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APLICAÇÃO EXPERIMENTAL DA REGULAMENTAÇÃO PARA ETIQUETAGEM VOLUNTÁRIA DE 
NÍVEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS NAS EDIFICAÇÕES DO CAMPUS II 

  BOSCOLI, MARIA ALESSANDRA BACARO (Professor - UNOESTE) 
BORGES, ANGELO JOSÉ GARCIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

FRANCO, KLEBER DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE) 

A Regulamentação para Etiquetagem Voluntária de Nível de Eficiência Energética de Edifícios apresenta os
requisitos técnicos necessários para a classificação do nível de eficiência energética de edifícios comerciais, de 
serviços e públicos. De caráter voluntário, passará a ser obrigatória no ano de 2012. A Etiqueta de Eficiência
Energética em Edificações faz parte do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e foi desenvolvida em
parceria pela Eletrobrás, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia (Procel), e pelo Inmetro.
Através de sua aplicação será possível diminuir o ganho de calor pela envoltória do edifício e, ao mesmo tempo,
aproveitar melhor a iluminação e a ventilação naturais, levando a um consumo menor de energia elétrica, além
de incentivar o uso da energia solar e o consumo racional de água. O objetivo da regulamentação é criar
condições para a Etiquetagem Voluntária do nível de eficiência energética de edifícios comerciais e públicos, e 
aplica-se para edifícios com área total útil mínima de 500m2 ou com tensão de abastecimento superior ou igual a
2,3kV, incluindo edifícios condicionados, parcialmente condicionados e naturalmente ventilados. Este projeto
visa aplicar de forma experimental a regulamentação para etiquetagem voluntária de nível de eficiência
energética de edifícios comerciais nas edificações do CAMPUS II. A metodologia aplicada foi desenvolvida por
meio de um convênio entre a Eletrobrás, por meio do Procel Edifica, e o Laboratório de Eficiência Energética em
Edificações (LabEEE), da Universidade Federal de Santa Catarina, com a participação de uma comissão
formada por representantes do Inmetro, do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (Cepel), do Conselho 
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea), do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB), da Caixa
Econômica Federal, de universidades e de associações de fabricantes de materiais de construção. Depois de
aprovada pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE), do Ministério de Minas e
Energia, a metodologia foi à consulta pública, tendo incorporado sugestões encaminhadas por representantes de
diversos setores da construção civil e pela sociedade em geral. Para que os edifícios recebam a classificação, os 
projetos devem ser analisados e contemplados com etiquetas de A a E, de acordo com o consumo de energia. A
regulamentação é dividida em três requisitos: eficiência e potência instalada do sistema de iluminação, eficiência 
do sistema de condicionamento do ar e o desempenho térmico da envoltória do edifício. Os requisitos têm níveis
de eficiência que variam de A (mais eficiente) a E (menos eficiente). Para obter a classificação geral, as
classificações por requisitos devem ser avaliadas, resultando numa classificação final. Para isso, pesos são
atribuídos para cada requisito, e de acordo com a pontuação final, é obtida uma classificação geral que varia de
A (mais eficiente) a E (menos eficiente).  
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