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O Laboratório de Eficiência Energética em Edificações - LabEEE - foi criado no 

ano de 1996 e está vinculado ao núcleo de pesquisa em construção do 

Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Atua visando reduzir o consumo específico de energia em edificações 
novas e existentes, através do estudo da envolvente, implantação de novas 

tecnologias de iluminação e condicionamento de ar mantendo níveis de conforto 

do usuário.

Linhas de pesquisa:

Eficiência energética |  conforto térmico  |  sustentabilidade

SOBRE O LABEEE
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2. ADMINISTRAÇÃO 

DA CIDADE
1. PLANEJAMENTO 

URBANO

3. COMPORTAMENTO 

DO USUÁRIO
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1. PLANEJAMENTO 
URBANO



5

Crescimento desordenado, cidades com 

mais população, superfícies com materiais 

que absorvem calor... 
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ILHA DE CALOR URBANA

United States Environmental Protection Agency

Fonte: Londres. http://informedinfrastructure.com/5503/satellite-images-reveal-

londons-heat-island-effect/



7CAUSAS:

o remoção da vegetação e das áreas verdes 

dos centros urbanos, ou limitação delas;

o pavimentação das ruas aumenta a absorção 

dos raios solares; 

o construção de edifícios dificulta movimentação do ar;

o Propriedades térmicas das superfícies 
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Fonte: Dissertação Patrícia Silva Gomes (2008) - LabEEE

o Geometria urbana - relações nos canyons urbanos (H/W) = Fator de Visão de Céu

o Variáveis urbanísticas: densidade construída, Fator de Forma e Fator de Visão de Céu, 

significativa influência no aquecimento noturno. Quanto mais obstruído, dificulta irradiação 

térmica do calor, contribui para aquecimento noturno;
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.

INFLUÊNCIA DO ENTORNO URBANO NA CARGA TÉRMICA DE EDIFICAÇÕES DE ESCRITÓRIO 

CONDICIONADAS

Resultados para Maceió. 

Fonte: Dissertação Izabella Medeiros de Lima (2018)

Redução média entre 16% e 18% na carga térmica quando é colocado o entorno 

urbano, com sombreamento como fator de maior impacto nessa redução.
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https://www.opb.org/news/article/mapping-portlands-hottest-places/

‘

SOLUÇÕES:

o ARBORIZAÇÃO 

NA CIDADE:

o melhoria das 

condições micro-

climáticas.

o proporciona 

sombra, 

resfriamento 

do ar, aumento 

da umidade, 

melhoria da 

qualidade do ar,



Fonte: Dissertação Adriano Ethur Dias (2016) - LabEEE

SOLUÇÕES:

o Coberturas verdes

o Superfícies frias

o Pavimentos permeáveis
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2. ADMINISTRAÇÃO 
DA CIDADE
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ETIQUETAGEM DE 

EDIFÍCIOS

BENCHMARKING EM 

EDIFICAÇÕES
PROTÓTIPOS

PROJETO CIDADES 

EFICIENTES



15ETIQUETAGEM DE EDIFÍCIOS

PBE/EDIFICA
PBE/INMETRO
PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

ETIQUETAGEM DE 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

PARA EDIFÍCIOS COMERCIAIS, 

DE SERVIÇOS E PÚBLICOS
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Etiquetagem = 

Economia de 

energia



17INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 2 DE 04 DE JUNHO DE 2014
COMPRAS E EDIFÍCIOS EFICIENTES

EDIFICAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS

EDIFICAÇÕES NOVAS

EDIFICAÇÕES COM RETROFIT

MÁQUINAS E APARELHOS 
CONSUMIDORES DE ENERGIA

ENCE A 
E/OU 

SELO 
PROCEL 2011 – Plano Nacional de Eficiência 

Energética – PNEf

Prazos para compulsoriedade:

o Edificações Públicas – 2021

o Comércio e Serviços – 2026

o Residencial – 2031



•Para compras públicas sustentáveis é primordial tomar como base uma 
abordagem no CICLO DE VIDA o que significa considerar:

oCUSTOS NO CICLO DE VIDA (CCV)

oCustos de aquisição;

oCustos de operação;

oCustos de manutenção;

oCusto de disposição final, coleta e reciclagem.

oVida útil;

oProcedência e confiabilidade do material;

oRequisitos de desempenho energético e hídrico;

oDesempenho considerando ciclo de vida para edificações



Comparação de consumo de energia entre 

AC Split do tipo On/Off e Inverter

Dois aparelhos de ar condicionado do 

tipo Split com CEE semelhantes 

(Inverter=16,6 kWh/mês, On/Off=16,9 

kWh/mês) e ambos nível A PROCEL 

foram instalados em duas salas 

similares, com área de 12m2, 

localizadas no último pavimento de um 

edifício de 3 andares na UFSC

Economia em carga parcial pode 

ser superior a 50% com o inverter
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A

C

D

E

Fonte: Tese Maria Andrea Triana (2016) - LabEEE

Desempenho mais baixo na 

menor faixa de renda

Projetos representativos
do setor de habitação de interesse social
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Cenário atual Cenário 2050

Base case

Base case

Projeto representativo de habitação unifamiliar de HIS na Faixa 1 

com incorporação de medidas de eficiência energética

o Mudanças climáticas – tendência a aumentar 

consumo previsto nas edificações

o Medidas de eficiência energética potencial de 

redução na operação

Caso base de construção 

típica no cenário atual

Casos com medidas de 

eficiência energética

Caso base de construção típica no 

cenário com mudanças climáticas

Casos com medidas de 

eficiência energética

Fonte: Tese Maria Andrea Triana (2016) - LabEEE
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Manufatura 
dos 

materiais
Construção

Uso e 
manutenção

Final da 
vida

-0,50
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1,00

Consumo de energia no

ciclo de vida

Emissões de CO2 no

ciclo de vida energético

Graus-hora de

resfriamento/

aquecimento

Custo no ciclo de vida

energético

Cenário climático 2050

Caso Base Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4

0,61

0,36

0,36

0,29

0,32

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

CASO BASE

CASO 1 

CASO 2 

CASO 3 

CASO 4 

Casos em São Paulo 

Projeto representativo de habitação unifamiliar de HIS na Faixa 1 

com incorporação de medidas de eficiência energética

Fonte: Tese Maria Andrea Triana (2016) - LabEEE

Desempenho / 

custo no ciclo 

de vida deve 

ser mais 

importante que 

custo inicial....

Os casos  2 e 3 com medidas de eficiência energética tem 

melhor desempenho energético, de emissões, conforto 

do usuário e custo quando se considera o ciclo de vida e 

mudanças climáticas do que o caso base típico ineficiente

CICLO DE VIDA DA EDIFICAÇÃO
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Considerando valor presente líquido 

economia do sistema com LED ao longo de 

13 anos foi ao redor de 17% para o mesmo 

nível de iluminância na vida útil

RETROFIT DE ILUMINAÇÃO PARA ESCRITÓRIO

Fonte: Dissertação  Elisa Beck (2016) - LabEEE Perspectiva do ambiente com as curvas isolux geradas por sistema de 

iluminação com LED SUBT8

Resultados de níveis de iluminância e densidade de potência instaladas nos 

sitemas de iluminação com fluorescente T8 e LEDs SUBT8
Relação de consumo de energia e custo dos sistemas de iluminação 

com fluorescentes T8 e LEDs SUBT8 no período de 40.000h
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O PROJETO DEO do Conselho 

Brasileiro de Construção Sustentável –

CBCS - desenvolve conhecimento, 

indicadores e técnicas para a avaliação 

e melhoria de desempenho energético 

de edificações na fase de uso

BENCHMARKING EM EDIFICAÇÕES 
CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

www.cbcs.org.br

http://www.cbcs.org.br/website/benchmarking-energia

http://www.cbcs.org.br/
http://www.cbcs.org.br/website/benchmarking-energia


Visualizar o consumo real da edificação no cenário 
real do mercado

Comparar o seu desempenho com tipologias, 
tecnologias e usos semelhantes

Identificar metas próprias e reduzir o consumo, com 
ganhos econômicos para usuários e proprietários

Realizar projetos e ações de eficiência energética, e 
monitorar os impactos

BENCHMARKING EM EDIFICAÇÕES 
CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
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www.benchmarkingenergia.cbcs.org.br

Para edifícios em operação...

http://www.benchmarkingenergia.cbcs.org.br/


Projeto do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS

com financiamento do Instituto Clima e Sociedade – iCS. 

Objetivo:

Trabalhar com governos municipais para promover e 

apoiar ações estruturantes, visando a redução de emissões de 

gases de efeito estufa (GEE) nos edifícios públicos a longo 

prazo, através de:

o Eficiência energética,

o Uso racional de água,

o Geração distribuída e

o Mobilidade urbana.

PROJETO CIDADES EFICIENTES
CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL

http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/

http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/
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ETAPA I.

LEVANTAMENTO DO 

PANORAMA NACIONAL 

COM RELAÇÃO AOS 

TEMAS DO PROJETO

ETAPA II.

PROJETOS-PILOTO E 

ASSESSORIA TÉCNICA A 3 

MUNICÍPIOS 

SELECIONADOS

1.Guia de Melhores Práticas:

2.Panorama dos municípios
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http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/

http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/


http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/

http://cidadeseficientes.cbcs.org.br/
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•Coleta e análise de dados, análise de 

projetos, visitas a edificações de acordo 

com a necessidade de cada município;

•Capacitação e treinamento nas áreas do 

projeto;

•Apoio na implementação de políticas 

públicas e medidas de redução de 

consumo;

•Pesquisa de mobilidade.

ETAPA II.

PROJETOS-PILOTO E 

ASSESSORIA TÉCNICA 

A 3 MUNICÍPIOS 

SELECIONADOS
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APRENDIZADOS:

•Dificuldade de acesso, ORGANIZAÇÃO E CENTRALIZAÇÃO DOS 

DADOS DE CONSUMO, muitas vezes as informações estão sob 

responsabilidade de diferentes secretarias.

• Os dados EXISTEM, o desafio é unificar a gestão de edifícios, englobando 

dados de consumos, área e população.

•Dificuldade de estimar a população de cada edifício, pois pode variar muito ao 

longo dos meses.

• Alguns edifícios se destacam da amostra em termos de tipo de uso e 

ELEVADOS CONSUMOS DE ÁGUA E ENERGIA.
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PRIORIDADES DE AÇÃO:

1.Edifícios com alto CONSUMO ESPECÍFICO no ranking (podem ser 

ineficientes).

2.Edifício com alto consumo TOTAL.

Tipologias com GRANDE NÚMERO DE EDIFÍCIOS:

•Diagnósticos simples em alguns edifícios, buscando medidas de baixo custo.

• Ações replicáveis.

Tipologias com alto consumo POR EDIFÍCIO:

•Diagnósticos detalhados para buscar medidas de eficiência de alto impacto.
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Exemplo Florianópolis
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PESQUISA DE MOBILIDADE

Dos que dirigem 
sozinhos, 62% têm 
uma vaga 
disponiblizada pela 
prefeitura mas 

somente 26% 
precisam do carro 
para tarefas do 
trabalho.   

O CUSTO FINANCEIRO DE VAGAS 

DISPONIBILIZADAS

Média das receitas perdidas com 

estacionamento: 
$230 por mês por pessoa (média ponderada 
dos custos de estacionamento na região)
$10.600 por mês por 46 pessoas.
$100.000 por ano por 46 pessoas.



FOCO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS

QUEM
Divisão de Gestão de Energia/Edifícios da Secretaria de 

Administração

MISSÃO

Responsável pela base de dados e implementação de estratégias 

de eficiência e sustentabilidade dentro dos edifícios municipais 

existentes e futuros.

ESTRATÉGIA

S

Adotar metas de eficiência energética, energia distribuída, uso eficiente 

de água, e incentivo a mobilidade limpa para os edifícios municipais.

Desenvolver sistema de gestão de consumo de TODOS edifícios 

municipais.

Priorizar ações de retrofits nos edifícios municipais com grande 

consumo e tamanho.

Diretrizes para novos edifícios e grandes reformas de edifícios municipais, 

com obrigatoriedade da etiqueta nível A do PBE Edifica, e critérios 

de eficiência para locação.

Diretrizes de compras sustentáveis para equipamentos 

consumidores de energia com nível A e/ou selo PROCEL/CONPET. 

Estabelecer acordos exigindo o repasse organizado dos 

consumos de água e energia pelas concessionárias de TODOS 

os edifícios e instalações públicas municipais.



FOCO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDIFÍCIOS PRIVADOS E PÚBLICOS

QUEM Divisão de Sustentabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo

MISSÃO
Criar metas e implementar programas para reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa e consumo de energia e água da cidade.

ESTRATÉGIAS

Adotar metas de eficiência energética, energia distribuída, de uso eficiente de 

água, e incentivo a mobilidade limpa para edifícios públicos e privados do município.

Estabelecer plano de avaliação e monitoramento de políticas públicas para 

todas as ações de sustentabilidade.

Priorizar ações com maior redução nas emissões de carbono, reduções de custo 

e consumo de energia e água.

Estabelecer diretrizes de eficiência no uso de energia e água em novos 

edifícios e reformas no Código de Obras.

Benchmarking mandatório para consumo de água e energia em edifícios 

privados com área superior a 2.500 m² e edifícios públicos municipais com área 

superior a 1.000 m². 

Criar políticas para incentivar ou exigir edifícios zero energia, avaliar uso do 

IPTU

ALGUMAS 

AÇOES
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Dissertação isabela

Torre sustentável para habitações de 

interesse social. 

http://www.labeee.ufsc.br/projetos/torre-sustentavel

Torre para produção de 

água quente para 

banho e captação de 

água de chuva

Reservatório para 

água potável 

Sistema para 

aquecimento de 

água

Cisterna para 

aproveitamento de 

água de chuva

Projeto parceria LabEEE com Cohab SC

http://www.labeee.ufsc.br/projetos/torre-sustentavel
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TORRE SUSTENTÁVEL PARA HIS Flexibilidade

Protótipo implantado em 

Florianópolis, SC
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EKO HOUSE –

Solar Decathlon
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3. COMPORTAMENTO 
DO USUÁRIO



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA UFSC SUSTENTÁVEL



Norma 16401 – Renovação de ar 
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OBRIGADA!
www.labeee.ufsc.br
labeee@contato.ufsc.br

Roberto Lamberts - roberto.lamberts@ufsc.br

Maria Andrea Triana – mandreat@hotmail.com

Universidade Federal de Santa Catarina 

http://www.labeee.ufsc.br/

