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Edifica e
O se or de edificações compos o por cons midores residenciais comerciais e p blicos responde por apro imadamen e
do cons mo de energia e
do cons mo de ele ricidade no Brasil É ambém o se or responsá el por q ase
do cons mo nacional de GLP e
de lenha Em m se or compos o en re o ros por es abelecimen os de comércio
arejis a arejo de comida e s permercados além de cons midores residenciais m dos sos com des aq e refere se
ao condicionamen o ambien al ser iço associado à melhoria de confor o érmico de condições ambien ais de rabalho
como ambém com impac o posi i o sobre ol me de endas no comércio por e emplo
De fa o a raje ória de par icipação da ele ricidade na ma ri energé ica de cons mo de energia do se or de edificações
mos ra endência de crescimen o não somen e de ido a esse so como ambém pelo a men o de posse de
eq ipamen os em cons midores residenciais dian e de m cenário de crescimen o de renda per capi a no longo pra o
como ambém pelo crescimen o do se or de comércio ser iços nesse hori on e Além do crescimen o do cons mo de
energia o ro pon o de a enção para o se or energé ico brasileiro incl i impac os po enciais sobre a demanda de pon a
do sis ema elé rico brasileiro Nesse aspec o m pon o rele an e se refere ao fa o de q e é no segmen o de bai a ensão
onde se locali a grande parcela dos cons midores comerciais e residenciais e ambém ocorre o maior gra de perdas não
écnicas de ele ricidade impondo req isi os de carga a ser a endida q e poderiam ser red idos median e a aplicação
de ins r men os reg la órios mas e igindo coordenação com o ras esferas do poder p blico com a ações se oriais
dis in as incl indo seg rança p blica ed cação e infraes r ra rbana
Se por m lado o crescimen o de demanda de energia impõe desafios para a e pansão da infraes r ra de ofer a de
energia no país por o ro é no se or de edificações onde podem se concen rar grande par e das opor nidades para
e pansão de micro e mini geração dis rib ída apro ei ando po enciais locais de energia reno á el e con rib indo para
red ir as necessidades de e pansão de geração cen rali ada de energia incl si e pela adoção de sis emas de
aq ecimen o solar nas edificações O apro ei amen o de rec rsos energé icos dis rib ídos relacionados aos ganhos de
eficiência energé ica pode ser po enciali ado com o so de eq ipamen os mais eficien es energe icamen e à
implemen ação de proje os com concei os de arq i e ra bioclimá ica e Near Zero Energy Building balanço energé ico
an al pró imo de ero re i ali ação de edifícios cons r ídos com os mesmos concei os e à promoção de ges ão eficien e
do so de energia pelo lado do cons midor final
O ro pon o rele an e no se or de edificações brasileiro refere se ao so de biomassa sendo os cons midores
residenciais onde se obser a maior par e de cons mo de lenha e GLP para cocção principalmen e Sendo o perfil desse
cons mo bas an e infl enciado pela dis rib ição de renda da pop lação e pelos preços rela i os des es energé icos em
m cenário de crescimen o de renda per capi a no longo pra o en ende se como endência q e o cons mo de lenha
apresen e declínio em s a par icipação rela i a para a endimen o de necessidades energé icas da pop lação de modo
geral Tal endência incorpora o compromisso brasileiro relacionado ao indicador ODS da ONU Asseg rar o acesso
confiá el s s en á el moderno e a preço acessí el à energia para odas e odos Nes e con e o o acesso crescen e a
gás na ral a esses cons midores finais é m dos req isi os complemen ares para a aderência a es e indicador de ODS
Há nesse con e o assim além da própria e pansão de infraes r ra de ofer a de energia em si o se or de edificações
brasileiro apresen a o ros grandes desafios para o se or energé ico incl indo pon os como o fomen o adicional ao
apro ei amen o das opor nidades remanescen es de eficiência energé ica nes e se or desenho reg la ório de mercado
com sinais q e ind am às escolhas mais eficien es en re geração local e cen rali ada digi ali ação de redes de
dis rib ição de ele ricidade e e pansão de redes de dis rib ição de gás na ral por e emplo
S bsidiariamen e aos desafios den ro do escopo do se or energé ico condições adicionais ambém se impõem
en ol endo ambien es propícios para adoção de desen ol imen o adoção de ino ações ecnológicas ações ed cacionais
pro endo informações adeq adas ao cons midor final q an o às possibilidades de ges ão de se so de energia e
ambien e econômico reg la ório adeq ado Es e conj n o de desafios impõe a necessidade de ar ic lação ins i cional
en re os di ersos en es se oriais para q e as necessidades energé icas do se or de edificações possam ser a endidas da
forma mais efica possí el
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Principais Políticas Energéticas Influentes sobre o setor de edificações brasileiro
Programa Brasileiro de Etiquetagem cond ido pelo INMETRO e PROCEL es abelece a E iq e a Nacional de
Conser ação de Energia ENCE ol n ária o comp lsória incl indo a e iq e a PBE Edifica Es e ins r men o em
como obje i o principal informar o cons midor final b scando ind ir escolhas por edificações mais eficien es
Plano Nacional de Eficiência Energética PNEf indica ações e dire ri es específicas direcionadas à promoção da
eficiência energé ica em ários se ores incl indo as edificações brasileiras orien ando polí icas p blicas ol adas
para esse fim Por e emplo orien a a adoção de medidas para ornar comp lsória a e iq e agem para prédios
p blicos comerciais ser iços e residenciais a par ir de reg lação específica
Programa Nacional de Conservação de Energia PROCEL e ec ado pela Ele robrás no âmbi o do Programa de
Aplicação de Rec rsos do PROCEL PAR PROCEL são direcionados rec rsos para aplicação em proje os q e
reali em in es imen os em es dos capaci ação e programas de eficiência energé ica nes e se or
Programa de Eficiência Energética PEE ANEEL cond ido pela Agência Nacional de Energia Elé rica ANEEL o PEE
des ina erba das dis rib idoras para aplicação em proje os de eficiência energé ica orien ado aplicação para os
segmen os mais represen a i os no cons mo de ele ricidade no Brasil o q e reconhece a rele ância das
edificações brasileiras nesse aspec o
Lei da Eficiência Energética
estabelece índices mínimos de eficiência energética para equipamentos
comerciali ados no Brasil e em edificações a ser reali ada a par ir de reg lamen ação especifica
Instrução Normativa SLTI n º
MPOG orna a E iq e a Nacional de Conser ação de Energia ENCE de
eficiência energé ica ní el A obriga ório para edifícios p blicos federais no os e reformados com rec rsos federais
para e ercício de a i idade adminis ra i a o pres ação de ser iços p blicos
Normas Brasileiras NBR A NBR
de Desempenho Térmico para Edificações es abelece o oneamen o
bioclimá ico brasileiro abrangendo m conj n o de recomendações e es ra égias cons r i as des inadas às
habi ações e a NBR
Edifícios habi acionais de a é cinco pa imen os es abelece os req isi os e cri érios
manda órios de desempenho em edificações residenciais Brasileiras
Tarifa Social de Energia Elétrica Lei
es abelece descon os inciden es sobre a arifa aplicá el à família
de bai a renda elegí el de acordo com a reg lamen ação
Tarifa Branca arifa do ipo horo sa onal q e possibili a o pagamen o de alores dis in os de energia elé rica em
f nção da hora e do dia da semana para as nidades cons midoras q e são a endidas em bai a ensão

Desafios Principais para o Tomador de Decisão no Setor Energético
Coordenação e integração de iniciativas relacionadas à eficiência energética neste setor
Dian e da represen a i idade des e se or no cons mo de energia e em especial de energia elé rica iden ificam se
significa i as opor nidades de eficien i ação do so de energia nos di ersos segmen os q e compõe es e se or
residências comércio ser iços e prédios p blicos Campos de a ação incl em ofer a de eq ipamen os mais eficien es
ao mercado cons midor incen i o a padrões de cons mo de energia mais red idos sem red ção de confor o e
promoção de en rada de prédios menos energo in ensi os e s s en á eis Em especial no q e ange às edificações mais
eficien es al a enção é f ndamen al dian e do cenário de maior demanda an o por no as cons r ções no País q an o
por clima i ação de ambien es especialmen e em m con e o de crescimen o de renda per capi a Além de mecanismos
rans ersais q e se aplicam a odos os se ores da economia há necessidade de desenho de ins r men os específicos
q e con emplem aspec os ineren es à na re a des e se or
Elevadas perdas não técnicas
O gr po de fa ores compos o por f r os de energia ad l erações no medidor erros de lei ra erros de medição e
de fa ramen o é definido como perdas não écnicas Tais perdas promo em o desperdício de rec rsos energé icos
pressionam os c s os de e pansão do sis ema prej dicam concessionários e cons midores reg lados além de
a men ar as arifas de energia elé rica Adicionalmen e a rele ância das perdas não écnicas em cada área de
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concessão refle e a respec i a comple idade socioeconômica local impondo dific ldades ao reg lador q an o a
e igência de q alidade na pres ação do ser iço de forma ne ra en re dis rib idoras A a ação nesse campo
press põe coordenação com o ras esferas de polí icas go ernamen ais na medida em q e e ige além de ações
den ro do escopo do se or energé ico ambém en ol imen o de go ernos locais na esfera de seg rança p blica
ed cacional e socioeconômica

Recomendações
Desenhar e implementar mecanismos para aceleração de ganhos de eficiência energética nas edificações brasileiras
em coordenação com outras políticas setoriais
Em linha com a re isão do marco ins i cional rela i o à eficiência energé ica a promoção de eficiência energé ica
em edificações brasileiras de e con emplar an o mecanismos e is en es e aperfeiçoamen os q an o a in rod ção
de polí icas p blicas ino adoras com esse propósi o Uma lis a não e a s i a incl i programas de e iq e agem
códigos de obra benchmarking a aliação de desempenho energé ico operacional diagnós icos energé icos e
retrofit Além disso é impor an e des acar a necessidade de ar ic lação se orial para coordenação de o ras ações
não cober os no escopo do se or energé ico mas da q al depende o s cesso de implemen ação de alg mas ações
de eficiência energé ica como por e emplo polí icas de fomen o para adoção de prá icas de so eficien e de energia
no se or p blico de P D I no se or energé ico en re o ras O s cesso da implemen ação dessas medidas de
eficiência energé ica e ige a coordenação en re os dis in os agen es in eressados como ambém os diferen es en es
da federação
Aperfeiçoar e desenvolver instrumentos para promover redução de perdas não técnicas
Promo er o aperfeiçoamen o da ação de red ção das perdas reg la órias por par e das dis rib idoras de energia
elé rica em coordenação com o ras esferas de polí icas go ernamen ais en ol endo go ernos locais e s as
ins i ições ligadas à seg rança p blica ed cacional e incl são social
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