
EDIFICAÇÕES

Atualmente, 50% da eletricidade brasileira é consumida 
em edifícios, e esse consumo deverá crescer 
rapidamente nos próximos anos à medida que o 

parque de edifícios cresce e que as construções se tornam 
mais complexas, e com maiores demandas de serviços como 
ar-condicionado.
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EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DO SETOR 
DE EDIFICAÇÕES NO BRASIL 

PREVISÃO DE AUMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA 
EM EDIFICAÇÕES
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AR-CONDICIONADO

Segundo o Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável, o ar-condicionado responde por 50% do 
gasto energético nos edifícios comerciais e 20% nos 
residenciais, e esse consumo vem crescendo com o 
aumento da temperatura, o efeito de ilha de calor, a 
redução no custo de aparelhos para uso doméstico e 
o aumento no poder de compra das pessoas de média 
e baixa renda.  

Além do uso de eletricidade, o ar-condicionado tem o 
agravante de utilizar hidrofluorcarbono (HFC), um dos 
grandes vilões do aumento da temperatura na Terra, 
por ser um gás-estufa milhares de vezes mais potente 
que o CO2.
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Fonte: SEEG, 2017.

Fonte: CBCS, com dados da EPE, 2014.

Fonte: CBCS, com dados da Eletrobras (2007).

O BRASIL E 
AS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

CONSUMOS ENERGÉTICOS EM EDIFICAÇÕES 
POR USO FINAL



O QUE PRECISA SER FEITO

 Desenvolver critérios para construir, avaliar e certificar 
edifícios net-zero. 

 Desenvolver políticas públicas tecnicamente 
fundamentadas em todos os níveis de governo 
(sobretudo os municipais), com um maior nível de 
coordenação entre os diferentes atores. 

 Incluir o gerenciamento da demanda na 
regulamentação e planejamento dos setores de energia. 

 Promover a transparência do consumo de energia em 
edifícios públicos.

 Elevar os requisitos das normas mínimas de 
desempenho e aumentar a abrangência do PBE.

 Projetos-piloto de edifícios, comunidades e 
municípios com net-zero de carbono devem ser 
incentivados e apoiados.

POLÍTICAS E PROGRAMAS 

A Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira 
estipula um objetivo geral de 10% de aumento na eficiência 
do uso de energia elétrica em 2030. Há uma série de 
diferentes atores no setor, sem uma coordenação única 
limitada entre eles. O Programa Brasileiro de Etiquetagem 
(PBE) Edifica fornece rotulagem energética (A-E) para novos 
edifícios, com base em um sistema de classificação de ativos. 
Um sistema de classificação de desempenho operacional 
está sendo desenvolvido separadamente. 

O Programa Nacional de Eficiência Energética (Procel) 
desenvolve ferramentas de gestão, enquanto algum 
financiamento está disponível pelas empresas de distribuição 
de eletricidade, que são obrigadas a gastar ou emprestar 
0,5% da sua receita operacional líquida em projetos de 
eficiência energética. O Conselho Brasileiro de Construção 
Sustentável (CBCS) desenvolve parâmetros de benchmarking 
que permitem a avaliação de desempenho energético 
operacional em edifícios; isso já está sendo aplicado em 
algumas tipologias e está em processo de expansão para 
outras tipologias comerciais e públicas.

REGULAMENTAÇÃO 

A geração distribuída foi regulamentada pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel) através de resolução 
que criou um sistema de “net-metering” ou compensação de 
energia elétrica em 2012 (e uma atualização em 2015 dos 
regulamentos). Isso permitiu que os sistemas fotovoltaicos 
instalados em telhados crescessem rapidamente sem uso de 
contratos de oferta padrão. O tempo de retorno está na faixa 
de 5-8 anos para sistemas comerciais, com fortes reduções 
nos preços de equipamento e instalação. Embora a geração 
desse setor ainda seja muito pequena, seu crescimento e 
amadurecimento são esperados nos próximos anos. 

Os códigos de construção são implementados em nível 
municipal e geralmente não consideram a eficiência 
energética. Desde 2014, os rótulos de energia com 
classificação A têm sido obrigatórios em novas construções 
e retrofits de edifícios do governo federal, mas os níveis de 
conformidade ainda estão muito baixos.

EDIFÍCIOS NET-ZERO 

Graças ao seu consumo de energia normalmente 
baixo e aos elevados níveis de radiação solar no país, é 
relativamente fácil para edifícios como escolas e habitações 
unifamiliares atingir níveis de net-zero, onde toda a energia 
que é consumida no local é também gerada no local. 
No entanto, os prédios maiores e aqueles totalmente 
climatizados, como os de escritórios corporativos, serão 
incapazes de cumprir os níveis de net-zero com geração 

local, mesmo nos cenários mais otimistas. Poderia ser 
adotada uma combinação de alta eficiência, geração local e 
geração renovável em outro lugar. O GBC (Green Building 
Council) Brasil recentemente desenvolveu parâmetros para 
certificação de edifícios net-zero energia no Brasil.  

POTENCIAL PARA EDIFÍCIOS NET ZERO
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Espaço disponível Fonte: CBCS, 2017.
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