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Os prédios residenciais de todo o
Brasil que apresentam baixo
consumo e maior aproveita-
mento de energia elétrica deve-
rão ganhar uma etiqueta de efi-
ciência a partir do fim do ano.
Até 13 de novembro, os requisi-
tos de avaliação estarão sendo
submetidos à consulta pública
pelo Instituto Nacional de Me-
trologia e Qualidade Industrial
(Inmetro). Em dezembro, tanto
o documento de avaliação quan-
to o regulamento técnico serão
publicados, orientando sobre a
obtenção do selo.

“Apesar de voluntária, a ex-
pectativa é de que em poucos
anos muitos proprietários solici-
tem a etiquetagem, assim como
as construtoras em seus lança-
mentos, já que há um ganho
muito grande em consumo de
energia, refletindo uma econo-
mia para o consumidor e benefí-
cios ao meio ambiente”, diz
Marcos Damasceno, da equipe
técnica do Programa Brasileiro
de Etiquetagem (PBE).

Ele explica que, por enquanto,
a etiquetagem será implantada
de forma gradual e voluntária,
mas passará a ser obrigatória, as-
sim como já ocorre nos eletrodo-
mésticos. Nos edifícios públicos
e comerciais, a medida começou
a ser aplicada este ano. Existem
catorze edifícios comerciais com
seus projetos etiquetados. Até o
fim do ano, a superintendência
da Caixa Econômica Federal do
Paraná terá a primeira etiqueta
de prédio construído.

Mudança de comportamento
Segundo Damasceno, a classifi-
cação de eficiência energética
dos imóveis residenciais consi-
dera dois ambientes: o aparta-
mento em si e as áreas de uso
comum, como garagem, eleva-
dor e corredores. O nível de efi-
ciência será medido por gradua-
ções de “A” a “E”, como já ocor-
re nos eletrodomésticos. Os
imóveis que receberem “A” nos
quesitos avaliados ganharão o
selo Procel Edifica.

Serão considerados os se-
guintes aspectos: envoltória
(relacionado aos materiais usa-
dos nas fachadas, coberturas e
aberturas), iluminação e condi-

cionamento do ar. O prédio que
tiver todas as suas unidades ha-
bitacionais etiquetadas recebe-
rá um selo correspondente ao
todo, ou Edificação Residencial
Multifamiliar (condomínio).

“É um bom momento para a
população começar a mudar de
comportamento e é justamente
isso que o programa se dispõe a
incentivar”, afirma Damasce-
no. Ele sugere, por exemplo, o
uso de fontes de energia alter-
nativa, como aquecimento so-
lar, gás ou bomba de calor em
substituição aos chuveiros elé-
tricos. Para as áreas de uso co-
mum serão avaliados a eficiên-
cia dos motores dos elevadores,
bombas e iluminação em geral.

Órgão de avaliação
Enquanto o sistema está sendo
implantado, o Inmetro estabele-
ceu parceria com a Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC)
para promover a capacitação de
técnicos capazes de fazer a ava-
liação dos prédios. É diferente,
por exemplo, das certificações
de construções sustentáveis,
como o Leed e o Projeto Acqua
que, por serem optativas das
construtoras, foram confundidas
com medidas de marketing.

No caso do Procel Edifica, os
prédios residenciais terão o
projeto avaliado antes da cons-
trução. Quando estiverem pron-
tos, o empreendedor deve so-
licitar novo selo. A obra será
então inspecionada para ve-
rificação de tudo o que foi
disposto no projeto. Só então
receberá a etiqueta definitiva.

Aqueles prédios que partici-
parem da avaliação têm o direito
de ostentar a etiqueta nacional
de conservação de energia em
lugar público desde que solicite
a aprovação do Inmetro. “Se
mandar fazer uma placa e colo-
car em lugar de grande circula-
ção, será um diferencial a favor
do prédio”, diz Damasceno. ■
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Marcos Damasceno, do Inmetro,
prevê que etiqueta voluntária
estará disseminada em poucos anos

Inmetro cria selo
de eficiência
para residências
Etiqueta Procel Edifica, como ocorre com os eletrodomésticos,
poderá se tornar um diferencial para o consumidor

IMÓVEIS HABITACIONAIS

22,1%
de toda a energia consumida
no país é proveniente de
edificações de caráter
residencial, segundo dados do
Ministério de Minas e Energia.

IMÓVEIS COMERCIAIS

22,6%
é o total de energia consumida
pelos edifícios comerciais (15%) e
públicos (7,6%) em todo o Brasil.
O selo pode gerar uma economia
de energia da ordem de 50%.

AVISO EM LOCAL PÚBLICO

Para o Inmetro, a
expectativa é que
a solicitação do selo
levará indiretamente
a um ganho no
consumo de energia
e consequentemente
a benefícios para
o meio ambiente
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A moda pega com o
aumento da demanda
O tema pode ser visualizado nas boas lojas de ilumina-
ção, onde está à venda uma variedade de lâmpadas led
(sigla para diodo emissor de luz), que não produzem ca-
lor e gastam de dez a trinta vezes menos energia do que
uma lâmpada incandescente de luminescência equiva-
lente. No entanto, assim como outros itens de consumo
que caracterizam a recente preocupação mundial com a
questão ambiental, elas custam um pouco mais caro.

A adoção em massa das tecnologias para maior efi-
ciência energética é questão central para a política de
desenvolvimento de qualquer país, e crucial para o Bra-
sil, com sua grande extensão territorial. Não apenas na
ponta da rede, com a instalação de lâmpadas mais eco-
nômicas, mas também no próprio sistema de distribui-
ção, na arquitetura e nos materiais e configurações es-
colhidos nas edificações.

A lâmpada é apenas a ponta mais visível desse com-
plexo que se encontra em plena mudança, e representa
um avanço inovador também porque, além de iluminar,
esse pequeno objeto pode integrar, num futuro muito
próximo, sistemas de conexão em banda larga de altíssi-
ma velocidade. Sabe-se que é possível modular a luz
emitida por diodos, criando sinais que podem ser recebi-

dos e decodificados por
sensores instalados em
computadores, telefo-
nes celulares, tablets ou
qualquer objeto, como
roupas e óculos, ge-
ladeiras, aparelhos de
som e televisão.

Mas é no interior das
paredes, onde comu-
mente se escondem os
condutores elétricos, e
no desenho arquite-
tônico, que inclui es-
colha de materiais, que
se desenvolvem as
grandes inovações no
que se refere ao uso

mais eficiente da energia. E o ritmo dessa mudança de-
pende de um conjunto de medidas, entre as quais as
novas tecnologias são apenas uma parte.

A adoção de padrões de construção mais compatíveis
com os tempos atuais não se desenvolve com rapidez su-
ficiente somente pela oferta de alternativas tecnológicas
a preços adequados. A rigor, transformações dessa en-
vergadura não ocorrem porque as construtoras ou os
proprietários de imóveis se convertem subitamente ao
evangelho do ambientalismo. Os ânimos costumam se
mover por conveniência ou por condicionamento.

No caso da busca de maior eficiência energética, não
bastaram os apagões por excesso de demanda ou por fa-
lhas no sistema de distribuição. A decisão de grande
parte da população de optar por eletrodomésticos com o
selo Procel se acelerou no período em que o forneci-
mento de energia se tornou crítico e se transformou em
tendência com a percepção do alívio na conta de luz. O
Procel foi implantado em 1994, mas só “pegou” mais de
dez anos depois, quando o crescimento da demanda
tornou mais explícita a necessidade de um uso mais in-
teligente do sistema elétrico. A definição de um selo
para avaliar a eficiência energética nas edificações vem
com o crescimento do setor habitacional, empurrado
pela ampliação da nova classe média. O avanço da tec-
nologia, com a oferta de condutores mais eficientes e
seguros e materiais de construção adequados à conser-
vação ou dissolução de temperatura, complementa o
quadro de transformações. Normatização e demanda
somam em favor da mudança. ■

É no interior
das paredes, onde
se escondem
os condutores,
e no desenho
arquitetônico que
se desenvolvem as
inovações no que se
refere ao uso mais
eficiente de energia

REVISÃO

Eletrodomésticos
terão de consumir
menos energia
O Inmetro está revisando os
padrões de eficiência energética
dos eletrodomésticos brasileiros.
Geladeiras, máquinas de lavar,
fogões e condicionadores
de ar terão que seguir normas
mais rigorosas de economia de
energia a partir do mês que vem.
“Estávamos só esperando o
Comitê Gestor de Indicadores e
Níveis de Eficiência Energética
(CGIEE) regulamentar cada
tipo de aparelho para fazermos
a revisão”, diz Marcos Borges,
coordenador do Programa
Brasileiro de Etiquetagem.
O Comitê acabou de estabelecer
os novos mínimos para
os produtos da linha branca.
Borges explicou que o governo
agora tem um calendário
quadrienal para os fabricantes
se adequarem às mudanças, que
será repetido em 2016 e 2020.
Por esse processo, os fabricantes
terão um ano para se adaptar,
depois mais um ano para escoar
a produção para o comércio que,
por sua vez, terá um ano para
vender os equipamentos que
ficarem aquém do padrão de
eficiência. “Em 2013, os produtos
que estiverem na faixa ‘E’ de
eletrodomésticos não poderão
mais ser comercializados”, diz.
Segundo o coordenador, o
Inmetro pode fazer adaptações
nas faixas de eficiência
energética “A”, “B” e “C” para que
a indústria desses equipamentos
não se acomode. “Fizemos isso,
por exemplo, com as lavadoras,
porque havia um acúmulo de
máquinas tipo ‘A’ no mercado”,
afirma. De acordo com Borges,
a mudança na classificação
deverá estimular uma corrida
tecnológica entre os fabricantes
para atender aos padrões de
menor consumo de energia.
Ele explica que a revisão dos
índices de eficiência energética
deve atingir o mercado de
fogões. “Acreditamos que
com o ajuste, cerca de treze
marcas terão de ser modificadas
ou serão impedidas de serem
vendidas”, diz.
No Brasil, o selo de eficiência
energética foi lançado em 1994,
dentro do Programa Nacional
de Conservação de Energia
Elétrica (Procel), do governo
federal. Desde então, os
fabricantes de eletrodomésticos
buscam aprimorar sua tecnologia
para classificar seus produtos na
faixa mais eficiente.

LUCIANO
MARTINS COSTA
Jornalista e escritor, consultor
em estratégia e sustentabilidade
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