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Perfil de Consumo Energético no Brasil

•As edificações residenciais e comerciais, de 
serviços e públicas, correspondem a 
aproximadamente 50% do total da eletricidade 
consumida no país;

•O perfil de consumo de prédios públicos 
demonstra que 24% de toda energia consumida 
pela edificação é utilizada para a iluminação e 
48% com condicionadores de ar.



Barreiras para Eficiência Energética

•Técnicas, econômicas e culturais:

✓Falta de tecnologia acessível;

✓Cadeia de fornecimento dos 
equipamentos;

✓Falta de informação e de visão de médio 

longo prazo.



Métodos de Obtenção de Eficiência Energética com equipamentos.

•Mudança de hábitos;

•Aquisição de equipamentos eficientes (lâmpadas, ar-condicionado, entre 
outros) com alto rendimento;

•Utilização de soluções de controle automático e inteligente para comandar a 
instalação;

•Projeto consciente.



Métricas para Eficiência Energética

•Regulamento Técnico da Qualidade para o 
Nível de Eficiência Energética (RTQ-C  e  RTQ-R);

•ABNT NBR ISO/CIE 8995-1

•EN 15232



7

Soluções Simples para Instalações Elétrica

Cenários do mercado para edificações

• Oferta x Demanda

• Redução de custos

• Diferencial competitivo 

• Obras sustentáveis

• Dificuldade de mão de obra qualificada



Auto Realização

Auto Estima

Sociais

Segurança

Básico

Soluções Simples para Instalações Elétricas



Potencial de Economia com Dimerização – Lâmpada Fluorescente

Potencial de Economia de 40% - 50% de luminosidade
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Desligamento automático por desocupação, com controle manual.
Atendimento a Norma EN15232: Automatic occupancy detection manual on / auto off 

Percentual de Economia: 33%
Parâmetros para o calculo:

Uma sala com uma ociosidade de três horas diárias em um expediente de nove horas diárias.



Dimerização em função da Luz Natural
Atendimento a  Norma EN15232: Automatic daylight control

Percentual de Economia: 28%
Parâmetros para o calculo:
Um área próxima a uma parede envidraçada, com uma incidência de luz natural de cinco horas diárias

em um expediente de nove horas diárias,
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