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RESUMO 

 

Neste trabalho foi utilizado o método simplificado da Instrução Normativa Inmetro para a 

classe de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C) 

para calcular a carga térmica de refrigeração e avaliar o uso de medidas de eficiência 

energética (MEEs) na envoltória de um supermercado no município de Florianópolis/Santa 

Catarina. Primeiramente, foi avaliado o nível de eficiência da envoltória da edificação, e com 

base no resultado foram avaliadas medidas de eficiência energética. Foram avaliadas nove 

MEEs, onde três foram avaliadas para cobertura e outras três para as paredes. Nesses casos 

variou-se transmitância, absortância e capacidade térmica dos componentes. As outras três 

avaliações foram realizadas para os vidros, onde variou-se o fator solar e a transmitância 

térmica. A partir das MEEs que apresentaram maior redução de carga térmica da edificação 

em cada componente construtivo foram elaborados pacotes com o intuito de combinar as 

medidas e aumentar a eficiência energética da envoltória da edificação. Como resultado foi 

obtido que seis das nove medidas avaliadas apresentaram redução da carga térmica, para a 

cobertura essa redução ocorreu na instalação de forro de gesso, nas paredes a redução foi 

resultado da execução de pintura externa com cor mais clara e também na aplicação de uma 

camada de reboco, quanto aos vidros, todas as três medidas apresentaram resultado positivo. 

Com isso, os melhores resultados para a cobertura, paredes e vidros foram referentes a 

instalação de forro de gesso, pintura externa com cor clara e instalação de vidro modelo 

Cebrace Cool-Lite 144 II, respectivamente, com destaque para a pintura externa que 

apresentou uma redução de 3,67%. O pacote que apresentou maior redução de carga térmica 

foi justamente o que combinou estas três medidas, obtendo uma redução de 6,97%. Todas as 

MEEs geraram uma edificação com envoltória classificada como nível “C”, enquanto, para os 

pacotes, tem-se que as combinações da pintura com a troca do vidro e a combinação que 

abrange as três MEEs geraram a obtenção de envoltórias nível “B”.  A partir das reduções de 

carga térmica utilizou-se das ferramentas TIR, VPL e payback corrigido para realizar 

avaliações de viabilidade econômica para as MEEs com melhor desempenho em cada 

componente e para os pacotes gerados a partir delas. A medida que chegou mais próxima da 

viabilidade foi a pintura externa das paredes, que foi aprovada no critério do VPL e payback 

corrigido, mas foi reprovada no critério da TIR. Tal fato foi justificado com uma TMA alta 

por conta do momento econômico do país no momento da realização do trabalho. 

 

Palavras-chave: Eficiência Energética em Edificações. Viabilidade Econômica. INI-C. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

In this paper, the simplified method of the Inmetro’s Normative Instruction for the energy 

efficiency class of commercial, service, and public buildings (INI-C) was used to calculate the 

cooling thermal load and to evaluate the use of Energy Efficiency Measures (EEMs) in the 

envelope of a supermarket in the city of Florianópolis/Santa Catarina. Nine EEMs were 

evaluated, where three were evaluated for coverage and another three for the walls. In these 

cases, the components’ transmittance, absorbance, and thermal capacity were varied. The 

other three evaluations were carried out for the glasses, where the solar factor and the thermal 

transmittance were varied. From the EEMs that presented the best energy performance in each 

constructive component, packages were prepared to combine the measures and increase the 

reduction of the building's cooling thermal loads. As a result, it was obtained that six of the 

nine measures evaluated showed a reduction in the thermal load, for the coverage this 

reduction occurred in the installation of plaster ceiling, on the walls the reduction was the 

result of the execution of external painting with a lighter color and also in the application of a 

plaster layer, as for the glass, all three measurements showed a positive result. With that, the 

best results for the roof, walls and glass were related to installing plaster ceilings, light-

colored external painting, and the installation of Cebrace Cool-Lite 144 II glass, respectively, 

with emphasis on the external painting showed a reduction of 3.67%. The package that 

showed the most significant reduction in thermal load was precisely the one that combined 

these three measures, obtaining a reduction of 6.97%. All EEMs generated a building with an 

envelope classified as level “C”, while two of the four packages generated a level “B” 

envelope. All EEMs generated a building with an envelope classified as level “C”, while, for 

the packages, it appears that the combinations of painting with the change of the glass and the 

combination that covers the three EEMs generated the achievement of level “B” envelopes. 

The thermal load reductions, IRR, NPV and corrected payback tools were used to carry out 

economic feasibility assessments for the EEMs with the best performance in each component 

and for the packages generated from them. The result was obtained that no EEMs or packages 

were financially viable. The measure that came closest to viability was the external painting 

of the walls, which passed the NPV criterion and corrected payback, but failed the IRR 

criterion. This fact was justified with a high MARR due to the country's economic moment 

when carrying out the work. 

 

Keywords: Building Energy Efficiency. Economic Viability. INI-C 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2021 (EPE, 2021) o consumo 

anual de energia elétrica no Brasil, no ano anterior, foi de 475.648 GWh e, apesar deste ser 

um número 1,4% menor que o total de 482.226 GWh consumidos em 2019, este valor é maior 

que os consumos anuais de 2016, 2017 e 2018. Estes valores demonstram que o consumo de 

energia elétrica tem uma tendência a aumentar ao longo dos anos no país. 

Conforme a última atualização da Energy Information Administration (EIA), em 

comparação com outros países do mundo, o Brasil encontra-se na sexta posição entre os 

consumidores mundiais de energia elétrica, com um consumo de 2,6% do total mundial, 

ficando atrás de China (35,5%), Estados Unidos (17,0%), Índia (6,6%), Rússia (4,1%), e 

Japão (3,9%) (EIA, 2020).  

Dentro do mercado nacional, a maior parcela de energia elétrica é consumida pela 

região sudeste, com 49,0% do consumo total no ano de 2020, seguida pela região Sul 

(18,5%), região Nordeste (17,1%), região Centro-Oeste (8,2%) e região Norte (7,3%) (EPE, 

2021). 

Quando observado o consumo de energia elétrica por classe, o setor comercial 

encontra-se na terceira posição entre os consumidores nacionais. O consumo desta classe 

corresponde a 17,3% do total consumido, ficando atrás dos setores residencial, com 31,2% e 

industrial, com 35,0% (EPE, 2021).  

Segundo os relatórios dos cenários de demanda para o Plano Nacional Energético 

2050 (PNE 2050), a classe comercial é a que apresenta o maior aumento de consumo final de 

energia para as décadas de 2040 e 2050. O PNE 2050 reforça ainda que, apesar de ser uma 

classe heterogênea, os segmentos de comercio varejista e atacadista, alimentação e 

hipermercados são os mais representativos. (MME, 2018). 

Sabendo que os supermercados fazem parte do setor comercial e dividem com os 

outros segmentos da classe os 17,3% do consumo de energia elétrica total anual do país, é 

lógico pensar que este setor, que visa lucros, dilui seus gastos em seus produtos, passando 

para o consumidor final. Logo, quanto maiores os custos de um supermercado, maior o preço 

de seus produtos.  
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Portanto, a redução do consumo energético de um supermercado possui, além da 

importância global para a redução do consumo de energia elétrica, o impacto socioeconômico 

de se diminuir os custos dos produtos para a população. 

Por estes fatores, normas e regulamentos de eficiência energética que visam a 

redução do consumo de energia têm sido desenvolvidas a nível de Brasil e mundo. A nível 

nacional destacam-se o Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edifícios Comerciais, de Serviço e Públicos – RTQ-C, e sua versão para 

edifícios residenciais RTQ-R, que são os primeiros métodos publicados para a avaliação e 

classificação de eficiência energética de edificações e permitem encontrar os requisitos 

necessários para a obtenção da ENCE emitida pelo INMETRO. Outro destaque fica para a 

Instrução Normativa Inmetro para a Classe de Eficiência Energética de Edificações – INI, 

também apresentada nas versões INI-C, para edifícios comerciais de serviços e públicos e 

INI-R para edifícios residenciais. A INI foi elaborada pela Procel Edifica e o Centro 

Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E) como forma de aperfeiçoar o 

RTQ.  

A aplicação de medidas de eficiência nas edificações comerciais são formas de 

buscar reduzir o consumo energético das mesmas. Apesar disso, Eli (2017) diz que por conta 

de um alto custo inicial alinhado à falta de conhecimento sobre os benefícios de suas 

aplicações, as medidas de eficiência energética são pouco aplicadas nas construções 

comerciais. Contudo, uma forma de apresentar ao proprietário os benefícios financeiros da 

aplicação das MEEs na edificação é com base em um estudo de viabilidade financeira do 

investimento, buscando mostrar, através de ferramentas como a Taxa Interna de Retorno 

(TIR), o Valor Presente Líquido (VPL) e principalmente o tempo de retorno do valor 

investido, que os gastos iniciais com tais medidas podem se justificar e trazer retorno 

financeiro. 

Frente a tudo isso, este trabalho tem o objetivo de avaliar a aplicação de medidas de 

eficiência energética em uma edificação comercial com a tipologia de supermercado, através 

do método simplificado da Instrução Normativa Inmetro para a Classe de Eficiência 

Energética de Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (INI-C) e, de acordo com os 

resultados obtidos, apresentar análise de viabilidade econômica da aplicação de tais medidas 

de eficiência energética. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a influência do uso de diferentes tipos 

de materiais na envoltória de um supermercado localizado no município de Florianópolis/SC 

por meio do método simplificado da Instrução Normativa Inmetro para a Classe de Eficiência 

Energética de Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (INI-C).  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

i. Calcular a carga térmica e definir a classe de eficiência energética da envoltória da 

edificação base de um supermercado fazendo uso do método simplificado da INI-

C;  

ii. Obter e comparar resultados da aplicação das medidas de eficiência energética 

analisando algumas combinações do uso de materiais na envoltória do 

supermercado;  

iii. Realizar a análise de viabilidade econômica e financeira da aplicação das medidas 

de eficiência energética, utilizando das ferramentas payback corrigido, valor 

presente líquido e taxa interna de retorno; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 CONSUMO DE ENERGIA 

 

Em 1807, o médico e físico inglês Thomas Young cunhou o termo energia, 

conceituando-o como a capacidade de um corpo em realizar algum tipo de trabalho mecânico 

(WILSON, 1968). O conceito segue usual até os dias atuais. Segundo EIA - U.S. Energy 

Information Administration (2021) a civilização moderna é possível porque as pessoas 

aprenderam a mudar a energia de uma forma para a outra e então usá-la para realizar trabalho.  

As principais fontes de energia são classificadas em fontes não renováveis e fontes 

renováveis. As fontes de energia não renováveis são aquelas consideradas finitas, pois sua 

reposição no meio ambiente acontece de forma lenta, como é o caso do petróleo, do carvão 

mineral, do gás natural e da energia nuclear (EPE, 2021). Por sua vez, as fontes de energia 

consideradas renováveis são aquelas que se regeneram de uma forma cíclica em uma escala 

de tempo reduzida, sendo praticamente inesgotáveis e não alterando o balanço térmico do 

planeta (PACHECO, 2006). Energia eólica, de biomassa e solar são exemplos de energias 

renováveis. A matriz energética mundial é composta, principalmente, por fontes não 

renováveis, a Agência Internacional de Energia (IEA – International Energy Agency) 

anunciou que, para o ano de 2019, as três principais fontes dessa matriz eram o petróleo e seus 

derivados, carvão mineral e o gás natural, tendo uma contribuição de 31,6%, 27,4% e 23,7%, 

respectivamente (IEA, 2022). A contribuição de petróleo na matriz energética mundial é tão 

representativa que é comum retratar quantidades de energia em toneladas equivalentes de 

petróleo (TEP), unidade essa definida como o calor liberado na combustão de uma tonelada 

de petróleo cru, e equivale a 41,87 GJ ou 11,63 MWh.  Se tratando de Brasil, o Balanço 

Energético Nacional referente ao ano de 2020 mostra que mais de 70% da energia gerada no 

país provém de fontes que se regeram ciclicamente, com destaque para as Usinas 

Hidrelétricas (UHE) que são responsáveis por 62,5% desta geração. Já, no lado das energias 

não renováveis, o destaque fica para as Usinas Termoelétricas (UTE), que geram uma fatia de, 

aproximadamente, um quarto da energia do país.  Portanto, é possível afirmar que a matriz 

energética brasileira mescla sua geração de energia com fontes renováveis e não renováveis, 

contudo, destaca-se a geração por meio de UHEs e UTEs, que somadas correspondem a mais 

de 85% de toda a geração do país. A Figura 1 mostra como é dividida a geração de energia no 

Brasil e ressalta esse destaque das UHEs e UTEs, contudo, apresenta também as porções de 
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outras fontes de energia, podendo evidenciar uma participação significativa da energia eólica, 

com quase 10% de participação na matriz energética. 

 

Figura 1 - Geração de Energia no Brasil 

 

Fonte: Empresa de Eficiência Energética – EPE (2021) 

 

É fundamental o fornecimento de energia, com um custo aceitável e confiabilidade 

garantida para que uma região possa vir a se desenvolver integralmente (ROMÉRO; DOS 

REIS, 2012). O desenvolvimento tecnológico, o crescimento industrial e a melhora no padrão 

de vida em determinada sociedade são acompanhados pela evolução do consumo de energia 

através do aumento dos recursos energéticos (SIMABUKULO et al., 2006), portanto, países 

mais desenvolvidos tendem a ter um consumo de energia mais elevado que países menos 

desenvolvidos, conforme ilustra a Figura 2 que mostra o consumo per capita de energia em 

toneladas equivalentes de petróleo de alguns países entre os anos de 1970 e 2015. 

 

Figura 2 – Uso de energia per capita em toneladas equivalentes de petróleo 

 

Fonte: Adaptado de International Energy Agency – IEA (2014) 
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É possível observar que o consumo energético per capita de países com maior Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), como os Estados Unidos (IDH = 0,915) e a Austrália 

(IDH = 0,935), é bem maior que o consumo de países em desenvolvimento como os exemplos 

da China (IDH = 0,727) e Brasil (0,755).  

As classes que mais consomem energia no Brasil são as classes Industrial e 

Residencial, que em 2020, foram responsáveis por 35% e 31,2% do consumo de energia do 

país, respectivamente. Logo em seguida, aparece a classe Comercial também com uma fatia 

grande do consumo (17,3%). Dentro da classe Comercial, o comércio varejista, onde incluem-

se os supermercados, é o que mais consome energia elétrica. Destaca-se que 29,9% dos 82,52 

GWh consumido pela classe no ano de 2020 foi empregado no segmento do varejo (EPE, 

2021). 

Contudo, há uma deficiência de produção científica para análise do consumo anual 

de energia de supermercados (PEDROTTI, 2015), o autor sugere que este fato pode estar 

atribuído ao alto nível de especificação técnica dos equipamentos, que dificulta as análises, 

fazendo com que a maioria das publicações discorram sobre edificações residenciais e 

comerciais como edifícios de escritórios. Entretanto, Gonçalves e Prémios (2002, apud 

BURATO, 2016) afirmam que os sistemas de iluminação, climatização e refrigeração são os 

maiores consumidores dentro deste tipo de edificação.  A Figura 3 mostra que os consumos 

destes três sistemas se equilibram entre si, somando 75% de consumo total. Os outros 25% 

são referentes aos outros sistemas inerentes à classe. 

 

Figura 3 – Uso final do consumo de energia de supermercados 

 

Fonte: Panesi (2008) 
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Esses dados representam valores médios do consumo enérgico dos supermercados 

brasileiros, podendo variar de acordo com a região e a eficiência dos aparelhos utilizados na 

edificação (GONÇALVES; PRÉMIOS, 2002 apud BURATO, 2016). 

 

2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFICAÇÕES 

 

Apesar do uso de energia estar historicamente atrelado ao desenvolvimento da 

sociedade, isso não significa que seja necessário um consumo exacerbado para que esse 

desenvolvimento aconteça. Existem diversas formas de se executar um trabalho, algumas com 

um consumo de energia menor que outras, ou seja, formas mais eficientes energeticamente. 

No caso das edificações, Lamberts et al. (2004) destacam que um edifício é considerado 

energeticamente mais eficiente que outro quando proporciona as mesmas condições 

ambientais de conforto ao seu usuário, com menor consumo de energia.   

A eficiência energética é importante pois, mesmo que a fonte de energia seja 

renovável, sempre há algum impacto de maior ou menor escala, sendo esse impacto 

ambiental, social ou visual. Todavia, a preocupação em relação à conservação de energia é 

recente. Após a crise de suprimento de petróleo, que ocorreu no ano de 1973, com a 

descoberta que o petróleo é um recurso natural não renovável e fazendo o valor do produto 

triplicar antes do fim da década de 70, que o mundo passou a levar em conta o uso racional de 

energia.  

Em 1975 a American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers - ASHRAE realizou as primeiras publicações referentes a requisitos mínimos de 

desempenho de edificações. 

No Brasil, as iniciativas do poder público com o intuito de incentivar a redução do 

consumo de energia tiveram início na década de 80. No ano de 1981 criou-se o Programa 

Conserve, que tinha como principal objetivo gerar a conservação de energia no setor 

industrial, desenvolver produtos eficientes e substituir os recursos energéticos importados por 

produtos de fontes nacionais (ALTOÉ et al., 2017). Em 30 de dezembro de 1985 a Portaria 

Interministerial nº 1.877 instituiu o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – 

Procel, com a ideia de promover o uso eficiente de energia elétrica e combater o seu 

desperdício (PROCEL, 2017). Já no ano de 1991, através de um decreto presidencial, foi 

instituído o Programa Nacional da Racionalização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás 

Natural – CONPET, tendo como objetivo principal o incentivo ao uso eficiente destas fontes 
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de energia tanto no transporte como na agropecuária e edificações (SOUZA et al., 2009). 

Ainda na década de 90, no ano de 1997 através da Lei Federal nº 9478/1997, foi lançada a 

Política Energética Nacional – PEN e criou-se o Conselho Nacional de Política Energética e a 

Agência Nacional do Petróleo. Determinou-se nessa lei os princípios da PEN que visa a 

conservação de energia e a preservação ambiental (SOUZA et al., 2009). 

Regulamentada pelo decreto nº 4059/2001 a Lei federal nº 10.295/2001 foi 

sancionada visando a alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio 

ambiente (BRASIL, 2001). Na primeira década dos anos 2000 foram criados os Programas de 

Certificação de Eficiência Energética para Edifícios com o intuito de etiquetar as edificações 

conforme seu desempenho energético. No ano de 2009, foi lançada a 1ª versão do 

Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edifícios 

Comerciais, de Serviço e Públicos – RTQ-C, onde é possível encontrar os requisitos 

necessários para a obtenção da ENCE emitida pelo INMETRO (BRASIL, 2010) Além do 

RTQ-C, hoje existe também o RTQ-R, que trata do mesmo procedimento de etiquetagem, 

mas para edificações residenciais. 

Para contornar algumas limitações observadas no RTQ-C, algumas ações de 

melhorias para o método atual de etiquetagem vêm sendo desenvolvidos pelo Procel Edifica e 

o Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações (CB3E). Uma nova proposta de 

avaliação foi lançada pelos órgãos, chamada de Instrução Normativa Inmetro para a Classe de 

Eficiência Energética de Edificações – INI, que conta com as versões para Edificações 

Residenciais (INI-R) e também para Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (INI-C).  

Mais recentemente, no ano de 2012 entrou em vigor a Resolução Normativa nº 

482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que permite ao consumidor 

gerar sua própria energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada além 

de poder fornecer o excedente gerado para a rede de distribuição da sua localidade. Essa 

resolução foi revisada no ano de 2015, quando a ANEEL publicou a Resolução Normativa nº 

687/2015 com alguns objetivos como reduzir os custos e tempo para conexão, aumentar o 

público alvo e melhorar informações na fatura, por exemplo (ANEEL, 2015). 

Além das regulamentações, o Brasil hoje conta com o Plano Nacional de Energia - 

PNE 2030 que visa um planejamento energético de longo prazo no Brasil, o plano orienta as 

tendências e delimita as alternativas de expansão do segmento energético para as próximas 

décadas (MME, 2007). O PNE 2030 é conduzido pela Empresa de Eficiência Energética – 

EPE em vinculação com o Ministério de Minas e Energia – MME. No ano de 2015 foi 
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lançado o PNE 2050 que trata das mesmas diretrizes do PNE 2030, mas projetado para duas 

décadas depois. 

 

2.2.1 Instrução Normativa Inmetro para a Classe de Eficiência Energética de 

Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (INI-C) 

 

Conforme citado anteriormente a Instrução Normativa Inmetro para a Classe de 

Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviço e Públicas (INI-C) é uma 

proposta de avaliação desenvolvida pelo Procel Edifica em conjunto com o Centro Brasileiro 

de Eficiência Energética em Edificações (CB3E) afim de contornar algumas limitações 

encontradas no RTQ-C. 

A INI-C consiste em traçar a comparação do edifício com características reais com as 

condições de uma edificação de referência, classificada energeticamente como nível “D”, 

utilizando como critério avaliativo o consumo de energia primária. A método tem por 

finalidade avaliar os seguintes siatemas: envoltória, sistemas de condicionamento de ar, de 

iluminação e de aquecimento de água. É possível realizar avaliações em diversos tipos de 

edificações, citadas no Anexo A da INI-C, sendo elas as seguintes: 

a) Edificações de escritório;  

b) Edificações educacionais: ensino médio, fundamental e superior; 

c) Edificações de hospedagem: pequenas, médias e grandes; 

d) Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS), exceto hospitais; 

e) Edificações de varejo: lojas, lojas de departamento e shopping center;  

f) Edificações de varejo: mercados;  

g) Edificações de alimentação: restaurantes e praças de alimentação; 

Para isso conta com dois métodos avaliativos, sendo eles o método de simulação e o 

método simplificado.  

O método de simulação possibilita a avaliação de qualquer edificação, sendo 

obrigatório para alguns tipos de edificações, como, as que possuem aquecimento artificial, 

aberturas zenitais, bem como vidro em frente das paredes da fachada, fachadas ventiladas, 

ambientes de elevada geração de carga interna, dispositivos móveis de sombreamento interno 

automatizados, vidros com comportamento dinâmico ou outras soluções de desempenho 

inovadoras (BRASIL, 2021). 
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Por sua vez, o método simplificado serve para avaliar todos os sistemas da 

edificação, sendo obrigatório seu uso para a avaliação do sistema de aquecimento de água, 

que não deve ser avaliado pelo método de simulação. Para avaliação pelo método 

simplificado as edificações devem atender alguns critérios específicos quando tratado do 

assunto da sua envoltória, ou seja, devem estar dentro dos limites de alguns parâmetros. A 

Tabela 1 mostra os limites dos parâmetros a serem atendidos para a aplicação do método 

simplificado. 

 

Tabela 1 - Limites dos parâmetros da edificação atendidos pelo método simplificado para edificações ventiladas 

artificialmente 

 

Fonte: INMETRO (2021) 

 

O método simplificado permite a obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de 

Energia (ENCE) para o conjunto de todos os sistemas, sendo chamada assim de ENCE Geral, 

ou para conjuntos de apenas alguns sistemas (ENCE Parcial). A ENCE Parcial pode ser obtida 

também quando avaliado apenas a envoltória da edificação. 

No que diz respeito as etapas de execução do método simplificado, tem-se que o 

método é dividido em quatro avaliações de menor porte, separadas pelos sistemas individuais 

da envoltória, condicionamento de ar, iluminação e aquecimento de água. 

Para a análise da envoltória, determina-se o percentual de redução da carga térmica total anual 

(RedCgTT) por meio da Equação 1: 

 

RedCgTT = (
CgTTref−CgTTreal

CgTTref
) ∗ 100                                                                       (Equação 1) 

 

Onde:  
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RedCgTT é o percentual de redução da carga térmica total anual da envoltória (%);  

CgTTref é a carga térmica total anual da envoltória da edificação na sua condição de referência (kWh/ano); 

CRreal é a carga térmica total anual da envoltória da edificação real (kWh/ano). 

 

Outra determinação a ser realizada é a classificação da envoltória. Esta classificação 

é função da carga térmica total da edificação de referência e do coeficiente de redução do 

consumo de energia primária da classificação D para a classificação A (CRCEPD-A), que por 

sua vez, depende do fator de forma (FF) da edificação e do grupo climático ao qual a mesma 

encontra-se localizada (estes grupos climáticos são encontrados no Anexo G da INI-C). O 

fator de forma é um índice que representa as proporções da edificação, e é calculado através 

da razão entre o volume da edificação e a área total da envoltória. Munido do FF e do grupo 

climático encontra-se o CRCEPD-A por meio de tabelas localizadas no capítulo 8 da INI-C. 

Para a tipologia de mercados utiliza-se a Tabela 8.7 da Instrução Normativa, conforme 

ilustrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Determinação do CRCEPD-A na tipologia de mercados 

 

Fonte: INMETRO (2021) 
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Com essas informações calcula-se o coeficiente que determina o intervalo entre as 

classes de eficiência energética, de acordo com a Equação 2. 

 

i = (
CEP,ref × CRCEPD−A

3
)                                                                                              (Equação 2) 

 

Onde:  

i é o coeficiente que representa os intervalos entre as classes;  

CEP,ref é o consumo de energia primária da edificação em sua condição de referência (kWh/ano); 

CRCEPD-A é o coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D para a A.  

 

As classes de eficiência da envoltória são definidas por intervalos, conforme Figura 

4. 

 

Figura 4 – Limites dos intervalos das classificações de eficiência energética geral 

 

Fonte: INMETRO (2021)  

 

Como citado anteriormente, com essa avaliação fica definida a ENCE parcial da 

envoltória. 

Para todos os outros sistemas determina-se o consumo e o percentual de redução de 

consumo, comparando a edificação real com a edificação de referência. Existem algumas 

particularidades para cada sistema, como o cálculo de eficiência do sistema de refrigeração, o 

cálculo de potência da iluminação, a determinação da potência de iluminação limite, o cálculo 

da energia requerida para o atendimento da demanda de água quente e o consumo de energia 

associado a perdas térmicas.  

A partir da Consulta Pública da INI-C que ocorreu no ano de 2018, algumas pesquisas 

sobre o assunto começaram a surgir, com o intuito de avaliar o método e traçar comparações. 

Um exemplo foi a pesquisa realizada por Pimentel et al. (2021) que comparou os dois 

métodos avaliativos da INI-C, simplificado e simulação, em um pavilhão do exército 

brasileiro, localizado na cidade de Campo Grande, MS. Os pesquisadores variaram os 

programas de simulação (DesignBuilder e EnergyPlus), os tipos de modelagem de cobertura 

(seguindo o projeto, utilizando material equivalente de mesmas propriedades térmicas de 
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projeto, e utilizando cobertura adiabática), os tipos de arquivos climáticos (“SWERA” e 

“INMET 2016”), e os tipos de objetos para modelagem do sistema de condicionamento de ar 

(“Packaged Terminal Air Conditioner - PTAC” e “IdealLoads”), obtendo um total de 52 

cenários, que foram comparados entre si, obtendo ENCE Geral de Projeto classe A em todos 

os cenários. Quanto aos resultados, algumas pequenas diferenças aparecem em decorrer de 

alguns fatores como, por exemplo, o fato de o método simplificado utilizar um metamodelo 

baseado em Redes Neurais Artificiais (RNA) para o cálculo da carga térmica anual de 

resfriamento da edificação, que exige algumas simplificações para uso, não permitindo a 

análise por simulação do efeito que uma laje técnica existente em projeto gera quando 

avaliado como uma zona térmica, ou ainda as distinções de modelagem da edificação entre os 

simuladores EnergyPlus e DesignBuilder, onde o primeiro permite que edificação seja 

totalmente modelada no SketchUp e OpenStudio de uma só vez, enquanto utilizando o 

segundo software o grupo teve de modelar toda a envoltória da edificação primeiramente para 

só depois modelar as zonas térmicas de forma separada. Contudo, o grupo pôde concluir que 

os resultados obtidos por ambos os métodos da INI-C são compatíveis um com o outro 

quando analisado o consumo energético e ENCE.  

Doria et al. (2021) utilizaram como base a ferramenta Natural Comfort incluída na 

INI-C para avaliar o potencial de introdução de ventilação natural e de parâmetros que 

interferem a classificação de eficiência energética de uma edificação de escritórios, composta 

por cinco pavimentos tipo, e dimensões de 15 m x 15 m, localizada no município de Manaus, 

AM. Cada pavimento do edifício analisado contava com uma Sala de Reuniões (23,28 m²), 

um Escritório A (46,56 m²), um Escritório B (46,80 m²) e também com áreas de serviços e 

acessos (91,72 m²). O grupo, além do caso base que contava com a edificação nas condições 

reais (sem ventilação natural), avaliou mais 4 casos com ventilação natural, variando entre a 

implementação de janela de correr e janela basculante e o uso e não uso de ventiladores de 

teto para incremento da velocidade do ar. O estudo pôde obter como resultado que a 

edificação na condição real apresenta um nível B de eficiência energética, visto que foi 

calculado um valor de carga térmica total de refrigeração de 135.466,60 kWh/ano, que 

representa um valor 15% menor que os 158.530,40 kWh/ano da carga térmica total da 

situação de referência. Quanto as medidas avaliadas, o grupo obteve como resultado nível A 

de eficiência energética em todos os casos, sendo que o caso 1 (janela de correr e sem o uso 

de ventilador de teto) apresentou a menor redução de carga térmica total entre eles (19%) e o 

caso 4 (janela basculante somado ao uso de ventilador de teto) apresentou a maior redução 
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(32%). A fração de horas de desconforto por calor foi outra forma utilizada pelo grupo para 

comparar as medidas avaliadas e, novamente, o caso 1 se mostrou como a modificação menos 

eficiente, pois apresentou 𝐹𝐻𝑑𝑒𝑠𝑐 um de 95%, enquanto que para o caso 4, o mais eficiente, 

obteve 79% nesse parâmetro. Ficou concluído pelos pesquisadores que as janelas do tipo 

basculante foram melhores avaliadas para aumento da eficiência energética da edificação e o 

incremento dos ventiladores diminuiu as horas de desconforto causados pelo calor. 

Costenaro (2019) utilizou o método simplificado da INI-C para classificar a 

eficiência energética de um escritório e uma cafeteria localizados no bairro Rio Tavares, 

município de Florianópolis-SC e avaliar a possibilidade de reverte-los em edificações com 

balanço energético nulo. O escritório analisado conta com área de 130 m², pé-direito de 3,08 

m e encontra-se no primeiro pavimento da Torre A do edifício analisado, é caracterizado pela 

união de três salas comerciais, sendo que apenas a parede sul, e parte da parede oeste são 

consideradas paredes externas. Já a cafeteria encontra-se na Torre C e possui 60,42 m² totais, 

divididos em 47,12 m² internos e 13,3 m² externos, seu pé-direito é igual a 5,13 m e as 

paredes sul e oeste têm contato direto com o ambiente externo. Para analisar a envoltória o 

autor dividiu tanto a cafeteria quando o escritório em três zonas térmicas cada, em ambos os 

casos se obteve uma zona térmica interna e duas zonas perimetrais. Quanto ao 

condicionamento de ar, assim como o escritório, a cafeteria também é resfriada por aparelho 

Split, mudando apenas a quantidade, enquanto o escritório conta com sete aparelhos, a 

cafeteria é resfriada apenas por um. Para avaliar o sistema de iluminação, o autor utilizou o 

método do edifício completo, que é empregável em edifícios com no máximo três atividades 

diferentes. Como não há sistema de aquecimento de água, não foi realizada nenhuma 

avaliação nesse sentido. Como resultados, o autor obteve um valor de 7.567,69 kWh/ano de 

carga térmica total para o escritório, classificando-o com nível de eficiência energética A para 

sua envoltória, para o condicionamento de ar, foi obtido um valor de Coefficient of 

Performance (COP) de 3,16 que, pela classificação de condicionador de ar do INMETRO, 

indica um nível de eficiência energética B, o autor indica que para obter nível A seria 

necessária a troca dos equipamentos. Já para iluminação, foi possível obter um nível A de 

eficiência energética, pois o valor do consumo total do sistema ficou em 2.334,8 kWh/ano. 

Para os equipamentos de escritório, o consumo obtido foi de 3.109,63 kWh/ano. Em resumo, 

com esses valores, o autor classificou o escritório com nível B de eficiência energética. Com o 

intuído de tornar a sala uma edificação de balanço energético nulo, o autor sugeriu uma 

geração local de energia fotovoltaica e após realizar os cálculos necessários, levando em 
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consideração o gasto da edificação e o ganho de radiação solar incidente nas placas 

fotovoltaicas o autor indica serem necessários 19 módulos (A = 36,86 m²) para produzir 

8.020,20 kWh/ano e zerar o balanço energético da edificação. Para a cafeteria, o autor obteve 

uma classificação geral de eficiência energética nível B, com um consumo de energia 

primária igual a 13.893,15 kWh/ano. Para torna-la uma edificação com consumo energético 

nulo, seriam então necessários 21 módulos, ou, área igual a 40,74 m². 

 

2.2.2 Medidas de Eficiência Energética 

 

Uma mesma edificação pode apresentar uma eficiência energética diferente quando 

tomadas algumas medidas construtivas distintas das previstas em projeto. Estudos mostram 

que algumas Medidas de Eficiência Energética (MEEs) são mais interessantes que outras para 

certas edificações, contudo é interessante fazer a análise de cada edificação singularmente, 

pois uma MEE que não se mostre funcional para uma edificação, pode tornar-se atrativa para 

outra. 

Batista (2018) realizou o uso de simulação computacional para analisar o uso de 

medidas de eficiência energética em um edifício de serviços. Primeiramente foi realizada a 

simulação para obter o consumo energético anual do edifício, obtendo um consumo anual de 

energia elétrica de 424,5 MWh. Posteriormente foram simuladas nove situações de melhorias 

com o intuito de promover a eficiência energética, tais melhorias foram nomeadas de M1 a 

M9. A primeira medida de eficiência simulada (M1) foi a introdução de isolamento térmico 

nas paredes da envolvente exterior, propondo uma solução de isolamento com EPS. Como 

segunda medida (M2) o autor simulou a substituição de todas as lâmpadas fluorescentes por 

lâmpadas em leds. A M3 foi a aplicação de uma janela dupla com espaço de caixa-de-ar entre 

duas caixilharias de 15 cm, enquanto a M4 foi a climatização dos gabinetes de um dos pisos 

do edifício com sistema VRV (Volume de Refrigeração Variável). Já a quinta medida de 

eficiência (M5) pode se considerar um complemento da M2, pois o autor simula a substituição 

dos projetores exteriores por projetores em led. A medida M6 foi a aplicação de redutores de 

caudal nas torneiras das instalações sanitárias, enquanto para a M7 foi considerada a 

instalação de uma unidade de tratamento de ar (UTA) no ambiente do datacenter. As duas 

últimas medidas de eficiência foram voltadas para o aproveitamento da energia solar, a M8 

considerou a instalação de painéis fotovoltaicos, e a M9 a introdução de painéis foto térmicos. 

Os melhores resultados foram obtidos nas simulações das medidas de eficiência que 
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propuseram a instalação de painéis fotovoltaicos e na introdução da UTA para climatização 

do ar ambiente do datacenter, que acarretaram em reduções de 16,6% e 14,8%, 

respectivamente, de consumo de energia elétrica. 

Rosa (2018), que utilizou a INI-R para avaliar o desempenho energético de todos os 

ambientes de permanência prolongada (APP) das 12 unidades habitacionais de um prédio 

residencial multifamiliar no município de Florianópolis-SC, resumiu as propostas de medidas 

de eficiência energética em alterar a envoltória da edificação da maneira mais simples 

possível, alterando minimamente o projeto atual e buscando o máximo impacto nas APPs de 

cada apartamento. As MMEs foram aplicadas apenas nos apartamentos que não obtiveram 

nível A de eficiência energética quando realizada a análise utilizando o metamodelo e os 

cálculos indicados no método do INI-R, portanto, apenas 8 das 12 UHs foram consideradas na 

análise, sendo elas os apartamentos 101, 102, 103,104, 203, 204, 303 e 304. A primeira 

medida proposta pelo autor foi a instalação de venezianas nas salas destes apartamentos, com 

isso, as reduções de carga térmica para refrigeração destas UHs cresceram consideravelmente, 

fazendo com que quase todos os apartamentos (com exceção dos apartamentos 303 e 304) 

alcançassem nível A de eficiência energética. Para tentar contornar esse resultado, e obter 

nível A também para estes apartamentos, o autor propôs alterar a absortância da telha de 

fibrocimento que cobre seus dormitórios, aplicando uma telha de fibrocimento na cor branca 

de absortância 0,27, no lugar das telhas cinzas, com absortância igual a 0,60. A proposta 

alcançou o resultado esperado, tendo assim, todos os apartamentos com nível A de eficiência 

energética. 

 

2.3 VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Ainda que a eficiência energética e a redução do consumo de energia sejam de 

grande importância para a sociedade em geral, como visto anteriormente, a necessidade de 

que o investimento apresente retorno financeiro é um ponto importante quando visto do 

âmbito da engenharia. Existem indicadores econômicos que são usados como métricas para 

avaliar a realização de um investimento. Os principais indicadores são: o payback e payback 

descontado, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 

Interna de Retorno (TIR).  

O payback é compreendido como o tempo necessário para se recuperar o capital que 

foi investido, e é um indicador que se apresenta de duas formas, sendo elas simples ou 
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descontada. O payback simples não leva em consideração o custo de capital, o valor do 

dinheiro no tempo. Já o payback descontado aborda essas considerações (BIEGER, 2000).  

Segundo a NBR 14653-4 (2002) a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é definida 

como “Taxa de desconto do fluxo de caixa, compatível com a natureza e características do 

empreendimento, bem como com a expectativa mínima de emulação do empreendedor, em 

face da sua carteira de ativos”. Ou seja, levando em conta situações como as taxas de 

remuneração de mercado, riscos existentes e até mesmo o lucro mínimo desejado, a TMA é 

uma taxa que considera o mínimo de retorno do capital que o investidor deseja (BOGDAN, 

2019). 

Moita (2019) define o Valor Presente Líquido (VPL) como o resultado descontado 

do projeto no momento em que se realiza o investimento. Ou seja, é a soma de todos os fluxos 

resultantes trazidos para a data zero tendo o abatimento do investimento inicial. Portanto, o 

VPL positivo indica que o investimento obterá lucro, enquanto um VPL negativo indica 

prejuízo. 

Já a Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de descontos que torna igual os fluxos 

descontados do projeto ao valor do investimento inicial (MOITA, 2019), em outras palavras, é 

a taxa utilizada para que o VPL seja igual a zero. Uma TIR maior que a TMA pressupõe que 

faz sentido continuar analisando o projeto. 

É grande o número de trabalhos científicos que utilizam dessas métricas para avaliar 

a viabilidade econômico-financeira da implantação de Medidas de Eficiência Energética nas 

edificações. Tem-se como exemplo o estudo de  Gnecco et al. (2020) que utilizaram o 

software EnergyPlus para realizar simulação computacional e avaliar a aplicação de medidas 

de eficiência energética em uma edificação pública localizada no município de Biguaçu/SC. 

Foram simulados 4 cenários além do cenário real (caso 0), o caso 1 com cobertura em 

fibrocimento e laje pré-moldada com isolamento em EPS, caso 2 utilizando vidro com Fator 

Solar (FS) de 39%, caso 3 com cobertura de fibrocimento e Absortância à Radiação Solar 

(ARS) de 40%, e caso 4 fazendo o uso de todas as alternativas. Para todos os casos ainda foi 

simulada uma variante onde se considerava o uso de painéis solares visando a obtenção de 

uma Edificação de Energia Zero. Os pesquisadores utilizaram o payback simples como forma 

de definir em quanto tempo o investimento de cada MEE se pagaria, para nortear qual 

investimento seria mais válido de ser executado. O grupo obteve o melhor resultado com o 

caso 4, tendo um payback de 7,08 anos, enquanto o pior como sendo o caso 2, com um tempo 

de retorno de 14,48 anos.  
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Silva (2019), realizou a classificação de eficiência energética de um edifício histórico 

no município de Florianópolis/SC utilizando os métodos simplificado e de simulação 

computacional da INI-C e realizou a análise econômico financeira para a implantação das 

MEEs. No estudo, o autor propôs a troca das lâmpadas do tipo fluorescentes de 54 W por 

lâmpadas de LED com potência de 24 W.  Além da troca dos vidros simples por vidros 

laminados, o autor também analisou mudanças no isolamento da cobertura, onde sugeriu a 

instalação de lã de vidro. O autor concluiu que apenas a troca das lâmpadas se tornaria viável, 

pois apresentou um VPL de R$11.221,21, uma TIR de 163,5% e payback descontado de 1 

ano. Enquanto o investimento na troca de vidros apresentou um VPL negativa de 

R$28.605,80, e as modificações da cobertura resultaram em um VPL negativa de R$8.124,39, 

o que inviabiliza a execução de ambas as intervenções. 

Kock, Theiss e Filho (2020), indicam que, por ser a parte da envoltória mais exposta 

a radiação solar direta, a cobertura tem uma forte influência sobre a transferência de calor aos 

ambientes internos. Por esse motivo, sugerem o uso da tecnologia de cobertura vegetada em 

um edifício público educacional na cidade de Florianópolis/SC, no período de um ano letivo. 

O grupo utilizou o software EnergyPlus para realizar as simulações de três situações 

propostas, a Situação A aplicando a cobertura vegetada em toda a área superior; A Situação B 

deixando uma faixa mais ao norte da cobertura com o material padrão; E a Situação C 

aplicando a cobertura vegetal apenas na faixa central, de leste a oeste da edificação. As 

tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) 

foram utilizadas para a realização dos orçamentos. Foi determinada como TMA a Taxa 

SELIC do ano de 2019, 5,95% ao ano, e realizado os cálculos para obtenção do VPL, 

payback, payback descontado e TIR. A Tabela 3 mostra os resultados obtidos pelo grupo 

 

Tabela 3 - Resultados da viabilidade econômica obtidos pelo grupo 

 

Fonte: Kock, Theiss e Filho (2020) 

 

Ficou concluído que, de acordo com a situação do mercado no momento de 

realização do trabalho, o estudo não foi viável economicamente, contudo ficou indicado que a 
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implantação do sistema apresenta muitos benefícios difíceis de se mensurar financeiramente 

(KOCK, THEISS e FILHO, 2020). 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumo energético mundial tende a seguir o crescimento populacional, e este fato 

faz com que surjam trabalhos de pesquisas relacionados à eficiência energética e à redução do 

consumo de energia no geral.  

Este capítulo mostrou diversas propostas e iniciativas que têm como objetivo reduzir 

este consumo por meio da eficiência energética de edificações. Além disso, foram retratados 

trabalhos onde se aplicaram medidas de eficiência energética em edificações tanto comerciais, 

de serviço e públicas como também edificações residenciais. Ficou claro que, apesar de serem 

avaliadas de formas específicas, as edificações com usos distintos podem ser beneficiadas 

pela aplicação das mesmas medidas de eficiência energética. Contudo, cada caso contém suas 

particularidades. Mediante a isso, não se pode admitir que uma medida melhore o 

desempenho térmico de uma edificação apenas por ter apresentado este resultado em outra, a 

análise deve ser feita para cada caso individualmente. 

Com este capítulo, ficou atentado que um fator importante na aplicação de medidas 

de eficiência energética em edificações é quanto a viabilidade econômica para o emprego das 

mesmas. Foram expostos neste capítulo trabalhos que analisaram MEEs também por essa 

ótica, e ficou manifesto que, mesmo que contribuam para o ganho de desempenho energético 

da edificação, não necessariamente, essas medidas irão ter um retorno financeiro adequado, 

podendo até mesmo, dependendo do caso, acarretar em prejuízo no período de tempo 

considerado para um retorno. Logo, fica considerado que o uso de ferramentas como TIR, 

VPL e payback sejam sempre consideradas para uma análise financeira antes da aplicação de 

qualquer medida. 

Todo o conteúdo exposto nesse capítulo contribuiu com o embasamento teórico para 

a aplicação do método deste trabalho, buscando atingir os objetivos geral e específicos 

expostos no capítulo 1 do mesmo. 
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3 MÉTODO 

 

O método desse trabalho pode ser dividido em quatro passos gerais. O primeiro 

passo consiste em determinar a carga térmica de refrigeração da envoltória da edificação base 

analisada. Para isso será utilizado o método simplificado da Instrução Normativa Inmetro para 

a Classificação de Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas - 

INI-C. 

Determinada a carga térmica de refrigeração da envoltória do caso base, serão 

aplicadas medidas de eficiência energética (MEEs) com o intuito de obter a redução do valor 

dessa carga térmica.  

Assim que as MEEs mais favoráveis forem definidas, serão realizados pacotes que 

relacionem estas MEEs com o intuito de que as combinações possam potencializar as 

reduções de carga térmica e desenvolver um ganho de eficiência energética.  

A partir das melhores MEEs e seus pacotes será realizada a análise financeira 

utilizando de três importantes ferramentas para avaliações deste modo, sendo elas a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) o Valor Presente Líquido (VPL) e o payback corrigido. 

 

3.1 CASO DE REFERÊNCIA 

 

Como citado anteriormente, no referencial teórico deste documento, a INI-C trata de 

7 tipologias para análise de eficiência energética e etiquetagem de edificações. A edificação 

escolhida para a análise deste trabalho se inclui na tipologia de edificação de varejo – 

mercados, e, de acordo com a INI-C, deve ser referenciado pela Tabela A.6 do Anexo A, 

ilustrada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - (Tabela A.6 da INI-C): Valores de referência para edificações de varejo – mercados 

Uso típico 
Edificações de varejo 

Condição real Condição de referência 

Geometria  

Área (m²)  Condição real 

Orientação solar  Condição real 

Pé-direito (piso a teto) (m)  Condição real 

Aberturas  

PAF - Percentual de área de abertura da fachada (%)  Condição real 60% na zona da fachada principal 

(0,60), e 10% nas demais (0,10) 

Componentes construtivos  

Parede  Condição real Argamassa interna (2,5 cm), bloco 

cerâmico furado (9,0 cm), argamassa 

externa (2,5 cm) 
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Upar - Transmitância da parede externa (W/m²K)  Condição real 2,39 

αPAR - Absortância da parede (adimensional)  Condição real 0,5 

CTpar - Capacidade térmica da parede (kJ/m²K)  Condição real 150 

Cobertura  Condição real Telha de fibrocimento, câmara de ar 

(> 5 cm) e laje maciça de concreto 

(10 cm) 

Ucob - Transmitância da cobertura (W/m²K)  Condição real 2,06 

αCOB - Absortância da cobertura (adimensional)  Condição real 0,8 

CTcob - Capacidade térmica da cobertura (kJ/m²K)  Condição real 233 

Vidro  Condição real Vidro simples incolor 6mm 

FS – Fator solar do vidro (adimensional)  Condição real 0,82 

Uvid - Transmitância do vidro (W/m²K)  Condição real 5,7 

AHS - Ângulo horizontal de sombreamento (°)  Condição real 0 

AVS - Ângulo vertical de sombreamento (°)  Condição real 0 

AOV - Ângulo de obstrução por vizinha (°)*  Condição real 

Iluminação e ganhos  

DPI - Densidade de potência de iluminação (W/m²)  Condição real 16,3** 

Ocupação (m²/pessoa)  5,0 

DPE - Densidade de potência de equipamentos 

(W/m²)***  

40,0 

Horas de ocupação  12 

Dias de ocupação (Nano)****  350 

Situação do piso  Condição real 

Situação da cobertura  Condição real 

Isolamento do piso  Condição real Sem isolamento 

Condicionamento de ar (refrigeração)  

COP - Coeficiente de performance (W/W)  Condição real 2,60 

Temperatura setpoint (°C)*****  24,0 

Aquecimento de água******  

Fonte: INMETRO (2021)  

 

Analisando a Tabela 4 é possível ver que a INI-C utiliza para a edificação de 

referência os dados geométricos da edificação base analisada. Somado a isso, mescla essas 

informações com dados de entrada pré-definidos para uma edificação com uma classificação 

de nível energético D. 
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3.2 ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso analisado por esse trabalho é a edificação referente à um 

supermercado implantado na região da Grande Florianópolis, estado de Santa Catarina.  A 

edificação é dividida em seis áreas, sendo elas, um salão de vendas com área igual a 6.250,18 

m², um depósito de 1.543,72 m², uma câmara fria com área de 1.128,13 m², um setor 

administrativo de 443,02 m², uma casa de máquinas com 251,69 m² e um setor das docas com 

270,14 m². A Figura 5 ilustra a disposição desses ambientes, além de apontar a orientação de 

implantação. 

 

Figura 5 – Disposição dos ambientes do supermercado analisado 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2022 

 

3.2.1 Salão de Vendas 

 

O salão de vendas conta com uma fachada frontal voltada para a direção norte, 

produzida em duas “etapas”, do piso até a altura de 6,0 m o fechamento é realizado em vidro 
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simples, incolor, com espessura de 6 mm, fator solar (FS) igual a 0,82 e transmitância térmica 

(Uvid) igual a 5,7 W/m²K. Acima desses 6,0 m até o pé direito de 8,20 m o fechamento é feito 

com dois tipos de telhas metálicas, sendo o lado voltado para o interior da loja fechado com 

uma telha de espessura igual a 0,43 mm, na cor bege, absortância da parede (αpar) de 0,37, 

somada à uma camada de 30 mm de poliestireno expandido (EPS), enquanto a telha de 

fechamento externa é composta por uma chapa metálica de 0,43 mm, na cor laranja, αpar igual 

a 0,68.  As laterais voltadas para leste e oeste também são construídas em duas “etapas”, 

entretanto, a parte inferior (do solo até 4,15 m) não conta com fechamento em vidro, mas sim 

com um fechamento lateral realizado com blocos de concreto de 14 cm de espessura, pintados 

internamente com a cor bege, αpar de 0,37 e externamente com a cor cinza, αpar de 0,80, desse 

valor de 4,00 m até os 8,20 m o fechamento é realizado de forma similar a fachada frontal. A 

parte de trás do salão de vendas tem seu fechamento semelhante ao restante do salão de 

vendas, contudo, por não ter contato com o exterior, a parte superior é fechada apenas com as 

telhas bege com adição da camada de EPS. 

A cobertura da loja apresenta telha zipada de espessura igual a 0,50 mm na cor 

branca somada à uma camada de lã de vidro, que tem o intuito de servir como isolante termo 

acústico. Enquanto o piso é realizado com uma camada de 15 cm de concreto polido, em cor 

natural, que fica em contato direto com o solo. 

A climatização da loja é realizada de forma artificial, com o uso de sistema de ar-

condicionado central. Contudo não há informações quanto sua disposição e potência. 

 

3.2.2 Administrativo 

 

Como o nome sugere, a parcela da edificação conhecida como “Administrativo” 

conta com as salas e escritórios onde realizam-se as questões administrativas do 

supermercado. Sua disposição arquitetônica faz com que a totalidade de suas fachadas sul e 

leste tenham exposição externa, enquanto, na fachada oeste, essa exposição ocorre em apenas 

um terço da área da fachada. O lado orientado para norte fica em sua totalidade voltado para o 

interior da edificação, fazendo com que não haja incidência da luz solar nessa região.  

Quanto aos fechamentos laterais, tem-se que, todas as paredes externas, de 4,15 m 

altura, são executadas em blocos de concreto de 14 cm de espessura, pintados externamente 

na cor cinza, αpar igual a 0,80. Internamente os revestimentos destas paredes variam, em áreas 
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molhadas como cozinha e banheiros o revestimento é realizado com pastilhas cerâmicas, 

enquanto em áreas secas apresentam pintura na cor bege, αpar 0,37. 

Se tratando de cobertura, essa parcela da edificação, assim como no salão de vendas, 

também conta com telha zipada branca de 0,50 mm, porém, sem o uso de camada de lã de 

vidro. 

Quanto ao piso, tem-se que, nas áreas secas o mesmo é realizado apenas com uma 

camada de 15 cm de piso industrial polido, na cor natural. Já as áreas molhadas recebem, além 

da camada de concreto, um revestimento cerâmico. Em ambas as áreas, as camadas de 

concreto ficam em contato direto com o solo. 

O setor Administrativo é climatizado por meio de aparelhos split de ar-condicionado. 

 

3.2.3 Depósito 

 

O depósito é um grande salão onde ficam armazenados os produtos do supermercado 

para reposição ao salão de vendas. Seus fechamentos laterais são semelhantes aos do salão de 

vendas. Sua fachada oeste é a única que conta com sua totalidade exposta ao ambiente 

externo, com isso, conta com um uma parede de 4,15 m de altura realizada em blocos de 

concreto de 14 cm, pintados externamente na cor cinza com αpar de 0,80 e internamente na cor 

bege de αpar igual a 0,37, acima dos 4,15 m o fechamento conta com duas camadas de telhas 

metálicas, com as mesmas características utilizadas no salão de vendas. A parte alta das 

fachadas leste e norte do depósito, por não ter contato com o ambiente externo, recebem 

apenas a telha metálica de 0,43 mm, pintados na cor bege RAL 1015. A fachada voltada para 

as Docas, apesar de ter contato com o ambiente externo, não recebe incidência direta da luz 

solar por questão arquitetônica da cobertura. 

O depósito é coberto e climatizado da mesma maneira que o salão de vendas, ou seja, 

sua cobertura é realizada com telhas metálicas zipadas de 0,50 mm de espessura e uma 

camada isolante de lã de vidro enquanto sua climatização é feita pelo sistema central de ar-

condicionado. Outra estrutura que segue o mesmo padrão do salão de vendas é o piso, que, da 

mesma forma, é realizado em uma camada única de 15 cm de concreto com um acabamento 

polido e em cor natural, tendo seu contato direto com o solo. 
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3.2.4 Docas 

 

A doca do supermercado é o local onde os caminhões com produtos que serão 

armazenados no depósito chegam e estacionam para descarregar. É basicamente composto por 

um grande pátio de manobras e “cabines” onde os caminhões encostam de ré para deixar as 

mercadorias. O piso do pátio de manobras do estudo de caso é feito em pavimento rígido e 

aberto ao ar livre. A parte elevada das docas, onde ficam as “cabines” onde os caminhões 

estacionam, é realizada com aterro feito em solo e uma camada de 15 cm de concreto em cor 

natural. Por ser um ambiente aberto, as docas não têm refrigeração artificial. 

 

3.2.5 Câmara Fria 

 

A câmara fria é a porção da edificação que mais necessita de refrigeração interna, 

pois é neste setor que são armazenados os produtos perecíveis como carnes e frios. Logo, a 

alta temperatura externa não deve afetar o interior deste setor. Portanto, tem-se que as paredes 

e cobertura da câmara são realizados com painéis termo acústicos compostos por duas 

camadas de Policloreto de vinila (PVC) preenchidas internamente com uma camada de 15 cm 

de EPS. 

Quanto ao piso, a câmara fria também conta com uma camada de concreto em 

contato com o solo, entretanto, essa camada é mais fina que nos outros setores, sendo 

realizada com espessura de 7 cm e, acima dessa camada existem duas outras, uma de 5 cm de 

EPS e a camada final de concreto polido de 7 cm, fazendo com que a câmara fique também 

isolada da temperatura proveniente do solo. 

 

3.2.6 Casa de Máquinas 

 

A casa de máquinas é um ambiente separado do restante da edificação, fica 

localizada aos fundos da câmara fria, e não tem acesso pelo interior do restante do prédio. 

Esse é um ambiente mais técnico da edificação, onde ficam localizados quadros de comando, 

disjuntores gerais e afins. 

É uma construção com um pé direito de 4,0 m realizada em blocos de concreto de 14 

cm de espessura, pintada interna e externamente na cor cinza com αpar de 0,80. Seu piso é 
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realizado com uma camada de 15 cm de concreto simples, sem nenhum acabamento 

específico e tem contato direto com o solo.  

Quanto a cobertura direta, a casa de máquinas conta com uma laje pré-moldada em 

vigotas e blocos cerâmicos, com espessura igual a 12 cm. Acima desta laje, há as telhas 

zincadas de 0,50 mm iguais as utilizadas no restante da edificação. 

A casa de máquinas é conta apenas com ventilação natural, sem uso de aparelhos de 

refrigeração. 

 

3.3 CASO BASE 

 

O caso base a ser analisado parte de algumas simplificações e considerações 

aplicadas no caso real. Algumas considerações foram realizadas para se encaixar nos limites 

onde pode-se utilizar o método simplificado, outras foram realizadas por falta de dado real, 

nesses casos, considerou-se o valor da edificação de referência. A Tabela 5 mostra as 

considerações realizadas. 

 

Tabela 5 - Valores considerados por simplificação 

Parâmetro Valor real Valor adotado Motivo 

Pé-direito* 8,20 m 6,60 m Limites do método 

Densidade de potência dos 

equipamentos 
- 40,0 W/m² Sem informação do valor real 

Densidade de potência de 

iluminação 
- 16,3 W/m² Sem informação do valor real 

Fonte: elaborado pelo autor, 2022 

 

*Os fechamentos laterais que formavam o pé-direito de 8,20 m, e, eram compostos por uma região de blocos de 

concreto e outra região de telhas metálicas de fechamento lateral foram analisados, para o caso base, apenas com 

6,60 m de blocos de concreto, por simplificação da análise. 

 

Além dessas considerações, algumas simplificações foram realizadas até obter o caso 

base para as avaliações, sendo uma das principais simplificações realizada na divisão das 

zonas térmicas. Primeiramente, foram desconsideradas Docas e Casa de Máquinas da divisão 

das zonas, por serem um espaço aberto e uma área de permanência transitória (APT), 

respectivamente. A partir daí, foi realizada a divisão das zonas térmicas de acordo com o 

INMETRO (2021) respeitando os 4,50 m e a orientação solar para diferenciar zona interna de 

zonas perimetrais. Tendo as zonas definidas, traçou-se uma linha que dividiu o Salão de 
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Vendas do restante do supermercado, essa simplificação foi realizada com o intuído de aplicar 

as medidas de eficiência energética apenas no Salão de Vendas. A Figura 6 ilustra a sequência 

dos passos adotados para definição das zonas térmicas. 

 

Figura 6 - Sequência de passos para definição de zona térmica 

 

 
 

(a) Planta simplificada do supermercado 
(b) Remoção da Casa de Máquinas e 

Docas 

  

(c) Divisão de zona interna e zonas perimetrais (d) Isolamento do Salão de Vendas 

 

Fonte: elaborado pelo autor, 2022 

 

Com isso, foram definidas para serem analisadas 5 zonas térmicas, sendo uma zona 

interna e 4 zonas perimetrais, conforme Figura 7. 
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Figura 7 - Zonas térmicas definidas para avaliações 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Em posse dos parâmetros e definidas as Zonas Térmicas. Utilizou-se o metamodelo 

da INI-C, localizado no site 

(http://pbeedifica.com.br/redes/comercial/index_with_angular.html#) para tipologia de 

Mercados com o intuito de realizar o cálculo da Carga Térmica de Refrigeração da Edificação 

Base (CgTRbase).    

O passo seguinte ao cálculo da CgTR foi a etiquetagem da envoltória. Para tanto, foi 

necessário definir o coeficiente de redução do consumo de energia primária da classificação D 

para a classificação A (CRCEPD-A) e para isso calculou-se o fator de forma da edificação como 

sendo igual a 0,19, definindo assim, para o Grupo Climático GC 1-B, no qual está localizado 

o município de Florianópolis/SC, um CRCEPD-A de 0,27. 

 

3.4 MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

Afim de testar medidas para tornar a envoltória da edificação base mais eficiente 

energeticamente foram analisadas nove medidas de eficiência energética divididas em três 

medidas para cobertura, três para paredes e três para vidros.  

Em medidas para coberturas, primeiramente pensou em se realizar a pintura externa 

da telha metálica com uma cor mais clara, com o intuito de reduzir a absortância solar (αcob) 
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da mesma, porém, a telha do caso base já era pintada na cor branca, o que impediu essa 

análise. Portanto, como MEE1 optou-se pelo teste de instalação de forro de PVC em todo o 

salão de vendas do supermercado, com isso diminuiu-se a transmitância térmica (Ucob) e 

aumentou-se a capacidade térmica da cobertura (CTcob). A MEE2 também parte da aplicação 

de forro em todo o salão de vendas, porém, foi utilizado como material de análise o forro de 

gesso, que manteve a Ucob do caso base, mas aumentou em aproximadamente três vezes a 

CTcob quando comparado ao caso base. A MEE3 não utiliza o sistema de forro, apenas se 

realiza a análise da troca de material isolante do caso base (EPS) por outro polímero, o 

poliuretano (PU), que mantém a CTcob e diminui a Ucob. 

Como a pintura externa dos fechamentos do caso base era realizada na cor cinza 

escuro, com absortância solar (αpar) alta, avaliou-se, como MEE4, a pintura das paredes 

externas na cor marfim, que ocasionou a redução da αpar para valor menor que a metade do 

valor utilizado como base, como essa medida não altera o material utilizado nas paredes, a 

transmitância térmica da parede (Upar) e a capacidade térmica da parede (CTpar) não se 

alteraram em relação ao caso base. Como MEE5 foi considerada a realização de um reboco 

interno, realizado em massa única, com espessura de 2,5 cm. Tal modificação faz com que a 

Upar diminua enquanto a CTpar aumente, como não houve mudança na cor interna, a αpar 

permaneceu com valor base inalterado. A última medida adotada para os fechamentos das 

paredes, MEE6, foi a análise do uso de concreto maciço, com espessura de 10 cm. Diferente 

da MEE5, esta medida aumenta a Upar, mas o aumento da CTpar é ainda maior que o da última 

análise. Para não criar uma “combinação” de MEEs já neste ponto, a pintura externa foi 

considerada a mesma do caso base, mantendo sua αpar e testando assim só a mudança de 

eficiência energética da troca do material. 

As três MEEs relacionadas a mudança do vidro da fachada baixam o fator solar (FS) 

do caso base, a menor diminuição do FS está na MEE7, que se trata de um modelo Cebrace 

Parsol Green, monolítico de 6 mm. Este modelo aumenta a transmitância térmica do vidro 

(Uvid) quando comparado ao caso base. Como MEE8 foi analisado a instalação de um vidro 

laminado, modelo Cebrace Cool Lite 114 PN, com espessura de 8 mm, este modelo mantém a 

mesma Uvid do vidro simples do caso base. A última análise, MEE9, foi realizada com a 

instalação de um vidro monolítico de modelo Cebrace Cool Lite F 114 II, com espessura de 6 

mm. Este modelo além de diminuir o FS, como citado anteriormente, diminui também a Uvid, 

tornando a fachada mais isolante. 
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A Tabela 6 ilustra todas as MEEs analisadas e mostra os valores utilizados para a 

análise individual de cada medida. 

 

Tabela 6 - Valores dos parâmetros térmicos das MEEs segundo estrutura elaborada por Misk (2019) 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Os parâmetros térmicos para cobertura e paredes foram elaborados pela plataforma 

de componentes construtivos do site do Projeteee,  

(http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/), programa realizado pelo Ministério 

do Meio Ambiente e desenvolvido em pareceria com instituições como a Universidade 

Federal de Santa Catarina, Eletrobrás, e outros.  Enquanto os dados dos vidros foram retirados 

do Catálogo de propriedades térmicas de paredes, coberturas e vidros, presente no Anexo 

Geral V da portaria nº 50/2013 do PBE Edifica, Requisitos de Avaliação da Conformidade 

para Eficiência Energética em Edificações (RAC). Anexo este utilizado como base para o 

Projeteee. 

 

3.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Para realizar a análise de viabilidade econômica de cada pacote de medidas de 

eficiência energética, são realizados cálculos para determinação do Valor Presente Líquido 

(VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o payback corrigido.  

O VPL é o resultado da soma de todos os valores do fluxo de caixa trazidos para o 

presente com o uso de uma taxa de desconto, no caso deste trabalho a taxa de desconto 

utilizada será a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), definida de acordo com a taxa Selic, 

http://projeteee.mma.gov.br/componentes-construtivos/
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que é considerada como a taxa básica de juros no país e, normalmente, é parâmetro de 

referência para investimentos em renda fixa. No momento da elaboração deste trabalho, a taxa 

Selic se encontra em 10,75% a.a. Considerando que um investimento em medidas de 

eficiência energética apresenta um risco maior que um investimento em renda fixa, a TMA 

será considerada como sendo 11% a.a. O VPL é calculado utilizando a Equação 3 e, como 

parâmetro de viabilidade, tem-se que um VPL positivo indica que o investimento é viável.  

 

𝑉𝑃𝐿 = 𝑉𝑃 + ∑
𝑉𝐹

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑡
𝑛
𝑡=1                                                                                         (Equação 3) 

 

Onde, 

VPL = Valor Presente Líquido 

VP = Valor Presente 

n = número de períodos do fluxo de caixa 

TMA = Taxa Mínima de Atratividade 

VF = Valores Futuros 

 

Define-se a Taxa Interna de Retorno (TIR) como a taxa utilizada para que o VPL seja 

igual a zero. Para que o projeto seja considerado viável, a TIR deve ser maior que a TMA. A 

TIR pode ser calculada com o uso da Equação 4.  

 

∑
𝑉𝐹

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡 = 0𝑛
𝑡=0                                                                                                         (Equação 4) 

 

Onde, 

TIR = Taxa Interna de Retorno 

n = número de períodos do fluxo de caixa 

VF = Valores Futuros 

 

O payback corrigido indica em quanto tempo o capital investido irá retornar em 

forma de economia. Um payback alto torna o investimento pouco atrativo. Para este trabalho 

serão consideradas viáveis as medidas que apresentem payback corrigido de até 6 anos.  

 Os custos de aplicação das medidas de eficiência energética serão estimados com o 

uso dos valores de materiais e insumos disponibilizados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para o mês de janeiro de 2022. Materiais e 
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insumos que não sejam contemplados pelas tabelas do SINAPI serão estimados por meio de 

pesquisa em fontes confiáveis da internet. 

Para ter o valor em reais do consumo da edificação considera-se o valor do kWh para 

a cidade de Florianópolis/SC e soma-se com os valores dos impostos federais referentes ao 

Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento de seguridade 

Social (COFINS) e também ao  (ICMS), sendo este um imposto de caráter estadual. O valor 

final da tarifa é calculado a partir da Equação 5. 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 =
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎

[1−(𝑃𝐼𝑆+𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆+𝐼𝐶𝑀𝑆)]
                                                                                (Equação 5) 

 

Os valores utilizados para a tarifa homologada, PIS, COFINS e ICMS 

respectivamente são de 0,53224 R$/kWh, 1,65%, 7,60% e 25% 

Para converter a carga térmica anual da envoltória da edificação (CgT) em consumo 

de energia elétrica, divide-se este valor pela eficiência do sistema de condicionamento de ar 

da edificação (SPLV), conforme a Equação 6. Para este trabalho, considera-se o valor de 

eficiência do sistema de condicionamento de ar como 6,2 W/W. 

 

𝐶𝐸𝐸 =
𝐶𝑔𝑇

𝑆𝑃𝐿𝑉
                                                                                                                (Equação 6) 

 

Com isso, para obter o consumo total, em R$/ano, multiplica-se os valores da tarifa e 

consumo de energia elétrica pela área referente de cada zona térmica da edificação, como 

evidenciado na Equação 7. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 ∗ 𝐶𝐸𝐸 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑍𝑇                                                          (Equação 7) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com as avaliações 

realizadas conforme o método indicado na seção 3 deste trabalho. São apresentados 

primeiramente os resultados referentes a eficiência energética da envoltória da edificação, 

sendo abordado a análise do caso base e de cada medida de eficiência energética (MEE) 

adotada, discriminadamente.  A descrição de cada MEE encontra-se na Tabela 6, no capítulo 

3 deste trabalho. Como segunda parte da seção de resultados, são expostas as avaliações de 

viabilidade econômica e financeira dos pacotes de eficiência energética formados pelas MEEs 

mais interessantes do ponto de vista da eficiência energética. 

 

4.1 AVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

 

4.1.1 Edificação de referência 

 

Como proposto pelo método simplificado da INI-C, a edificação de referência 

apresenta uma envoltória com eficiência energética etiquetada pela ENCE nível D. A 

edificação de referência do caso analisado apresentou uma carga total de refrigeração igual a 

1.108.052,71 kWh/ano. Com esse valor, além da área do salão de vendas da edificação que é 

de 6.250,18 m², obteve-se uma densidade de carga térmica de refrigeração para a edificação 

de referência de 177,28 kWh/m².ano e foram definidos os intervalos que permitiram a 

obtenção da ENCE parcial da envoltória do caso base e dos casos onde há a aplicação das 

medidas de eficiência energética, tanto na forma independente, como nos pacotes de 

eficiência energética. A Tabela 7 destaca estes intervalos, em kWh/m².ano. 

 

Tabela 7 - Intervalos definidos para obtenção da ENCE 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

 

Classif. De eficiência A B C D E

Limite superior - > 129,42 > 145,37 > 161,33 > 177,28

Limite interior ≤ 129,42 ≤ 145,37 ≤ 161,33 ≤ 177,28 -
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4.1.2 Caso base 

 

A avaliação da envoltória do caso base apresentou uma carga total de refrigeração 

igual a 966.687,36 kWh/ano (154,66 kWh/m².ano), que é um valor 12,76% inferior ao valor 

apontado pela edificação de referência e, com isso, faz com que a mesma fosse classificada 

como nível C.  

Quando analisada cada zona térmica do caso base, é possível ver, na Figura 8, que a 

zona interna (ZI) apresenta a menor carga de refrigeração por metro quadrado. Esse resultado 

era esperado, visto que a zona interna recebe menos influência do fator externo que as zonas 

perimetrais, que por sua vez, no caso analisado, contam com paredes com uma absortância 

solar alta.  

 

Figura 8 - Densidade de carga térmica por área de zonas térmicas do caso base 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Seguindo a linha de raciocínio, outro resultado esperado que pôde ser observado foi 

o de que a zona perimetral orientada para norte (ZP2), e que tem um percentual de abertura de 

fachada (PAF) igual a 0,61, apresentou uma carga de refrigeração por metro quadrado maior 

que as demais zonas térmicas. Isso ocorre pelo fato de a cidade de Florianópolis estar 

localizada no hemisfério sul, com isso, a fachada norte das edificações são as que recebem 

incidência durante todo o dia.  
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4.1.3 MEEs relacionadas à cobertura 

 

As avaliações da edificação com as medidas de eficiência energética relacionadas à 

cobertura da edificação, MEE1 que representa a instalação do forro de policloreto de vinila 

(PVC), MEE2 que reproduz a instalação do forro de gesso e MEE3 que avalia a troca de 

material isolante por poliuretano (PU), mostraram como carga térmica total 982.385,38 

kWh/ano (157,18 kWh/m².ano), 964.205,39 kWh/ano (154,27 kWh/m².ano) e 998.738,31 

kWh/ano (159,79 kWh/m².ano), respectivamente, conforme ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Densidade de carga térmica de refrigeração da edificação com as medidas relacionadas à cobertura 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

É possível ver que duas das três medidas de eficiência relacionadas à cobertura, 

MEE1 e MEE3, resultaram em um valor de carga térmica maior do que o valor avaliado para 

o caso base. Como primeira impressão, esse resultado pode parecer inusitado, pois espera-se 

que as medidas contribuam para a redução da carga térmica. Porém, tem de se salientar de que 

a análise foi realizada em um ambiente de supermercado, calculado com 12 horas de 

ocupação diária, na cidade de Florianópolis/SC, que tem um clima quente durante o verão. 

Com isso, caso o isolamento seja muito elevado, a edificação tem dificuldade para dissipar 

para o ambiente externo o calor gerado internamente, gerando assim o aumento da carga 

térmica.  

Em porcentagem, a redução da carga térmica em comparação com o caso base para 

as medidas MEE1, MEE2 e MEE3 foi de -1,62%, 0,26% e -3,32%, respectivamente. 
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Resultados que mostram que mesmo a medida que apresenta esta redução de carga térmica 

não mostra uma melhora expressiva em relação ao caso base, quando analisado da ótica da 

eficiência energética. 

Como todas as medidas relacionadas a cobertura resultaram suas densidades de 

cargas térmicas compreendidas no intervalo entre 145,37 kWh/m².ano e 161,33 kWh/m².ano 

ambas são classificadas energeticamente como nível C, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Resultados energéticos das MEEs relacionadas à cobertura 

Medida adotada Carga térmica 

obtida (kWh/ano) 

Densidade de 

carga térmica 

(kWh/m².ano) 

Redução em relação 

ao caso base (%) 

Classificação 

Energética 

Edif. Referência 1.108.052,71 177,28 -14,62% D 

Caso Base 966.687,36 154,67 - C 

MEE1 982.385,38 157,18 -1,62% C 

MEE2 964.205,39 154,27 0,26% C 

MEE3 998.738,31 159,79 -3,32% C 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

4.1.4 MEEs relacionadas às paredes 

 

Analisando os resultados obtidos com a avaliação das medidas relacionadas às 

paredes, tem-se que MEE4 e MEE5, mostram uma redução positiva, de 3,67% para MEE4 e 

0,76% para MEE5, em relação ao caso base. O que mostra que a diminuição da absortância 

solar e o aumento da capacidade térmica surtem efeitos positivos também neste componente. 

Além disso, assim como ocorrido nas medidas relacionadas à cobertura, nem todas as 

avaliações das MEEs relacionadas às paredes resultaram em uma redução de carga térmica em 

comparação ao caso base. A MEE6, que troca o material de fechamento das paredes 

aumentando assim a capacidade térmica, mas, em contrapartida, fazendo com que a parede 

fique menos isolada através do aumento da transmitância térmica, apresentou um aumento de 

0,11% quando comparado ao caso base. Este resultado indica que, no caso das paredes, o 

aumento do isolamento contribui mais para o ganho de desempenho térmico que quando a 

análise com o mesmo conceito é aplicada à cobertura. 

Embora as reduções de carga térmica das MEEs possam parecer não muito 

relevantes quando analisados em porcentagem, tem-se que, em termos absolutos, esses 

números sejam de grande significância, principalmente a MEE4 que apresenta como redução 
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de 35.461,09 kWh/ano (5,68 kWh/m².ano). A Figura 10 mostra os resultados das densidades 

de cargas térmicas de cada MEE relacionada à parede analisada. 

 

Figura 10 - Densidade de carga térmica de refrigeração da edificação com as medidas relacionadas às paredes 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Observando os resultados das CgTR das dessas medidas, é possível ver que, tanto a 

aplicação da MEE4, como MEE5 e MEE6 resultam em uma edificação com envoltória 

classificada como nível C, energeticamente. Ou seja, nenhuma das medidas conseguiu 

melhorar o nível de classificação do caso base.  

Um resumo dos resultados das MEEs relacionadas as paredes pode ser visto na Tabela 

9. 

 

Tabela 9 - Resultados energéticos das MEEs relacionadas às paredes 

Medida adotada Carga térmica 

obtida (kWh/ano) 

Densidade de 

carga térmica 

(kWh/m².ano) 

Redução em relação 

ao caso base 

Classificação 

Energética 

Edif. Referência 1.108.052,71 177,28 -14,62% D 

Caso Base 966.687,36 154,67 - C 

MEE4 931.226,27 148,99 3,67% C 

MEE5 959.346,20 153,49 0,76% C 

MEE6 967.722,76 154,83 -0,11% C 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 
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4.1.5 MEEs relacionadas aos vidros 

 

Diferente das MEEs relacionadas à cobertura e paredes, onde algumas apresentaram 

o aumento de carga térmica, todas as MEEs relacionadas aos vidros das fachadas 

apresentaram um valor reduzido de carga térmica em relação ao caso base, conforme Figura 

11. 

 

Figura 11 - Densidade de carga térmica de refrigeração da edificação com as medidas relacionadas aos vidros 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Estes resultados indicam que o vidro tem uma considerável influência no 

desempenho térmico da edificação. A redução do fator solar do vidro ocasionou a variação da 

carga térmica no mesmo sentido. Esse resultado se intensificou quando a transmitância do 

vidro também foi diminuída, tornando a fachada mais isolada. Vale lembrar que a PAF foi 

considera com um valor de 0,61 e a única fachada envidraçada está orientada para norte. 

Contudo, nem todos os resultados diferiram das MEEs relacionadas aos outros 

componentes construtivos. As classificações de ambas as MEEs ligadas aos vidros resultaram 

em envoltórias de nível C. Isto mostra que mesmo colaborando para a melhora do 

desempenho energético da edificação, as MEEs, isoladamente, não apresentaram resultados 

suficientes para elevar a ENCE da envoltória. Em resumo, os resultados referentes a aplicação 

das MEEs relacionadas aos vidros podem ser vistos na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultados energéticos das MEEs relacionadas aos vidros 

Medida adotada Carga térmica 

obtida (kWh/ano) 

Densidade de 

carga térmica 

(kWh/m².ano) 

Redução em relação 

ao caso base 

Classificação 

Energética 

Edif. Referência 1.108.052,71 177,28 -14,62% D 

Caso Base 966.687,36 154,67 - C 

MEE7 950.250,32 152,04 1,70% C 

MEE8 936.204,90 149,79 3,15% C 

MEE9 933.422,01 149,34 3,44% C 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

A zona perimetral 2 (ZP2) é a única que apresenta uma fachada com vidros, logo, é 

nesta zona que ocorrem mudanças na carga térmica de refrigeração quando adotadas medidas 

de eficiência energética relacionadas a este componente construtivo, por conta disso, a análise 

pode ser restrita apenas a esta zona. A Figura 12 mostra o resultado da densidade de carga 

térmica de refrigeração na ZP2 de cada medida aplicada. 

 

Figura 12 - Densidade de carga térmica da zona perimetral 2 em função da aplicação de MEEs relacionadas aos 

vidros 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Como somente a zona perimetral 2 recebe influência das modificações dos vidros de 

fachada, o gráfico de densidade de CgTR da edificação analisada segue o mesmo 

comportamento que o gráfico de densidade de CgTR da ZP2. Entretanto, é possível notar que 
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os valores desta densidade são maiores quando analisados apenas na zona influenciada, muito 

por conta de ser a zona com fachada envidraçada voltada para norte, recebendo incidência 

solar durante toda o período do dia. 

 

4.1.6 Pacotes de medidas de eficiência energética 

 

Os resultados que mais contribuíram para a melhora do desempenho energético da 

edificação quando modificados os componentes da cobertura, paredes e vidros foram a 

MEE2, MEE4 e MEE9, respectivamente. Compensa salientar que MEE2 consiste no aumento 

da capacidade térmica por meio da instalação de forro de gesso, MEE4 na diminuição da 

absortância solar da parede com a pintura externa e MEE9 apresenta a troca de vidro 

diminuindo o fator solar e a transmitância térmica. Por conta dos resultados positivos, 

elaborou-se alguns pacotes que relacionassem essas MEEs entre si para avaliar o desempenho 

dessas medidas quando combinadas. Foram realizadas as quatro combinações possíveis para 

essas MEEs, essas combinações são dispostas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Pacotes de MEEs 

Nome do pacote Combinação realizada 

PCT01 MEE2 + MEE4 

PCT02 MEE2 + MEE9 

PCT03 MEE4 + MEE9 

PCT04 MEE2 + MEE4 + MEE9 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Como resultado das avaliações dos pacotes, foram obtidos valores de cargas térmicas 

menores que o avaliado para o caso base. No PCT01 a carga térmica obtida foi de 928.712,20 

kWh/ano (148,59 kWh/m².ano), já para os pacotes PCT02, PCT03 e PCT04 os resultados 

foram de 930.938,28 kWh/ano (148,95 kWh/m².ano), 901.859,91 kWh/ano (144,29 

kWh/m².ano) e 899.341,45 kWh/ano (143,89 kWh/m².ano), respectivamente, conforme ilustra 

a Figura 13. 
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Figura 13 - Densidade de carga térmica total da edificação com os pacotes de MEEs 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Com esses resultados, foram obtidas classificações energéticas de nível B para os 

casos do PCT03 e PCT04. Os pacotes PCT01 e PCT02 mantiveram o nível C de classificação 

de suas MEEs isoladas. A partir dessas classificações pode-se afirmar que as combinações de 

MEEs contribuíram para uma melhora do nível de eficiência energética da envoltória da 

edificação analisada quando comparadas com as medidas avaliadas de forma isolada. Essa 

comparação está demonstrada na Figura 14. 

 

Figura 14 - Comparação de carga térmica dos pacotes de MEEs e MEEs isoladas 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 
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Entretanto, cabe ressaltar que algumas medidas isoladas obtiveram valores de carga 

térmica bem próximos dos resultados avaliados para alguns pacotes de MEEs, como por 

exemplo a MEE4 que resultou em uma carga térmica apenas 0,03% maior que o obtido para o 

PCT02. O que mostra que apenas a pintura externa das paredes com uma cor mais clara pode 

surtir o mesmo efeito no desempenho energético que a combinação da instalação de um forro 

com capacidade térmica maior e um vidro com fator solar menor e mais isolante. Todos os 

resultados referentes aos pacotes de eficiência energética são mostrados na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Resultados energéticos dos pacotes de MEEs 

Medida adotada Carga térmica 

obtida (kWh/ano) 

Densidade de 

carga térmica 

(kWh/m².ano) 

Redução em relação 

ao caso base 

Classificação 

Energética 

Edif. Referência 1.108.052,71 177,28 -14,62% D 

Caso Base 966.687,36 154,67 - C 

PCT 01 928.712,20 148,59 3,93% C 

PCT 02 930.938,28 148,95 3,70% C 

PCT 03 901.859,91 144,29 6,71% B 

PCT 04 899.341,45 143,89 6,97% B 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

4.1.7 Resultados gerais de eficiência energética 

 

Em resumo, 11 das 13 avaliações (84,62%) de medidas de eficiência energética 

resultaram em resultados positivos quando analisados pela perspectiva da eficiência 

energética da envoltória da edificação analisada, alguns resultados foram mais eficientes que 

outros, conforme Figura 15. 
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Figura 15 - Comparação de densidade de carga térmica das MEEs e pacotes de MEEs 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Pela Figura 15 é possível ver que das 13 avaliações realizadas, 11 resultaram em uma 

edificação com envoltória classificada com ENCE de nível C, assim como o caso base, 

enquanto 2 avaliações, provindas dos pacotes de MEEs, obtiveram a classificação de nível B, 

resultados mostrados também no Quadro 2 

 

Quadro 2 - Classificação energética das avaliações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

Medida adotada Classificação energética 

Edif. Referência D 

Caso Base C 

MEE1 C 

MEE2 C 

MEE3 C 

MEE4 C 

MEE5 C 

MEE6 C 

MEE7 C 

MEE8 C 

MEE9 C 

PCT01 C 

PCT02 C 

PCT03 B 

PCT04 B 
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4.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

A análise de viabilidade econômica foi aplicada nas MEEs que apresentaram as 

maiores melhoras de desempenho energético de cada componente construtivo (MEE2, MEE4 

e MEE9) e nos pacotes de MEEs (PCT01. PCT02, PCT03 e PCT04). 

Os custos de aplicação de cada medida, foram obtidos conforme descrito no método 

deste trabalho e são dispostos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Custo de aplicação das MEEs 

Medida adotada Valor para aplicação 

MEE2 R$ 494.701,75 

MEE4 R$ 19.438,02 

MEE9 R$ 117.402,91 

PCT01 R$ 514.139,87 

PCT02 R$ 612.104,66 

PCT03 R$ 136.841,03 

PCT04 R$ 631.542,78 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Nesses valores estão somados os custos com material e mão-de-obra, sendo assim o 

valor final para aplicação de cada medida.  

É perceptível que algumas medidas apresentam valores de aplicação bem mais 

expressivos que outras, como por exemplo o custo para aplicar a MEE2 ser mais de 25 vezes 

maior que o custo para aplicar a MEE4. E essa diferença se torna ainda mais interessante 

quando esses valores são analisados em correlação com as reduções de carga térmica que cada 

medida de eficiência fornece quando consideradas na edificação. Essa comparação pode ser 

analisada na Figura 16. 
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Figura 16 - Relação entre custo e redução de carga térmica das MEEs 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Pela Figura 16, fica nítido que, por exemplo, a MEE4 apresenta um custo baixo para 

melhorar a eficiência energética da envoltória da edificação. Enquanto o PCT04, por mais que 

apresente a maior redução de carga térmica das medidas avaliada, tem também um custo bem 

elevado para aplicação. A Tabela 13 mostra o custo por redução kWh/ano de cada medida 

analisada. 

 

Tabela 13 - Valores de custo para economia anual 

Medida adotada 
Valor para 

aplicação 

RedCgTR em 

relação ao base 

(kWh/ano) 

RedCgTR em 

relação ao base 

(%) 

Custo para 

economia 

(R$/kWh/ano) 

MEE2 R$ 494.701,75 2481,97 0,26% R$ 199,32 

MEE4 R$ 19.438,02 35461,09 3,67% R$ 0,55 

MEE9 R$ 117.402,91 33265,35 3,44% R$ 3,53 

PCT01 R$ 514.139,87 37975,16 3,93% R$ 13,54 

PCT02 R$ 612.104,66 35749,08 3,70% R$ 17,12 

PCT03 R$ 136.841,03 64827,45 6,71% R$ 2,11 

PCT04 R$ 631.542,78 67345,91 6,97% R$ 9,38 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 
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a economia anual, em relação ao caso base, devido às aplicações das MEEs, conforme Tabela 

14. 

Tabela 14 - Economia anual das devido às aplicações das MEEs 

Medida adotada Consumo Anual Redução do consumo 

anual 

Caso Base R$ 126.213,59 - 

MEE2 R$ 125.889,53 R$ 324,05 

MEE4 R$ 121.583,68 R$ 4.629,91 

MEE9 R$ 121.870,36 R$ 4.343,22 

PCT01 R$ 121.255,44 R$ 4.958,15 

PCT02 R$ 121.546,08 R$ 4.667,51 

PCT03 R$ 117.749,52 R$ 8.464,07 

PCT04 R$ 117.420,70 R$ 8.792,88 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Apesar dos valores expostos na Tabela 13 e Tabela 14 darem uma noção de quais 

medidas são mais vantajosas, somente o cálculo da TIR, VPL e payback corrigido podem 

mostrar com maior exatidão qual medida é viável economicamente. Esses parâmetros foram 

calculados conforme relatado na seção 3.5 deste trabalho e são mostrados na Tabela 15.  

 

Tabela 15 - Parâmetros de viabilidade econômica das MEEs 

MEE adotada Valor Presente Líquido 

– VPL 

Taxa Interna de Retorno - 

TIR 

Payback corrigido 

MEE2 - R$ 493.330,84 - 71,74% > 6 anos 

MEE4 R$ 148,89 0,24% 6 anos 

MEE9 - R$ 99.028,75 - 38,03% > 6 anos 

PCT01 - R$ 493.164,23 - 53,19% > 6 anos 

PCT02 - R$ 592.358,58 - 55,31% > 6 anos 

PCT03 - R$ 101.033,46 - 30,28% > 6 anos 

PCT04 - R$ 594.344,17 - 49,61% > 6 anos 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

Para alcançar esses valores, foi utilizado o resultado da tarifa ajustada de R$ 

0,809/kWh, calculado de acordo com o explicado na seção 3.5. 

Analisando os resultados da Tabela 14 é possível ver que apenas a MEE4 apresenta 

um VPL positivo e um payback corrigido dentro do tempo estabelecido para ser considerado 

viável. Contudo, apesar da mesma MEE4 apresentar uma TIR positiva, esta não ultrapassa o 
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valor da TMA, de 11%. Tornando a medida também inviável economicamente por este 

parâmetro.  

Sabendo que a TMA está considera em 11% por ter sido atrelada à taxa básica de 

juros atual, e que esta encontra-se em patamares mais elevados do que o de costume, foi 

calculado, por curiosidade, para qual TMA seria possível encontrar uma TIR viável. Como 

resultado, encontrou-se que, caso a TMA fosse considerada como sendo 5,48% o 

investimento atenderia todos os critérios de viabilidade. Cabe ressaltar que, por exemplo, no 

ano de 2021 o valor médio da Selic ficou em 5,13%, ou seja, essa medida teria sido 

considerada viável. A mesma resultaria em um VPL de R$ 3.705,41 para um fluxo de caixa 

considerando os 6 anos de análise. 

 

4.3 MEDIDA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EXTRA 

 

Com o intuito de encontrar uma medida de eficiência energética que atingisse uma 

ENCE Parcial com classificação energética nível A, testou-se uma modificação que testava a 

redução da densidade de potência de iluminação de 16,3 kW/m² para 4,0 kW/m² por meio da 

instalação de 556 painéis de led de 45W. Os resultados da avaliação dessa medida estão 

expressos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 - Resultados da MEE Extra 

Densidade de 

Carga Térmica 

(kWh/m².ano) 

Redução 

de Carga 

Térmica 

Classificação 

Energética 

Custo 

para 

aplicação 

Consumo 

Anual 

Redução de 

consumo 

anual 

VPL TIR 
Payback 

corrigido 

128,34 17,02% A 
R$ 

77.784,40 

R$ 

104.726,91 

R$ 

21.486,67 

R$ 

13.115,77 
5,11% 5 anos 

Fonte: elaborado pelo autor (2022) 

 

 

Pela Tabela 16 é possível ver que a MEE Extra apresenta uma redução significativa 

de redução de carga térmica de refrigeração, sendo esta redução suficiente para a obtenção da 

classificação energética parcial de nível A. Quanto as valores financeiros, tem-se que o custo 

para aplicação desta medida não é alto, em comparação com outras medidas testadas nesse 

trabalho, mas, assim como na MEE4, a inviabilidade financeira se deu pelo fato da TIR se 

apresentar com um valor menor que a TMA.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Este trabalho foi realizado a partir da planta simplificada de um supermercado 

localizado no município de Florianópolis/SC, e utilizou-se da união dos dados reais da 

edificação com dados de referência da Instrução Normativa Inmetro para a Classe de 

Eficiência Energética de Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas (INI-C) para a 

elaboração do caso base que foi avaliado, utilizando o método simplificado da INI-C, quanto 

à sua carga térmica de refrigeração.  

A análise da tipologia apresentou como resultado um total de 966.687,36 kWh/ano 

(154,67 kWh/m².ano)  de carga térmica, representando uma envoltória com classificação “C”. 

Com base no resultado, para reduzir a carga térmica da edificação base, foram 

avaliadas medidas de eficiência energética que modificaram a envoltória da edificação para 

reduzir a carga térmica da edificação base. Essas medidas de eficiência energética foram 

avaliadas, primeiramente, de forma isolada para definir a melhor medida para cada 

componente construtivo da envoltória.  

Como resultado foi encontrado que, entre as medidas avaliadas, a única que 

apresentou ganho de desempenho energético para o componente de cobertura foi a instalação 

de forro de gesso em toda a área do salão de vendas do supermercado, com uma redução de 

carga térmica de 2.481,97 kWh/ano (0,40 kWh/m².ano), ou 0,24% eu relação ao caso base. 

Como justificativa para as outras medidas terem aumentado a carga térmica da edificação 

pôde-se concluir que, com a diminuição da transmitância térmica, e consequente aumento de 

isolamento térmico, a edificação que se encontra em um município com clima quente no 

verão não consegue dissipar todo o calor gerado internamente para o ambiente externo. Entre 

as medidas de parede, destacou-se a pintura externa com uma cor mais claro, de absortância 

igual a 0,34, que teve uma redução de carga térmica em relação ao caso base de 3,67%, ou 

35.461,09 kWh/ano (5,68 kWh/m².ano), em valor absoluto. Com esse resultado, foi possível 

chegar à conclusão de que, para o caso analisado, a absortância térmica da parede tem uma 

representatividade maior no ganho de desempenho térmico do que o aumento da capacidade 

térmica ou diminuição da transmitância térmica da mesma. Para o componente de vidro de 

fachada, foi concluído que a diminuição do fator solar auxiliou na redução da carga térmica, 

como esperado, e, nesse caso a diminuição da transmitância térmica também contribuiu 

diretamente para esta redução, visto que a medida que usa um vidro com fator solar de 0,27 

(32,93% do caso base) e uma transmitância térmica de 3,22 W/m²K (56,49% do caso base) foi 



65 

 

o que apresentou melhor desempenho, tendo uma redução de carga térmica de 3,44% do caso 

base. 

Logo, dentre as medidas analisadas destacam-se as medidas relacionadas aos vidros, 

que se mostraram capazes de reduzir a carga térmica da edificação base em todas as análises 

realizadas. O que conclui que, apesar de apresentar custos elevados em comparação com 

outras medidas de eficiência energética, como a pintura externa das paredes, por exemplo, são 

medidas mais fáceis de se prever um resultado positivo, podendo servir como ponto de partida 

para a escolha de qual medida possa ser interessante para aplicação. O destaque negativo fica 

para as medidas relacionadas a cobertura, que apenas uma das análises resultou na redução de 

carga térmica e, ainda assim, não apresentou uma redução significativa, apesar o alto custo 

para aplicação da medida. 

Foram realizadas então combinação destas medidas com o intuito de aumentar a 

redução de carga térmica. A combinação das medidas de eficiência energética contribui para 

essa redução. Esta conclusão se confirma devido ao fato de que a combinação que apresenta o 

maior ganho de desempenho é justamente o pacote que combina as medidas dos três 

componentes construtivos da envoltória. 

Contudo, apesar de estar diretamente ligada a redução de consumo de energia, a 

aplicação de medidas de eficiência energética, não necessariamente, é economicamente 

viável. E isso se mostra nos resultados desse trabalho, onde nenhuma das medidas isoladas, 

nem suas combinações foram capazes de atender aos três critérios avaliativos para serem 

consideradas viáveis. Porém, como mencionado nas discussões destes resultados, isto está 

atrelado ao momento econômico do país. Pois, além dos custos com mão de obra e material 

estarem mais elevados em relação aos últimos anos, a taxa básica de juros, da onde definiu-se 

a TMA, também se encontra em patamares mais altos que o de costume, fazendo com que o 

empreendimento não se torne atrativo, mesmo que atenda aos outros critérios econômicos, 

como o caso da pintura das paredes externas, que não foi considerado viável apesar de ter um 

VPL positivo de R$148,89 e um payback corrigido dentro do prazo de 6 anos estipulados. 

Em virtude de todos os resultados e discussões apresentadas, é possível concluir que 

foi possível calcular a carga térmica para uma edificação base, avaliar medidas de eficiência 

energética para a envoltória dessa edificação e avaliar a viabilidade econômica destas medidas 

de eficiência. Logo, todos os objetivos do trabalho foram alcançados. 
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5.1 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

 

As limitações encontradas para o desenvolvimento deste trabalho são as seguintes: 

 Os resultados são válidos apenas para a edificação e o clima analisados; 

 Algumas considerações e simplificações foram realizadas para que o método 

simplificado da INI-C pudesse ser utilizado; 

 Dificuldade para obtenção nos arquivos disponibilizados pelo SINAPI. 

 

5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Ficam como sugestões para trabalhos futuros que: 

 Avaliação das medidas de eficiência avaliadas para outros climas brasileiros; 

 Consideração do cálculo da Classe Final de Eficiência Energética da edificação 

de acordo com a INI-C; 

 Avaliação de outras medidas de eficiência em outros períodos econômicos do 

país, a fim de validar conclusões obtidas neste trabalho. 
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