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Apresentação

E

2

ste sétimo volume da cartilha “Gás LP no Brasil” mostra aspectos de competitividade altamente favoráveis do
produto em relação à energia elétrica. E revela uma boa
surpresa, além de ratificar o fato de que o Gás LP é muito
mais econômico que a energia elétrica para o aquecimento da água do banho. A novidade é que o custo da infraestrutura para aquecimento de água com gás, ao contrário
do que era senso comum, é bem mais baixo do que o custo
para montar o sistema para utilização de energia elétrica.
Outra boa notícia é que, embora o estudo só tenha considerado o aquecimento de água para banho, pode-se afirmar que há fortes indícios que a vantagem competitiva do
Gás LP tende a aumentar ao se considerarem as possibilidades de aquecimento de água para pias, torneiras de cozinha, calefação ou para outros aparelhos como máquinas
de lavar roupa ou louça.
Essas vantagens – que sustentam a missão do Sindigás
para posicionar o produto como combustível confiável,
sustentável e conveniente aos diversos públicos – estão
demonstradas nos estudos desenvolvidos para a entidade
pela Universidade de São Paulo (USP). O foco é a produção
de subsídios ao “Procel Edifica”, em seu objetivo de
incentivar o consumo racional dos recursos naturais, como
água, luz, ventilação etc., a fim de reduzir desperdícios e
impactos ambientais.
Elaborada pela equipe composta pelos professores Alberto
J. Fossa, Arthur Cursino dos Santos, Edmilson Moutinho
dos Santos, J. Jorge Chaguri Jr e Murilo T. Werneck Fagá, a
pesquisa se divide em duas partes: Comparativo entre Alternativas Energéticas em Usos Finais - Análise dos custos
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de infraestrutura e operação de alternativas energéticas
(eletricidade x Gás LP) para aquecimento de água para
banho em edifícios residenciais; e Edificação Eficiente e
a Contribuição dos Gases Combustíveis - Análise do cenário regulatório associado ao Regulamento Técnico de
Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios
Residenciais, Comerciais, de Serviços e Públicos.
Os prédios equipados com sistema de aquecimento de
água a Gás LP apresentam maior eficiência que os que
utilizam eletricidade, definindo-se como “inteligente”. E
podem receber a classificação “A” no programa de “Etiquetagem de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, Comerciais, de Serviços e Públicas” – instituído pelo
Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações
(“PROCEL EDIFICA”) –, que deve se tornar obrigatório em
um prazo de cinco anos.
As conclusões apontam reflexões estratégicas, com diretrizes para ações futuras, visando, frente aos atributos
do Gás LP – versátil, abundante e barato –, a expandir
as possibilidades de seu uso em edificações. Ao mesmo
tempo, colocam a necessidade de revisão e ampliação do
atual Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de Edifícios Residenciais, Comerciais, de
Serviços e Públicos, no sentido de incentivar o uso do Gás
LP em substituição à eletrotermia. Boa leitura.

Sergio Bandeira de Mello
Presidente
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Introdução

O

4

consumo de energia elétrica nas edificações corresponde
a aproximadamente 45% do consumo faturado no país,
segundo dados do Procel. Estima-se um potencial de redução deste consumo em 50% para novas edificações e
de 30% para aquelas que promoverem reformas que contemplem os conceitos de eficiência energética. Boa parte dessa redução passa pela melhor escolha da forma de
aquecimento de água.
Conforme se verificou no estudo do Instituto de Eletrotécnica e Energia/USP, o Gás LP não só é mais eficiente que
a energia elétrica no aquecimento de água como também
reduz os custos na construção das edificações.
É importante também ressaltar que o menor uso de energia elétrica no aquecimento de água é bom para a matriz
energética como um todo, já que as perdas do sistema
elétrico desde a produção até o ponto de consumo são
bastante elevadas em comparação ao sistema a Gás LP.
Outro ponto relevante é que o estudo demonstrou que o
sistema de aquecimento a Gás LP é mais vantajoso que o
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elétrico, mesmo considerando na comparação o chuveiro
elétrico mais eficiente contra um sistema a gás com a
menor eficiência aceitável. Portanto, em sistemas mais
modernos a diferença de competitividade fica ainda mais
favorável para o Gás LP. Ao ser um pré-requisito para que
as instalações obtenham nota A, pode-se com isso incentivar os fabricantes de equipamentos a desenvolverem
aquecedores e sistemas cada vez mais eficientes como
hoje já se observa.
Acredito que este trabalho será bastante útil para toda
a sociedade, contribuindo para esclarecer aspectos que
revelam a versatilidade, a eficiência e as possibilidades de
economia que o Gás LP pode trazer. Boa leitura.

Aurelio Antonio M. Ferreira
Diretor de Desenvolvimento
de Novas Aplicações para o Gás LP
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Qual o objetivo dos
estudos encomendados
pelo Sindigás à USP?

A grande finalidade era reunir um conjunto de informações técnicas
consistentes e atualizadas, por meio de uma instituição científica de
excelência, com o intuito de produzir um documento independente,
demonstrando a competitividade do Gás LP em relação à eletricidade.
Essas análises servirão de subsídio ao Programa Nacional de Eficiência Energética em Edificações (“PROCEL EDIFICA”), em sua meta de
estimular o consumo racional dos recursos naturais, como água, luz,
ventilação etc., e, assim, evitar desperdícios e impactos ambientais.
São comparadas duas opções de aquecimento de água para banho:
o chuveiro elétrico e o aquecedor de passagem a Gás LP, levando-se
em conta os custos envolvidos na construção da infraestrutura predial – para o encaminhamento da energia requerida de um ponto de
suprimento (na entrada da edificação) até os locais de utilização – e o
consumo de energia na operação dos sistemas, em diferentes potências
instaladas.

10
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No primeiro módulo da pesquisa
(Comparativo entre Alternativas
Energéticas), qual foi o tipo de
edificação adotada como modelo
para estudo?

2

A infraestrutura energética das edificações é projetada de forma específica para cada construção. As dimensões e características dos prédios, bem como das plantas das habitações, provocam impactos nos
custos de construção do sistema de aquecimento de água. Para que a
tipologia escolhida pudesse contemplar a maior quantidade possível
de edifícios existentes, foi feito um levantamento junto ao mercado,
identificando-se os padrões mais comumente encontrados no setor residencial do Brasil, a partir de planta típica definida pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): edificação de 64 apartamentos,
com 16 andares e área útil individual de 42 m², com dois dormitórios
e um banheiro (alimentado por um chuveiro elétrico ou aquecedor de
passagem a gás). Assim, observou-se a amostra mais representativa do
perfil da construção nacional, que tem nos imóveis de dois dormitórios
o grande impulsionador de suas vendas.
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Quais os resultados obtidos
pelo estudo em relação aos
custos de infraestrutura?

A infraestrutura para aquecer a água do banho com uso de Gás LP custa
menos do que o que se gasta na montagem de um sistema de aquecimento de água com uso de energia elétrica, levando-se em conta o
padrão estabelecido pela NBR 12.483 para os chuveiros elétricos* no
mercado brasileiro. Vale ressaltar que os atuais aquecedores de água a
gás dispensam a pressurização e, portanto, não gastam mais água que
os chuveiros elétricos para atingir a temperatura ideal do banho.
Para o edifício-padrão de dois dormitórios analisado, os estudos comprovam que há uma margem de vantagem bastante significativa. Quanto maior a potência demandada pelos sistemas, maior a vantagem relativa do Gás LP. Vale ressaltar que, a partir de 5.000 watts de potência
do chuveiro elétrico, o custo de infraestrutura para aquecimento a Gás
LP é, no mínimo, 39% mais barato. Isso significa uma enorme vantagem econômica para construtores, na comparação com a instalação
de chuveiros elétricos, e, consequentemente, para os compradores de
imóvel.
Destaque-se, também, que, em faixas de potência superiores, os aquecedores de passagem a Gás LP apresentam uma vazão de água maior
do que a registrada por chuveiros elétricos, proporcionando um banho
com mais conforto. As vazões de água nos aquecedores de passagem
podem ser controladas, mantendo-se o conforto e a temperatura. Portanto, o empreendedor poderá oferecer maior conforto aos consumidores com custos de infraestrutura mais baixos.
* Estabelece como potência mínima do chuveiro elétrico: 2,2 kW

12
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Quais são as conclusões
do estudo em relação ao
consumo de energia e
custos de operação?

4

Em função de tarifas e preços praticados para o Gás LP e a energia elétrica, o sistema de aquecimento de água para banho a Gás LP tende a ser
uma opção mais vantajosa em termos de custo de operação, que estão
associados aos consumos de energia. Em todos os estados brasileiros,
exceto no Amapá, a energia elétrica é mais cara que o Gás LP.

Premissas
• Energia elétrica e Gás
LP sem impostos.
• Considerada a tarifa
residencial cobrada pela
concessionária local,
disponível no site da
ANEEL em dezembro de
2011.
• Preços de Gás LP –
pesquisa no site da ANP
por região em dezembro
de 2011 (entre 2,90 e
3,40 R$/kg).

Energia elétrica é mais vantajosa
Gás LP é mais vantajoso
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A que conclusões pode-se
chegar quando se compara
os custos entre a
energia elétrica e o Gás LP
para aquecimento da
água do banho?

5

O estudo evidencia que é mais econômico aquecer o mesmo volume
de água (seja ele qual for) a uma mesma temperatura (seja ela qual
for) com o Gás LP do que com a energia elétrica.
Custo (em R$) do banho com água
aquecida por eletricidade X Gás LP
Cidade

Energia
elétrica

Gás LP

Energia
elétrica é
mais cara

Rio de Janeiro

0,48

0,32

52,4%

São Paulo

0,61

0,43

40,2%

Fortaleza

0,38

0,21

75,7%

Porto Alegre

0,88

0,55

58,3%

Manaus

0,34

0,18

88,6%

Palmas

0,48

0,25

95,3%

Belo Horizonte

0,57

0,47

22,1%

Recife

0,37

0,20

88,2%

Salvador

0,41

0,20

100,8%

Florianópolis

0,67

0,47

43,9%

Fonte: Sindigás

> Banho de 60 litros de água, com duração de 10 minutos. Os cálculos foram
feitos com base em valores, de julho de 2012, das concessionárias de energia
elétrica e da ANP.
> Os valores do Gás LP e da energia elétrica estão com impostos incluídos
(PIS, Cofins e ICMS).

14
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Foram comparados dois
tipos de equipamentos –
aquecedores elétricos e
aquecedores de passagem
a gás. Como funcionam
esses últimos?

6

Os chuveiros elétricos e os aquecedores de passagem são rotulados com
faixas de vazão e potências diferentes. Os aquecedores de passagem
a gás podem ter sua vazão controlada e chegar a ter saída de água
em volume semelhante ao chuveiro elétrico. De acordo com o manual
do fabricante, é possível chegar a vazões mínimas, como 1,2 litro por
minuto, para que os aquecedores sejam acionados.
Os aquecedores de passagem a gás representam a solução mais próxima
a ser comparada com o chuveiro elétrico. São aparelhos compactos, que
devem estar situados em locais ventilados, como áreas de serviço com
chaminé. Em geral, são formados por uma unidade com um queimador
interno, que permite a combustão adequada do gás; e de outra, que
transfere o calor para a água de consumo através de uma serpentina.
Eles dispõem de um bom sistema de exaustão dos gases queimados, que
os transporta ao exterior da edificação, evitando, assim, a contaminação
do ambiente.

MISTURADOR
SIMPLES
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Nos pontos de saída de água ocorre a mistura da água fria e da água
quente, possibilitando que cada usuário determine a temperatura e
a vazão adequadas a seu conforto. Para que haja esse controle, é necessário que as duas redes de água (a quente e a fria) tenham pressões
dinâmicas iguais ou bem próximas e que se instalem peças misturadoras.

É Mito

Aquecedores de passagem a gás precisam
de pressurização e gastam mais água do
que o chuveiro elétrico para atingir a
temperatura ideal do banho.

É verdade

Aquecedores a gás apresentam maior
vazão de água (que pode ser controlada)
do que os chuveiros elétricos e permitem
banhos com mais conforto e menor custo.

16

| Gás LP no Brasil. Banho a gás: mais conforto e menor custo – Volume 7

Como se dá o dimensionamento
da infraestrutura de gás
para aquecimento de
água para banho?

7

O dimensionamento da rede de Gás LP é executado de acordo com os
requisitos e as recomendações da Norma ABNT NBR 15526 – Redes de
distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais – Projeto e execução. Em relação ao material a ser
considerado na instalação, foram estabelecidos, para a construção de
toda a rede, tubos e conexões de cobre de classe “E”, conforme a ABNT
NBR 13206, e conexões de cobre, segundo a ABNT NBR 11720.
O projeto da rede de gás consiste na alimentação dos aparelhos de
consumo com uma bateria de cilindros de Gás LP central, localizada
próxima à divisa do terreno, mantendo uma distância de 10 metros
da projeção do edifício (intervalo compatível com o utilizado para
o sistema de energia elétrica). Seu dimensionamento apresenta uma
configuração denominada rede de distribuição coletiva, com a função
de alimentar os apartamentos, por intermédio de uma tubulação única,
que sobe dentro de um shaft (vão/compartimento vertical na construção para passagem de tubulações e instalações) exclusivo. No hall
comum de todos os andares, são construídas as derivações para cada
unidade habitacional, nas quais se instalam um regulador de pressão e
um medidor individual de consumo de gás. A rede coletiva é considerada o melhor desenho para a distribuição interna desde a central de
Gás LP até os apartamentos, ao dispensar a implantação de sistemas
de medição remota, uma vez que possibilita ao leiturista a conferência
do consumo de todas as unidades sem a necessidade de entrar nas
mesmas.

Gás LP no Brasil. Banho a gás: mais conforto e menor custo – Volume 7 |
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De que forma foram feitos
os cálculos dos custos de
construção da rede de Gás LP
e de energia elétrica?

O estudo considerou os preços dos materiais necessários para dimensionar a rede básica de Gás LP, que leva o produto até o fogão, e a rede
básica de energia elétrica, comuns tanto para uma edificação que utilize
água do banho aquecida por gás ou por energia elétrica. Em seguida
foram calculados os custos adicionais para levar o gás até o aquecedor
e a energia elétrica até o chuveiro. Os cálculos somaram os gastos com
materiais, mão de obra e os 30% relativos aos Benefícios e Despesas
Indiretas (BDI). De acordo com preços praticados em janeiro de 2011, o
estudo revelou que, para o tipo de edificação estudada (que é a padrão
para prédios com apartamentos de dois quartos), o gasto só de material
com a rede básica de energia elétrica saía a R$ 51.792,26. Já para instalar a rede básica de Gás LP, o gasto com material era de R$ 29.197,87.
O estudo também levantou os gastos para levar o gás ou a energia elétrica até o ponto do aquecedor ou do chuveiro. O acréscimo de custo
para a rede elétrica era de R$ 103.368,14. Para estender a rede de Gás
LP: R$ 46.527,73. O estudo comprovou, portanto que o custo de infraestrutura para o Gás LP é bem mais baixo em comparação ao da
energia elétrica.

Gasto de material com a rede básica *
Energia elétrica

R$ 51.792,26

Gás LP
R$ 29.197,87

18
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Gastos para levar a rede até o chuveiro ou aquecedor *
Energia elétrica

R$ 103.368,14

Gás LP
R$ 46.527,73

* Valores para prédios com 64 apartamentos, em 16 andares e área
útil individual de 42 m² (com dois quartos e um banheiro), conforme
preços praticados em 2011.

Quais aspectos em relação ao
consumo de energia devem
ser observados na hora de
se optar por um sistema de
aquecimento de água?

9

Os projetos dos sistemas de aquecimento de água para banho devem buscar
o melhor desempenho dos equipamentos e a otimização dos custos de infraestrutura para suprimento de energia e abastecimento de água quente nos
pontos de uso final. É importante também observar que tipo de instalação
consome menos energia, para reduzir os gastos de operação, e oferece maior
conforto durante o banho.
É importante reforçar que a análise comparativa validada pelo estudo independe dos preços relativos da eletricidade e do Gás LP. Estabelecem-se paralelos entre os consumos de energia e os volumes de água quente produzidos
(e utilizados em um banho), para diferentes graus de temperatura de água
aquecida e fria. Em todos os casos estudados, o Gás LP oferece a melhor
relação custo-benefício no aquecimento de água para banho.
Gás LP no Brasil. Banho a gás: mais conforto e menor custo – Volume 7 |
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aquecimento de água com gás lp
Processamento
e transporte

Uso final (aquecimento de água e gás)

10
%
PERDA

20
%

0
%

PERDA

PERDA

ENERGIA
Eficiência acumulada: 70%
Fonte: Sindigás

AQUECIMENTO DE ÁGUA COM ENERGIA ELÉTRICA
Geração de
eletricidade

Transporte e
distribuição

55
%
PERDA

Uso final
(ducha elétrica)

10
%
PERDA

10
%
PERDA

ENERGIA
Eficiência acumulada: 35%
Fonte: Sindigás
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Qual a análise que o
estudo faz quanto ao
consumo de energia
por aquecedores de
passagem?

10

O estudo buscou identificar qual a opção de aquecimento de água representa custos mais baixos para o bolso do consumidor e, para isso,
considerou as possíveis perdas de energia em um sistema de aquecimento de água por Gás LP. Foram identificados quatro pontos de
gasto de energia – as perdas térmicas no transporte da água quente do
aparelho até o ponto de consumo; o gasto de energia vinculado à água
quente estagnada na rede; o consumo de energia ligado ao aquecimento da tubulação; e o consumo de energia no aparelho a Gás LP para
aquecer o volume de água necessário ao banho. Mesmo contabilizando
essas perdas, comprovou-se que o Gás LP é a opção energética mais
econômica para o aquecimento de água. É importante lembrar que
os aquecedores de passagem a gás são moduláveis, permitindo ao
usuário controlar a vazão de água e a sua temperatura.
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Diante das diferentes
realidades de preços,
tarifas e tributos dos
energéticos no Brasil,
como se pode aferir a
competitividade entre os
sistemas?

Com as informações fornecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), elaborou-se uma tabela comparativa entre os dois
energéticos, verificando-se em qual região o custo do Gás LP (em kg)
utilizado para banho é menor que o da eletricidade (em kWh).
Para comparar o custo entre os energéticos para aquecer a água, tomou-se, como exemplo, um banho com o uso de 60 litros de água. A
conclusão foi que sempre que o quilo de Gás LP custar menos que dez
vezes o quilowatt/hora, a opção pelo gás é mais econômica. O raciocínio é o mesmo aplicado à comparação entre o etanol hidratado e a
gasolina. Sempre que o etanol custar até 70% menos que a gasolina, a
opção pelo etanol é mais vantajosa.
Para os valores das tarifas de eletricidade, foram utilizados os tetos
máximos que as concessionárias podem praticar, fornecidos pela Aneel,
sem considerar os impostos incidentes para o consumidor final, tais
como ICMS, PIS/PASEP e Cofins. E, para os valores do Gás LP, usaram-se
os dados divulgados pela ANP, com base no Sistema de Monitoramento
de Preços dos Combustíveis, também sem a incidência de impostos, em
diversas regiões do país.
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Quais as demais
aplicações do Gás LP que
o estudo sugere a partir
do estudo de custo do seu
uso para aquecimento da
água do banho?

12

O estudo, ao analisar a tipologia de edificação mais frequente em construções residenciais, revelou um cenário de competitividade bastante
favorável ao Gás LP em comparação com a eletricidade, tanto na perspectiva dos custos de operação (associados aos consumos de energia)
quanto no de construção da infraestrutura predial para cada sistema.
Sinalizou de forma indiscutível que o Gás LP é um bom negócio para o
construtor e, sobretudo, para o usuário.
A robustez das vantagens competitivas identificadas indica que o Gás
LP pode ser mais atrativo em relação à eletricidade em um leque maior
de situações.
Apesar da abordagem do estudo ser limitada ao aquecimento de água
para banho, pode-se afirmar que há indícios de que a vantagem competitiva do Gás LP tende a aumentar, ao se incluírem as alternativas
de seu uso para o aquecimento de água de pias de banheiro e cozinha,
calefação e funcionamento de aparelhos como máquinas de lavar roupa
ou louça. Quanto mais o Gás LP é utilizado em substituição a energia elétrica mais econômico fica o custo de construção e menor é a
despesa mensal do morador com energia. Também pode-se estender
a avaliação das vantagens do Gás LP a sua utilização como um back-up
ou um insumo complementar em aquecimento de água em paralelo com
outras fontes, como a energia solar.
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Quais os desafios
apontados pelo
estudo para o setor de
construção civil?

Com um déficit habitacional no país ainda em torno de 6 milhões
de residências, torna-se evidente que o setor de construção civil não
deve apostar somente na opção elétrica como fonte de calor para edificações novas. Neste sentido, o Gás LP representa a alternativa mais
abrangente e para a qual se justifica um crescimento de utilização nos
próximos anos. Os resultados da pesquisa serão difundidos aos setores
da construção civil, a fim de que estes possam rever suas opções tecnológicas em relação à energia nos prédios.
A demanda por imóveis continua muito forte em todos os segmentos,
especialmente as classes de baixa renda e a enorme parcela de 32
milhões de pessoas que migraram para a classe C nos últimos anos. O
desafio da construção civil hoje é erguer empreendimentos residenciais
com mais conforto, para atender a exigências desse significativo universo de pessoas, sem aumento no preço final das edificações e com
custos operacionais baixos, entre eles o de consumo de energia. O Gás
LP, neste aspecto, é parte inseparável desse conjunto de soluções que
a construção civil tem buscado.
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Por que o Gás LP é uma
solução energética
mais recomendada no
aquecimento de água
para residências em larga
escala?

14

Porque o Gás LP é um produto extremamente competitivo não só quando se compara preço, mas também quando suas características no campo da oferta, armazenagem e distribuição são confrontadas com as
dos demais energéticos. Se tomarmos a Região Metropolitana de São
Paulo como exemplo, os lançamentos de imóveis, com diferentes padrões, estão cada vez mais direcionados a cidades menores ou zonas
de periferia, onde ainda existem terrenos livres para edificações. Ainda
no estado de São Paulo, há uma forte tendência de maior ocupação do
litoral e de municípios como Taubaté ou São José dos Campos. Para
esse cenário, o Gás LP apresenta-se como uma solução de grande viabilidade, uma vez que tem oferta abundante, forte capilaridade (está
presente em 100% dos municípios brasileiros) e pode ser facilmente
armazenado. O Gás LP tem características que conferem ao produto vantagens competitivas importantes na disputa comercial com
energéticos concorrentes, como a energia elétrica e o gás natural,
ambos sem possibilidade de armazenamento e o segundo com distribuição localizada em poucos centros urbanos.
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Como se pode estender a
interpretação do cenário
de São Paulo aos outros
estados brasileiros?

Todo desenvolvimento urbano se dá em forma espiral, o que significa
que além da necessidade de mais conforto e baixo custo já mencionada
há também a tendência de crescimento em direção a áreas de menor
adensamento. Para o Gás LP, além de não existirem barreiras geográficas – uma vez que o produto chega aos grandes centros urbanos e
aos recantos mais remotos do país – o produto atende tanto a grandes
quanto a pequenos adensamentos urbanos. Ao contrário das redes de
eletricidade e de gás natural, que demandam alto investimento para
chegar a áreas ainda não cobertas, o Gás LP já dispõe da capacidade
de chegar hoje a qualquer lugar. Essa maleabilidade do produto aliada
a seu baixo custo é um diferencial importantíssimo para que o energético seja definido como o mais adequado para avançar no segmento
residencial em todas as regiões do Brasil.
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O estudo faz alguma
consideração sobre o
aquecimento de água para
outros fins, além do banho?

16

O estudo considerou apenas o aquecimento de água para banho, excluindo-se as possibilidades de aquecimento de água para outros fins. Contudo,
sem qualquer rigor metodológico, pode-se afirmar que há fortes indícios
que a vantagem competitiva do Gás LP tende a aumentar ao se considerarem as possibilidades de aquecimento de água para pias, torneiras de
cozinha, calefação ou para outros aparelhos como máquinas de lavar roupa
ou louça. É importante salientar que após montar toda a infraestrutura
para se levar o gás até o fogão, que é imprescindível em qualquer
moradia, o custo para estender esse abastecimento a outros pontos de
água da cozinha, banheiro e área de serviço é residual. É um custo insignificante perto dos benefícios, do conforto e da economia que o usuário
vai colher indefinidamente.
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Em que consiste a
“Etiquetagem de Eficiência
Energética de Edificações
Residenciais, Comerciais,
de Serviços e Públicas”?

Este selo, instituído pelo Programa Nacional de Eficiência Energética em
Edificações (“PROCEL EDIFICA”) – uma iniciativa da Eletrobrás, em conjunto com os Ministérios de Minas e Energia e das Cidades, além da participação de universidades, centros de pesquisa e órgãos empresariais –, indica
o nível de desempenho energético em construções.
A etiqueta pode ser concedida para diferentes fases: projeto de nova edificação; edificação concluída (após emissão do habite-se); e edificação
existente (após passar por reformas com o objetivo de melhorar a eficiência energética). As notas variam de A (mais eficiente) a E. Em síntese,
o modelo adotado para o cálculo das notas inclui três critérios principais,
que se integram em uma fórmula de equivalentes numéricos, cujos respectivos pesos são: desempenho térmico da envoltória* = 30%; eficiência e
potência instalada do sistema de iluminação = 30%; e eficiência do sistema de ar condicionado = 40%.
Do mesmo modo como já nos acostumamos a verificar a eficiência energética de um eletrodoméstico na hora da compra, esse componente também
começa a ganhar peso na aquisição de apartamentos, casas e espaços comerciais. Com a regulamentação, o consumidor, ao examinar as qualidades de um imóvel, poderá levar em consideração o grau de consumo
de energia em sua decisão. A etiqueta beneficiará, igualmente, o construtor, que agregará valor a seu empreendimento e terá acesso facilitado
a financiamentos públicos e privados.

* Planos que separam o ambiente interno do ambiente externo, como paredes, fachadas
e coberturas.
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Cálculo da eficiência energética de uma edificação
Critério

Peso

Desempenho térmico da envoltória
(paredes, fachada e cobertura)

30%

Eficiência e potência instalada do sistema de iluminação

30%

Eficiência do sistema de ar condicionado

40%

De que forma a ampliação
do uso do Gás LP pode
contribuir para que um
edifício seja definido
como inteligente?

18

Os edifícios equipados com sistema de calefação de água a Gás LP apresentam maior eficiência que os que utilizam eletricidade, definindo-se como
“inteligente”. E podem receber a classificação “A” no programa de Etiquetagem. Durante os debates junto ao Procel para estabelecer os parâmetros de uma edificação com alta eficiência energética, o Gás LP ganhou
destaque como alternativa aos processos convencionais. Seu emprego no
aquecimento de água e na refrigeração de ambiente é, agora, considerado
essencial para um edifício receber o nível A, que atesta o melhor desempenho. O estudo da USP demonstra que o consumo do produto pode ser
bastante econômico no caso de hotéis, hospitais, shopping centers, entre
outros.
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Quais as comparações que
podem ser feitas entre o
programa de etiquetagem
brasileiro e o sistema
internacional de
pontuação de edifícios?

Primeiramente, devemos ter em vista que os prédios comerciais e residenciais ocupam nada menos que 30% do consumo total da matriz
energética do planeta trata-se do segmento de consumo com maior
participação na matriz energética mundial. Por isso, diversos países
estão trabalhando em regulamentos técnicos para conceituação e classificação da eficiência. A atribuição de pontuação aos edifícios considera não só o custo de produção da energia, mas também as perdas
do ponto de geração até o ponto de consumo. Verifica-se que também
nesse aspecto o gás é mais vantajoso, pois tem menor perda no tripé
geração-transporte-ponto de consumo. Internacionalmente, somente
as edificações que utilizam água aquecida por gases combustíveis
sobem na pontuação que indica a eficiência energética. No Brasil,
a cultura energética das edificações prioriza o uso da eletricidade em
detrimento dos gases combustíveis. Esse modelo pressiona e coloca em
risco a segurança de abastecimento das cadeias de suprimento elétrico, perpetuando usos menos racionais da eletricidade.
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A pesquisa traça um
panorama internacional
no que diz respeito ao uso
dos gases combustíveis
em 15 países. Quais as
principais conclusões
sobre as experiências
internacionais?

20

O uso dos gases combustíveis foi avaliado em 15 países – Estados Unidos,
Canadá, México, Alemanha, França, Reino Unido, Portugal, Espanha, Turquia, China, Índia, Japão, Argentina, Chile e Peru. Na maioria dos países
analisados, os gases combustíveis são considerados fontes alternativas na
produção de calor para as edificações, substituindo-se a energia elétrica.
Também são bastante valorizados, independentemente, no aquecimento
de água e, com certa frequência, para climatização de ambientes.
Na maioria das metodologias internacionais analisadas, a eficiência é aferida em escala global. As eficiências dos equipamentos são consideradas,
porém a origem da energia final consumida também é ponderada. No que
se refere à comparação entre o uso direto dos gases combustíveis e a
eletricidade (produzida, por exemplo, a partir da queima de gás natural),
a abordagem global reconhece que os gases combustíveis são, do ponto
de vista energético e ambiental, mais eficiente. Assim, a substituição da
eletrotermia pelos gases combustíveis conduz a uma maior eficiência global, mesmo com eficiências locais menores dos equipamentos a gás em
comparação com os equipamentos elétricos.
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Presença de Aquecimento de Água
via Eletricidade nos Domicílios (% dos domicílios)
Excesso Estrutural no Uso
Δ 27%
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» O Brasil, conforme Pesquisa de Posse de Equipamentos e Hábitos de Usos – Ano Base 2005 (PROCEL/Eletrobrás), possui 73%
de aquecimento da água com eletricidade nos domicílios.
» Em países desenvolvidos com forte cultura de eletrotermia, este uso não ultrapassa 46% de penetração nas residências.
Fonte: ECI, Eurotast, Euromonitor, Programa SAVE, IEEJ, PROCEL/Eletrobrás, Análise Booz Allen.
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Quais as conclusões
quanto às emissões de
CO2 em sistemas que
privilegiam o uso dos
gases combustíveis?

Alguns dos países estudados adotam metodologias que também enfatizam as emissões de CO2. É possível computar como as diferentes cadeias de suprimento (produção, transporte e distribuição da energia)
contribuem para o aumento ou para a redução das emissões de CO2. Na
maioria dos casos estudados, o uso direto dos gases em substituição
à eletrotermia (com a eletricidade sendo gerada prioritariamente a
partir de fontes térmicas) conduz a uma redução das emissões de
CO2, mostrando que, do ponto de vista ambiental, os gases combustíveis
também são a melhor opção quando comparados à energia elétrica.
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O que diz a
regulamentação técnica
brasileira em relação
à eficiência energética
para edificações?

22

Em 2011, foi criada a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia,
voltada para construções residenciais, comerciais, de serviços e públicas. As notas podem variar de A (mais eficiente) para E (menos
eficiente). Resumidamente, o modelo adotado para o cálculo das notas
inclui três critérios, com seus respectivos pesos: desempenho térmico
da cobertura e fachada (30%); eficiência e potência instalada do sistema de iluminação (30%) e eficiência do sistema de ar condicionado
(40%). O modelo brasileiro sempre delegou à eletricidade um papel
central, considerando os gases combustíveis de forma marginal. A nova
Regulamentação Técnica ainda estimula o amplo uso da energia elétrica. Mas há alguns avanços. Além da fórmula que estabelece a nota
da edificação, o regulamento técnico prevê “Incentivos e Requisitos”
que têm impactos na avaliação da eficiência energética. Em relação à
cogeração, incentivam-se sistemas que proporcionem a economia de
30% no consumo anual de eletricidade (aspecto em que os gases combustíveis podem ter um papel preponderante); e nos sistemas de água
quente também se promove o uso de aquecedores individuais a gás.
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Eficiência energética
Mais eficiente

A

A
B
C
D
E

Menos eficiente

Sistemas Individuais
Envoltória para Verão

Aquecimento de Água

Mais eficiente

Mais eficiente

A

A
B

A

A
B

C

C
D

D
E

E

Menos eficiente

Menos eficiente

Envoltória se refrigerada artificialmente
Indicador de desempenho se
refrigerada artificialmente
(não empregada na classificação)
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E

D

C

B

A

No Brasil, o Programa de
Etiquetagem de Eficiência
Energética de Edificações
é obrigatório?

No Brasil, a certificação atual para obtenção da etiqueta ainda é voluntária, mas existe a previsão de se tornar obrigatória em um prazo
de cinco anos. A etiqueta pode ser concedida em diferentes fases: no
projeto de nova edificação; com a edificação já concluída (após emissão
do Habite-se) e em edificações já existentes (após reformas para melhoria
de eficiência energética).
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De que forma o estudo
avalia a participação
da energia elétrica nas
edificações residenciais e
comerciais brasileiras?

24

Considerando-se o uso da eletricidade no Brasil, verifica-se uma participação acentuada de sua transformação em energia térmica (diferentes formas de aquecimento e refrigeração das edificações). Porém,
a energia térmica é uma forma de energia útil que também pode ser
obtida a partir da utilização dos gases combustíveis. A participação
dominante da eletricidade nas Edificações Residenciais e Comerciais
brasileiras revela uma forte adoção da eletrotermia, a qual é confirmada a partir da análise do Balanço de Energia Útil (BEU) no setor residencial, mais da metade da eletricidade consumida é transformada em
processos eletrotérmicos (aquecimento e refrigeração) e apenas 15%
estão associados a usos cativos e dedicados à eletricidade.
No setor comercial, o consumo de energia útil é distribuído em quatro
usos principais: Iluminação; Refrigeração; Calor; e Força Motriz. Verifica-se que a utilização da eletricidade em aquecimento direto, calor
de processo e refrigeração é superior ao consumo total de Gás LP e GN.
É insipiente a utilização dos gases em refrigeração e na produção de
força motriz (por exemplo, em cogeração).
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As edificações (comerciais
e residenciais) manterão
um papel importante na
demanda mundial
de energia?

Sim, por isso os esforços brasileiros na identificação das melhores práticas
de eficiência energética em edificações são tão relevantes. Essa evolução
precisa acompanhar o conjunto das nações emergentes e menos desenvolvidas, já que, segundo as projeções do McKinsey Global Institute (2009),
elas responderão por cerca de 80% do crescimento absoluto do consumo
energético predial do planeta até 2020, contra apenas pouco mais de 30%
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em 2006. Essa tendência se explica em razão do forte crescimento populacional, sobretudo, nas áreas urbanas; desenvolvimento acelerado de atividades comerciais e serviços em grandes cidades; e expansão de uma classe
média com maior acesso a equipamentos e ao conforto. Acredita-se que as
edificações podem proporcionar expressivos ganhos, inclusive ambientais,
com eficiência energética. Portanto, não por acaso novas e mais severas
regulamentações vêm despontando de maneira consistente nesse âmbito.

O que se pode esperar
diante da presença
crescente das nações
menos desenvolvidas
no consumo total de
energia no mundo?

26

É indiscutível que o desenvolvimento das nações vai demandar mais
energia. O Gás LP sai na frente como uma opção que tem a melhor
relação custo-benefício: tem menor necessidade de infraestrutura, já
conta com uma rede logística eficiente e tem capilaridade, chegando
a todos os municípios brasileiros e aos recantos mais remotos do país.
Esses aspectos garantem uma vantagem ímpar ao Gás LP frente às
demais energias. Significa que seu uso em substituição à eletricidade
pode trazer redução de custo, não só de infraestrutura, mas também
em termos de gastos operacionais para o consumidor, mais conforto e
menor impacto ambiental.
O Brasil pode ganhar muito com a mudança de sua cultura energética, se compreender as diferenças de papéis reservados à eletricidade e aos gases combustíveis dentro das edificações. A manutenção
de uma cultura que privilegie a energia elétrica pode colocar em risco
a segurança de abastecimento das cadeias de suprimento elétrico e,
assim, perenizar usos menos racionais da eletricidade.
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MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA RESIDENCIAL
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Levando-se em conta
o atual contexto
econômico do Brasil,
qual é a tendência de
consumo de energia nas
edificações do país?

Na medida em que avançarem os processos de urbanização, o crescimento
da classe média e a modernização das edificações, o Brasil deverá seguir
as mesmas tendências internacionais, que apontam as edificações (comerciais e residenciais) como responsáveis pelo consumo de mais de 30% do
total de energia dos países. Esse é, portanto, um segmento de consumo
que terá, cada vez mais, maior importância para o sucesso da Política Nacional de Eficiência Energética.
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Anotações
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