como base para um programa mandatório em Nova York,
tornando obrigatória a transparência e publicação de consumo em edifícios
comerciais. Devido ao seu sucesso, este programa está atualmente sendo adotado
em outras cidades e dois estados nos EUA. A Diretriz Europeia de Desempenho em
Edifícios (EPBD) tem como princípio chave a implantação de benchmarking e
etiquetagem mandatória de edifícios em todos os países membros da União
Europeia, com implantação inicial em prédios públicos. Na Austrália, um programa
de etiquetagem voluntária estabelecida há alguns anos, denominado NABERS
(National Australian Built Environment Rating System), e com aplicação compulsória
desde novembro de 2011 para edificações com área superior a 2.000 m², abrange
atualmente cerca de 60% do estoque de edificações existentes.
No Brasil, um programa de etiquetagem de edificações em uso deverá atender uma
necessidade para indicadores simples e confiáveis de desempenho e sustentabilidade
no ambiente construído.

VISÃO PARA IMPLANTAÇÃO NO BRASIL
A avaliação do potencial para melhoria setorial de desempenho em edifícios tem
levado o CBCS a desenvolver uma visão para o desenvolvimento de benchmarks e a
implantação de etiquetagem energética no contexto Brasileiro.
Os benchmarks a serem implantados terão que ser robustos, relevantes, evolutivos e
flexíveis, permitindo adaptação futura. O custo de comparação com um benchmark
terá que ser baixo, sem perda de confiabilidade.
Metodologias estatísticas e técnicas serão usadas para criar perfis de desempenho
típico em varias tipologias de edifícios. Os benchmarks serão empíricos, sendo que a
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comparação é com a média de desempenho atual. São identificados três níveis de
benchmark, com graus diferentes de complexidade, conforme Tabela 1.
Tabela 1 - Níveis de complexidade de benchmarks

0

Sem benchmark

É possível só registrar consumo, pois não existe base de comparação

1

Benchmark
simples

Consumo por metro quadrado para uma tipologia especificada, com correção
climática

2

Benchmark com
correção

Outras correções permitidas, por exemplo: intensidade de uso, usos finais
especiais (como datacenters)

3

Benchmark sob
medida

Benchmark criado especificamente para um edifício, baseado em auditoria
energética e cálculo do potencial para melhoria

O uso de um benchmark simples (nível 1) tornará o processo de comparação barato
e rápido, sendo que são exigidas informações básicas: localização, tipologia, área
condicionada/não condicionada (m2), população fixa e consumo elétrico (kWh). O
nível 2 incluirá opções adicionais, relacionadas à ocupação ou para justificar um
consumo mais alto devido à intensidade de uso de um edifício. O uso destas
correções exigirá, porém, maior esforço de documentação, a fim de comprovar a
necessidade das correções, sem permitir abuso do sistema para melhorar os
resultados. Os benchmarks do nível 3 não se encaixam em requerimentos
normativas, por terem custos maiores. Contudo, as metodologias serão
desenvolvidas e documentadas, a fim de criar um mercado voluntário para a
implantação de auditoria de energia e melhorias nos edifícios com pior desempenho.
Os benchmarks se aplicam ao consumo total de um edifício, conforme Tabela 2, e
são desenvolvidos para tipologias especificadas.
Tabela 2 - Abrangência dos benchmarks

Incluído

Excluído

Tipologias comuns

Edifícios residenciais

Energia elétrica

Combustíveis (inicialmente – correção a ser feita)

Edifícios de uso misto

Geração de energia

Campus

Emissões de CO₂

A etiqueta terá forma de um certificado simples e claro, para entendimento pelo
público em geral; além disso deverá ser de fácil obtenção e baixo custo.
Adicionalmente, o certificado terá que realizar comparações com benchmarks
adequados, a fim de incentivar melhorias plausíveis.
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A etiqueta utilizará conceito
os dos programas Procel e PBE Edifica, a fim de facilitar a
compreensão geral. Terá uma forma visual, visando a exibição em lugar público no
edifício, com gráficos a barra, incluindo
incluindo o consumo dos três anos anteriores (para
comparação histórica) e a posição do edifício na classificação de eficiência.
eficiência Figura 1
apresenta um exemplo de como
c
poderia ser criado esta escala visua
al.

Consumo
(kWh/m2)

Figura 1 - Escala linear para etiquetagem de eficiência

Será prevista uma implementação voluntária das etiquetas por parte do mercado
além do alinhamento com outros selos de sustentabilidade (como AQUA e LEED)
para auxiliar na difusão inicial.
inicial
A estrutura será projetada de forma a permitir a eventual implantação mandatória
da etiquetagem. Essa implantação
plantação poderia ocorrer de uma forma setorial (por
exemplo: edifícios públicos),
públicos) ou localizada (por exemplo: escritórios em São Paulo).
É previsto que este tipo de etiquetagem poderia ser exigido na compra, venda ou
aluguel de edifícios.
Informações sobre
e o edifício serão submetidas
submetid s por pessoas qualificadas, por meio de
uma plataforma online,, e a etiqueta emitida por um órgão central.. Uma capacitação
simples será requerida para auditores de níveis 1 e 2, com capacitação mais ampla
ampl
para profissionais que pretendem realizar serviços de auditoria nível 3.
Um banco de dados será criado para armazenar as informações geridas,
assegurando sigilo e facilitando o uso de dados anônimos para pesquisa e futura
revisão dos benchmarks.
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O CBCS está atualmente divulgando o potencial para a implantação de etiquetagem
energética em uso, e construindo parcerias técnicas a fim de criar um grupo para
executar este projeto.
Parceiros já definidos incluem ABRAFAC (Associação
Brasileira de Facilites) e importantes especialistas internacionais.
É previsto um nível alto de interesse por parte de organizações de gestão de facilites
e por entidades com grandes portfólios imobiliários (bancos nacionais, por exemplo).
O recebimento de apoio “in-kind” destes grupos irá facilitar o desenvolvimento dos
benchmarks.
Os trabalhos necessários para esta implantação tem sido identificados, e o próximo
passo será a realização de projetos pilotos para demonstrar a aplicabilidade e o
funcionamento da etiquetagem ao mercado.
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