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Este relatório é o resultado de conjunto de estudos desenvolvidos que 
remontam ao ano de 2018, realizados em parceria entre a EPE e a MITSIDI, com 
apoio da cooperação técnica da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), contando também com o suporte dos consultores Sascha 
Gajewski e Florian Geyer, a partir de especificações de escopo de estudo definidas 
pela EPE, que atuou coordenando a execução dos estudos. A relação de estudos de 
suporte produzidos ao longo dessa parceria encontra-se listada ao final dessa Nota 
Técnica.  

As equipes da GIZ e MITSIDI que contribuíram para a execução desta fase do 
estudo bem como contribuíram para a elaboração desse texto foram:  
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1 Apresentação 

A eficiência energética constitui-se em um recurso amplamente disponível 
para atendimento às necessidades energéticas de forma competitiva e sustentável. 
Seu aproveitamento gera benefícios para a sociedade, reduzindo impactos ao meio 
ambiente quando comparados com a instalação de empreendimentos de produção 
de energia, incentivando um setor intensivo em geração de empregos qualificados 
e, muitas vezes, agindo como um vetor de estímulo à inovação tecnológica e social. 
Não por acaso, tais atributos qualificam a eficiência energética como alternativa 
fundamental no contexto da transição de sistemas energéticos denominados de 
baixo carbono. Esta denominação, se por um lado vinculada à necessidade de 
redução de emissões de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento 
global, por outro evita emissões de outros gases poluentes, onde se podem incluir 
compostos de nitrogênio, enxofre, particulados, entre outros, cuja emissão se evita 
ao se subtrair consumo, mantendo-se o mesmo nível de qualidade de atendimento. 
Mesmo setores produtores de energia podem encontrar oportunidades nesse 
mercado, desde que haja modelos de negócios apropriados que explorem essas 
oportunidades. O aproveitamento da eficiência energética se configura, assim, 
como uma típica situação “ganha-ganha” para a sociedade. 

A importância do recurso “eficiência energética” é, no âmbito internacional, 
reconhecido em publicações que incluem o World Energy Outlook e o Energy 
Efficiency Market Report (ambos produzidos pela Agência Internacional de Energia 
- AIE), o Annual Energy Outlook (elaborado pelo Energy Information 
Administration/U.S. DOE) e o Energy Efficiency Policies in the European Union 
(elaborado pela ODYSSEE-MURE), e, no âmbito nacional, o papel da eficiência 
energética como recurso relevante para o planejamento energético brasileiro é 
reconhecido de forma recorrente em estudos governamentais que incluem o Plano 
Decenal de Expansão de Energia (PDE), Plano Nacional de Energia (PNE) e o Plano 
Nacional de Eficiência Energética (PNEf). 

Outro aspecto não menos relevante é que a eficiência energética, diante de 
ser uma alternativa de evitar consumo, e propiciar um uso mais eficiente dos 
recursos do planeta, se coloca como uma alternativa importante na transição do 
sistema energético mundial para uma matriz de produção e consumo de energia 
menos emissora de gases de efeito estufa. Ao lado de alternativas que incluem a 
expansão de fontes renováveis, revisão de padrões de consumo e alternativas de 
captura de carbono, a promoção da eficiência energética, é certamente uma das 
mais importantes. Sua promoção tem impactos para além do campo energético, 
gerando benefícios para saúde humana (redução de poluição), para a economia 
(gerando empregos e inovação), plenamente aderente aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por ser um recurso amplamente disponível e 
descentralizado encontra-se totalmente no domínio soberano de cada país 
aproveitá-lo. 

Efetivar essa contribuição de forma plena, contudo, é desafiadora e complexa, 
pela natureza dos condicionantes que impactam a dinâmica de penetração desses 
ganhos de eficiência energética. Por se tratar de aproveitamentos de pequeno 
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porte distribuídos em consumidores com diferentes lógicas de atuação, uma das 
características resultantes é que esta penetração se mostra gradual no tempo, 
pulverizada no espaço e respeitando as dinâmicas de decisão de cada agente, 
diferente entre os setores de consumo e distinta dentro de cada um deles. Agentes 
que são afetados de forma diferente por aspectos tais como: conhecimento e 
compreensão do alcance das alternativas de eficiência energética para sua 
realidade, percepção de ganhos econômicos e afins para a mesma, disponibilidade 
de recursos humanos e financeiros para investir nessas alternativas, disposição 
para implementar diante de suas prioridades de negócio ou individuais. De forma 
diferente do processo de decisão de empreendimentos produtores de energia – 
afetados neste processo pelas mesmas variáveis, ressalta-se -, a decisão por 
implementar ações de eficiência energética é bastante vinculado a decisões 
pulverizadas no espaço por uma miríade de consumidores finais de energia. 
Ademais, também se deve destacar a influência de mudanças de postura da 
sociedade frente aos seus padrões de consumo, o que embute em si, a revisão de 
padrões culturais de apropriação dos serviços que os recursos naturais propiciam 
à sociedade humana, identificar o que é essencial e o que é supérfluo. A própria 
definição de essencialidade do consumo, por sua vez, transita por uma faixa de 
variação que passa desde provimento de serviços mínimos que garantam acesso 
mínimo de conforto e dignidade da população, até limites que se associam a 
percepções de conforto que por vezes exacerbam a capacidade de suporte da 
Natureza. 

Todas essas características intrínsecas ao aproveitamento dos ganhos de 
eficiência por si ilustram a necessidade de presença de requisitos que incluem 
adequada governança, leis e regulações, adequação de ferramentas e metodologias, 
recursos humanos e financeiros, acesso à informação e capacitação. Muitos desses 
aspectos são comuns a outras cadeias energéticas, mas o que distingue a eficiência 
energética é tudo o que deriva dessa natureza de pequenos aproveitamentos.  

Desta forma, em complemento a documentos que reconheçam a importância 
da eficiência energética como recurso no atendimento ao consumo de energia 
(como os já mencionados PDE, PNE e PNEf), fornecendo diretrizes, apontando 
prioridades e reforçando a importância do papel de programas e ações existentes 
(tais como o PROCEL, CONPET, PEE/ANEEL, entre outros), faz-se necessário 
destacar a relevância de avaliar de forma mais detalhada aspectos relacionados à 
dinâmica de implementação de potenciais de eficiência energética no Brasil, à luz 
de toda a complexidade envolvida nesse processo. Avaliar áreas de esforço 
específicas dentro dos setores de consumo final, ações relevantes e impactantes 
dentro de critérios estabelecidos e os caminhos a serem percorridos nessa 
implementação. É exatamente nesse âmbito que se insere o presente estudo, que 
se detém a avaliar um conjunto de ações propostas no setor brasileiro de 
edificações. 
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Além de representar cerca 50% do consumo total de energia elétrica no país, 
em residências, comércios e setor público, a potencial contribuição das edificações 
brasileiras à eficiência energética é igualmente apontada como relevante em 
horizontes de médio e longo prazo, aproveitando-se tecnologias mais eficientes 
que podem ter seu potencial significativamente dinamizado através da 
digitalização do setor elétrico, como também por avanços no arcabouço jurídico-
regulatório, incluindo ambiente de preços de energia em seus diversos 
componentes como também em mecanismos e ações que reconheçam aspectos 
específicos ligados à dinâmica setorial específica do setor de edificações. Sendo 
também esse setor intensivo em mão de obra, considerar o estímulo em ações de 
eficiência energética pode contribuir estímulo à retomada econômica pós-
pandemia, criando inclusive benefícios estruturais de longo prazo para a 
economia, gerando competitividade econômica permanente, estruturando serviços 
para atendimento a esse mercado de edificações eficientes como também criando 
um ambiente propício para que inovações ocorram em todos os campos 
(tecnológico, jurídico-regulatório e de modelos de negócios, por exemplo).  

Nesse sentido, o presente estudo apresenta uma proposta de mapa do 
caminho para implantação de ações de eficiência energética específicas para o 
setor brasileiro de edificações, destacando o conjunto de etapas nesse caminho, 
sua governança e potenciais de economia de energia associadas a cada ação 
proposta. 
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2 Importância do Setor de Edificações 

Globalmente, as edificações consomem mais de um terço do consumo final de 
energia e respondem por aproximadamente um quinto das emissões totais de 
gases de efeito estufa (WBCSD, 2020). Na União Europeia, os edifícios são 
responsáveis por aproximadamente 40% do consumo de energia e 36% das 
emissões de gases com efeito de estufa (Comissão Europeia, 2019). Nos EUA, o 
consumo final de energia dos setores comercial e residencial representou 28% do 
consumo total de energia em 2019 (EIA, 2020a).  

A atual pandemia de Covid-19 tem impactado o papel do setor de edificações no 
consumo de energia, diante das restrições de circulação em massa necessárias para 
reduzir o risco de contágio da população pelo vírus, levando à intensificação do uso 
de teletrabalho corporativo como também atividades educacionais e de lazer, e 
resultando em maior participação do setor residencial nesse consumo de energia. 
Nos Estados Unidos, por exemplo, o consumo de energia elétrica no setor 
residencial aumentou 8% em abril de 2020, em comparação com o mesmo período 
do ano passado1 (IEA, 2020). No Brasil, não foi diferente, em abril de 2020, o 
mercado de energia elétrica residencial apresentou crescimento de 6% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior (EPE,2020d). A extensão e a perenidade das 
mudanças que se observaram em função da pandemia, que refletirão impactos 
futuros sobre a atividade econômica e seu perfil, como também sobre o setor 
energético, contudo, ainda são objeto de elevada incerteza. 

O que parece notório é a importância global que este setor apresenta em um 
momento pós-pandemia, não apenas pela sua contribuição para as mudanças 
climáticas e avanço na transição energética, mas também para a recuperação 
econômica, tendo em vista que o setor de construção e afins empregam cerca de 
10% da força de trabalho global. De acordo com o Departamento Americano de 
Energia, para cada 1 milhão de dólares investido no setor de eficiência energética 
em edifícios, entre 11 a 35 empregos são criados (EIA, 2020). 

Neste contexto, a eficiência energética no setor de edificações vem sendo 
considerada uma política prioritária entre as grandes economias do mundo. De 
acordo com o Pacto Ecológico Europeu (Comissão Europeia, 2019), dentre as 
políticas necessárias para transformar a economia da União Europeia para um 
futuro sustentável, está a de “Construir e renovar de forma eficiente em termos de 
utilização de energia e recursos”. Segundo o documento, os governos podem 

                                                      

1 É provável que parte do aumento deste consumo tenha sido resultado de pessoas passando mais 
tempo em suas casas, mas parte desse crescimento ano a ano também é atribuída ao aumento do 
consumo de eletricidade para aquecimento (EIA, 2020b). 
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priorizar políticas para promover métodos de construção predial altamente 
eficientes e modernização profunda, pois essas operações exigem muita mão-de-
obra, fornecem valor a longo prazo e orientam a atividade em muitos domínios de 
fabricação de equipamentos e materiais. 

Os pacotes de recuperação também podem ser usados para melhorar os códigos de 
construção e a inovação nas construções e inspeções. Por exemplo, eles podem 
incluir requisitos que aumentam a resiliência das operações de construção (por 
meio de soluções de armazenamento de energia, uso de energia renovável e 
sistemas de controle inovadores que melhoram as sinergias entre demanda e 
oferta na cidade), bem como construção, induzindo melhorias na construção fora 
do local. 

No Brasil, o setor de edificações responde por parte expressiva do consumo de 
energia elétrica no país: em 2019, cerca de 50% do consumo desse energético 
ocorreram em edificações comerciais, residenciais e do setor público. Dentro desse 
segmento, por sua vez, as residências responderam por metade desse consumo, o 
restante atribuído aos estabelecimentos comerciais e prédios públicos (Figura 1). 
A importância das edificações no consumo de energia elétrica conta ainda com sua 
contribuição na demanda de potência do sistema elétrico durante o horário de 
ponta, devido ao uso de equipamentos como condicionadores de ar e chuveiros 
elétricos, entre outros. No conjunto das edificações, a energia elétrica foi 
responsável por cerca de 60% do consumo energético deste segmento. O consumo 
de GLP e lenha, principalmente para uso em cocção, por sua vez, conjuntamente 
responderam por aproximadamente 35% do consumo total em 2018. 

 

Figura 1: Decomposição do consumo final de eletricidade em 2019 

 
Fonte: EPE (2020b). Balanço Energético Nacional – ano base 2019. 
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Por sua vez, olhando em perspectiva, não sendo possível serem ignorados os 
baixos níveis de consumo energético per capita brasileiro, o corolário dessa 
constatação aponta para uma curva crescente de consumo energético no país até 
que se atinjam níveis adequados de inclusão energética da população. É neste 
contexto que a eficiência energética tem papel de destaque como uma das formas 
de atendimento a esse consumo crescente, contribuindo para reduzir sua 
velocidade de expansão desse consumo, com as já aludidas vantagens em 
aproveitar o “primeiro combustível”, como é denominada a eficiência energética 
pela Agência Internacional de Energia (AIE). No horizonte decenal brasileiro, é 
esperado que o setor de edificações possa aportar quase 60% dos ganhos totais de 
eficiência energética no uso de energia elétrica (Figura 2). 

 

Figura 2: Contribuição setorial aos ganhos de eficiência energética para 
eletricidade no PDE 2029 – ano de 2029 

 

Fonte: MME/EPE (2020c). Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE). 

 

Aproveitar esse recurso, contudo, implica em atentar para a dinâmica de que 
essa contribuição se condiciona à agregação continua de pequenos 
aproveitamentos distribuídos de forma espacial e temporalmente distintos a partir 
de decisões em nível de usuário, os quais implementam suas decisões a partir do 
contexto em que se inserem, incluindo aspectos tais como ambiente de negócios, 
acesso à recursos financeiros e humanos, como também leis e regulações 
aplicáveis. 

Reconhecendo a relevância das edificações brasileiras no consumo de 
energia, uma das iniciativas históricas neste segmento refere-se à lei 10.295/2001 
(também conhecida como a “Lei de Eficiência Energética”) que, em seu artigo 40 
aponta as edificações como área para atenção do poder Executivo quanto à 
promoção de mecanismos de eficiência energética, incluindo as edificações entre 
os produtos que necessitam avaliação energética e regulamentação. Como 
consequência, a Eletrobrás e o Inmetro lançaram o Programa Brasileiro de 
Etiquetagem de Edificações (PBE Edifica), que oferece uma métrica para avaliar o 
nível de eficiência energética das edificações. Além dessa, outras políticas vêm 
sendo construídas com princípio de tornar o uso de energia mais eficiente nesse 
setor. Aspecto relevante a ser destacado, refere-se ao fato que as ações de 
eficiência energética em edificações podem ser agrupadas em duas vertentes: (i) 
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aquelas com foco na promoção de construções arquitetonicamente sustentáveis, e 
(ii) aquelas cujo foco de ação incide sobre o uso dessa energia dentro das 
edificações, ou seja, padrões de uso e equipamentos.  

Nesse sentido, no setor brasileiro de edificações podem ser apresentadas 
linhas do tempo das principais vertentes mencionadas: enquanto a Figura 3 se 
relaciona especificamente à envoltória dessas construções, na Figura 4 exibe-se a 
evolução de definição de índices mínimos de eficiência energética para 
equipamentos empregados principalmente no setor residencial. Especificamente 
no caso do setor residencial brasileiro, o estabelecimento e revisão desses índices 
mostrou grande impacto, tendo permitido ao país observar ganhos de eficiência 
em torno de 21% neste setor entre 2005 e 2018 (Figura 5). Neste setor, políticas 
de padrões e etiquetagem obrigatórias ou voluntárias em equipamentos e 
eletrodomésticos tem constituído a principal abordagem empregada ao longo dos 
anos. Ademais também podem ser citadas algumas políticas, ações tais como: (i) 
Selo Casa Azul; (ii) Revisão da NBR 15.220 e NBR 15.57; (iii) Portaria 643/2017 do 
Ministério das Cidades. 

  Figura 3 – Políticas específicas do setor brasileiro de edificações  

 
Fonte: elaboração EPE. 
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Figura 4 – Linha do tempo de implementação das políticas de índices mínimos de 
eficiência energética de equipamentos residenciais 

 
Nota: São consideradas as datas contidas nas regulamentações específicas e nos planos de 

metas. Para os dados de lâmpadas foram consideradas as regulamentações específicas e os planos de 
metas de lâmpadas incandescentes e lâmpadas fluorescentes compactas.  

Fonte: Elaborado pela EPE com base em dados do MME. 

 

Figura 5 – Evolução de índices de consumo específico setorial (2005-2018) - 
Residências brasileiras 

 
Nota: O índice utilizado corresponde ao ODEX, o qual considera a variação de indicadores de 

consumo específico, sendo o resultado final advindo da ponderação desses indicadores em relação ao 
peso no consumo. 

Fonte: EPE (2020a). Atlas de Eficiência Energética – Relatório de Indicadores. 
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Contar com a contribuição do setor de edificações, além da manutenção de 
ações e mecanismos, também implica na ampliação do portfólio destes. Isso inclui 
avaliar que alternativas se colocam para esse aproveitamento, quais as barreiras 
observadas e identificar quais estratégias mais apropriadas para superá-las e que 
condições de contorno devem estar presentes (legislação, recursos humanos e 
financeiros) para que as ações propostas tenham maior probabilidade de 
contribuir com ganhos de eficiência energética. Essa análise será objeto de 
tratamento nos próximos itens desse estudo. 
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3 Construindo Propostas 

Reconhecer a dinâmica peculiar de implementação de potenciais de eficiência 
energética é fundamental para que sejam construídas propostas adequadas de 
aproveitamento desse recurso. A característica granularidade desses ganhos, a 
estreita dependência com a lógica de decisão a partir de diferentes tipos de 
ofertantes de pequeno porte e a necessidade de adequadas condições de contorno 
presentes (existência de recursos financeiros e humanos, acesso à informação, 
arcabouço jurídico-regulatório e governança), faz com que essa construção deva 
necessariamente lançar um olhar integrado sobre todos esses aspectos. E tal 
abordagem se faz ainda mais necessária no caso de edificações, onde as decisões 
transitam em um espectro que envolve desde grandes empreendimentos 
comerciais com sua lógica empresarial de tomada de decisão, até pequenos 
consumidores residenciais, onde parâmetros de outra natureza estão presentes, 
relacionados, por exemplo, com padrões de consumo, onde variáveis não 
necessariamente ligadas ao uso eficiente de energia estão presentes. 

Entender como as propostas agregam sua contribuição demanda, assim que 
se esquadrinhem aspectos que incluem: (i) qual o portfólio disponível para 
enfrentar esse desafio? (ii) desse portfólio, que contribuição se pode esperar de 
mecanismos existentes ou em processo de implantação? (iii) como cada 
contribuição se comporta diante de análise de risco dos principais condicionantes 
que a afetam? (iv) qual a principal estrada a ser percorrida para que esses 
mecanismos possam efetivamente contribuir? Ou seja, quais ações de 
implementação são necessárias? Que agentes precisam ser envolvidos? E, qual a 
governança para seu adequado funcionamento? (v) que lacunas precisam ser 
cobertas para pavimentar a estrada a ser percorrida? (vi) quais os custos e 
benefícios associados à implementação de cada uma dessas propostas?  

Perscrutar esses pontos todos fornece ao planejador energético uma visão 
quanto à potencial extensão da contribuição da eficiência energética como 
alternativa ao atendimento do consumo de energia futuro e dessa forma, como 
consequência, apontar os requisitos necessários de expansão do sistema 
centralizado de geração de energia (eletricidade e combustíveis). Em outras 
palavras, permite lastrear os cenários de penetração de ganhos de eficiência 
energética e melhor representar essa contribuição no planejamento energético, 
tendo em vista os condicionantes envolvidos bem como riscos associados à 
consideração de cada parcela de contribuição.  

 

3.1 Pavimentando as Estradas 

Considerando os elementos destacados no item anterior e relacionados aos 
objetivos desse estudo, a metodologia geral utilizada para seu desenvolvimento é 
representada esquematicamente na Figura 6.  
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Figura 6- Representação Esquemática da Metodologia Geral do Estudo 

Fonte: Elaboração EPE 

 

Em uma primeira etapa, definem-se as fronteiras em que essa análise se 
estabelecerá, ou seja, qual o objeto geral dessa avaliação, incluindo os setores e 
segmentos que serão avaliados, as tecnologias e serviços e a abordagem conceitual 
de eficiência energética a ser utilizada. A delimitação desses aspectos define se o 
foco de avaliação se concentrará em um segmento específico ou não, se em um 
conjunto de usos e equipamentos mais representativos. Outro aspecto relevante 
inclui a definição de como o impacto quantitativo da eficiência energética será 
definido: em termos de consumo de energia final ou energia primária. Quando 
avaliado em termos de consumo final, cobrem-se aspectos relacionados a 
equipamentos e serviços energéticos, hábitos de consumo e características 
construtivas das edificações. Por outro lado, quando avaliado em termos de 
energia primária, fontes de atendimento como oferta energética distribuída são 
inclusas nessa análise. Para cada escolha realizada, o leque de ações e medidas é 
distinto.  

No tocante a essa primeira etapa metodológica, o estudo aqui relacionado 
foca no setor de edificações de maneira abrangente, implicando na escolha de 
mecanismos que se apliquem às construções residenciais, comerciais e do setor 
público. Adicionalmente, em um primeiro momento, não se definem, ex-ante, usos 
e serviços energéticos prioritários, mas que eventuais escolhas resultem de uma 
avaliação baseada em análise de potencialidade de cada um deles. Em outras 
palavras, se um uso/serviços energético mostrar atratividade para envidar 
esforços em seu aproveitamento, a partir de uma análise fundamentada, isto 
definirá sua elegibilidade como medida a ser proposta. Finalmente, faz-se 
relevante destacar que as estimativas de contribuição de eficiência energética 
avaliadas nesse estudo referem-se ao consumo evitado de energia nas edificações 
sejam elas comerciais, públicas ou residenciais. Desta forma, vincula-se ao conceito 
de consumo final de energia, não açambarcando redução de consumo a partir de 
alternativas de atendimento como geração distribuída ou energia solar térmica, 
por exemplo. A despeito de que essas formas de atendimento possam representar 
redução de perdas na rede de distribuição ou evitar expansão de usinas de 
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geração, não estão contempladas essas alternativas nesse estudo. A despeito disso, 
reconhece-se a contribuição dessas alternativas de atendimento, na maioria dos 
casos, para a redução de perdas de transmissão devido à operação do parque 
gerador centralizado. Isto posto, tais definições iniciais ajudam a definir o escopo 
das ações que serão avaliadas, objeto da etapa seguinte da metodologia geral 
apresentada na Figura 6.  

Em um olhar mais amplo, as oportunidades para eficientização do uso de 
energia em edificações podem ser mais bem compreendidas a partir de uma visão 
do uso de energia ao longo do ciclo de vida dessas instalações, ilustrada de forma 
simplificada na Figura 7. Diante do fato de que grande parcela de uso de energia 
nas edificações concentra-se na etapa de operação, duas vertentes de atuação 
podem ser derivadas: (i) a primeira, estabelecendo-se condições construtivas das 
edificações; (ii) a segunda, relacionada às condições de utilização das mesmas, o 
que envolve os padrões de uso da mesma. Para a primeira vertente, promover 
padrões construtivos menos energo-intensivos se aplica enquanto que para a 
segunda, o estímulo ao uso de equipamentos mais eficientes e a gestão de consumo 
são ações aplicáveis nesse sentido.  

 

Figura 7 – Representação esquemática de consumo de energia em edificações em 
seu ciclo de vida 

 

Nota: A escala das contribuições de cada etapa do ciclo é ilustrativa 

Fonte: Adaptado de IEA (2020). Latin America Roadmap for Buildings and Construction. 

 

Desta forma, ações que impactem a redução de consumo de energia 
envolvendo aspectos construtivos e de desempenho operacional mostram-se 
elegíveis como propostas, sob o aspecto da representatividade no consumo das 
edificações. A identificação dessas ações por sua vez, se correlaciona diretamente 
às barreiras existentes para penetração de ganhos de eficiência energética em cada 
uma das vertentes. Assim, faz-se necessário também identificar-se essas barreiras, 
de modo a gerar proposições que as superem. 

Nesse âmbito, a identificação do portfólio de ações aplicáveis para a 
promoção da eficiência energética em edificações envolve identificar o espaço de 

OPERAÇÃO MANUTENÇÃO
DESCOMISSIONAMENTO MATERIAIS
CONSTRUÇÃO
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atuação sobre a promoção de ganhos de eficiência energética, o que se sugere ser 
entendido a partir de tipologias de mecanismos representados na Figura 8 e são 
divididos em quatro quadrantes, considerando a combinação entre o estágio e 
dinâmica de implantação de mecanismos voltados à eficiência energética. 
Enquanto o estágio se refere ao grau de vigência dos mesmos, a dinâmica está 
ligada ao direcionador primário da decisão de implementação, se advindo de 
decisões relacionadas direta ou indiretamente a mecanismos vigentes ou se 
resultado de dinâmicas setoriais específicas, sem relação com os mecanismos 
vigentes. 

Segundo estes agrupamentos, o espaço de atuação refere-se àquele contido 
nos quadrantes (I) e (III), considerando-se tanto mecanismos vigentes (tendo 
como escopo avaliar seu aperfeiçoamento) quanto outros adicionais/inovadores 
sob o ponto de vista do que se observa atualmente no Brasil.  

 

Figura 8 – Tipologia de mecanismos de promoção de eficiência energética 

 
Fonte: Elaboração EPE 

 

Estabelecido esse espaço de atuação, a definição do portfólio de ações e 
mecanismos a serem priorizados demanda: (i) a varredura do universo destes 
mecanismos/ações aplicáveis às edificações considerando as delimitações 
definidas previamente (no conceito mais geral de elegibilidade); (ii) a definição de 
metodologia de priorização adequada; (iii) a aplicação da metodologia e análise de 
consistência dos resultados, levando a eventuais ajustes. No tocante a essa 
metodologia, o requisito destacado em (iii) se justifica pela natureza multicritério 
da mesma, que leva frequentemente a estabelecimento de ponderadores nesse 
processo, os quais podem ser reavaliados considerando-se revisões de importância 
para cada ponderador. Esse processo geral é representado na Figura 9. 

 

I: (Vigente, Potencializada) III: (Adicional, Potencializada)

II: (Vigente, Específica) IV: (Adicional, Específica)

X: Estágio de implantação
Y: Dinâmica de implantação
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Figura 9 – Ilustração da priorização de ações a partir de universo aplicável 

 

Fonte: Elaboração EPE 

 

Identificado e priorizado o conjunto de ações, a avaliação dessas ações sob o 
ponto de vista quantitativo é necessária de forma a identificar aquelas com maior 
potencial de do impacto, permitindo estimar a contribuição de cada delas. Essa 
etapa refere-se à avaliação de impacto representada na Figura 6 e tem como 
requisitos o estabelecimento de modelagem da quantificação dos impactos que se 
esperam a partir da ação proposta, sendo também intensiva em dados e 
informações, além de avaliação de cenários de penetração destes ganhos com a 
respectiva análise de riscos associada.  

A etapa final da metodologia geral desse estudo envolve a proposta de 
implementação das medidas, sendo necessário contemplar elementos que 
envolvem: (i) quais etapas necessitam ser contempladas e como se encadeiam no 
tempo; (ii) qual a dinâmica temporal associada à sua implementação? (iii) quais os 
principais marcos (metas) associados a cada etapa? (iv) qual a governança e papéis 
de cada ator nesse processo? (v) quais os custos associados a cada proposta? 

Os aspectos destacados nessa seção de texto ensejaram a definição de pontos 
específicos para esse estudo de edificações e serão detalhados no item a seguir. 

3.2 Selecionando os Caminhos  

No contexto do processo metodológico geral, a elaboração deste estudo 
contemplou basicamente quatro fases principais2, envolvendo consultas a 
especialistas, apoio de consultorias técnicas especializadas no setor de edificações 
além de reuniões com representantes de instituições do setor (Figura 10). 
Enquanto a primeira fase relacionou-se principalmente à prospecção de ações, a 
partir do segundo ciclo, o foco concentrou-se no aprimoramento de critérios de 
priorização, avaliação de contribuições de medidas priorizadas e análise de 
propostas de plano de ação para implementação de cada medida proposta. 

                                                      
2 Cabe adicionar que cada ciclo caracteristicamente apresentou curta duração, entre 3-5 meses 
cada. Entre cada um desses ciclos, procedeu-se à avaliação de escopo para a fase seguinte. 

Ações prioritárias

Ação 
“N”

Ação 1
Ação 2
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Figura 10 – Processo de elaboração do estudo de edificações 

 

Fonte: Elaboração EPE 

 

A primeira fase ocorreu através de “workshop” de eficiência energética 
realizado no escritório da EPE em dezembro/2016, no qual foram discutidas e 
avaliadas medidas de eficiência, suas barreiras e implementação no âmbito de 
vários setores, inclusive o de edificações. Este evento reuniu especialistas da 
academia, Governo, setor financeiro e consultores, objetivando debater as 
principais barreiras existentes à promoção de eficiência energética em edificações 
e relacionar um universo de medidas aplicáveis a esse setor, apontando, dentro da 
visão do grupo reunido naquele momento, as mais prioritárias. 
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A segunda fase envolveu o desenvolvimento de estudos técnicos em 
edificações para a EPE no período entre 2017 e 2018,3, visando à pesquisa e 
seleção de medidas com base no impacto no consumo de energia no setor e 
viabilidade de implantação no setor de Edificações, o que envolveu a quantificação 
de potenciais de eficiência energética associadas a cada medida. Como resultado, 
foram identificadas 6 (seis) medidas prioritárias. 

A terceira fase, por sua vez, ocorreu no primeiro trimestre de 2019, quando 
foi realizada a validação e detalhamento técnico das medidas selecionadas 
anteriormente, com o que se selecionaram três medidas como prioritárias para o 
setor brasileiro de edificações4. Nessa fase, além de detalhamento de potenciais de 
economia de energia associados a cada medida, também se avançou na definição 

                                                      
3 Esta fase contou com o suporte de estudos realizados pela consultoria MITSIDI, a partir de apoio 
técnico-financeiro da GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). 

4São elas: (i) etiquetagem de edifícios; (ii) índices mínimos de eficiência energética de 
condicionadores de ar; e (iii) benchmarking energético, avaliação de desempenho energético 
operacional, diagnósticos energéticos e retrofit. 

Box 1 – Workshop de Eficiência Energética e o portfólio de medidas 

Em dezembro de 2016, a EPE realizou um “workshop” de Eficiência Energética, com 
objetivo de reunir especialistas, entre eles, representantes da academia, Governo, 
setor financeiro e consultores, para debater e extrair as principais barreiras e 
selecionar as medidas prioritárias. Os participantes foram alocados conforme suas 
especialidades em 5 grupos setoriais: edificações, industrial, transportes, setor 
público e setor financeiro. Com o resultado do evento, foi possível fazer um 
diagnóstico das barreiras e elencar as medidas prioritárias para cada um dos 
setores.  

O portfólio de medidas identificadas para o setor de edificações incluiu as seguintes: 
1 - Tornar a Etiquetagem compulsória 
2 - Estabelecimento e implantação de critérios mínimos de envoltória 
3 - Desenvolvimento de modelos de Códigos de Obra para adoção voluntária 
4 - Possibilitar a adoção de benchmarking e avaliação DEO 
5 - Diagnósticos Energéticos e retrofits 
6 - Revisão e expansão dos programas de índices mínimos para sistemas prediais 
7 - Aumento da transparência 
8 - Programas estruturados de capacitação 
9 - Proporcionar modelos de incentivos a edificações de baixo consumo 
10 - Programa específico de excelência em datacenters 
11 - Satisfação de usuários e Qualidade de Ar Interno 
12 - Ações para Gás Natural e GLP 
13 - Programas estruturados de levantamentos de dados 
14 - Interação com atividades do PROCEL 
15 - Questões relacionadas à energia embutida dos edifícios 
 
 
Fonte: elaboração EPE, com base em MITSIDI (2018) 
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de arcabouço técnico-conceitual para formatação de uma proposta de plano de 
ação para esse setor.  

Finalmente, no quarto ciclo, além da revalidação das três medidas 
priorizadas na fase anterior e da consequente estimativa de potenciais de 
economia de energia, também registrou avanços em relação à avaliação do custo 
de implementação da medida e de estabelecimento de um mapa do caminho para 
viabilizar a implementação de cada medida. Como parte do processo de validação 
desse estudo, uma apresentação dos resultados preliminares ocorreu durante 
reunião extraordinária do Grupo de Trabalho de Eficiência Energética em 
Edificações (GT Edificações) em 29/abril/2020, além de entrevistas com agentes 
que possuem atuação neste setor tais como ABRAVA, PROCEL/ELETROBRÁS, 
INMETRO.  

 

3.3 Aprofundando a Análise 

Como já destacado anteriormente nesse documento, três foram as medidas 
de eficiência prioritárias destacadas nesse documento, selecionadas a partir de um 
critério de seleção baseado na metodologia ODYSEE-MURE, onde se atribuem 
pesos percentuais para os critérios, agrupados segundo se definam como alto ou 
baixo grau de prioridade. Estes pesos ponderam a nota atribuída a cada medida, 
sendo a nota final resultado do somatório da nota da medida para cada critério. 
Estes critérios estão apresentados na Tabela 1 e a matriz de priorização de 
medidas é exibida na Tabela 2. 
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Tabela 1- Critérios usados para priorização de ações de eficiência energética em 
edificações 

Alta prioridade Baixa prioridade 

Impacto em economia de energia e 
possibilidade de aderência 

Transferência entre regiões, 
setores e segmentos 

Custo-benefício da implementação Vínculo positivo com outras ações 
e/ou programas 

Potencial positivo de transformação 
do mercado 

Experiência e/ou maturidade 
tecnológica e de conhecimento no país 

Potencial de superação de barreiras à 
Eficiência energética 

Redução de impactos colaterais 
negativos 

Estabilidade financeira para os 
envolvidos (stakeholders) 

Fomento a impactos colaterais 
positivos (co-benefícios) 

Persistência da economia de energia 
no tempo 

Aceitação pelos envolvidos 
(stakeholders) 

Fonte: MITSIDI (2018) a partir de ODYSSEE-MURE (2018) 

 

Tabela 2- – Matriz de Priorização de ações de Eficiência Energética em 
Edificações 

Alta prioridade Baixa prioridade otal1 

Critério 
0 1 2 

00 Pes
o (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ação 1 
Sub-
ação 1 1,1,1 1,1,2 1,1,3 1,1,4 1,1,5 1,1,6 1,1,7 1,1,8 1,1,9 1,1,10 1,1,11 1,1,12 1,1 

2. Ação “N” 
Sub-
ação 1 N,1,1 N,1,2 N,1,3 N,1,4 N,1,5 N,1,6 N,1,7 N,1,8 N,1,9 N,1,10 N,1,11 N,1,12 N,1 
Sub-
ação 2 N,2,1 N,2,2 N,2,3 N,2,4 N,2,5 N,2,6 N,2,7 N,2,8 N,2,9 N,2,10 N,2,11 N,2,12 N,2 
Sub-
ação “n” N,n,1 N,n,2 N,n,3 N,n,4 N,n,5 N,n,6 N,n,7 N,n,8 N,n,9 N,n,10 N,n,11 N,n,12 N,n 

3. Ação “N” 
Nota: 1- TN,n= ∑Gn,j*Xi, onde “TN,n” corresponde à nota total da ação “N”e sub-ação específica 

“N”, “GN,n,j” é a nota atribuída à sub-ação “n” por critério “j”. 

Fonte: Adaptado de MITSIDI (2018) 

 

Após essa priorização, o resultado obtido foi que as três medidas com maior 
nota serão estudas com mais detalhes, são elas: i) etiquetagem de edifícios; ii) 
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índices mínimos de eficiência energética de condicionadores de ar; e iii) 
benchmarking energético, avaliação de desempenho energético operacional, 
diagnósticos energéticos e retrofit. Cabe uma observação, a medida: Programas 
estruturados de capacitação (CP4) apresentou o 2º lugar no ranking EPE. E, dada a 
importância dessa ação de capacitação e por ser uma ação transversal que está 
contida em todas as medidas o resultado final foi estendido até a quinta posição do 
ranking. O resultado dessas avaliações é apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3- – Ações Priorizadas para Avaliação de Ações de Eficiência Energética 
em Edificações 

 

Fonte: Elaboração EPE a partir de MITSIDI (2018) 

 

Para cada medida estudada é apresentada uma proposta de implementação, 
o potencial de economia de energia e o custo de implementação estimado para as 
medidas. As premissas de custos e os prazos de execução das medidas tiveram 
como base os as contratações existentes e previstas para execução no âmbito do 
PAR PROCEL. O estudo também elenca o conjunto de ações necessárias até a 
implementação da medida de eficiência energética, tendo em consideração as 
ações em curso e previstas no PAR PROCEL, mas sem se limitar a essas. Considera-
se esse trabalho precursor e desafiador, considerando a carência de dados, como 
por exemplo: dados de estoque de edifícios e equipamentos, assim como a 
estimativa de custos futuros para implementação das ações.  

Para a construção do mapa do caminho para ações propostas, a estrutura 
baseou-se na avaliação de experiências internacionais, dentre as quais utilizou-se a 
metodologia da estrutura do Plano de Ação 2030 de Quebec5 - Canadá. O horizonte 
deste estudo é de2020 até 2030, portanto as economias de energia após 2030, não 
foram contempladas nesse estudo. Há de destacar, contudo, que isso pode 

                                                      
5 Politique énergétique à l’horizon 2030, L’énergie des Québécois (https://mern.gouv.qc.ca/energie/politique-
energetique/). 

Medidas Ranking
Ranking 
MITSIDI

Ranking EPE

A1: Tornar a Etiquetagem compulsória 1 B2 B2
A2: Estabelecimento e implantação de critérios mínimos de envoltória 2 B1 CP4
A3: Desenvolvimento de modelos de Códigos de Obra para adoção voluntária 3 B3 B3
B1: Possibilitar a adoção de benchmarking  e avaliação DEO 4 A1 B1
B2: Diagnósticos Energéticos e retrofits 5 A2 A1
B3: Revisão e expansão dos programas de índices mínimos para sistemas 6 CP4 A2
CP1: Aumento da transparência 7 C5 C5
CP4: Programas estruturados de capacitação 8 A3 A3
C5: Proporcionar modelos de incentivos a edificações de baixo consumo 9 C6 CP1
C6: Programa específico de excelência em datacenters 10 CP1 C6
C7: Satisfação de usuários e Qualidade de Ar Interno 11 C7 C7
C8: Ações para Gás Natural e GLP  12 C9 C9
CP2: Programas estruturados de levantamentos de dados
CP3: Interação com atividades do Procel
C9: Questões relacionadas à energia embutida dos edifícios
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significar apenas que o efeito esperado da medida deve ser sentido mais a longo 
prazo.  

Nos próximos itens deste capítulo, serão apresentadas as propostas de ações 
de eficiência energética em edificações, que tiveram como base os resultados do 
trabalho realizado pela empresa MITSIDI Projetos sob a coordenação da EPE, no 
âmbito da cooperação técnica com a GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit). 
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3.3.1 Ação I: Etiquetagem Compulsória  

O objetivo do uso da etiqueta objetivo é o de destacar o desempenho 
energético do projeto e ou edifício, com base nos regulamentos existentes, 
possibilitando ao consumidor a tomada de decisão com base nas classes de 
eficiência energética de “A” (mais eficiente) a “E” (menos eficiente), impulsionando 
o mercado a criar maior oferta de edifícios de alta qualidade, assim 
proporcionando custo-benefício perceptível ao consumidor e contribuindo com a 
redução da demanda por energia.  

Destaca-se que a obrigatoriedade da etiquetagem impulsiona a 
transformação do mercado no sentido de reduzir a demanda por energia elétrica. 
Cabe destacar que é no estágio inicial do projeto, na fase de construção ou de 
reforma profunda de um edifício que se alcança o maior potencial para a 
implementação das medidas de eficiência energética, diante disso esta ação tem 
máxima relevância.  

Uma ficha resumo desta ação proposta é apresentada no “box” a seguir. 

 

 

A implementação dessa medida ocorre sob a coordenação do Ministério de 
Minas e Energia (MME). As principais instituições envolvidas na coordenação das 
implementações são: PROCEL, INMETRO e Universidades. Importante ressaltar 
que essa ação já se encontra em andamento, sob coordenação do PROCEL. O estudo 
foi contratado por pregão eletrônico, em maio de 2020 e com vigência até janeiro 
de 2021, estando em fase inicial. 

 

Etiquetagem Compulsória  

Objetivo: tornar obrigatória a etiquetagem de novas construções e 
reformas de edificações comerciais, residenciais e públicas de forma 
programada planejada e transparente, com níveis mínimos especificados por 
tipologia e por etapa, visando à obrigatoriedade de toda nova edificação e 
reforma, do mercado formal, em obter o nível “A” do PBE Edifica após 2035, 
fora do horizonte desse estudo. 

Classificação da Política: Normativo/Informativo. 

Pontos Fortes da política: Potencial positivo de transformação do 
mercado; Persistência da economia de energia no tempo; Transferência entre 
regiões, setores e segmentos; e Vínculo positivo com outras ações e/ou 
programas.  

Potencial técnico: a estimativa do potencial de economia de energia 
elétrica é de 715 GWh em 2030, destaca-se que a maior parcela do consumo 
evitado em 2030, cerca de 80%, está associado ao setor residencial. 
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Etapas de Implementação da Ação I: “Etiquetagem 
Compulsória de Edificações”  

As principais etapas identificadas para a implementação da medida 
etiquetagem compulsória, são:  

1) Implantar a etiquetagem compulsória de edifícios: avaliar o 
impacto da etiquetagem obrigatória em novas construções e nas 
reformas de edificações comerciais, residenciais e públicas de forma 
programada planejada e transparente, com níveis mínimos 
especificados por tipologia e por etapa; 

2) Definir nova metodologia de avaliação e etiquetagem do PBE 
Edifica:  revisão do método de avaliação da eficiência energética de 
edificações para etiquetagem no âmbito do Programa Brasileiro de 
Etiquetagem de Edificações – PBE Edifica; ação encontra-se em 
andamento; 

3) Programas de comunicação e capacitação do PBE edifica: criar 
programas estruturados de comunicação e capacitação do PBE Edifica 
de 2022 a 2030; 

4) Credenciamento de Organismos de Inspeção Acreditados (OIA) e 
inspetores: ampliar o número de OIAs e inspetores disponíveis no 
mercado nacional nos próximos anos a fim de atender a demanda de 
emissões de etiqueta; 

5) Criação de Plataforma Central de Dados: criar um sistema robusto e 
digitalizado com diferentes interfaces para o consumidor, para o produtor 
(construtora, incorporadora ou consultoria de certificação) e para o governo; 

6) Revisão de Instrumento Legislativo: revisão do instrumento legislativo 
para a implementação da obrigatoriedade da etiquetagem de edificações. 

Tais etapas serão mais bem detalhadas na sequência deste texto. 

 
 Etapa 1: Implantar a etiquetagem compulsória de edifícios  

Para se alcançar o objetivo de implantar a etiquetagem de edifícios 
compulsória, estão sendo previstas três sub-etapas, conforme descrito na tabela a 
seguir. É importante mencionar que foram mapeadas as ações existentes e as 
previstas no PAR PROCEL.  

 



 

27 
 

Tabela 4– Descrição das Ações Previstas para a Implementação da Etiquetagem 
Compulsória 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

1. Implantar a 
etiquetagem de 
edifícios 
compulsória 

1.1. Avaliar impacto regulatório da 
compulsoriedade de etiquetagem em 
edifícios no Brasil 

Conclusão 
até o 1 º semestre 

de 2022 

1.2 Regulamentação de ato legislativo 
na esfera federal e articulação com outras 
esferas 

Conclusão 
do processo no 2°. 

Semestre 2024 

1.3 Implantação - Etapa 1 
Nível A: Edifícios do governo federal novos 
ou reformados. 
Nível C: Edifícios públicos (municipais, 
estaduais e federais) novos ou reformados 
localizados nos 10 maiores municípios.  
Nível C: Edifícios comerciais novos ou 
reformados com área construída maior que 
2.000 m². 
Nível C: Edifícios residenciais novos. 

Início em 
2025 

  
Taxa de adesão:  

30% dos edifícios 
até dezembro 

2029 (mercado 
formal) 

1.4 Implantação - Etapa 2 

Nível A: Todos edifícios públicos novos 
ou reformados (esferas municipal, estadual e 
federal). 

Nível B: Todos edifícios comerciais 
novos ou reformados.  

Nível B: Todos edifícios residenciais 
novos.  

Início em 
2030  

Taxa de adesão:  
30% dos edifícios 

até dezembro 
2034 (mercado 

formal) 

 

1.5 Implantação - Etapa 3 
Nível A: Todos edifícios novos ou reformados 
(públicos, comerciais e residenciais) 

Início em 
2035 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 2: Definir nova metodologia de avaliação e 
etiquetagem do PBE Edifica 

Tabela 5 – Descrição das Ações Previstas para a Definição da Nova Metodologia de 
Avaliação e Etiquetagem do PBE Edifica 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

2. Definir nova 
metodologia de 
avaliação e 
etiquetagem do 
PBE Edifica 

2.1. Definir, divulgar, consolidar e 
publicar a nova metodologia de avaliação e 
etiquetagem do PBE Edifica. 

1 º semestre 
de 2022. Revisão 
ao fim da 1 º fase 
de implantação. 

2.2. Desenvolver metodologias 
simplificadas para o processo de certificação 
através de checklists para reduzir custos em 
edifícios pequenos e simples. Essa ação está 
integrada com a plataforma de dados  

2 º semestre 
de 2022. 

2.3. Desenvolver sistema de 
acreditação de pessoas para certificação 
simplificada. Essa ação está integrada com a 
plataforma de dados  

Início dos 
treinamentos no 
2º semestre de 

2022, 
primeiramente 

em cidades 
prioritárias. 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 3: Programas de comunicação e capacitação do PBE 
Edifica 

Tabela 6 – Descrição das Ações Previstas para os Programas de comunicação e 
capacitação do PBE edifica 

Objetivo Ação Metas (prazo 
e % cobertura) 

3. Programas de 
comunicação e 
capacitação do 
PBE edifica 

3.1. Divulgação do programa PBE 
Edifica específico para cada público, 
destacando os benefícios de cada agente 
e o plano gradativo da obrigatoriedade a 
partir de 2025. 

1º semestre de 
2023, e cada nova 

fase de implantação. 

3.2. Estimular a divulgação pela 
inciativa privada dos serviços de 
auditoria ofertando visibilidade nas 
plataformas digitais dos atores. 

Ação contínua 
a partir do 1º 

semestre de 2023. 

3.3. Capacitação sobre as novas 
metodologias do PBE Edifica, planos de 
obrigatoriedade e as ferramentas 
existentes e benefícios da etiquetagem 
para agente das esferas públicas e 
privadas. 

Início dos 
treinamentos no 2º 
semestre de 2022, 
primeiramente em 
cidades prioritárias. 

3.4. Fomentar a capacitação dos 
arquitetos e projetistas em projetos 
eficientes, avaliando acordos voluntários 
para efetivar a divulgação. 

Início dos 
treinamentos no 1º 
semestre de 2024. 

3.5. Desenvolver materiais de 
suporte ao programa, como elaborar 
ferramentas online, manuais, banco de 
dados de fácil acesso, cursos, materiais 
de referência, projetos pilotos e 
processos de solicitação de orçamentos. 

2º semestre de 
2025. 

Revisão ao fim 
da 1 º fase de 
implantação. 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 4: Credenciamento de Organismos de Inspeção 
Acreditados (OIA) e inspetores 

Tabela 7 – Descrição das Ações Previstas para Credenciamento de Organismos de 
Inspeção Acreditados (OIA) e inspetores 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

4. Credenciamento 
de Organismos de 
Inspeção 
Acreditados (OIA) 
e inspetores 

4.1 Criação de uma rede de 
laboratórios para pesquisa e capacitação 
sobre a etiquetagem, dentro de 
instituições interessadas 

2º semestre 
de 2023 

4.2. Capacitar profissionais para 
realização de auditorias e criar uma rede 
de credenciamento para esse mercado 

A partir do 
1º semestre de 

2023 

4.3. Estimular e ampliar o 
credenciamento de OIA e inspetores 
através de incentivo financeiro para as 
instituições interessadas 

Contínuo, a 
partir do 1º 

semestre de 2023 

4.4. Controle do atendimento às 
normas através dos testes realizados pela 
rede acreditada de avaliação. Essa ação 
está integrada com a plataforma de dados  

A partir do 
1º semestre de 

2023 

4.5. Integração da etiquetagem com 
as estratégias municipais de promoção e 
incentivo à eficiência energética. Criar 
incentivos para que as prefeituras tenham 
equipes técnicas para verificar os projetos 
e corrigir detalhes necessários para 
garantir um nível unificado do mercado. 

Contínuo, a 
partir do 1º 

semestre de 2023 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 5: Criação de Plataforma Central de Dados 

Tabela 8 – Descrição das Ações Previstas para Criação de Plataforma Central de 
Dados 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

5. Criação de 
Plataforma Central 
de Dados 

5.1. Contratação de uma empresa 
especializada para o desenvolvimento e 
manutenção de uma plataforma central 
de dados, que registrará etiquetas 
emitidas, permitindo o acompanhamento 
de informações detalhadas sobre os 
edifícios, incluindo suas áreas, tipologia, 
características construtivas e previsão de 
consumo 

Submissão 
do projeto em 

2021. 

5.2. Desenvolver um sistema de 
monitoramento, indicadores, relato e 
verificação, a partir da plataforma 
hospedada no PROCEL, de atendimento à 
Instrução Normativa, indicando ações 
sobre os casos de não conformidade. Essa 
ação está integrada com as estratégias 
municipais, garantindo fluxo de 
informações 

Conclusão 
até o 2 º 

semestre de 2024 

5.3. Capacitação de agentes públicos 
e de mercado para o registro de 
informações básicas de cada edifício 
etiquetado 

Submissão 
do projeto em 

2021/22 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

 Etapa 6: Revisão de Instrumento Legislativo 

Tabela 9 – Descrição das Ações Previstas para Instrumento Legislativo 
Objetivo Ação Metas (prazo e % 

cobertura) 

6. Instrumento 
Legislativo 

6.1. Elaboração, consulta 
pública e publicação da legislação 

De 2025 a 2026 

Revisão: a cada nova 
fase de implantação 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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Avaliação de Impacto da Contribuição da Ação I 

Foram levantados os projetos existentes e os previstos do PAR PROCEL, esses 
projetos estão contemplados no estudo de ROADMAP (caminhos).  

Custos sob a ótica do Governo 

Para as ações existentes, foram considerados os valores contratuais para o 
custo mínimo previsto e ao valor teto da licitação como custo máximo previsto. 

Tabela 10 – Premissas de custos de implementação 

Ação 
Custo 

Mínimo 
Previsto (R$)  

Custo 
Máximo 

Previsto (R$)  
1. Implantar a etiquetagem compulsória de 

edifícios 
1.647.50
0 1.900.000 

2. Definir nova metodologia de avaliação e 
etiquetagem do PBE Edifica  

1.926.36
1 2.140.401 

3. Programas de comunicação e capacitação 
do PBE Edifica 510.578 751.156 

4.Credenciamento de Organismos de Inspeção 
Acreditados (OIA) e inspetores 

7.614.49
5 8.425.445 

5.Criação de Plataforma Central de Dados 105.000 315.000 

6.Instrumento Legislativo 55.000 110.000 

TOTAL ESTIMADO 11.858.
934 

13.642.00
2 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

Cálculo de potencial 

Para o cálculo de potencial foram consideradas etapas de transição da 
obrigatoriedade da etiquetagem para cada tipologia, assim como os níveis de 
eficiência, como mostra a Tabela a seguir. 
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Tabela 11 - Cronograma das Etapas de Implementação da Etiquetagem 
Início 

das Etapas 
Edifícios alvo 

Nível 
mínimo 

Etapa 1: 2025 

Edifícios do governo federal, novos ou reformados Nível A 

Edifícios públicos (municipais, estaduais e federais) 
novos ou reformados localizados nos 10 maiores municípios 

Nível C 

Edifícios comerciais novos ou reformados com área 
construída maior que 2.000 m² 

Nível C 

Edifícios residenciais novos Nível C 

Etapa 2: 2030 

Todos edifícios públicos (municipais, estaduais e 
federais) novos ou reformados 

Nível A 

Todos edifícios comerciais novos ou reformados Nível B 

Todos edifícios residenciais novos Nível B 

Etapa 3: após 
2035 

Todos edifícios novos ou reformados Nível A 

Nota: Os 10 maiores municípios, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) são: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, 
Curitiba Recife e Porto Alegre. Foi considerado a linha de base para os cálculos de potenciais, 
tendo como premissa que os edifícios estão no nível D representando uma construção típica 
do mercado.  

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

As premissas para a etiquetagem compulsória foram estimadas taxas de 
adesão para a medida e a economia média de consumo para os edifícios 
reformados e os novos, a saber: 



 

34 
 

Tabela 12 – Premissas para o Cálculo de Potencial 
Setor Público Valor Fonte 

Economia média por reforma 
etiquetada 

33% Economia média 
entre edifício Nível D e 
Nível A (CB3E, 2017) 

Economia média por novo edifício 
Nível A 

33% Economia média 
entre edifício Nível D e 
Nível A (CB3E, 2017) 

Taxa atual de adesão ao PBE Edifica  10% Estimado 

Taxa de adesão de Novas edifícios 30% Estimado 

Taxa de reformas 5% ao 
ano 

Estimado 

Taxa de crescimento do setor público 1,36% 
(2016 a 2020) 
e 1% (2021 a 

2030) 

Estimativas EPE 

Setor Comercial Valor Fonte 

Economia média por reforma 
etiquetada com mínimo de Nível C 

13% 

 

(33% 
para nível A 

22% 
para nível B 

11% 
nível C) 

Economia média 
entre níveis A, B, C e D 
(CB3E, 2017) 

Distribuição estimada 
de construções: 

5% Nível A; 10% Nível 
B; 85% Nível C (estimado) 

Economia média por reforma 
etiquetada com mínimo de Nível B 

23% Economia média 
entre níveis A, B, C e D 
(CB3E, 2017) 

Distribuição estimada 
de construções: 

10% Nível A; 90% 
Nível B (estimado) 

Taxa atual de adesão ao PBE Edifica 5% Estimado 

Taxa de adesão dos novos edifícios ao 
PBE Edifica  

30% Estimado 
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Setor Residencial Valor Fonte 

Quantidade de domicílios em 2016 69.277.0
00 

(EPE, Anuário 
Estatístico de Energia 
Elétrica, 2016a) 

Consumo médio em 2016 1.918 
kWh/ano por 

domicílio 

Calculado a partir do 
consumo total residencial 
(EPE, Anuário Estatístico de 
Energia Elétrica, 2016a) 

Consumo médio em 2030 2.644 
kWh/ano por 

domicílio 

Calculado a partir do 
consumo total residencial 
previsto (EPE, Plano 
Nacional de Energia 2030, 
2007) 

Economia média por nova construção 
etiquetada com mínimo de Nível C 

13% 

 

(33% 
para nível A 

22% 
para nível B 

11% 
nível C) 

Economia média 
entre níveis A, B, C e D 
(CB3E, 2017) 

Distribuição estimada 
de construções: 

5% Nível A; 10% Nível 
B; 85% Nível C (estimado) 

Economia média por nova construção 
com mínimo de Nível B 

23% Economia média 
entre níveis A, B, C e D 
(CB3E, 2017) 

Distribuição estimada 
de construções: 

10% Nível A; 90% 
Nível B (estimado) 

Taxa de adesão voluntária ao PBE 
Edifica 

5% Estimado 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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Tabela 13 – Descrição das Ações e custos associados  

 

Fonte: MITSIDI (2020) 

Tema Fase Ação Metas (prazo e % cobertura) Custo sob a ótica do Governo  R$ 11.858.934  R$ 13.752.002 

 Avaliar impacto regulatório da compulsoriedade de etiquetagem em 
edifícios no Brasil Conclusão até o 1 º semestre de  2022.

Valor da licitação referente a essa ação. Obs: o 
valor mínimo é referente ao valor contratado e o 

valor máximo é o valor teto da licitação.
 R$  1.325.000  R$  1.375.000 

Regulamentação de ato legislativo na esfera federal e articulação com 
outras esferas

Conclusão do processo no 2o. Semestre 2024. Publicação do Instrumento nos meios oficiais  R$       82.500  R$     165.000 

Implantação - Etapa 1
Nível A: Edifícios do governo federal novos ou reformados.
Nível C: Edifícios públicos (municipais, estaduais e federais) novos ou 
reformados localizados nos 10 maiores municípios. 
Nível C: Edifícios comerciais novos ou reformados com área construída 
maior que 2.000 m².
Nível C: Edifícios residenciais novos.

Início em 2025. 
Taxa de adesão: 

30% dos edifícios até dezembro 2029 (mercado formal).

Implantação - Etapa 2
Nível A: Todos edifícios públicos novos ou reformados (esferas 
municipal, estadual e federal).
Nível B: Todos edifícios comerciais novos ou reformados. 

Início em 2030 
Taxa de adesão: 

30% dos edifícios até dezembro 2034
(mercado formal).

Implantação - Etapa 3
Nível A: Todos edifícios novos ou reformados (públicos, comerciais e 
residenciais)

Início em 2035.

 2.1.Definir, divulgar, consolidar e publicar a nova metodologia de 
avaliação e etiquetagem do PBE Edifica.

Até o 1 º semestre de  2022.
Revisão ao fim da 1 º fase de implantação.

 2.2.Desenvolver metodologias simplificadas para o processo de 
certificação através de checklists para reduzir custos em edifícios 
pequenos e simples. Essa ação está integrada com a plataforma de 
dados (Objetivo 5.)

Até  2 º semestre de de 2022.

 2.3.Desenvolver sistema de acreditação de pessoas para certificação 
simplificada. Essa ação está integrada com a plataforma de dados 
(Objetivo 5.)

Início dos treinamentos  no 2º semestre de 2022, primeiramente em 
cidades prioritárias.

3.1. Divulgação do programa PBE Edifica específico para cada público, 
destacando os benefícios de cada agente e o plano gradativo da 
obrigatoriedade a partir de 2025.

 1º semestre de 2023, e cada nova fase de implantação.  R$       55.000  R$     110.000 

3.2. Estimular a divulgação pela inciativa privada dos serviços de 
auditoria ofertando visibilidade nas plataformas digitais dos atores.

Ação contínua a partir do  1º semestre de 2023.  R$     120.000  R$     180.000 

 3.3.Capacitação sobre as novas metodologias do PBE Edifica, planos 
de obrigatoriedade e as ferramentas existentes e benefícios da 
etiquetagem para agente das esferas públicas e privadas.

1 treinamento semestral a partir do do 1º semestre de 2023.

Contratação de empresa(s) de treinamento para 
capacitação.
2 treinamentos anuais nos 2 primeiros anos, cada 
treinamento com 8h presenciais, 100 alunos, 2 

 R$     227.500  R$     455.000 

 3.4.Fomentar a capacitação dos arquitetos e projetistas em projetos 
eficientes, avaliando acordos voluntários para efetivar a divulgação.

Início dos treinamentos no 1º semestre de 2024.
1. Divulgação dos treinamentos em mídias

2. Realização de webinares
 R$       28.078  R$       56.156 

 3.5.Desenvolver materiais de suporte ao programa, como elaborar 
ferramentas online, manuais, banco de dados de fácil acesso, cursos, 
materiais de referência, projetos pilotos e processos de solicitação de 
orçamentos.

Até o 2º semestre de 2025.
Revisão ao fim da 1 º fase de implantação.

1. Contratação de empresa para elaboração dos 
materiais

2. Publicação e divulgação em mídias

 R$       80.000  R$       60.000 

4.1 Criação de uma rede de laboratórios para pesquisa e capacitação 
sobre a etiquetagem, dentro de instituições interessadas.

Até o 2º semestre de 2023.
1. Divulgação no meio acadêmico

2. Incentivos financeiros para UFs envolvidas
 R$       55.000  R$     110.000 

 4.2.Capacitar profissionais para realização de auditorias e criar uma 
rede de credenciamento para esse mercado.

A partir do 1º semestre de 2023.
Contratação de empresa(s) de treinamento para 

capacitação. 
Obs: custo já contemplado no item 2.3

 R$              -    R$              -   

 4.3.Estimular e ampliar o credenciamento de OIA e inspetores através 
de incentivo financeiro para as instituições interessadas

Contínuo, a partir do 1º semestre de 2023.
1. Incentivos financeiros para implantação e 

manutenção das OIAs
 R$  7.559.495  R$  8.315.445 

 4.4.Controle do atendimento às normas através dos testes realizados 
pela rede acreditada de avaliação. Essa ação está integrada com a 
plataforma de dados (Objetivo 5.)

A partir do 1º semestre de 2023.

 4.5.Integração da etiquetagem com as estratégias municipais de 
promoção e incentivo à eficiência energética. Criar incentivos para que 
as prefeituras tenham equipes técnicas para verificar os projetos e 
corrigir detalhes necessários para garantir um nível unificado do 

Contínuo, a partir do 1º semestre de 2023.

 5.1.Contratação de uma empresa especializada para o 
desenvolvimento e manutenção de uma plataforma central de dados, 
que registrará etiquetas emitidas, permitindo o acompanhamento de 
informações detalhadas sobre os edifícios, incluindo suas áreas, 
tipologia, características construtivas e previsão de consumo

Submissão do projeto em 2021.
Conclusão até o 2 º semestre de  2024.

Contratação da empresa especializada.  R$       65.000  R$     195.000 

 5.2.Desenvolver um sistema de monitoramento, indicadores, relato e 
verificação, a partir da plataforma hospedada no PROCEL, de 
atendimento à Instrução Normativa, indicando ações sobre os casos 
de não conformidade. Essa ação está integrada com a integração em 
estratégias municiapais (Ação 3.6.), garantindo fluxo de informações.

Submissão do projeto em 2021/22.
Início em 2025

Contratação de empresa para complementação da 
plataforma para monitoramento, fiscalização, 

visualização de resultados e criação de 
indicadores

 R$       40.000  R$     120.000 

 5.3.Capacitação de agentes públicos e de mercado para o registro de 
informações básicas de cada edifício etiquetado. 

Início dos treinamentos em 2025
Contratação de empresa(s) de treinamento para 

capacitação. 
Obs: custo já contemplado no item 2.3

 R$              -    R$              -   

 6.Instrumento 
Legislativo

 6.1.Elaboração, consulta pública e publicação da legislação
De 2025 a 2026
Revisão: a cada nova fase de implantação.

Publicação e divulgação em mídias e participação 
em eventos

 R$       55.000  R$     110.000 

 R$              -    R$              -   

 5.Criação de 
Plataforma Central de 
Dados

2. Definir nova 
metodologia de 

avaliação e 
etiquetagem do PBE 

Edifica

Contratação de consultoria para compilação dos 
inputs do GT, desenvolver a metodologia e o novo 

sistema de creditação.
O custo mínimo é referente ao valor "orçamento 

custeio Eletrobras" e o custo máximo é referente 
ao valor "orçamento do projeto" descritos no 

relatório do PAR Procel 2018.

 R$  1.926.361  R$  2.140.401 

 R$     240.000  R$     360.000 

Etiquetagem de 
edifícios

1.  Implantar a 
etiquetagem de 

edifícios compulsória 

1. Custo de marketing e divulgação

3. Programas de 
comunicação e 
capacitação do PBE 
edifica

Publicação e divulgação em mídias

 4.Credenciamento 
de Organismos de 

Inspeção Acreditados 
(OIA) e inspetores 1. Investimento em corpo técnico ou contratação 

de empresa(s) para fiscalizar o cumprimento das 
normas.

2. Incentivos fiscais, instrumentos urbanísticos e 
legais

3. Divulgação do credenciamento em mídias (Os 
custos dessa etapa já foram contemplados nos 

itens 3.1, 3.2 e 3.5.)
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Resultados 

O Grafico 1 mostra os custos estimados ao longo do período de análise. 
Observa-se que em 2021 é o ano com maior aporte financeiro, devido à 
contratação existente no âmbito do PAR/PROCEL, com objetivo de avaliar o 
impacto regulatório da compulsoriedade de etiquetagem em edifícios no Brasil. 

Grafico 1 – Custo estimado para as ações previstas de Etiquetagem, período de 2020 
até 2030  

 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Estima-se um custo mínimo de cerca de R$12 milhões para implementação 
dessa medida. Pode-se comparar os custos de implantação com o potencial de 
eficiência energética obtidos para essa medida de etiquetagem compulsória, como 
mostra o Grafico 2. Com uma redução de potencial de energia em 2030 de 715 
GWh, a título de comparação o consumo de eletricidade no País em 2019 foi de 545 
GWh (de acordo com dados do Balanço Energético Nacional - BEN 2020). 
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Grafico 2 – Custo estimado e o potencial de economia para as ações previstas de 
Etiquetagem 

 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

O Gráfico 3 apresenta o potencial de eficiência energética com a 
implementação da etiquetagem no Brasil distribuídos pelos setores: comercial, 
residencial e público. Dadas as premissas adotadas, o setor residencial 
corresponde por 80% da economia de energia.  

 

Gráfico 3 –Potencial de economia e energia por tipologia  

Fonte: MITSIDI (2020) 
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3.3.2 Ação II: Benchmarking de Energia e Avaliação de Desempenho Energético 
Operacional (II.A), Diagnóstico Energético e Retrofit6 (II.B) 

O objetivo desta medida é promover a economia de energia por meio da 
integração de três ferramentas: benchmarking energético, avaliação de 
desempenho energético e diagnóstico energético. Cabe destacar que atualmente, 
no Brasil, já existem iniciativas de aplicação ou desenvolvimento dessas 
ferramentas, porém de forma individualizada, como a plataforma de cálculo de 
benchmarking do CBCS e os projetos do PAR-PROCEL. A Figura 11 mostra um 
fluxo com as relações entre os instrumentos. 

Figura 11: Fluxo geral da medida de eficiência energética

 

 

O benchmarking energético consiste na comparação do consumo de energia 
entre edifícios com a mesma tipologia. A avaliação de desempenho energético 
operacional é uma ferramenta adotada para estabelecer metas de consumo e 
monitoramento do uso de energia ao longo do tempo. Os diagnósticos energéticos 
permitem identificar potencias de economia de energia decorrentes de fatores 
operacionais, de gestão e de manutenção de sistemas. Finalmente, o retrofit é o 
processo de modernização da edificação ou equipamentos com o intuito de gerar 
economia de energia.   

Esta medida deve ser implementada sob a coordenação do Ministério de 
Minas e Energia (MME). As principais instituições envolvidas na execução e 
implementação são: PROCEL, CEPEL, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da 
Economia, universidades e associações.  

Assim, a fim de gerar integração entre as ferramentas, esta medida propõem 
a implementação em duas ações: A) possibilitar a adoção de benchmarking e 
desempenho operacional; e B) facilitar diagnóstico energético e retrofit.  

 

                                                      
6 Retrofit: implica em um processo de modernização da edificação ou equipamentos com o intuito 
de gerar economia de energia. 

Benchmarking

Etiquetagem 
de 

Certificação 
DEO

Diagnósticos 
Energéticos Retrofit
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A. Ação II.A: Benchmarking e Desempenho Energético 
Operacional (DEO) 

O processo de benchmarking energético gera valores de referência para 
edifícios com a mesma tipologia. Os resultados obtidos com essa ferramenta 
indicam o nível de eficiência energética da edificação em análise, que pode estar 
dentro da faixa típica de consumo, ineficiente ou de boa prática. De forma 
complementar ao benchmarking energético, a avaliação de desempenho energético 
operacional forma uma base para os programas de eficiência energética em 
edificações em uso. Essa ferramenta possibilita aos agentes realizarem uma gestão 
estratégica de recursos e investimentos, avaliando o desempenho energético de 
edificações existentes, definindo metas de redução, e indicando pontos de 
melhorias possíveis. 

Existem políticas internacionais baseadas em desempenho energético 
operacional (DEO), praticadas pelos EUA, Canadá, Europa, China, Austrália e 
Cingapura, implementadas em nível municipal, estadual ou nacional. As 
ferramentas DEO, são importantes instrumentos para as políticas locais que 
dependem destes indicadores e da capacidade técnica desenvolvidas em escala 
nacional (CBCS, 2017 e MITSIDI, 2020).  

É fundamental associar o Benchmarking com Políticas de Transparência 
(disclosure) setoriais, para estabelecer a obrigatoriedade de uso e transparência de 
dados de consumo, nas quais os usuários informam, a cada ano, o nível de 
desempenho da sua edificação publicamente. A cidade de Nova Iorque, por 
exemplo, obteve uma redução de 6% de consumo de energia em 3 anos (2010 a 
2013), apenas com a obrigatoriedade de uso da ferramenta associado à Lei de 
Transparência (MITSIDI, 2020), 

 

Ação II:  Benchmarking de Energia, Avaliação de Desempenho Energético 
Operacional (DEO), Diagnóstico Energético e Retrofit 

Objetivo: promover a economia de energia por meio da integração de três 
ferramentas: benchmarking energético, avaliação de desempenho energético e 
diagnóstico energético. 

Classificação da política: Normativo/Informativo, Informativo/Educação.  

Pontos fortes da política: potencial positivo de transformação do mercado; 
persistência da economia de energia no tempo; transferência entre regiões, 
setores e segmentos; e vínculo positivo com outras ações e/ou programas. 

Potencial técnico: a estimativa do potencial de economia de energia é de 6 
TWh em 2030, onde cerca de 80%, está associado ao setor residencial. 
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Etapas de Implementação da Ação II.A: “Benchmarking de 
Energia e Desempenho Energético Operacional (DEO)” 

As principais etapas identificadas para a implementação da medida 
Benchmarking de energia estão sintetizadas a seguir:  

1) Desenvolver benchmarks nacionais por tipologias: Desenvolver 
benchmarks para as tipologias de edificações mais representativas no 
mercado, em termos quantitativos e de intensidade de uso energético; 

2) Elaborar ferramenta unificada: Desenvolver e divulgar uma 
ferramenta unificada para cálculo online e definição do nível típico de 
consumo; 

3) Plano de divulgação e capacitação: Elaborar um plano de divulgação 
e capacitação direcionada para cada público, com objetivo de gerar 
maior visibilidade para a ferramenta e publicar os benefícios; 

4) Regulamentação Específica: Elaboração, consulta pública e 
publicação de regulamentação específica para a certificação DEO; 

5) Desenvolver a certificação de desempenho energético operacional 
(DEO):  Fortalecer o uso da certificação DEO de forma voluntária por 
municípios e empresas privadas. 

 

 

 Etapa 1: Desenvolver benchmarks nacionais por tipologias 

Tabela 14 – Descrição das Ações Previstas para Desenvolver benchmarks nacionais 
por tipologias 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

1.Desenvolver 
benchmarks 
nacionais por 
tipologias 

1.1 Desenvolver benchmarks para as 
tipologias de edificações mais 
representativas no mercado, em termos 
quantitativos e de intensidade de uso 
energético 

Em curso, 
até dez/20 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 2: Elaborar ferramenta unificada 

Tabela 15 – Descrição das Ações Previstas para Elaborar ferramenta unificada 
Objetivo Ação Metas 

(prazo e % 
cobertura) 

2. Elaborar 
ferramenta 
unificada 

2.1 Desenvolver e divulgar uma 
ferramenta unificada para cálculo online e 
definição do nível típico de consumo.  

Até o final 
de 2022 

2.2 Aperfeiçoar a ferramenta 
existente e ampliar a plataforma para 
outras tipologias.  

Até o final 
de 2022 (Revisão 

e atualização 
anual) 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

 Etapa 3: Plano de divulgação e capacitação 

Tabela 16 – Descrição das Ações Previstas para Elaborar Plano de divulgação e 
capacitação 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

3. Plano de 
divulgação e 
capacitação 

3.1 Elaborar um plano de divulgação e 
capacitação direcionada para cada público, 
com objetivo de gerar maior visibilidade 
para a ferramenta e publicar os benefícios. 

Capacitaçõe
s anuais de 2021 a 
2030 (Realização 

de webinares 
semestrais) 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

 Etapa 4: Regulamentação Específica 

Tabela 17 – Descrição das Ações Previstas para Elaborar Regulamentação Específica 

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

4. 
Regulamentação 
Específica 

4.1 Elaboração, consulta pública e 
publicação de regulamentação específica 
para a certificação DEO 

2022 a 2023 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 5: Desenvolver a certificação de desempenho 
energético operacional (DEO) 

Tabela 18 – Descrição das Ações Previstas para Desenvolver a certificação de 
desempenho energético operacional 

Objetivo Ação Metas (prazo e % 
cobertura) 

5. Desenvolver 
a certificação 
de 
desempenho 
energético 
operacional 
(DEO) 

5.1 Fortalecer o uso da certificação 
DEO de forma voluntária por municípios e 
empresas privadas, e vinculá-la a 
programas de incentivos, como IPTU verde 

2022 a 2023. 
Existência de 

programas de incentivo 
nos 10 maiores 

municípios 

5.2 Implementar certificação 
obrigatória DEO em edifícios públicos e 
comerciais de forma gradativa 

Alcançar de 5 a 
10% dos edifícios 
públicos das 10 
maiores cidades 

brasileiras (24.960 
edificações, ou seja, na 
faixa de 1.248 a 2.496 
edificações até 2030) 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

B. Diagnóstico Energético e Retrofit – Ação II.B 

O diagnóstico energético é uma importante ferramenta para identificar os 
potenciais benefícios econômicos e quais medidas de eficiência energética.  

Em geral, o potencial de economia nesse setor é alto, no entanto deve-se 
superar as barreiras existentes, de informação, técnicas e financiamento. Existem 
medidas de zero e baixo custo, que são, na maioria dos casos, fatores operacionais, 
de gestão energética e manutenção de sistemas, que podem ser identificadas 
facilmente através do diagnóstico energético. Ou seja, mesmo sem a realização da 
revitalização dos equipamentos (retrofits), que incide em um custo de 
investimento, há potenciais de redução de consumo elétrico imediatos. Tal fato é 
decorrente da diferença entre eficiência em fase de projeto e eficiência 
operacional, que envolve a interação humana em toda a vida útil da edificação, ou 
seja, é necessário implantar um processo de gestão energética contínua 
englobando as características técnicas dos equipamentos e operação/manutenção 
predial, das edificações para melhorar e manter os níveis de desempenho.  

Através do diagnóstico energético, é realizada uma análise detalhada do uso 
de energia na edificação e são propostas medidas de eficiência energética para 
melhorar o desempenho do edifício, com valores calculados de economias anuais 
de consumo, economias financeiras e tempo de retorno do investimento (payback). 
Esses resultados auxiliam os planejamentos a curto, médio e longo prazo, 
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destacando as ações prioritárias para tomadores de decisão, para melhorar o nível 
de eficiência energética. As ações de custo zero quando implementadas, geram 
economias que podem ser alocadas nas medidas com custo. Além disso, através de 
diagnósticos, também é possível ver questões de conservação de energia, saúde, 
segurança e conforto dos usuários. 

Etapas de Implementação da Ação II.B: “Diagnósticos 
Energéticos e Retrofit” 

As principais etapas identificadas para a implementação da medida 
“Diagnósticos Energéticos e Retrofit”, estão sintetizadas a seguir:  

1) Definir metodologia para diagnósticos energéticos: Definição das 
metodologias de diagnóstico energético para cada tipologia; 

2) Desenvolver e publicar ferramentas: Desenvolver ferramenta para 
diagnósticos energéticos e publicar projetos pilotos; 

3) Capacitação e Acreditação: Capacitar profissionais no mercado para a 
realização de diagnósticos energéticos e divulgação dos acreditados; 

4) Promoção de diagnósticos energéticos:  Incentivar e promover a 
realização de diagnósticos energéticos voluntários em edifícios 
comerciais e públicos; 

5) Implementação e Monitoramento da medida:  Implementar os 
diagnósticos energéticos e desenvolver os processos de monitoramento 
das medidas. 

 

 

 Etapa 1: Definir metodologia para diagnósticos energéticos  

Tabela 19 – Descrição das Ações Previstas para a Definição de Novas Metodologias 
Objetivo Ação Metas 

(prazo e % 
cobertura) 

1.Definir 
metodologia 
para 
diagnósticos 
energéticos 

1.1 Elaborar e validar as metodologias 
para elaboração de diagnósticos energéticos 
para diversas tipologias de edificações. 

Metodologia
s definidas para as 

15 tipologias 
comerciais + 

residencial até o 
final de 2024. 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 



 

45 
 

 Etapa 2: Desenvolver e publicar ferramentas 

Tabela 20 – Descrição das Ações Previstas para a Desenvolver e publicar ferramentas   

Objetivo Ação Metas 
(prazo e % 
cobertura) 

2. Desenvolver e 
publicar 
ferramentas 

 

2.1 Desenvolver ferramenta para 
diagnósticos energéticos. A ferramenta 
deve ser alimentada por uma base de dados 
estatisticamente consistente e com 
resultados automáticos para permitir a 
análise de indicadores de eficiência 
energética. 

Entrega da 
ferramenta 

automatizada 
para 15 tipologias 

até o final de 
2025. 

2.2 Desenvolver ferramenta 
automatizada para diagnósticos energéticos 
específica para o setor residencial e 
alimentada por uma base de dados 
consistente para permitir a análise de 
indicadores de eficiência energética. 

Entrega da 
Ferramenta 

automatizada de 
diagnóstico 
energético 

residencial até o 
final de 2025. 

2.3 Publicar projetos pilotos, estudos 
de caso e referências no tema. Centralizar e 
padronizar os documentos com objetivo de 
divulgar e facilitar o acesso às informações.  

Conclusão 
até o final de 2025 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 3: Capacitação e Acreditação 

Tabela 21 – Descrição das Ações Previstas para a Capacitação e Acreditação 

Objetivo Ação Metas (prazo 
e % cobertura) 

3. Capacitação e 
Acreditação  

3.1 Capacitar profissionais no 
mercado para a realização de 
diagnósticos energéticos em edifícios 
comerciais. 

Capacitar 200 
auditores por ano 

3.2 Criar e treinar equipe interna do 
governo, para realizar os diagnósticos 
energéticos em edifícios públicos. 

Capacitar 200 
profissionais por ano 

3.3 Promover a acreditação de 
empresas de consultorias e profissionais  

20 empresas 
acreditadas no país, 
4 por cada uma das 
5 regiões geográficas 
até 2030 

3.4 Publicar os profissionais 
acreditados 

1 publicação 
ao fim de cada ano 
de 2026 até 2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 4: Promoção de diagnósticos energéticos 

Tabela 22 – Descrição das Ações Previstas para a Promoção de Diagnósticos 

Objetivo Ação Metas (prazo 
e % cobertura) 

4. Promoção de 
diagnósticos 
energéticos  

4.1 Fazer um projeto piloto de 
implementação de diagnósticos energéticos 
para as 15 novas tipologias 

Divulgação 
dos dados e 
resultados  
2024 a 2025 

4.2 Incentivar e promover a realização 
de diagnósticos energéticos voluntários em 
edifícios comerciais e públicos 

50 
diagnósticos 
voluntários até 
2026 
100 diagnósticos 
voluntários até 
2027  

4.3 Realizar diagnósticos energéticos 
em nível nacional e por tipologia, nos 
edifícios públicos e comerciais  

Alcançar de 5 
a 10% dos edifícios 
públicos das 10 
maiores cidades 
brasileiras (24.960 
edificações), ou 
seja na faixa de 
1248 a 2496 
edificações. 

4.4 Realizar diagnósticos energéticos 
em nível nacional para o setor residencial. 
Devido à simplicidade, quantidade e 
elevado grau de replicabilidade das 
edificações, é recomendável que os 
diagnósticos sejam realizados pelos próprios 
usuários através de ferramentas de 
diagnósticos automatizados gratuitos, com 
campanhas de divulgação de massa e 
incentivos em taxas, como uma redução no 
IPTU.  

5 mil acessos 
à ferramenta e 2 
mil cadastros de 
edificações 
residenciais até 
2027 
10 mil residências 
realizarem 
diagnósticos até 
2030 

4.5 Atualização das plataformas de 
auditorias energéticas a cada 4 ou 5 anos, 
com base nos indicadores de consumo e 
porte dos edifícios, para manter os 
resultados e ver novas necessidades  

Atualizações 
em 2029 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 5: Implementação e Monitoramento da medida 

Tabela 23 – Descrição das Ações Previstas para a Implementação e 
Monitoramento da medida 

Objetivo Ação Metas (prazo 
e % cobertura) 

5. 
Implementação 
e 
Monitoramento 
da medida 

5.1 Retrofit – Implementar os 
diagnósticos energéticos. Elaborar critérios 
para implementação. 

1% dos 
edifícios com MEEs 
implementadas até 
2030 

5.2 Desenvolver e implementar o 
processo de monitoramento das medidas. 
Os resultados do monitoramento devem ser 
alimentados na plataforma de 
benchmarking 

1% dos 
edifícios públicos 
(250) nos 10 
maiores municípios 
do país com MEEs 
implementadas até 
2030. 

5.3 Alimentar a Plataforma de Dados 
centralizada com informações dos 
benchmarks e diagnóstico e 
monitoramento, com atualização 
automática entre as plataformas. 

2028 a 2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Avaliação de Impacto da Contribuição da Ação II 

Foram levantados os projetos existentes e os previstos do PAR PROCEL, esses 
projetos estão contemplados no estudo de ROADMAP (caminhos). As premissas e 
dados a seguir são desagregados segundo as ações II.A e II.B. Os custos estimados 
são baseados em dados de licitações públicas e na experiência de mercado da 
empresa MITSIDI PROJETOS. Todos os custos são referentes à ótica de governo, ou 
seja, relacionam-se ao dispêndio necessário para a implementação das ações 
propostas pelas instituições governamentais. 
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Tabela 24 – Premissas de custos de implementação – Ação II.A 

Ação Custo Mínimo 
Previsto (R$)  

Custo Máximo 
Previsto (R$)  

1. Desenvolver benchmarks 
nacionais por tipologias 1.719.272  1.719.272  

2. Elaborar ferramenta unificada 205.000 390.000 

3.Plano de divulgação e 
capacitação 350.000  675.000  

4.Regulamentação Específica 22.000 44.000 

5.Desenvolver a certificação de 
desempenho energético 
operacional (DEO) 

100.000 200.000 

TOTAL ESTIMADO 2.396.272 3.028.272 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

Tabela 25– Premissas de custos de implementação – Ação II.B 

Ação Custo Mínimo 
Previsto (R$)  

Custo Máximo 
Previsto (R$)  

1.Definir metodologia para 
diagnósticos energéticos 50.000  150.000  

2. Desenvolver e publicar 
ferramentas 290.000 735.000 

3.Capacitação e Acreditação 300.000  550.000  

4.Promoção de diagnósticos 
energéticos 6.655.000 10.280.000 

5.Implementação e 
Monitoramento da medida 379.520 504.472 

TOTAL ESTIMADO 7.674.520 12.219.472 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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Cálculo de potencial conjunto para Benchmarking de Energia, Avaliação 
de Desempenho Energético Operacional (DEO), Diagnóstico Energético e 
Retrofit 

Tabela 26– Descrição das premissas setoriais para o cálculo de potencial  
Setor Público Valor Fonte 

Consumo do Poder Público (2016) 15.444 GWh 
(EPE, Anuário 

Estatístico de Energia 
Elétrica, 2016a) 

Quantidade de edifícios no Poder 
Público (2016) 196.094 Calculado 

Taxa de edifícios públicos ineficientes 
(estoque e novas construções) 65% Calculado 

Consumo médio por edifício (existente) 76.606 
kWh/ano Calculado 

Potencial de economia média imediata 
(aplicado no mesmo ano da auditoria) por 
diagnóstico energético com MEEs de zero e 
baixo custo 

18%  
Economia 

média calculada 
(CBCS, 2017) 

Potencial de economia média com a 
implementação de MEEs de médio e alto 
custo com reformas e retrofits ao longo de 10 
anos após o diagnóstico 

10% (total: 
28%) 

Economia 
média calculada 
(CBCS, 2017) 

Taxa atual de adesão ao benchmarking 
e diagnósticos 

100% dos 
ineficientes 
identificados no 
benchmarking 

Estimado 

Nova taxa de adesão  10% graduais 
de 2020-2030 Estimado 

Capacidade de realização de 
diagnósticos por auditor em 1 ano 46 Dados da 

Mitsidi 

Setor Comercial Valor Fonte 

Quantidade de edifícios comerciais  5.720.63
9 

(EPE, Anuário 
Estatístico de Energia Elétrica, 
2016a) 

Consumo médio  14.297 
kWh/ano 

(EPE, Anuário 
Estatístico de Energia Elétrica, 
2016a) 

Consumo específico médio 61 
kWh/ano por 
m² 

Média ponderada 
(Foco, 2015) 

Consumo médio para edifícios com 
área > 2000m² 

121.153 
kWh 

Calculado 
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Taxa de edifícios comerciais 
ineficientes (estoque e novas construções) 50 % Estimado 

Potencial de economia média 
imediata (aplicado no mesmo ano da 
auditoria) por diagnóstico energético com 
MEEs de zero e baixo custo 

13% 

Calculado 

(cases Mitsidi) 

Potencial de economia média com a 
implementação de MEEs de médio e alto 
custo com reformas e retrofits ao longo de 
10 anos após o diagnóstico 

12% 
(total 25%) 

Calculado 

(cases Mitsidi) 

Taxa atual de adesão ao 
benchmarking e diagnósticos 

100% 
dos 
ineficientes 

Estimado 

Nova taxa de adesão 10% Estimado 

Capacidade de realização de 
diagnósticos por auditor em 1 ano 61 Dados Mitsidi 

Setor Residencial Valor Fonte 

Quantidade de domicílios em 2016 69.277
.000 

(EPE, Anuário 
Estatístico de Energia Elétrica, 
2016a) 

Consumo médio em 2016 1.918 
kWh/ano por 
domicílio 

Calculado a partir do 
consumo total residencial 
(EPE, Anuário Estatístico de 
Energia Elétrica, 2016a) 

Consumo médio em 2030 2.644 
kWh/ano por 
domicílio 

Calculado a partir do 
consumo total residencial 
previsto (EPE, Plano Nacional 
de Energia 2030, 2007) 

Taxa de residências ineficientes 
(estoque e novas construções) 100 % Estimado 

Potencial de economia média imediata 
(aplicado no mesmo ano da auditoria) por 
diagnóstico energético com MEEs de zero e 
baixo custo 

5% 

(Eletrobras, 2007) 

Potencial de economia média com a 
implementação de MEEs de médio e alto 
custo com reformas e retrofits ao longo de 10 
anos após o diagnóstico 

25% 
(total:30%) 

(Eletrobras, 2007) 

Taxa atual de adesão ao benchmarking  
100% 

dos 
ineficientes 

Estimado 

Nova taxa de adesão 10% Estimado 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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Tabela 27 – Descrição das Ações e custos associados 

 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

Objetivo Ação
Metas (prazo e % 
cobertura)

Custo Sob a ótica do 
Governo 

Custo 
Mínimo

Custo 
Máximo

 1.Desenvolver benchmarks 
nacionais por tipologias

1.1 Desenvolver benchmarks para as 
tipologias de edificações mais 
representativas no mercado, em termos 
quantitativos e de intensidade de uso 
energético

em curso, até dez/20
Contratação do 
desenvolvimento de 
benchmark das demais 
tipologias

 R$  1.719.272  R$  1.719.272 

2.1 Desenvolver e divulgar uma 
ferramenta unificada para cálculo online e 
definição do nível típico de consumo. 

até o final de 2022  R$     115.000  R$     250.000 

2.2 Aperfeiçoar a ferramenta existente e 
ampliar a plataforma para outras 
tipologias. 

até o final de 2022
Revisão e atualização anual

 R$       90.000  R$     140.000 

 3.Plano de divulgação e 
capacitação 

3.1 Elaborar um plano de divulgação e 
capacitação direcionada para cada 
público, com objetivo de gerar maior 
visibilidade para a ferramenta e publicar 
os benefícios.

2 Capacitações anuais de 
2021 a 2030
Realização de webinares 
semestrais

1. Contratação de empresa(s) 
de treinamento para as 
capacitações

2. Publicação e divulgação em 
mídias

 R$     350.000  R$     675.000 

 4.Regulamentação Específica
4.1 Elaboração, consulta pública e 
publicação de regulamentação específica 
para a certificação DEO

2022 a 2023

1. Elaboração da 
regulamentação

2. Publicação e divulgação em 
mídias

 R$       22.000  R$       44.000 

5.1 Fortalecer o uso da certificação DEO 
de forma voluntária por municípios e 
empresas privadas, e vinculá-la a 
programas de incentivos, como IPTU 
verde

2022 a 2023
Existência de programas de 
incentivo nos 10 maiores 
municípios

1. Evento de premiação e 
reconhecimento anual, 
durante os 2 primeiros anos, 
depois o reconhecimento será 
via mídia digital, em 
publicação e matérias no site 
oficial: R$ 50 mil por evento

 R$     100.000  R$     200.000 

5.2 Implementar certificação obrigatória 
DEO em edifícios públicos e comerciais de 
forma gradativa

Alcançar de 5 a 10% dos 
edifícios públicos das 10 
maiores cidades brasileiras 
(24.960 edificações), ou seja 
na faixa de 1248 a 2496 
edificações até 2030.

2. Investimento financeiro na 
contratação dos diagnósticos 
e implementação das MEEs:
Custo privado

 R$               -    R$               -   

Benchmarking

 2.Elaborar ferramenta 
unificada

1. Contratação de empresa 
para elaboração da 
ferramenta
2. Criar plataforma única de 
benchmarking
3. Publicação e divulgação em 
mídias
4. Manutenção e correção de 
erros

 5.Desenvolver a certificação 
de desempenho energético 
operacional (DEO)
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Tabela 28 – Descrição das Ações e custos associados 

 Fonte: MITSIDI (2020) 

 1.Definir metodologia para 
diagnósticos energéticos

1.1 Elaborar e validar as metodologias 
para elaboração de diagnósticos 
energéticos para diversas tipologias de 
edificações.

Metodologias definidas para 
as 15 tipologias comerciais + 
residencial até o final de 
2024.

Contratação de consultoria 
técnica para elaborar e validar 
as metodologias.

 R$       50.000  R$     150.000 

2.1 Desenvolver ferramenta para 
diagnósticos energéticos. A ferramenta 
deve ser alimentada por uma base de 
dados estatisticamente consistente e com 
resultados automáticos para permitir a 
análise de indicadores de eficiência 
energética.

Entrega da ferramenta 
automatizada para 15 
tipologias até o final de 2025.

 R$     150.000  R$     375.000 

2.2 Desenvolver ferramenta automatizada 
para diagnósticos energéticos específica 
para o setor residencial e alimentada por 
uma base de dados consistente para 
permitir a análise de indicadores de 
eficiência energética.

Entrega da Ferramenta 
automatizada de diagnóstico 
energético residencial até o 
final de 2025.

 R$     100.000  R$     300.000 

2.3 Publicar projetos pilotos, estudos de 
caso e referências no tema. Centralizar e 
padronizar os documentos com objetivo de 
divulgar e facilitar o acesso às 
informações.  

Conclusão até o final de 2025 Publicação e divulgação em 
mídias  R$       40.000  R$       60.000 

3.1 Capacitar profissionais no mercado 
para a realização de diagnósticos 
energéticos em edifícios comerciais.

Capacitar 200 auditores por 
ano

 R$     250.000  R$     450.000 

3.2 Criar e treinar equipe interna do 
governo, para realizar os diagnósticos 
energéticos em edifícios públicos.

Capacitar 200 profissionais 
por ano

 R$               -    R$               -   

3.3 Promover a acreditação de empresas 
de consultorias e profissionais 

20 empresas acreditadas no 
país, 4 por cada uma das 5 
regiões geográficas até 2030

Contratar empresas/institutos 
de acreditação

 R$       50.000  R$     100.000 

3.4 Publicar os profissionais acreditados
1 publicação ao fim de cada 
ano
de 2026 até 2030

Publicação e divulgação em 
mídias

 R$               -    R$               -   

4.1 Fazer um projeto piloto de 
implementação de diagnósticos 
energéticos para as 15 novas tipologias

Divulgação dos dados e 
resultados 
2024 a 2025

Contratação de consultoria 
técnica para projeto piloto

 R$     150.000  R$     450.000 

4.2 Incentivar e promover a realização de 
diagnósticos energéticos voluntários em 
edifícios comerciais e públicos

50 diagnósticos voluntários 
até 2026
100 diagnósticos voluntários 
até 2027 

1. Divulgação em mídias

2. Incentivos financeiros
 R$     150.000  R$     275.000 

4.3 Realizar diagnósticos energéticos em 
nível nacional e por tipologia, nos edifícios 
públicos e comerciais 

Alcançar de 5 a 10% dos 
edifícios públicos das 10 
maiores cidades brasileiras 
(24.960 edificações), ou seja 
na faixa de 1248 a 2496 
edificações.

Investimento financeiro na 
contratação dos diagnósticos 
energéticos em edifícios 
públicos

 R$  6.240.000  R$  9.360.000 

4.4 Realizar diagnósticos energéticos em 
nível nacional para o setor residencial. 
Devido à simplicidade, quantidade e 
elevado grau de replicabilidade das 
edificações, é recomendável que os 
diagnósticos sejam realizados pelos 
próprios usuários através de ferramentas 
de diagnósticos automatizados gratuitos, 
com campanhas de divulgação de massa 
e incentivos em taxas, como uma redução 
no IPTU. 

5 mil acessos à ferramenta e 
2 mil cadastros de 
edificações residenciais até 
2027
10 mil residências realizarem 
diagnósticos até 2030

1. Divulgação em mídias

2. Incentivos financeiros
 R$     100.000  R$     150.000 

4.5 Atualização das plataformas de 
auditorias energéticas a cada 4 ou 5 anos, 
com base nos indicadores de consumo e 
porte dos edifícios, para manter os 
resultados e ver novas necessidades 

Atualizações em 2029
Contratação de consultoria 
técnica para atualização das 
plataformas.

 R$       15.000  R$       45.000 

5.1 Retrofit – Implementar os diagnósticos 
energéticos. Elaborar critérios para 
implementação.

1% dos edifícios com MEEs 
implementadas até 2030

Investimento financeiro na 
implementação das MEEs:
PEE da ANEEL

 R$               -    R$               -   

5.2 Desenvolver e implementar o processo 
de monitoramento das medidas. Os 
resultados do monitoramento devem ser 
alimentados na plataforma de 
benchmarking

1% dos edifícios públicos 
(250) nos 10 maiores 
municípios do país com MEEs 
implementadas até 2030.

 R$     349.520  R$     429.472 

5.3 Alimentar a Plataforma de Dados 
centralizada com informações dos 
benchmarks e diagnóstico e 
monitoramento, com atualização 
automática entre as plataformas.

2028 a 2030  R$       30.000  R$       75.000 

Diagnóstico 
energético e 
retrofit

 2.Desenvolver e publicar 
ferramentas  

Contratação do 
desenvolvimento das 
ferramentas.

 3.Capacitação e Acreditação 

1. Contratação de empresa(s) 
de treinamento para as 
capacitações

2. Publicação e divulgação em 
mídias

 4.Promoção de diagnósticos 
energéticos 

 5.Implementação e 
Monitoramento da medida

1. Contratação de consultoria 
técnica para desenvolver o 
processo de monitoramento

2. Investimento em corpo 
técnico para alimentar a 
plataforma de benchmark



Resultados 

No ano de 2022, está sendo prevista a implementação de MEE com custo zero, e, a partir de 
2030, as edificações iniciam a implementação com as medidas com custo médio à alto. Foi 
considerada uma taxa de penetração de 40% para os edifícios residenciais aplicarem as MEE com 
custo. 

Como resultado, observa-se que as edificações residenciais representam 80% do potencial de 
redução de consumo de eletricidade, como mostra o Grafico 4. Os dados de consumo de eletricidade 
para o ano de 2020 são estimativas e, portanto, são anteriores ao período da pandemia de 2020. 

Grafico 4 – Economia no consumo de eletricidade por tipologia (GWh) 

 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Considerando as premissas do estudo, os maiores custos estão previstos para o ciclo de 2026 
a 2028, com a etapa de diagnósticos energéticos, que variam de R$ 2 a 3 milhões por ano.  

Grafico 5 – Custos anuais estimado para as ações de: Benchmarking, DEO, Diagnósticos Energéticos e 
Retrofit para o período de 2020-2030. 

  
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Como mostrou o Grafico 4 e baseado nas premissa de energia se mostram maiores quando são 
implementadas os retrofits (revitalizações) no final do horizonte com médio e alto custo.  
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Grafico 6 – Estimativa de Custo e Potencial de Economia Benchmarking, DEO, Diagnósticos Energéticos 
e Retrofit, período de 2020 – 2030 

 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

3.3.3 Ação III: Índices mínimos de equipamentos de ar condicionado  

Os padrões de eficiência energética são procedimentos e regulações que estabelecem o 
desempenho energético de referência de equipamentos. Um dos tipos de padrão de eficiência 
energética são os índices mínimos de eficiência energética.  Os índices mínimos determinam a 
eficiência mínima, ou o consumo máximo de energia, que os agentes devem atingir para cada um ou 
para todos os seus equipamentos comercializados. Os programas de padrões de eficiência são 
intrinsicamente compulsórios, ou seja, a indústria local, importadores, distribuidores e varejistas 
devem obedecer. Para tanto, os instrumentos regulatórios existentes precisam estimular a 
competitividade de modo a estabelecer infraestrutura e metodologia para esse fim 

Os índices mínimos de aparelhos de ar-condicionado foram introduzidos no Brasil em 2007 e 
passaram por duas revisões (2011 e 2018). A última revisão, que deve ser implementada até 2020, 
eleva o patamar de eficiência energética ao permitir apenas a comercialização dos equipamentos 
atualmente classificados como A e B, estabelecidos pela Etiqueta Nacional de Conservação de 
Energia (ENCE). 
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Por ser uma política mandatória, quando as portarias entram em vigor, são estabelecidos 
prazos para que os novos modelos que serão fabricados e, consequentemente, comercializados 
entrem em vigor. Com isso, ao final da vida útil, os equipamentos serão trocados nos edifícios por 
novos, dentro dos padrões vigentes. 

A sugestão é que essa medida deva ser implementada sob a coordenação do Comitê Gestor de 
Indicadores de Eficiência Energética (CGIEE). As principais instituições envolvidas na 
implementação são o PROCEL e o INMETRO. Adicionalmente, como forma de buscar transparência 
do processo, é importante a participação de universidades, associações, fabricantes, importadores e 
comercializadores.  

 

Ação III: Índices mínimos de equipamentos de ar condicionado 

Objetivo: mapear as necessidades e dar condições técnicas para o 
estabelecimento de novos índices mínimos de eficiência energética de 
equipamentos relacionados ao conforto térmico ambiental interior, conhecidos 
como AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado), com enfoque nos 
modelos split, janela e de pequeno porte. 

Classificação da política: Mandatória  

Pontos fortes da política: Impacto em economia de energia e 
possibilidade de aderência; persistência da economia de energia no tempo; 
transferência entre regiões setores e segmentos; vínculo positivo com outras 
ações e/ou programas. 

Potencial técnico: a estimativa do potencial de economia de energia 
elétrica é de 136 TWh em 2030, com destaque para cerca de 80% do potencial 
estão nos equipamentos minisplit highwall e minisplit inverter.  
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Etapas de Implementação da Ação III: Índices mínimos de equipamentos 
de ar condicionado 

As principais etapas para a implementação da medida Índices mínimos de 
equipamentos de AVAC, são:  

1) Definir novas metodologias: estabelecer condições técnicas para 
estabelecimento dos novos índices mínimos de condicionadores de ar 
tipo split, janela e de pequeno porte; 

2) Estabelecer Infraestrutura:  para atender as demandas de ensaios é 
preciso oferecer uma infraestrutura capaz de suportar a demanda do 
mercado e regulatória; 

3) Definir agenda regulatória: estabelecer uma evolução gradativa dos 
índices mínimos de eficiência energética dos equipamentos de 
expansão direta e indireta e com periodicidade definida; 

4) Publicar portarias:  essa ação prevê a elaboração, publicação em 
portarias interministeriais como consequência do processo, para tanto, 
está sendo prevista a interação com os órgãos envolvidos e a 
divulgação; 

5) Elaborar plano comunicação e capacitação: elaboração de um plano 
de comunicação ao público em geral, assim como à capacitação de 
profissionais do ramo a fim de garantir o desempenho e estimular a 
melhoria contínua dos equipamentos comercializados no mercado 
brasileiro. 
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 Etapa 1: Definir novas metodologias 

Tabela 29 – Descrição das Ações Previstas para a Definição de Novas Metodologias 
Objetivo Ação Metas 

(prazo e % 
cobertura) 

1. Definir novas 
metodologias  

1.1 Estudar e desenvolver um novo 
modelo computacional de avaliação de 
impacto regulatório (AIR), a partir das 
melhores referências internacionais 

Início: 2021 

Fim: 2030 

1.2 Avaliar a utilização da certificação 
AHRI (Air Conditioning and Refrigeration 
Institute), em conformidade com as 
melhores práticas internacionais, e 
procedimentos como a ISO 

Início: 2021 

Fim: 2030 

1.3 Definir metodologia e critérios de 
índices mínimos de eficiência energética 
para ar condicionado a expansão direta e 
indireta. 

Início: 2022 

Fim: 2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 

 Etapa 2: Estabelecer Infraestrutura 

Tabela 30 – Descrição das Ações Previstas se Estabelecer Infrasestrutura 
Objetivo Ação Metas 

(prazo e % 
cobertura) 

2. Estabelecer 
Infraestrutura 

2.1 Estabelecer agenda 
estrutural de pesquisas primárias 
de dados com periodicidade 
definida, tais como: posse de 
equipamentos, tempo de uso, 
fatores de carga, vida útil, taxa de 
sucateamento 

Início: 
2021      Fim: 
2030 

2.2 Estabelecer protocolos de 
intercâmbio de dados de produção 
e venda de equipamentos com 
fabricantes, importadores e 
comercializadores 

Início: 
2022      Fim: 
2030 

2.3 Pesquisar a inserção de 
novas tecnologias e fluídos 
refrigerantes com baixo GWP no 
mercado nacional 

Início: 
2022      Fim: 
2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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 Etapa 3: Definir agenda regulatória 

Tabela 31 – Descrição das Ações Previstas para a Agenda Regulatória 
Objetivo Ação Metas 

(prazo e % 
cobertura) 

3. Definir agenda 
regulatória  

3.1 Estabelecer uma 
evolução gradativa dos índices 
mínimos de eficiência energética 
dos equipamentos de expansão 
direta e indireta e com 
periodicidade definida  

Início: 
2023      Fim: 
2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

 Etapa 4: Publicar portarias 

Tabela 32 – Descrição das Ações Previstas para a Publicação da Portaria 
Objetivo Ação Metas 

(prazo e % 
cobertura) 

4. Publicar portarias  4.1 Elaboração, consulta 
pública e publicação das portarias 
interministeriais 

Início: 2024      
Fim: 2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

 Etapa 5: Elaborar plano de comunicação e capacitação 

Tabela 33 – Descrição das Ações Previstas para a Publicação da Portaria 
Objetivo Ação Meta

s (prazo e 
% 

cobertura) 

5. Elaborar plano 
comunicação e 
capacitação 

5.1 Elaborar um plano de apoio à 
indústria a fim de capacitar 
continuamente instaladores e equipes de 
manutenção para garantir o 
desempenho dos equipamentos nos 
níveis especificados  

Início: 
2023      
Fim: 2030 

5.2 Estabelecer plano de 
comunicação integrado específico para 
cada público 

Início: 
2024      
Fim: 2030 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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Avaliação de Impacto da Contribuição da Ação III 

Assumiu-se como premissa de que, no horizonte desse estudo, a penetração dessa medida é 
de 100%, considerando que após a vida útil dos equipamentos, os novos modelos que serão 
fabricados e, consequentemente comercializados, estarão cobertos pelas portarias que 
regulamentam os novos índices mínimos de eficiência.   

Para a entrada de novos equipamentos no mercado, está sendo estimado uma taxa média de 
crescimento das tecnologias na faixa de 10%. 

 

Custos sob a ótica do Governo 

Tabela 34 – Premissas de custos de implementação 

Ação Custo Mínimo 
Previsto (R$)  

Custo Máximo Previsto 
(R$)  

1. Definir novas metodologias 713.000 1.864.000 

2. Estabelecer infraestrutura 1.769.050 2.432.046 

3. Definir agenda regulatória 265.000 397.500 

4. Publicar portarias 27.500 55.000 

5. Elaborar plano comunicação e 
capacitação 110.000 390.000 

TOTAL ESTIMADO 2.884.550 5.138.546 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Cálculo de potencial 

Os coeficientes de performance (COP) adotados como premissas para esse estudo são os 
dados da ASHRAE 90.1 de 2016 utilizados pela MITSIDI 2020. Os equipamentos contemplados nos 
cálculos de potencial de economia foram os sistemas Split, janela e VRF -variable refrigerant flow, 
que significa fluxo de refrigerante variável. Nesse primeiro, estudo não foram priorizados os 
equipamentos de chiller e self-contained, considerando que a implementação poderá ocorrer após o 
período de análise desse estudo.  

Para os COP médios dos aparelhos de janela foram utilizados os dados do INMETRO, à saber: 

Tabela 35 – Premissa de Eficiência para o estoque dos aparelhos de janela 
Tipo de aparelho COP médio 

2018 
Classificação 

INMETRO 

Equipamento compacto tipo janela 2,68 nível D 

Equipamento dividido cassete e 
piso/teto 2,81 nível C 

Equipamento dividido highwall 2,81 nível C 

Fonte: MITSIDI (2020) 
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Tabela 36 - Equipamentos e Equipamentos sujeitos à revisão e expansão dos índices mínimos de 
eficiência energética 

Início do impacto Política Equipamento COP 2030* 

2021 
Revisão dos 

índices mínimos de 
eficiência energética 

Janela 3,51 

Mini Split (cassete 
e piso/teto) 3,81 

Minisplit Highwall 3,81 

Minisplit Inverter 3,81 

2021 
Inclusão de índices 

mínimo de eficiência 
energética 

VRF 
3,81 

Nota: * COP médio do estoque em 2030, com base na ASHRAE 2016. 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

Tabela 37 – Descrição das Ações e custos associados 

 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Resultados 

Dadas as premissas do estudo, dois equipamentos apresentam 85% de potencial de economia 
em 2030, são os: minisplit highwall e o minisplit inverter, com economias estimadas em 15 TWh e 10 
TWh (no ano de 2030), respectivamente. 

Objetivo Ação
Metas (prazo 

e % 
cobertura)

Custo sob a ótica do Governo Custo Mínimo  Custo Máximo 

1.1 Estudar e desenvolver um novo modelo computacional 
de avaliação de impacto regulatório (AIR), a partir das 
melhores referências internacionais

Início: 2021      
Fim: 2030

1. Contratação de uma empresa de consultoria externa para levantamento de 
referências internacionais
2. Contratação de uma empresa de consultoria externa para realização de um banco 
de dados
3. Contratação de uma empresa de consultoria externa para desenvolvimento do 
modelo computacional
4. Confecção do relatório + divulgação

 R$        593.000  R$      1.604.000 

1.2 Avaliar a utilização da certificação AHRI (Air 
Conditioning and Refrigeration Institute), em conformidade 
com as melhores práticas internacionais, e procedimentos 
como a ISO

Início: 2021      
Fim: 2030

1. Contratação de consultoria técnica externa 
ou 

1. Alocação de horas do corpo técnico interno.
 R$          40.000  R$        100.000 

1.4 Definir metodologia e critérios de índices mínimos de 
eficiência energética para ar condicionado a expansão 
direta e indireta.

Início: 2022      
Fim: 2030

1. Contratação de consultoria técnica externa para estudos técnico de experiências 
internacionais e adaptá-las ao contexto brasileiro
2. Execução de um teste em laboratório acreditado

 R$          80.000  R$        160.000 

2.1 Estabelecer agenda estrutural de pesquisas primárias 
de dados com periodicidade definida, tais como: posse de 
equipamentos, tempo de uso, fatores de carga, vida útil, 
taxa de sucateamento

Início: 2021      
Fim: 2030

 R$      1.027.900  R$      1.388.642 

2.2 Estabelecer protocolos de intercâmbio de dados de 
produção e venda de equipamentos com fabricantes, 
importadores e comercializadores

Início: 2022      
Fim: 2030

 R$        627.900  R$        791.154 

2.3 Pesquisar a inserção de novas tecnologias e fluídos 
refrigerantes com baixo GWP no mercado nacional

Início: 2022      
Fim: 2030

 R$        113.250  R$        252.250 

3. Definir agenda 
regulatória 

3.1 Estabelecer uma evolução gradativa dos índices 
mínimos de eficiência energética dos equipamentos de 
expansão direta e indireta e com periodicidade definida 

Início: 2023      
Fim: 2030

Contratação de consultoria técnica externa ou alocação de horas do corpo técnico 
interno.  R$        265.000  R$        397.500 

4. Publicar portarias  4.1Elaboração, consulta pública e publicação das portarias 
interministeriais

Início: 2024      
Fim: 2030

Contratação de consultoria técnica externa ou alocação de horas do corpo técnico 
interno.  R$          27.500  R$          55.000 

5.1 Elaborar um plano de apoio à indústria a fim de 
capacitar continuamente instaladores e equipes de 
manutenção para garantir o desempenho dos 
equipamentos nos níveis especificados 

Início: 2023      
Fim: 2030

Alocação de horas a serem dedicadas no projeto do corpo técnico interno para 
definição do plano de capacitação da indústria + Realização de cursos

 R$          60.000  R$        240.000 

5.2 Estabelecer plano de comunicação integrado 
específico para cada público

Início: 2024      
Fim: 2030

1. Contratação de consultoria técnica externa para desenvolvimento de um plano de 
comunicação, definindo suas estratégias, onbjetivos, público alvo, canais, orçamento 
a ser gasto na campanha. 
2. Na contratação da consultoria, prever um acomoanhamento da campanha, ou seja, 
verificar se a estratégia traçada está sendo seguida, operar as postagens e analisar 
métricas

 R$          50.000  R$        150.000 

2.1 Estabelecer agenda estrutural de pesquisas primárias de dados com 
periodicidade definida, tais como: posse de equipamentos, tempo de uso, fatores de 

carga, vida útil, taxa de sucateamento (semelhante à PPH do Procel)
2.2 Estabelecer protocolos de intercâmbio de dados de produção e venda de 

equipamentos com fabricantes, importadores e comercializadores
2.3 Pesquisar a inserção de novas tecnologias e fluídos refrigerantes com baixo GWP 

no mercado nacional

5. Elaborar plano 
comunicação e 

capacitação

Índices 
mínimos 
de AC

1. Definir novas 
metodologias 

2. Estabelecer 
Infraestrutura
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Grafico 7 – Economias de eletricidade anuais para as ações previstas de índices mínimos 

 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Para implementar as ações propostas de índices mínimos está sendo previsto um custo 
mínimo de R$ 3 milhões e um custo máximo de R$ 5 milhões. Os dois anos iniciais terão um 
desembolso maior, devido às contratações compreendidas entre os objetivos 1. Definir a 
metodologia e 2. Estabelecer infraestrutura.  

 

Grafico 8 – Custo anual estimado para as ações previstas de índices mínimos 

 
Fonte: MITSIDI (2020) 

 

Uma análise dos custos da medida de eficiência energética e o potencial de economia é 
ilustrado no Grafico 9.  
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Grafico 9 – Estimativa de Custo e Potencial de Economia para a medida de índices mínimos  
 

 
Fonte: MITSIDI (2020) 
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4 Resultados Consolidados e Considerações Finais 

Uma análise comparativa das três medidas de eficiência energética é mostrada no Gráfico 10. 
Quando se compara a energia acumulado no período de 2020-2030 os MEPs de ar condicionado 
apresentam um grande potencial, na faixa de 136 TWh e custos na faixa de R$ 3 à R$ 5 milhões.  

É importante destacar que o maior ganho de eficiência energética da medida de etiquetagem 
compulsória é esperado após o horizonte de 2030, com a implementação da etapa 2 e 3, conforme 
as premissas da Tabela 10. O investimento previsto para a primeira década, considera uma 
transição até chegar na compulsoriedade, com potencial de economia mais significativos após a 
implementação da etapa 3. 

Outro ponto importante, é o planejamento das atividades de médio à longo prazo para setor 
de edificações. O estudo de roadmap, ou planejamento da estrada à ser trilhada, tem esse esforço 
conjunto com às políticas do PROCEL. Pode se dizer que todos os projetos existentes e futuros do 
PAR PROCEL foram inseridos nesse estudo.  

Gráfico 10 – Estimativa de Custo e Potencial de Economia para cada medida de eficiência energética, 
período de 2020 – 2030. 

 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

Pelo os maiores investimentos estão nos anos no ciclo de 2026 à 2028, muito se deve as ações 
de promoção de diagnósticos energéticos. A partir da visualização desse resultado, pode se propor 
novos cenários de implementação, como por exemplo, que essa ação tenha incentivos econômicos e 
outros modelos de financiamento. 
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Gráfico 11 – Custo Anual das 3 Medidas de Eficiência Energética  

 

Fonte: MITSIDI (2020) 
 

Os caminhos e resultados traçados nesse estudo tem como propósito dar mais visibilidade das 
estradas à serem percorridas e com isso pretende-se minimizar as barreiras existentes e que novas 
políticas públicas venham tornar as edificações brasileiras mais eficientes.  

É importante destacar também que a pandemia de COVID-19 tem se mostrado não apenas 
como uma crise de saúde, mas também como uma grave crise econômica com diversos impactos 
sociais que deverá impactar os indicadores econômicos, como o PIB, bem como os perfis de 
consumo setoriais em 2020 e nos anos subsequentes de forma ainda incerta. Essas alterações de 
certo terão impactos nos montantes absolutos de custos e potências economia de energia das 
medidas propostas, o que não reduz a importância das contribuições e resultados obtidos neste 
trabalho.  

Como mencionado ao longo do texto, o aprimoramento do estudo passa uma necessidade de 
informações e por maior coleta e tratamento de dados. Nesse sentido, é primordial uma plataforma 
de dados centralizada, garantir que diferentes dados relacionados à eficiência energética estejam 
disponíveis para o planejamento e a sociedade. 

Ao longo do processo de construção desse estudo, verificou que existem algumas 
possibilidades de avanços, como por exemplo: o cálculo dos custos sob a ótica do consumidor e 
metodologia de medição e verificação para as ações aqui propostas. 

Finalmente, no que tange à promoção da eficiência energética nas edificações brasileiras, a 
despeito da existência de políticas vigentes e em implementação, ajustes eventuais das mesmas são 
parte de um processo natural de evolução, bem como a adequada coordenação dos agentes para 
que avanços neste setor possam ser efetivados.  
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