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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva ratificar a eficiência da utilização de protocolos de automação e 

controle predial no alcance de altos níveis de eficiência energética nos sistemas de 

iluminação. Para a realização desta pesquisa, foi efetuada uma parametrização de índices de 

eficiência através das certificações prediais, utilizando os padrões propostos pelas normas de 

eficiência energética LEED, AQUA, ENCE e a certificação portuguesa SCE. Após essa 

análise, foi realizado um trabalho de campo em uma edificação da Universidade Cidade de 

São Paulo, com o objetivo de avaliar o sistema de iluminação. Posteriormente, os dados 

levantados foram utilizados para a criação de uma proposta para um novo sistema de 

iluminação. Após a descrição analítica dos dados, simulações matemáticas, tratamento e 

interpretação das informações obtidas, foi verificada e comprovada a economia de energia 

gerada após a aplicação de um sistema de automação baseado no protocolo KNX. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Eficiência Energética, Certificações, Iluminação, Protocolo KNX 



ABSTRACT 

 

This research aims ratifying the efficiency of the use of automation and control protocols to 

reach high levels of energy efficiency in lighting systems. A parameterization of efficiency 

indexes through certifications building was carried out to conduct the research using the 

pattern proposed by the energy efficiency standards LEED, AQUA Process, ENCE and the 

Portuguese certification SCE. After this analysis a field work was carried out in a building at 

Universidade Cidade de São Paulo to measure the lighting system. Subsequently,  all data 

collected were used  to create a proposal for a new lighting system. After analytical 

description of data, mathematical simulations, treatment and obtained information 

interpretation it was noticed a energy savings after the application of an automation system 

based on KNX protocol. 

 

KEYWORDS: Energy Efficiency, Certification, Ilumination, KNX Protocol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, segundo Marinakis et al. (2013),  a crise econômica e financeira, assim como 

questões socioambientais (mudanças climáticas, garantia no suprimento de energia), são os 

principais eixos da política energética da União Europeia. Seguindo nesta direção, o setor da 

construção tem um papel fundamental no desenvolvimento de um quadro estratégico viável, 

já que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo total de energia e emissões 

de gases do efeito estufa.  

Existem vários estudos na literatura internacional que analisam a importância das 

construções sustentáveis. Segundo Haq et al. (2014), os sistemas de iluminação são 

responsáveis por uma porção significante do consumo de energia de uma edificação, por isto, 

sistemas de controles aplicados a iluminação reduzem o consumo de energia através do 

controle da luminosidade devido a diversos fatores como a ocupação, período do dia e a 

disponibilidade de iluminação natural. Ainda segundo Haq et al. (2014), a eficiência 

energética é um dos principais focos de pesquisas atualmente na engenharia elétrica, devido a 

necessidade de conservação das fontes globais juntamente com a preocupação dos impactos 

ambientais gerados por fontes convencionais de energia. 

Para Shaikh, et al. (2014), construções ao redor do mundo consomem uma quantidade 

significante de energia. Isto gerou preocupações sobre o fornecimento de energia, o 

crescimento da demanda por energia, a melhoria do estilo de vida e o aumento do tempo que 

as pessoas permanecem nas edificações, isto mostra um crescimento da demanda em um 

futuro próximo. Contudo, construções contemporâneas energeticamente eficientes têm se 

tornado uma solução rápida para lidar/limitar o crescimento da demanda  

Os avanços nos sistemas de controle e automação, atrelados ao desenvolvimento de 

certificações de eficiência energética, contribuem para a obtenção de altos níveis de eficiência 

energética nas edificações. 



14 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo geral 

 

Este trabalho visa estudar a economia gerada no sistema de iluminação após um 

estudo comparativo entre certificações de eficiência energética e a aplicação de um novo 

projeto de iluminação baseado em tecnologias que utilizam o protocolo KNX.  

1.1.2. Objetivos específicos 

 

• Comparar e levantar parâmetros de eficiência das principais certificações de 

eficiência energética aplicadas ao sistema de iluminação; 

• Aprofundar o conhecimento no sistema KNX e outros protocolos de automação 

residencial; 

• Determinar os dispositivos necessários para implantar um sistema baseado no 

protocolo KNX; 

• Realizar um estudo de caso para determinar qual certificação apresenta os 

critérios mais rígidos referentes à economia de energia no sistema de iluminação; 

• Determinar a economia de energia propiciada após a aplicação de um sistema 

baseado no protocolo KNX. 

• Serão apresentados um projeto de iluminação e automação além um 

comparativo entre as iluminâncias atuais da edificação e a obtida através da simulação do 

novo projeto de iluminação. 

 

 

1.2. Justificativa 

 

Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2011) em sua 

publicação Summary for Policymakers, a demanda por energia está diretamente relacionada 

ao crescimento econômico aliado ao desenvolvimento social. Atualmente todas as sociedades 

utilizam a energia para melhorar o bem-estar e a saúde dos seres humanos. 

Uma das formas de reduzir as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa é 

através do desenvolvimento de metodologias e ferramentas voltadas a eficiência energética e 

a conservação de energia. Dentro do grande conjunto de ações que visam esse objetivo, pode-
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se destacar a pesquisa e aplicação de métodos, equipamentos e novas tecnologias, voltadas a 

eficiência energética dos sistemas de iluminação. 

Essa eficiência pode ser obtida de diversas maneiras, mas atualmente existem 

ferramentas de promoção da eficiência energética que auxiliam esse objetivo. Dentre estas se 

encontram as certificações que promovem a eficiência energética e sistemas de automação 

residencial que serão o foco desta pesquisa. 

Sendo assim, este estudo apresenta uma contribuição científica e acadêmica, além do 

caráter inovador, pois compara quatro certificações a fim de encontrar o mais alto parâmetro 

de eficiência energética, demonstra que é possível alcançar as metas solicitadas pelas 

certificações no quesito de economia e que, através de um sistema de automação baseado no 

protocolo KNX, essa economia acaba sendo ainda maior. 

 

1.3. Metodologia 

 

Esta pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira etapa refere-se aos estudos 

comparativos das certificações com foco na obtenção de parâmetros para definir os níveis de 

eficiência energética em sistemas de iluminação para assim, determinar padrões de 

classificação para um sistema. A segunda etapa refere-se à aplicação de um sistema de 

controle baseado no protocolo KNX, para que posteriormente possa ser analisado a sua 

contribuição para a economia de energia nos sistemas de iluminação. 

 

1.3.1 Levantamento dos dados  

O levantamento de dados constituiu-se em coletar normas, leis, regulamentos técnicos 

e artigos sobre protocolos de automação residencial e certificações aplicadas a edificações que 

possuíssem como foco a eficiência energética e a economia de energia. 

1.3.2 Coleta e agrupamento de dados 

A coleta de informações constituiu-se em levantar as informações referentes aos 

procedimentos adotados nas certificações para a determinação da eficiência energética dos 

sistemas de iluminação e a coleta de dados sobre a atual condição do sistema de iluminação 

do “Bloco C” da Universidade Cidade de São Paulo, além da medição das dimensões das 
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salas de aula. Para a elaboração do projeto de automação foram coletados dados referentes aos 

dispositivos necessários para a implantação de um sistema de controle baseado no protocolo 

KNX. Todos os dados foram agrupados e organizados em Tabelas para análises posteriores.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Destaca-se que não foram encontrados artigos que abordassem uma comparação entre 

as quatro certificações estudadas nesta dissertação. Também não foram encontrados artigos 

que relacionassem essas certificações e a aplicação do KNX com foco na eficiência 

energética. 

Para melhor análise, a revisão bibliográfica será dividida em dois subcapítulos, sendo 

certificações energéticas e automação, controle e eficiência energética. 

2.1 Certificações energéticas 

Conforme Grumberg, Medeiros e Tavares (2014), em seu artigo Certificação 

ambiental de habitações: comparação entre LEED for homes, processo AQUA e Selo Casa 

Azul, muitos países já desenvolveram metodologias para avaliação e certificação ambiental 

das edificações, também conhecidos como selos verdes. Dentre essas se destacam: Método de 

Avaliação Ambiental do Building Research Establishment  (BREEAM) da Inglaterra, 

Liderança em Design de Energia e Meio Ambiente (LEED) dos Estados Unidos, Desafio da 

Construção Sustentável (GBC) que pertence a um consórcio de vários países, Alta Qualidade 

Ambiental (HQE) da França e o Sistema de Avaliação de Eficiência Ambiental para 

Construção (CASBEE) do Japão. Destaca-se que as certificações ambientais apresentam 

como uma de suas principais características a eficiência energética e a economia de energia. 

O artigo toma como pressuposto de que a realidade presente nos países citados é 

bastante distinta da vista no Brasil, e que, por isso, é necessário nortear-se por estudos que 

comprovem a empregabilidade destas ferramentas no Brasil. Bueno (2010 apud 

GRUMBERG; MEDEIROS; TAVARES, 2014) propõe que adaptações devem ser feitas com 

relação às questões geográficas, climáticas, culturais e normativas, mas também afirma “(...) 

que as ferramentas estudadas demonstram uma série de itens avaliativos plenamente 

aplicáveis a edifícios residenciais situados no cenário brasileiro e outros que ainda necessitam 

de adaptações”. 

Segundo Pereira e Salgado (2013), os certificados mais utilizados no Brasil são o 

LEED, emitido pela Green Building Council Brasil, e o certificado Alta Qualidade Ambiental 

(AQUA), emitido pela Fundação Vanzoline. De acordo com a Green Building Council Brasil 

(GBCB), a certificação LEED tem a função de identificar e informar a eficiência e o 
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desempenho ambiental do edifício, além de oferecer diferentes escopos de certificação para 

novas construções, para edifícios já existentes, para interiores, para áreas externas, entre 

outros. 

No artigo Bibliotecas verdes e sustentáveis no Brasil, Cardoso e Machado (2017) 

relatam que as bibliotecas públicas, municipais e estaduais no Brasil, em função de sua 

condição e de sua missão, devem ser as primeiras a adotarem princípios e práticas de 

sustentabilidade, com vistas a se constituírem como referências em equipamentos culturais 

verdes no país. Na pesquisa realizada as autoras ressaltam que para uma biblioteca estar de 

acordo com a nomenclatura e termo "verde" são necessárias algumas ações que, adaptadas à 

realidade brasileira, podem ser divididas em quatro passos: plano de ação, projeto 

arquitetônico, serviços e educação ambiental. Ao se referir especificamente a um projeto 

arquitetônico e à construção do prédio também salientam a necessidade de levar em 

consideração os fatores ambientais locais para que a biblioteca se torne sustentável ao ponto 

de obter a certificação. Alguns tipos de certificações merecem destaque, tais como o inglês 

Building Research Establishment Environmental Assessment (BREEAN), o norte-americano 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) e o francês Haute Qualité 

Environmentale (HQE). O artigo ressalta que várias bibliotecas norte-americanas estão 

adotando a metodologia de certificação LEED, como por exemplo: a Darien Public Library, 

em Connecticut. É importante salientar que, por este projeto se tratar do edifício de uma 

universidade, cabe a mesma análise citada para as bibliotecas. 

Ainda conforme Cardoso e Machado (2017), além das certificações, a norma ISO/TR 

11219: 2012 especifica os dados para o planejamento de edifícios de uma biblioteca. As 

regras se aplicam a todos os tipos de bibliotecas, em todos os países, principalmente, para as 

bibliotecas acadêmicas e públicas. As autoras salientam que pequenos detalhes são muito 

importantes para garantir um projeto de biblioteca verde. Dentre tais características, 

ressaltam, dentre outros pontos, a importância da cor das paredes. A escolha de uma tinta 

clara é importante, pois reflete sol e faz o espaço ficar mais claro durante o dia, reduzindo a 

necessidade de luz artificial. O artigo também aponta que outras pequenas mudanças de 

hábito podem corroborar, como apagar a luz e desligar o ar condicionado no final do 

expediente ou não deixar portas e janelas abertas quando o ar estiver ligado. 

O artigo Protocolos para Avaliação da Confortabilidade Ambiental Urbana 

(VALQUES; SOARES; CARAM, 2014) visa identificar protocolos de certificação que 
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auxiliam na construção eficiente da qualidade dos lugares urbanos. Os autores relatam que a 

certificação AQUA (Alta Qualidade Ambiental) foi inspirada no selo francês HQE- Haute 

Qualité Environnementale, sendo esta criada em 2008 e é a primeira norma brasileira para a 

certificação de construções sustentáveis, podendo oferecer referencial técnico para residências 

e prédios comerciais. Também é citada a certificação de origem inglesa BREEAM (Building 

Research Establishment Environmental Assessment Method), que é a mais antiga certificação 

para construções sustentáveis do mundo. 

Segundo os autores, o selo LEED leva em conta questões como espaço sustentável, 

eficiência do uso da água, energia, atmosfera, materiais, recursos, qualidade ambiental interna 

e inovação e processos. O LEED é o campeão de certificações no país e suas áreas de atuação 

não ficam somente no protocolo de avaliação de certificação, mas também, em áreas de 

relacionamento, fomento, informação e educação. O artigo relata que a certificação LEED já 

distribuiu 12 mil selos no mundo. 

Em estudo comparativo entre as normas ISO 21931:2010, NBR 15575 e os requisitos 

das Certificações AQUA e LEED, Costa et al (2015) se propõem a apresentar um estudo  

preliminar a fim de comparar os requisitos da Norma ISO 21931:2010 de Construção 

Sustentável,  os requisitos dos selos AQUA, o LEED e a Norma de Desempenho NBR 

15575:2013. Para atingir tal objetivo, os autores realizaram uma pesquisa bibliográfica para 

promover uma análise comparativa dos requisitos de cada uma das especificações, com o 

intuito de conhecer pontos comuns a todas elas. Como resultado do trabalho foi visto que a 

norma de desempenho, o selo AQUA e o LEED estão alinhados com as diretrizes de 

sustentabilidade, conforto e saúde de quem os usam. Os autores também expõem que a norma 

ISO 21931 possui alguns desses itens como opcionais. 

O artigo, a todo o momento, se propõe a comparar os selos AQUA , LEED e a Norma 

ISO 21931,  que são certificações voltadas  para a construção sustentável, desde a fase inicial 

de projeto até a obra, uso e manutenção. O intuito é que os selos possam ser aplicados por 

qualquer tipo de empreendimento, seja ele comercial, residencial ou de serviços e que 

contemple todo o ciclo de vida das construções, para verificar se há a aderência da Norma de  

Desempenho com os requisitos de uma construção sustentável.  

Ainda sobre certificações, no artigo Ferramentas Quantitativas e Qualitativas para 

Avaliação da Sustentabilidade das Edificações, Severo e Sousa (2016), se propõem a 
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identificar as principais ferramentas qualitativas e quantitativas juntamente com seus pontos 

fortes e suas limitações. 

Também citam que a certificação americana LEED é utilizada em mais de 150 países, 

e já certificou mais de 21 mil edificações e, atualmente, conta com mais de 72 mil processos 

de certificação em andamento, compreendendo mais de 1,28 bilhões metros quadrados de área 

edificada certificada (LEED, 2016 apud SEVERO; SOUSA, 2016). 

É necessário esclarecer que a obtenção do certificado LEED não é gratuita, sendo 

necessário o pagamento das taxas de registro do projeto junto ao Green Building Council dos 

EUA. Os valores diferem de acordo com a obra. Já para o certificado AQUA, o pagamento 

deve ser realizado nas três fases: pré-projeto, projeto e execução, incluindo análise do projeto, 

auditorias, avaliação e uso da marca (CARDOSO; MACHADO, 2017). 

O HQE Bâtiment, certificação francesa criada em 2005 e administrada pela 

Association pour la Haute Qualité Environnmental, atende também a Bélgica, Luxemburgo, 

Tunísia, entre outros. Este sistema visa melhorar a qualidade ambiental de edifícios novos e 

antigos com a finalidade de proporcionar estruturas seguras e confortáveis. Ele apresenta três 

componentes inseparáveis que são (HQE Bâtiments, 2016 apud SEVERO; SOUSA, 2016): (i) 

Um sistema de operação de gestão ambiental (SGA), na qual o cliente define os objetivos para 

a operação bem como, o papel dos diferentes agentes participantes; (ii) Catorze metas para 

estruturar a resposta técnica, objetivos arquitetônicos e econômicos do cliente, ou seja, 

manejo de impactos ambientais exteriores (relação harmônica e imediata com o ambiente, 

escolha integrada dos métodos e materiais de construção, critérios de evitar o incômodo nos 

arredores da obra, minimização do uso de água e energia, de resíduos e da necessidade de 

manutenção e reparos);  e, (iii) a criação de um ambiente externo agradável (medidas de 

controle hidrotermal, controle acústico, atratividade visual, medidas de controle de odores, 

higiene e limpeza dos espaços internos, controle da qualidade do ar e da água; indicadores de 

desempenho). 

Severo e Sousa (2016) avaliaram o ciclo de vida das edificações e detectaram que é 

uma tarefa complexa, mas, extremamente importante devido ao grande impacto ambiental, 

que envolve vários materiais, produtos e serviços. Apesar das metodologias serem diferentes 

os autores concluíram que uma não é superior a outra, pois ambas têm pontos fortes e 

limitações e devem, preferencialmente, ser utilizadas em conjunto. 
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Os autores DALL’O, GALANTE e TORRI (2012), apontam no artigo A methodology 

for the energy performance classification of residential building stock on an urban scale, que 

a certificação energética possui como objetivo principal o fornecimento de orientações e 

regras claras para melhorar a qualidade e desempenho energético dos edifícios, tanto dos 

novos como dos já existentes. No artigo, apontam como cenário principal as aplicações da 

eficiência energética na Itália, mais especificamente na região de Lombardi, que adotou leis 

regionais para a utilização e consumo de energia. Segundo tais leis, é obrigatória a 

certificação energética em casos de venda ou locação de imóveis na região de Lombardi. Os 

autores promovem uma comparação entre esta região e o restante da Itália. Ainda no mesmo 

artigo, existem aproximadamente dois milhões de certificações emitidas na Itália, e, em 

contrapartida, 450.000 certificações emitidas somente na região de Lombardi. Na visão dos 

autores, a emissão da certificação energética é útil e importante, porém atualmente o processo 

é considerado moroso. De acordo com o artigo, a região de Lombardi é composta por 

4.600.478 unidades residenciais, porém, as estatísticas apontam que apenas 450.000 

certificados foram emitidos em 4 anos, o que poderá levar aproximadamente 40 anos para o 

alcance do quadro ideal de emissão de certificações. 

Segundo Costa e Moraes (2013), o Brasil está experimentando um ciclo de forte 

expansão na indústria da construção, e as grandes construtoras perceberam que a aplicação de 

métodos de gestão sustentável é a única maneira de garantir que ganhos deste ciclo possam se 

manter, havendo uma busca incessante por melhorar o desempenho ambiental das edificações. 

Sendo assim, é possível verificar a importância do selo ambiental para melhoria da qualidade 

dos ambientes construídos e, principalmente, como forma de minimizar os impactos ao meio 

ambiente. 

Os autores examinaram as metodologias, o processo de certificação e as categorias 

avaliadas buscando compará-las. Para eles, os certificados incentivam o uso de práticas mais 

sustentáveis na construção civil, mas não garantem melhor desempenho durante o uso do 

edifício. Além disso, estes selos adquiriram uma forte conotação comercial, pois servem como 

diferencial de mercado. Esta característica não se constitui numa desvantagem, mas deve ser 

considerada, pois influenciará no desenvolvimento do modelo de avaliação ambiental para a 

construção civil. 

Assim sendo, cabe analisar os critérios para automação, controle e, consequentemente, 

eficiência energética, itens que serão abordados a seguir. 
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2.2 Automação, controle e eficiência energética 

Segundo Casals (2006 apud CARLO; LAMBERTS, 2010), há dois tipos de políticas 

que podem ser implantadas visando ao uso racional da energia: (i) políticas baseadas na 

limitação do nível de eficiência que permitem o estabelecimento de índices de desempenho 

mínimos; e, (ii) as que estabelecem classificações por meio de programas de certificação.  

A eficiência mínima é, na maioria das vezes, obrigatória e tem caráter prescritivo, com 

limites de desempenho estabelecidos por indicadores. Já a certificação é um mecanismo de 

mercado que visa promover a eficiência energética de uma edificação de elevado desempenho 

ao compará-la ao mínimo obrigatório. 

Carlo e Lamberts (2010) frisam que o método prescritivo foi estabelecido como um 

conjunto de regras gerais para identificar a eficiência do edifício e aplica-se à grande maioria 

de tipologias construídas. No entanto, ela não abrange todas as soluções possíveis de existir 

em um edifício e, muitos casos, só poderão ser avaliados pela simulação. Esta, por sua vez, 

pode incluir soluções que promovem a eficiência energética e que não foram incluídas no 

método prescritivo, como aproveitamento da luz natural ou uso de tubos enterrados para 

climatização artificial. 

A pressão social exercida sobre o setor contribuiu para a adoção de técnicas menos 

agressivas, e resultaram na adoção de certificações ambientais na construção civil 

(VALENTE, 2009). Segundo o autor estas certificações são sistemas de mensuração e atestam 

que os empreendimentos estão em acordo com parâmetros que visam, por exemplo, a redução 

do consumo de energia e de água e assegurar o conforto ambiental. 

Valente (2009) cita que é importante adotar uma metodologia de projeto que possua 

visão integrada entre a arquitetura, conforto ambiental e iluminação, que analise desde a 

especificação de materiais até a qualidade do ar interno na fase de ocupação do edifício. Além 

disso, algumas técnicas podem ser adotadas na fase de projeto, como projeto de paisagismo 

conciliando o ambiente construído com a natureza local, aproveitando os recursos naturais 

disponíveis e iluminação natural utilizando jardins de inverno e claraboias, diminuindo o 

consumo de energia, por exemplo. 

No artigo Development of A General Virtualization Approach for Energy Efficient 

Building Automation, é citado que automação é fundamental para a implementação de 

sistemas inteligentes e de economia de energia em ambientes domésticos. (KRETZ et al, 
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2013). Partindo desse pressuposto, os autores realizaram a definição de rede inteligente, que 

consiste no uso de sensores, comunicações, capacidade computacional e controle, que visam, 

de alguma forma, melhorar a funcionalidade geral do sistema de entrega de energia elétrica, o 

que pode estar atrelado diretamente a um sistema de iluminação. Os autores relatam que, por 

consequência, a automação deve facilitar o controle e propiciar um consumo de energia mais 

eficiente, com melhor manutenção e confiabilidade que pode resultar em uma otimização 

geral dos custos, estando ainda de acordo com os preceitos ambientais. 

Também existem outros aspectos importantes, além da redução de custos, e que 

podem ser alcançado pela automação inteligente, como um maior conforto de vida e apoio de 

uma vida com independência e autossuficiência, como no caso de idosos (KRETZ et al, 

2013). 

Os autores afirmam que, caso seja levado em consideração de que não há somente 

casas para automação, mas também edifícios complexos, há espaço para expor um enorme 

potencial e campo de atuação para a aplicação de energia e otimização eficiente. Além disso, 

ressaltam que os edifícios residenciais não apenas consomem energia, como também é 

possível produzir e armazenar energia localmente, como por exemplo, instalando 

componentes de armazenamento de energia fotovoltaica ou solar. 

Para isso, se faz necessário o uso da tecnologia da informação na gestão da engenharia 

de sistemas em edifícios residenciais e comerciais, sendo um exemplo de produto de 

eficiência energética viável, conforme ressaltam Zavalani, Spahiu e Dhamo (2013). Os 

autores citam a Building Automation Systems (BAS), tecnologia de sistemas de automação, 

que é um exemplo de uma energia viável e um produto de eficiência. Segundo eles, a BAS 

possibilita uma economia de energia usando controles coordenados e sua capacidade para 

gerenciamento de cargas elétricas, otimização de equipamentos, rastreamento das condições 

de energia em tempo real e análise do fator de potência. Desta forma, combina cenários 

inteligentes de economia de energia que podem prover um melhor desempenho dos sistemas 

de engenharia em edifícios. O sistema também pode construir tendências históricas 

automatizadas para revelar o desperdício de energia e, assim, verificar melhorias de 

eficiência. O sistema também pode coletar, analisar e disseminar o fornecimento confiável e 

detalhado das demanda estatísticas de energia. 

O artigo cita que o controle da demanda de sistemas de iluminação através do BAS 

pode significar uma economia de energia. A eficiência energética de áreas residenciais e 
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edifícios comerciais depende, principalmente, da forma de como os sistemas agem em 

conjunto, em vez de depender da eficiência de um dispositivo individual. 

Vincenec e Zalesak (2016) citam que para atingir o objetivo de economia de energia 

podem-se utilizar várias abordagens, porém a tentativa de economia de energia é limitada por 

padrões que regulam a qualidade do ambiente luminoso, como por exemplo, nível de 

iluminância, a uniformidade da iluminação, a utilização das cores, assim como a temperatura 

da cor ou brilho. Também apresentam o fato de que, quando a energia elétrica é usada em 

quase em todas as áreas, se torna necessário que os dispositivos elétricos apresentem uma 

maior eficiência energética. Um dos principais usos da energia elétrica é na iluminação. 

Sendo assim, a quantidade de energia consumida incentiva à melhoria das soluções de 

iluminação instalada em edifícios. 

Por exemplo, os autores descrevem o uso de redes neurais para calcular a eficiência do 

uso da solução de iluminação e a uniformidade de sua iluminância. Outra abordagem é a 

otimização da iluminação interior. Nesta solução, algoritmos genéticos foram utilizados para 

aperfeiçoar a iluminação e uniformidade sem intervenções. 

Suzer (2015) comenta sobre a importância de se reduzir os danos dos impactos 

ambientais e para isso, todas as medidas adotadas quanto à priorização de tais ações em 

questão. Como pontos importantes a salientar, o autor cita a influência do desenvolvimento 

urbano e sua densidade, e introdução de luz natural em construções com vista para o ar livre. 

Segundo ele, a certificação LEED propõe a maximização de espaços abertos. Além disso, 

também há como orientação a utilização de luz natural e vista para o exterior, com aumento 

das áreas envidraçadas, aumentando assim, a eficiência energética. 

Conforme Zarkadis, Ridi e Morel (2014), relatam em seu artigo, A multi-sensor office-

building database for experimental validation and advanced control algorithm development, 

o teste realizado na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne na Suíça, com o padrão 

EIB/KNX, em que alguns sensores forneceram uma série de dados para o projeto, como 

informações sobre temperatura ambiente, abertura das janelas, o posicionamento de cortinas e 

persianas, luzes, entre outros. De acordo com o artigo, a coleta destes tipos de dados, 

incluindo também mais informações climáticas como velocidade e direção do vento, visa 

corroborar com a formação de um banco de dados, que por sua vez, auxilia na validação dos 

experimentos propostos e apresentados, além de verificar os fatores envolvidos no processo 

de controle de iluminação e equipamentos reguladores de aquecimento. Segundo os autores, 
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com o auxilio da criação do banco de dados e algoritmos que visam o controle, foi possível 

reduzir em grande escala a energia consumida, mantendo a mesma qualidade na entrega. 

Também são citadas algumas melhorias realizadas em um edifício. O artigo relata que a 

fachada sul do prédio foi concebida em um sistema de iluminação natural, para um melhor 

aproveitamento da energia solar, visando uma otimização de energia e que pode distribuir de 

forma inteligente a luz do dia nos escritórios. 

No artigo Evening office lighting visual comfort vs. energy efficiency vs. 

Performance?, Linhart e Scartezzini (2011) apresentam num estudo de comparação entre dois 

cenários de iluminação altamente eficientes, focados em iluminação noturna de escritórios. O 

primeiro cenário citado (considerado e denominado uma referência) tem obtido sucesso no 

uso em muitas salas de escritório, localizadas no campus do Instituto Federal Suíço de 

Tecnologia em Lausanne. O segundo cenário de iluminação (considerado e denominado um 

teste), tende a ser mais eficiente no quesito de termos energéticos, pois cria uma iluminação 

superior, porém, leva a um maior aumento de brilho, o que pode trazer riscos e desconforto. 

Segundo os autores, o estudo se propõe a comparar detalhadamente os dois cenários, com a 

finalidade de encontrar uma solução de iluminação noturna que ofereça eficiência energética, 

conforto visual e desempenho visual. Também relatam em seu artigo a avaliação de satisfação 

realizada por pessoas que ocupam o escritório equipado com ADS (Anidolic Daylightning 

Systems). Para a pesquisa de satisfação, a luz insuficiente não chegou a causar um grande 

incomodo para as pessoas que ocupam escritórios com este tipo de iluminação. Na opinião 

dos autores, os sistemas de iluminação elétrica no geral acabam por se beneficiar do grande 

fluxo da luz diurna (que acaba por funcionar como uma iluminação complementar) e devem 

ser diferentes das salas de escritório, no qual existe um maior uso de iluminação artificial. 

Sendo assim, quanto maior a utilização de luz diurna disponível, mais eficiente se torna o 

sistema de iluminação. 
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3.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica foi dividida em duas partes, a primeira realiza um estudo 

comparativo entre as certificações energéticas com foco em sistemas de iluminação e na 

obtenção de parâmetros para a análise da eficiência energética. A segunda etapa refere-se às 

principais características dos protocolos de automação industrial e suas tecnologias, com foco 

na obtenção de informações para o desenvolvimento de um projeto de automação para o 

estudo de caso. 

3.1 Comparação de ferramentas de certificações energéticas 

A concentração atmosférica dos gases do efeito estufa que aumentaram desde a época 

pré-industrial, primeiramente pela combustão de combustíveis fósseis, contribuíram para as 

mudanças climáticas que estão ocorrendo no Planeta Terra. A poluição do solo e da água, a 

degradação do meio ambiente, a poluição do ar, a desfragmentação dos habitats, a exploração 

seletiva de espécies, a introdução de espécies não nativas e a exaustão de ozônio da 

estratosfera, tem sido um dos principais responsáveis pela diminuição da biodiversidade no 

planeta (IPCC, 2011). 

Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA - 2016), 81,1% da energia 

consumida no mundo em 2014 teve origem fóssil e não renovável. O desenvolvimento de 

fontes alternativas e renováveis para geração de energia elétrica gerou muitos avanços, porém 

é inviável econômica e tecnicamente, substituir em curto prazo toda a matriz energética 

mundial não renovável por matrizes renováveis. Contudo, a população humana cresce 

acentuadamente e, consecutivamente, aumenta a demanda por energia. 

Uma das medidas que podem ser realizadas em curto prazo para amenizar esse 

problema está relacionada à economia de energia elétrica. Para que ocorra a economia, 

consideram-se alguns fatores como a conscientização da população para evitar desperdícios e 

o desenvolvimento de equipamentos elétricos e eletrônicos que sejam mais eficientes 

energeticamente, como por exemplo, as lâmpadas leds e fluorescentes compactas que são 

utilizadas principalmente para substituir as lâmpadas incandescentes. 

Um dos métodos que foram utilizados para estimular a eficiência energética foi o 

desenvolvimento de certificados de eficiência energética. Esses por sua vez, em geral, 
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englobam diversos fatores além da economia energética, como por exemplo: a envoltória1, a 

utilização adequada (racional), o reaproveitamento da água, os sistemas de refrigeração e 

aquecimento. É importante ressaltar que todas as certificações existentes, possuem como 

requisito obrigatório o conforto do usuário, ou seja, promovem a eficiência sem gerar danos 

ou prejuízos à saúde e/ou integridade física das pessoas. 

Os certificados que buscam a sustentabilidade e a eficiência energética, sejam eles 

internacionais ou nacionais, além de buscarem um papel conscientizador para com os 

construtores, engenheiros, arquitetos e designers, realizam um papel muito importante no 

desenvolvimento de uma consciência ecológica para com a população, tendo em vista que a 

cada dia, seja por estratégias de marketing e ideais econômicos ou através da própria 

consciência ambiental, os estabelecimentos que adotaram políticas verdes desde sua 

concepção ou através de reformas para a realização de adequações técnicas, sofreram uma 

valorização no mercado imobiliário, o que vem incentivando os construtores a cada dia a 

adotarem políticas verdes. 

Um dos quesitos a serem avaliados por essas certificações é o sistema de iluminação. 

Apesar de muitas vezes passar despercebido para a maior parte da população, os sistemas de 

iluminação além de serem essenciais para a realização da maioria das atividades, podem gerar 

danos à saúde das pessoas (caso sejam mal projetados), como por exemplo, problemas de 

visão e físicos (quedas e acidentes ocasionados por falta ou excesso de iluminação). Um 

sistema de iluminação bem dimensionado, evita que as pessoas que frequentam um 

determinado ambiente, sofram um desconforto visual, seja pelo excesso ou a falta de 

iluminação ou devido a contrastes luminosos muito fortes. 

Buscando um alto nível de eficiência energética no sistema de iluminação, foram 

comparados os seguintes certificados: LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) emitida no Brasil pela Green Building Council Brasil, Processo AQUA concedida 

pela Fundação Vanzolini, SCE (Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade 

do Ar Interior nos Edifícios) emitido pela ADENE - Agência para a Energia e a ENCE 

                                                           
1 A envoltória de uma edificação é composta por todos os elementos que separam o ambiente interno do 
ambiente externo. Por ser o limite entre estes dois ambientes, a envoltória é responsável pelas trocas térmicas 
entre eles. (PESSOA; GHISI; LAMBERTS; 2013, p.31). 
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(Etiqueta Nacional de Conservação de Energia) concedida pelo INMETRO - Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. 

O LEED é uma certificação reconhecida internacionalmente, que visa à 

sustentabilidade em todos os tipos de edificações. Dentre os seus principais objetivos 

destacam-se: a economia de energia, a utilização eficiente da água (redução do consumo), a 

redução das emissões de gás carbônico (CO2), a melhoria da qualidade dos interiores das 

edificações, visando incentivar a ventilação e o uso de iluminação natural e a gestão dos 

materiais e recursos e seus respectivos impactos ambientais. Este último item possui como 

objetivo o reuso, a reciclagem e a redução dos desperdícios dos materiais e recursos utilizados 

(USGBC, 2009, adaptado, tradução nossa). 

As normas e referenciais técnicos do Processo AQUA, surgiram da adaptação de um 

certificado francês denominado Démarche HQE. O Processo AQUA é definido por dois 

padrões: o SGE (Sistema de Gestão do Empreendimento) e o QAE (Qualidade Ambiental do 

Edifício). O SGE consiste em um sistema de gerenciamento responsável por todas as etapas 

da certificação, o que permite certa flexibilidade ao empreendedor, permitindo que o mesmo 

realize algumas escolhas de forma justificada e coerente. O QAE é responsável pelos critérios 

de desempenho da eco-construção, a eco-gestão e a criação de condições de conforto e saúde 

para o usuário. É estritamente necessário que o empreendedor mantenha um controle total, 

desde a fase de programa e projeto, até a construção e o uso. O processo AQUA possui três 

referenciais teóricos: escritórios e edifícios escolares, edifícios habitacionais e edifícios do 

setor de serviços, cada um deve ser utilizado segundo a atividade exercida em cada edificação 

(FUNDAÇÃO VANZOLINI, 2015, adaptado). 

O Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos 

Edifícios (SCE), possui dois regulamentos técnicos: o RCCTE (Regulamento das 

Características de Comportamento Térmico dos Edifícios) e o RSECE (Regulamento dos 

Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios). O RCCTE só pode ser aplicado em 

edifícios residenciais e pequenos edifícios de serviços sem sistemas de climatização 

centralizados ou com sistemas de Potências inferiores ou iguais a 25 kW. O RSECE deve ser 

aplicado em edificações, cuja área mínima seja superior a 500m², ou em edifícios de serviços 

e/ou residenciais, com uma potência de climatização maior que 25kW (PORTUGAL, 2013). 

Uma das características desta certificação é o fato de existirem a obrigatoriedade em 

certos fatores, como por exemplo: a utilização de aquecedores solares, a qualidade do ar 
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interior, o isolamento térmico, a utilização de vidros duplos, dentre outros. Já o RSECE 

possui como principais requisitos, a valorização da energia renovável, as características da 

envoltória, a eficiência nos sistemas energéticos, um plano de manutenção obrigatório, limites 

no consumo de energia, inspeções periódicas nos equipamentos, dentre outros. É importante 

ressaltar que essa regulamentação deve ser usada nos edifícios novos e em edificações que 

passaram por reformas, onde se investirão mais do que 25% do valor da propriedade. 

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) é composta atualmente por 

dois regulamentos técnicos. O RTQ-C permite que a avaliação da eficiência energética de 

edifícios, possa ser realizada através de dois métodos, o prescritivo e o de simulação. É 

importante ressaltar que existem três sistemas a serem avaliados individualmente nesse 

regulamento, a envoltória, o sistema de iluminação e o sistema de condicionamento de ar, 

sendo que para a classificação da envoltória, é necessário que toda a edificação seja avaliada, 

mas para os sistemas de iluminação e condicionamento do ar, o nível de eficiência energética 

pode ser estabelecido para um pavimento, conjunto de salas e para os subsolos (INMETROa, 

2010 - adaptado). 

O RTQ-R é subdividido em três itens: Unidades Habitacionais Autônomas, 

Edificações Multifamiliares e áreas de uso comum de edificações multifamiliares ou de 

condomínios residenciais. As Unidades Habitacionais Autônomas possuem como requisitos 

para a etiquetagem de eficiência energética, o desempenho térmico da envoltória, a eficiência 

do sistema de aquecimento de água e eventuais bonificações, sendo que o sistema de 

iluminação está agregado nas bonificações. As bonificações são acréscimos na pontuação 

geral que a edificação recebe por adotar iniciativas que aumentam a eficiência da edificação. 

Nos casos das edificações multifamiliares, deve ser feito uma ponderação dos 

resultados da avaliação das unidades habitacionais autônomas. Nas áreas de uso comum, deve 

ser avaliada a eficiência energética dos sistemas referentes à iluminação artificial, o sistema 

de aquecimento de água, os elevadores, as bombas, os equipamentos e eventuais bonificações 

(INMETROb, 2010 - adaptado). 

Ambos os RTQs, determinam que as edificações que serão submetidas a estes 

regulamentos, devem atender as todas as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) que estejam vigentes e sejam aplicáveis (INMETROa, 2010 - adaptado). 
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3.1.1. Resumo dos parâmetros adotados pelas certificações 

Com o objetivo de comparar os parâmetros adotados por diferentes certificações para a 

máxima eficiência dos sistemas de iluminação foi elaborada a Tabela 1. Esta tabela compara 

os principais parâmetros utilizados pelas certificações relacionados a eficiência energética dos 

sistemas de iluminação.  

Tabela 1: Tabela comparativa dos parâmetros adotados pelas certificações para a 
máxima eficiência dos sistemas de iluminação. 

 
ENCE * Processo 

AQUA* 
SCE*  LEED* 

Divisão dos circuitos Sim Não Não Sim 

Contribuição da luz natural Sim Sim Sim Sim 

É obrigatório o desligamento automático do sistema de 
iluminação? 

Sim Não Não Sim 

Possui procedimentos de determinação de eficiência 
energética voltados à sistemas de iluminação? 

Sim Sim Sim Sim 

Exclui-se os sistemas complementares à  iluminação 
geral? 

Sim 

Não 

informado 

Não 

informado Sim 

Atende às normas vigentes e aplicáveis? ABNT Todas Todas ASHRAE 

Área e/ou tensão mínima para que possa ser aplicada a 
certificação 

500m²/ 
2,3KV 

Não 
informado 

RCCTE e 
RSECE 

1.000ft² 

É permitido certificar apenas o sistema de iluminação? Sim Não Não Não 

É permitido certificar apenas partes de um edifício? Sim Não Sim Não 

Bonificações voltadas a cogerações e aproveitamento 
da luz natural? 

Sim Não Não Sim 

* Para mais informações, consultar os respectivos regulamentos técnicos. 
Fonte: USGBC, 2009; INMETRO, 2010; FUNDAÇÂO VANZOLINI, 2007; PORTUGAL, 2013. 

 

3.2 Protocolos de Automação e Controle Prediais 

 

Uma das formas de realizar o gerenciamento de energia focado na eficiência 

energética é através da utilização de sistemas de controle e automação predial. Os avanços nos 

sistemas de comunicação, hardwares e softwares, permitem a construção de uma rede 
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distribuída de dispositivos. Essa rede, composta por atuadores e sensores, pode ser projetada 

para controlar sistemas de iluminação, aquecimento, dentre outros, promovendo desta forma, 

um monitoramento e otimização do consumo de energia. Pode-se, por exemplo, no sistema de 

iluminação, controlar a intensidade luminosa conforme as atividades realizadas nos ambientes 

e a intensidade de luz natural que está presente no local. Em sistemas de aquecimento térmico 

ou refrigeração, selecionam-se parâmetros como temperatura, estações do ano, horário e 

atividade, promovendo um conforto térmico e redução das perdas energéticas. As soluções de 

controle são personalizadas a cada situação. 

Dentre os protocolos de controle e automação, destacam-se: X-10 PLC (Power Line 

Carrier), LonWorks, BACnet (Building Automation and Control Network), CEBus 

(Consumer Electronic Bus), Jini e o protocolo KNX. 

 

3.2.1 Protocolo X-10  

O protocolo X-10, foi desenvolvido com o objetivo de transmitir dados através da 

linha elétrica a baixa velocidade. Os dados são binários e são transmitidos sempre que o sinal 

senoidal da tensão elétrica passa pelo zero. A transmissão é realizada em broadcast, sendo 

que todos os comandos são repetidos duas vezes. Neste sistema, os módulos de automação e 

os dispositivos comunicam-se entre si de forma independente e através da rede elétrica, 

tornando-se desnecessária a instalação de cabos para a implantação, permitindo que ele seja 

instalado em qualquer estágio da obra. Os sistemas interligados a esta rede podem ser 

controlados por computadores. Dentre os equipamentos compatíveis com a tecnologia X-10 

estão: transmissores, receptores, controladores de rede, sensores e temporizadores.A taxa 

máxima de transmissão de dados é de 60bps (BOLZANI, 2004).  

 

3.2.2 Protocolo LonWorks 

O protocolo LonWorks foi desenvolvido pela Echelon Corporation e permite que 

dispositivos de controle comuniquem-se através da transmissão de dados sobre a rede 

elétrica, cabo de par trançado, fibras óticas e rádio frequência. Este protocolo opera através de 

uma rede local LON (Local Operating Network). Caracteriza-se por ser um sistema baseado 

no protocolo de comunicação LonTalk (padrão ANSI 709.1), sendo possível construir uma 
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rede com diferentes topologias e meios físicos, variando-se os números de nodos e a distância 

máxima, conforme as características do meio cuja tecnologia foi implantada. O protocolo 

LonTalk, possui retransmissão automática, detecção e correção de erros, detecção de 

mensagens duplicadas e função de prioridade na transmissão (BOLZANI, 2004).   

 

3.2.3 Protocolo BACnet 

O protocolo BACnet (Building Automation and Control Network) começou a ser 

desenvolvido em junho de 1987 e o seu lançamento ocorreu em 1995 pela American Society 

of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE, 2004). O BACnet 

realiza a verificação de erros e controle de fluxo de dados, promovendo a interoperabilidades 

através da utilização de tipos de dados padrões e redes de acesso BACnet/IP. Existem cinco 

opções de comunicações: Ethernet (Bus de alta velocidade para transmissão de dados na rede; 

velocidades até 10/100 Mbit/s ou 1Gbit/s); ARCNET: Protocolo de rede; Master-Slave/Token 

Passing (MS/TP); Rede série RS485: permite criar redes simples, mas de longas distâncias 

(até aprox. 1.2 km); Point-to-Point (PTP): Ligação em série que permite ligações ponto a 

ponto (peer-to-peer) entre dois equipamentos, p.ex. via linha telefone (ligação dial-up) e o 

Echelon LonTalk: Protocolo da Echelon Corporate (BOLZANI, 2004). 

 

3.2.4 Protocolo CEBus 

O CEBus (Consumer Electronic Bus) desenvolvido pela EIA (Electronic Industries 

Association). O CEBus basea-se no modelo OSI e realiza a interconexão de dispositivos 

através da rede elétrica, evitando a instalação de novos cabeamento. O protocolo permite um 

controle descentralizado ou centralizado. O CEBus desenvolveu uma linguagem universal 

para a comunicação entre produtos eletrônicos denominada CAL (Common Application 

Language), tornando-se o padrão EIA 721. Acomunicação destes dispositivos pode ser 

realizada através de cabeamento elétrico (power line), cabos coaxiais, sinais infravermelhos, 

sinais de radiofrequência e cabos de fibra ótica (BOLZANI, 2004). 
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3.2.5 Protocolos Jini 

Segundo o livro Residências Inteligentes (2004). O Jini foi desenvolvido pela Sun 

Microsystems. Esta tecnologia permite que dispositivos compartilhem serviços através de uma 

rede de comunicação dinâmica, sem a necessidade de que o usuário final realize algum tipo de 

configuração. O Jini é um conjunto de API´s Java e protocolos de rede que atuam na 

construção de sistemas distribuídos organizados denominados federation (federação de 

serviços – tradução nossa), tendo como objetivo operacional criar uma plataforma universal 

para conectar todos os tipos de dispositivos.  Para a utilização deste protocolo é necessário 

que os dispositivos contenham processador e memória, ou serem controlados por outro 

dispositivo. A codificação utilizada no Jini, denominada bytecode, é interpretada por uma 

máquina virtual Java (VM JAVA), sendo a linguagem baseada em um conjunto de objetos 

padronizados copilados através do bytecode. 

Um sistema Jini consiste basicamente de três partes:  

• Um conjunto de componentes que fornece a infraestrutura para compartilhamento de 

serviços em um sistema distribuído;  

• Um modelo de programação que suporta o desenvolvimento de serviços distribuídos 

confiáveis;  

• Serviços que podem fazer parte de um sistema Jini compartilhado e que oferecem 

funcionalidades a outros membros do sistema. 

O bytecode é baseado em classes, possui um tamanho reduzido, facilitando a 

transferência e a compilação em diferentes dispositivos, além de permitir a portabilidade de 

código. 

 

3.2.6 Protocolo KNX 

Segundo Documentação do curso básico KNX (2011) o KNX é um protocolo aberto 

de automação residencial e predial, que surgiu da associação de três protocolos europeus, BCI 

(BatiBUS Club International) utilizado na França, EIB (European Installation Bus) aplicado 

na Bélgica e o EHSA (European Home Systems Association) utilizado na Holanda. 

Este protocolo realiza a integração, e o controle dos sistemas de iluminação, 

segurança, aquecimento, ventilação e refrigeração, além do gerenciamento de energia, o 
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controle e automação remotos, qualidade do ar, controle de acesso, dentre outros. Existem 

quatro possibilidades para o sistema de comunicação deste protocolo: Cabo trançado (KNX 

TP), a informação é transmitida por um cabo bus separado e uma estrutura hierarquizada; 

linhas de potência (KNX PL – Power Line), os dados são transmitidos pela rede elétrica 

existente, radiofrequência (KNX RF), a informação é transmitida por sinais de rádios, sendo 

os dispositivos envolvidos unidirecionais ou bidirecionais ou através de IP/Ethernet (KNX IP) 

que através do conjunto com as especificações ‘KNXnet/IP”, permite o encaminhamento de 

estruturas de dados através da estrutura IP. O KNX foi aprovado como Norma internacional 

ISO/IEC 14543-3 em 2006, como Norma europeia EN 50090 em 2003, como Norma chinesa 

GB/T 20965 em 2013 e como Norma dos Estados Unidos ANSI/ASHRAE 135 em 2005. 

Todos os módulos KNX possuem inteligência incorporada, não necessitando de uma 

central inteligente, além de ser integrável com outros protocolos e sistemas como o BACnet e 

o LonWorks, dentre outros. 

Existem três tipos de configuração: KNX modo fácil (E-Mode), KNX Modo 

Automático (A-Mode), KNX Modo Sistema (S-Mode). Os dispositivos que adotam os E-Mode 

caracterizam-se por ter funcionalidade limitada e serem utilizadas em instalações de médio 

porte. A configuração não é feita através de um computador, mas através de um controlador 

central, codificadores rotativos, dentre outros, sendo este método destinado a instaladores 

qualificados. O A-Mode destina-se a utilização pelo usuário final, já que os dispositivos se 

conectam automaticamente e autoconfiguram-se. O S-Mode é o método indicado para grandes 

instalações a ser realizado por profissionais certificados nesta tecnologia, caracteriza-se por 

necessitar que a instalação seja realizada através do software ETS®. 

Segundo a Associação KNX, com sede em Bruxelas, fundada em 1999, o protocolo 

KNX apresenta diversas vantagens como a maior segurança, uso econômico e racional da 

energia na gestão dos edifícios, fácil adaptação da instalação elétrica, fácil adaptação às 

necessidades de mudanças do usuário final, incremento significativo no conforto, ampla gama 

de produtos disponíveis em diversos fabricantes, dentre outros. 

Uma instalação KNX-TP (par trançado) mínima consiste nos seguintes elementos: 

uma fonte de alimentação, uma bobina que também pode estar integrada a fonte, sensores, 

atuadores e o cabo de bus. Quando os equipamentos são compatíveis com o modo A-mode, o 

Application Controller, controlador de aplicativo já está incorporado nos dispositivos, neste 

caso só é necessário realizar a conexão dos equipamentos. Quando utilizado o modo E-mode, 
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a direção física, a parametrização do software de aplicação para sensores e atuadores e a 

atribuição de direções de grupos são realizados através de um ajuste local do produto a partir 

de um controlador central. No sistema S-mode, é necessária a programação dos sensores e 

atuadores através do software ETS®, sendo necessária a atribuição de direções físicas de cada 

componente, parametrização do software do aplicativo e combinar as funções entre sensores e 

atuadores. 

A comunicação entre os dispositivos é realizada através da configuração das direções 

de grupo. Existem duas estruturas possíveis, com “dois níveis” ou “três níveis”. A estrutura 

composta por “dois níveis” é subdividida em grupo principal ou subgrupo, podendo ser 

configurados até quinze grupos principais e dois mil e quarenta e sete subgrupos. A estrutura 

de “três níveis” é configurada através de um grupo principal, grupo intermediário e subgrupo, 

podendo ser configurado até quinze grupos principais, sete grupos intermediários e duzentos e 

cinquenta e cinco subgrupos. Por exemplo, o projeto de automação pode ser dividido em: 

• Grupo principal: Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, etc.; 

• Grupo intermediário: Iluminação, Refrigeração, Aquecimento, etc.; 

• Subgrupo: interruptores dos corredores, lâmpadas da sala, sensores, etc.; 

Com o objetivo de definir algumas propriedades referentes as comunicações, existem 

bandeiras (flags) que são utilizadas neste processo, dentre as principais bandeiras estão: 

• Bandeira de comunicação: Indica conexão normal com o Bus; 

• Bandeira de leitura: O valor do objeto por ser consultado através do Bus; 

• Bandeira de escrita: O valor do objeto pode ser modificado através do Bus; 

• Bandeira de Transmissão: Caso seja alterado o valor do objeto (sensor) será enviado 

uma mensagem (telegrama) correspondente; 

• Bandeira de atualização: Os telegramas que possuem informações de resposta são 

interpretados como comandos de escrita. 

Para assegurar a compatibilidade dos dispositivos de todos os fabricantes, foram 

padronizados pontos de dados, sendo a combinação de pontos de dados são chamados de 

bloco funcional. Dentre os principais pontos de dados encontram-se: 

• ON/OFF – Função: mudar o status de um atuador; 
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• Bloco Funcional de Controle de Movimento – Controla mecanismos como persianas e 

toldos, apresenta controle de subida, descida e de passo; 

• Comutador Prio – Função: Controle forçado, trava o funcionamento ou não 

funcionamento de um atuador; 

• Bloqueio Funcional Regular – Função: Dimmer. Apresenta regulação relativa 

porcentual, aplicados, por exemplo, em sistemas de iluminação. Existem 64 níveis de 

regulação; 

• Valor Float – Função: Transferência de números que apresentam grandezas físicas, 

por exemplo, luminosidade e temperatura. 

Para evitar colisões de telegramas (informações transmitidas entre os dispositivos), o 

procedimento de envio e recebimento é controlado pelo CSMA/CA, sendo este sistema 

responsável por priorizar os telegramas dos componentes de maior prioridade, enquanto o de 

menor prioridade aguarda para ser transmitido. Dentre as topologias utilizadas estão a 

topologia em linha (Figura 1), a topologia de área (Figura 2) e a topologia de várias áreas 

(Figura 3). 

Figura 1: Topologia em linha 

 

 
       Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Figura 2 – Topologia em área 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Figura 3 – Topologia de várias áreas 

 

    Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Na topologia em linha, cada dispositivo troca informações com qualquer outro 

componente através de telegramas. Esta topologia pode ser composta por no máximo quatro 

segmentos de linha, com sessenta e quatro componentes em cada, sendo cada segmento 

alimentado por uma fonte adequada. Na topologia de área podem-se conectar até quinze 

linhas a uma linha principal, através de acopladores de linha (ACL), sendo que cada linha, 

inclusive a principal, deve ter sua principal fonte de alimentação. A topologia de várias áreas 

permite que através de uma linha, conectar quinze áreas. Nesta topologia os acopladores 

atuam como filtros e apenas emite as informações específicas para a sua área, por isso, nesta 

topologia, não se pode usar o acoplador como amplificador, é necessário o uso de acopladores 

com a função filtro ativada. Salienta-se que o acoplador de linha, o acoplador de área e o 

acoplador amplificador são o mesmo dispositivo, o que muda é a programação realizada. 

Cada linha necessita de uma fonte de alimentação com bobina independente. 

O KNX possibilita a conexão com qualquer outro sistema através de um gateway 

adequado que executa uma conversão do protocolo bidirecionalmente, permitindo a conexão, 

por exemplo, com RDSI (Rede Digital de Serviços Integrado), CLPs (Controladores lógicos 

Programáveis), internet, dentro outros. 

Componentes com dimmers, detectores de umidade, controle de movimento, botões 

multifunções, detectores de fumaça, dentre outros, são compostos por uma unidade de 

Acoplamento de Bus, um módulo de aplicação e um programa de aplicação. Acopladores que 

possuem a função rede apresentam duas formas de transmissão: par trançado ou linha de 

força, sendo aplicado a solução através de par trançado (KNX TP), utiliza-se 32V. 

Devido a BCU (Basic Control Unit), todos os componentes do Bus operam de forma 

descentralizada, mas existe a possibilidade de realizar o monitoramento do sistema através de 

um computador. Os componentes do Bus são divididos entre sensores, atuadores e 

controladores. A BCU KNX é composta por um controlador de Bus, um módulo de 

transmissão e memórias ROM, RAM e EEPROM. Na memória ficam localizados o software 

do sistema, o tempo de sistema de valores e aplicação, o programa de aplicação, as direções 

físicas e direções de grupos. 

A função de um dispositivo pode ser determinada pelo tempo de acionamento, por 

exemplo, um interruptor pode mandar um telegrama com um acionamento ON/OFF ou, caso 

a tecla seja pressionada por um determinado tempo, o interruptor pode enviar uma função de 

regulação de intensidade. Por enviar um sinal de oito bits, realiza-se uma regulação com 256 
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níveis de luminosidade. O sinal digital é convertido através de um conversor digital/analógico 

que gera uma tensão entre zero e dez volts. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

O objetivo desse estudo é levantar parâmetros indicativos sobre a eficiência das 

ferramentas de promoção da eficiência energética de sistemas de iluminação adotados pelas 

certificações estudadas. Através destes parâmetros será analisada a eficiência energética após 

a aplicação do protocolo KNX. 

Devido ao fato dos procedimentos adotados nos regulamentos técnicos do Processo 

AQUA e da SCE para a determinação da eficiência energética necessitarem de softwares de 

simulação específicos que precisam de dados que vão além do foco desta pesquisa, foram 

aplicados apenas as ferramentas utilizadas pelas certificações ENCE e LEED. 

A edificação escolhida para aplicação dessas ferramentas possui vinte e sete salas de 

aula e pertence à Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), sendo denominada de “Bloco 

C” (Figura 4 até 10). Por ter sido uma das primeiras edificações construídas pela 

universidade, as tecnologias implantadas nesse Bloco já se tornaram ultrapassadas, 

permitindo, devido a isto, além da comparação entre as ferramentas utilizadas pelas 

certificações em análises, o desenvolvimento de um novo projeto de iluminação, utilizando-se 

tecnologias recentes e adotando-se os critérios mais rígidos apresentados pelas certificações, 

buscando dessa maneira a máxima eficiência energética possível no sistema de iluminação.  

  Figura 4: Lateral - Bloco C 

 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Figura 5: Parte de trás - Bloco C  

 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Figura 6: Frente - Bloco C 

     

Fonte: Autoria própria (2017). 

Figura 7: Entrada Principal - Bloco C 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Figura 8: 1º andar e sala 110 - Bloco C 

    

a) 1º andar                                                                b) Sala 110 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Figura 9: 2º andar e sala 201 - Bloco C 

    

a) 2º andar                                                                b) Sala 201 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Figura 10: 3º andar e sala 307 - Bloco C 

    

a) 3º andar                                                                b) Sala 307 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.1 Materiais e métodos 

 4.1.1 Levantamento de dados 

O levantamento de dados constituiu-se de uma pesquisa de campo onde foram 

coletados dados de cada sala de aula que foi analisada. Dentre os dados coletados encontram-

se: a largura, comprimento e altura de cada sala de aula, além do número de lâmpadas, 

reatores e suas respectivas potências medidas em watts, como identificado na Tabela 2. 

Destaca-se que as salas são padronizadas, ou seja, apresentam a mesma pintura, chão plano e 

mesmo material de revestimento.  

4.1.2 Análise dos dados 

Essa fase constituiu-se na organização dos dados coletados no item 4.1.1 em Tabelas, 

possibilitando-se, dessa maneira, a realização dos cálculos para encontrar fatores necessários 

para a análise da eficiência das ferramentas adotadas pelas certificações e no desenvolvimento 

de um novo projeto de iluminação para o “Bloco C” da Universidade Cidade de São Paulo. 

4.1.3 Desenvolvimento de um novo projeto de iluminação 

Para o desenvolvimento de um novo projeto de iluminação, que se encontra no 

Apêndice A desta pesquisa, foram utilizados os dados coletados nos itens 4.1.1 e 4.1.2. Esses 

dados foram aplicados em um software livre desenvolvido pela companhia Itaim denominado 

“Softlux”, versão 2.2. 

4.2 Avaliação do sistema de iluminação no “Bloco C” da Universidade Cidade de 
São Paulo – método da área do edifício 

Para a realização do estudo de caso, foram levantados dados in loco da edificação a ser 

estudada. Os parâmetros: largura (L), comprimento (C), quantidade de lâmpadas, potência de 

cada lâmpada florescente e as perdas do reator são mostradas na Tabela 2 que tem como 

objetivo levantar os dados necessários para o cálculo da densidade de potência de iluminação 

total (DPIT). Posteriormente, na Tabela 3, foi realizado o cálculo da área, potência total e 

DPIT. O DPIT é a razão entre a potência total e a área da sala. Para gerar a classificação 

energética, segundo as certificações LEED e ENCE foi comparado na Tabela 4 os limites 

máximos aceitáveis de densidade de potência de iluminação limite (DPIL) do LEED, da 

ENCE e do sistema atual das salas do “Bloco C”. Na Tabela 5  levantou-se a redução da 

potência instalada no sistema de iluminação caso fossem implementadas as certificações 
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LEED e ENCE (nível A) no “Bloco C” da UNICID, a redução foi calculada através da 

diferença de valores da DPIT  do sistema atual e das certificações. Na Tabela 6, foram 

apresentadas as reduções da potência instalada total no sistema de iluminação após a 

aplicação das normas das certificações. Estas reduções foram calculadas multiplicando-se os 

valores da redução da potência [w/m²] com o valor da área, de cada sala. Na Tabela 7 

apresenta-se a redução da potência instalada total (somatório de todas as salas) após a 

aplicação do LEED e ENCE. O reator utilizado atualmente é magnético, de partida rápida, 

para uma lâmpada 110W – Intral e as lâmpadas são fluorescentes de 110W. 

Tabela 2: Dados para cálculo da área e da potência do sistema de iluminação 
implantado no “bloco C” da Universidade Cidade de São Paulo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Sala L [m] C [m] 
Lâmpadas Perda no 

reator [W] 
Quantidade Potência [W] 

101 9,6 10,74 18 110 17 

102 9,6 10,70 18 110 17 

103 9,15 4,72 6 110 17 

104 9,18 4,77 6 110 17 

105 9,58 9,25 18 110 17 

106 9,2 4,73 6 110 17 

107 9,13 4,71 6 110 17 

108 9,17 4,74 6 110 17 

109 9,10 4,72 6 110 17 

110 7,56 12,86 16 110 17 

111 7,54 12,83 16 110 17 

201 9,64 10,75 18 110 
 

17 

202 9,64 10,73 18 110 17 

203 9,60 9,19 18 110 17 

204 9,60 9,16 18 110 17 

205 9,58 9,18 18 110 17 

206 9,68 9,17 18 110 17 

207 7,53 12,87 16 110 17 

208 7,56 12,87 16 110 17 

301 10,71 9,61 18 110 17 

302 10,71 9,62 18 110 17 

303 9,15 9,60 18 110 17 

304 9,15 9,59 18 110 17 

305 9,60 9,17 18 110 17 

306 9,60 9,16 18 110 17 

307 7,55 12,85 16 110 17 

308 7,55 12,89 16 110 17 
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Tabela 3: Cálculo da área, potência total e DPIT no “bloco C” da Universidade Cidade 
de São Paulo 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Sala 

At 

Área total 
da sala 

[m2] 

PL 

(Potência 
total das 

lâmpadas) 
[W] 

PR 
(Perda 

total dos 

reatores) 

[W] 

PT 
(Potência 

total       

PL + PR) 

[W] 

DPIT 

(Densidade de 

potência de 

iluminação 

total)      PT ÷ At  

[W/m²]  

101 103,10 1980 306 2286 22,17 

102 102,72 1980 306 2286 22,25 

103 43,19 660 102 762 17,64 

104 43,79 660 102 762 17,40 

105 88,62 1980 306 2286 25,79 

106 43,52 660 102 762 17,51 

107 43 660 102 762 17,72 

108 43,47 660 102 762 17,53 

109 42,96 660 102 762 17,74 

110 97,22 1760 272 2032 20,90 

111 96,74 1760 272 2032 21,00 

201 103,63 1980 306 2286 22,05 

202 103,44 1980 306 2286 22,10 

203 88,22 1980 306 2286 25,91 

204 87,94 1980 306 2286 25,99 

205 87,94 1980 306 2286 25,99 

206 88,77 1980 306 2286 25,75 

207 96,91 1760 272 2032 20,96 

208 97,30 1760 272 2032 20,88 

301 102,92 1980 306 2286 22,21 

302 103,03 1980 306 2286 22,19 

303 87,84 1980 306 2286 26,02 

304 87,75 1980 306 2286 26,05 

305 88,03 1980 306 2286 25,96 

306 87,94 1980 306 2286 25,99 

307 97,01 1760 272 2032 20,94 

308 97,32 1760 272 2032 20,87 
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Tabela 4: Comparação entre os limites máximos aceitáveis de DPIL (Densidade de 
Potência de Iluminação Limite) do LEED e da ENCE e os níveis de DPIT (de Potência de 

Iluminação Total) encontrados nas salas do “Bloco C” 

Sala 

DPIL 
[W/m²] 
(Nível 

A*) 
(ENCE) 

DPIL 
[W/m²]  
(Nível 

B*) 
(ENCE) 

DPIL 
[W/m²] 
 (Nível 

C*) 
(ENCE) 

DPIL 
[W/m²] 
  (Nível 

D*) 
(ENCE) 

DPIL 
[W/m²] 

(ASHRAE) 
LEED 

DPIT da 
sala 

(Bloco C) 
[W/m²] 

Nível de 

ENCE LEED 

101 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 22,17 E** Não*** 
102 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 22,25 E** Não*** 
103 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 17,64 E** Não*** 
104 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 17,40 E** Não*** 
105 10,7 12,3 13,9 15,5  12,92 25,80 E** Não*** 
106 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 17,51 E** Não*** 
107 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 17,72 E** Não*** 
108 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 17,53 E** Não*** 
109 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 17,74 E** Não*** 
110 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 20,90 E** Não*** 
111 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 21,00 E** Não*** 
201 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 22,06 E** Não*** 
202 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 22,10 E** Não*** 
203 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 25,91 E** Não*** 
204 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 26,00 E** Não*** 
205 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 25,99 E** Não*** 
206 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 25,75 E** Não*** 
207 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 20,97 E** Não*** 
208 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 20,88 E** Não*** 
301 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 22,21 E** Não*** 
302 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 22,19 E** Não*** 
303 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 26,02 E** Não*** 
304 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 26,05 E** Não*** 
305 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 25,97 E** Não*** 
306 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 25,99 E** Não*** 
307 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 20,94 E** Não*** 
308 10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 20,88 E** Não*** 

* O nível A é o mais eficiente e o E menos eficiente. 
** Ambientes que não atingem o nível D são classificados como E.   
***Não atingiu o limite máximo de DPIL adotado pela ASHRAE Standard 90.1-2004 ¹ 
¹ Apesar da norma adotar um limite máximo de DPIL,  ele não é obrigatório, já que não faz parte dos pré-
requisitos apresentados na norma LEED na seção Energy and Atmosphere (Energia e Atmosfera). Devido a isto é 
possível que uma edificação adquira a certificação LEEDPlatinum (a mais eficiente), mesmo não atendendo os 
níveis máximos de DPIL. 
Fonte: ASHRAE, 2004; INMETRO, 2010. 
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Tabela 5: Levantamento redução da potência instalada no sistema de iluminação caso 
fosse implementado as certificações LEED e ENCE (nível A) no “Bloco C” da UNICID, 

considerando-se que todos os pré-requisitos* sejam atendidos. 

Sala 

DPIL [W/m²] 

(Nível A) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²] - 

LEED 

(ASHRAE) 

Densidade de 

Potência de 

Iluminação 

total (DPIT) da 

sala (Bloco C) 

[W/m²] 

Redução** da 

potência instalada 

em [W/m²] após a 

implantação da 

certificação LEED 

Redução*** da 

potência 

instalada em 

[W/m²] após a 

implantação da 

certificação 

ENCE 

101 10,7 12,92 22,1718 9,2518 11,4718 

102 10,7 12,92 22,2547 9,3347 11,5547 

103 10,7 12,92 17,6438 4,7238 6,9438 

104 10,7 12,92 17,4018 4,4818 6,7018 

105 10,7 12,92 25,797 12,877 15,097 

106 10,7 12,92 17,5108 4,5908 6,8108 

107 10,7 12,92 17,72 4,8 7,02 

108 10,7 12,92 17,531 4,611 6,831 

109 10,7 12,92 17,7407 4,8207 7,0407 

110 10,7 12,92 20,9007 7,9807 10,2007 

111 10,7 12,92 21,0051 8,0851 10,3051 

201 10,7 12,92 22,0592 9,1392 11,3592 

202 10,7 12,92 22,1004 9,1804 11,4004 

203 10,7 12,92 25,9113 12,9913 15,2113 

204 10,7 12,92 25,9962 13,0762 15,2962 

205 10,7 12,92 25,9937 13,0737 15,2937 

206 10,7 12,92 25,7532 12,8332 15,0532 

207 10,7 12,92 20,9677 8,0477 10,2677 

208 10,7 12,92 20,8845 7,9645 10,1845 

301 10,7 12,92 22,2108 9,2908 11,5108 

302 10,7 12,92 22,1877 9,2677 11,4877 

303 10,7 12,92 26,0246 13,1046 15,3246 

304 10,7 12,92 26,0517 13,1317 15,3517 

305 10,7 12,92 25,9678 13,0478 15,2678 

306 10,7 12,92 25,9962 13,0762 15,2962 

307 10,7 12,92 20,9447 8,0247 10,2447 

308 10,7 12,92 20,8797 7,9597 10,1797 
* Ver ASHRAE, 2004; INMETRO, 2010. 
**Diferença entre o DPIL do sistema atual e o DPIL do LEED. 
**Diferença entre o DPIL do sistema atual e o DPIL do ENCE. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Tabela 6: Redução da potência total instalada por sala no sistema de iluminação obtida 
caso fosse implementado as certificações LEED e ENCE (nível A) no “Bloco C” da 

UNICID, considerando-se que todos os pré-requisitos sejam atendidos. 

Sala 

Área Total 

da sala 

[m²]  

Redução 

obtida em 

[W/m²] após a 

implantação 

do LEED 

Redução obtida 

em [W/m²] 

após a 

implantação do 

ENCE 

Redução da 

potência instalada 

em [W] após a 

implantação da 

certificação LEED 

Redução da 

potência 

instalada em [W] 

após a 

implantação da 

certificação 

ENCE 

101 103,10 9,25 11,47 953,89 1182,78 

102 102,72 9,33 11,55 958,86 1186,89 

103 43,18 4,72 6,94 204,01 299,88 

104 43,78 4,48 6,70 196,25 293,46 

105 88,61 12,87 15,09 1141,09 1337,82 

106 43,51 4,59 6,81 199,77 296,37 

107 43,00 4,80 7,02 206,41 301,87 

108 43,46 4,61 6,83 200,42 296,91 

109 42,95 4,82 7,04 207,05 302,41 

110 97,22 7,98 10,20 775,89 991,72 

111 96,73 8,08 10,30 782,13 996,89 

201 103,63 9,13 11,35 947,09 1177,15 

202 103,43 9,18 11,40 949,59 1179,22 

203 88,22 12,99 15,21 1146,14 1342,00 

204 87,93 13,07 15,29 1149,86 1345,08 

205 87,94 13,07 15,29 1149,75 1344,99 

206 88,76 12,83 15,05 1139,14 1336,20 

207 96,91 8,04 10,26 779,91 995,05 

208 97,29 7,96 10,18 774,92 990,92 

301 102,92 9,29 11,51 956,23 1184,72 

302 103,03 9,26 11,48 954,85 1183,58 

303 87,84 13,10 15,32 1151,10 1346,11 

304 87,74 13,13 15,35 1152,28 1347,08 

305 88,03 13,04 15,26 1148,62 1344,05 

306 87,93 13,07 15,29 1149,86 1345,08 

307 97,01 8,02 10,24 778,536 993,91 

308 97,31 7,95 10,17 774,63 990,68 
Fonte: ASHRAE, 2004; INMETRO, 2010. 
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Tabela 7: Levantamento da redução da potência instalada total no sistema de 
iluminação obtida caso fosse implementado as certificações LEED e ENCE (nível A) 
no “Bloco C” da Universidade Cidade de São Paulo, considerando-se que todos os 

pré-requisitos sejam atendidos. 

Redução da potência instalada total no 

sistema de iluminação obtida em [W] no 

“Bloco C” após a implantação da 

certificação LEED 

Redução da potência instalada total no 

sistema de iluminação obtida em [W] no 

“Bloco C” após a implantação da 

certificação ENCE, nível A 

21.928,41 26.932,96 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

4.3.  Proposta de melhorias do sistema de iluminação no “Bloco C” da Universidade 
Cidade de São Paulo 

 

Segue na Tabela 8 e no apêndice A os dados referentes ao um novo projeto 

luminotécnico para o “Bloco C” da Universidade Cidade de São Paulo, cujo objetivo é atingir 

o nível máximo em eficiência energética no sistema de iluminação (nível A), proposto pela 

certificação ENCE – cujos níveis de DPIL (Densidade de Potência de Iluminação Limites) são 

os mais rigorosos entre as certificações estudadas. Para isso foi realizado na Tabela 9 um 

levantamento da redução da potência instalada no sistema de iluminação, obtida caso fosse 

implementado o novo projeto luminotécnico. A redução equivale a diferença de DPIL entre 

sistema atual e o novo projeto de iluminação. O cálculo da redução da potência foi realizado 

através do produto entre a diferença de DPIL calculada para encontrar a redução de potência 

pela área de cada sala e, na Tabela 10, é apresentado um comparativo da redução da potência 

total após a aplicação das certificações ENCE, LEED e o novo projeto luminotécnico. A 

redução da potência total foi calculada através do somatório das potências de cada sala de 

aula. Neste novo projeto foram utilizados lâmpadas tubulares T16 de 28W e o reator 

dimerizável - Quicktronic Intelligent Dali T5 Qti 2x28/54w - Osram. 
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Tabela 8: Dados referentes ao novo projeto luminotécnico.  

Sala 
 

Luminária 
 

Código 
 

Quantidade 
 

Emcz(lx)1 
 

Eméd(lx)2 
 

Emáx(lx)3 
 

Emín(lx)4 
 

101 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 371 342 496 148 
102 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 371 342 496 148 
103 2005 2xT16 28W 2005.228.100 8 408 358 563 165 
104 2005 2xT16 28W 2005.228.100 8 403 351 557 160 
105 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 338 310 462 137 
106 2005 2xT16 28W 2005.228.100 8 405 356 561 164 
107 2005 2xT16 28W 2005.228.100 8 413 365 577 169 
108 2005 2xT16 28W 2005.228.100 8 413 365 577 169 
109 2005 2xT16 28W 2005.228.100 8 411 358 566 163 
110 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 390 354 524 149 
111 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 391 355 524 150 
201 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 369 338 495 142 
202 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 369 339 494 143 
203 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 339 311 467 137 
204 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 341 312 469 137 
205 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 341 312 469 137 
206 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 337 310 460 137 
207 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 392 355 525 150 
208 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 390 354 524 149 
301 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 376 343 497 149 
302 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 376 343 497 149 
303 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 341 313 466 138 
304 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 347 315 468 139 
305 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 340 312 465 138 
306 2005 2xT16 28W 2005.228.100 12 346 314 467 139 
307 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 391 353 519 148 
308 2005 2xT16 28W 2005.228.100 15 391 354 524 150 

1Emcz- Nível de iluminância médio pelo Método das Cavidades Zonais. 
2Eméd- Iluminância média calculada pelo Método ponto a ponto. 

3Emáx - Iluminância máxima calculada pelo Método ponto a ponto. 
4Emín - Iluminância mínima calculada pelo Método ponto a ponto. 

Fonte: Softlux, projeto realizado pelo autor. 
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Tabela 9: Levantamento da redução da potência instalada no sistema de iluminação 
obtida caso fosse implementado o novo projeto luminotécnico no “Bloco C” da 

Universidade Cidade de São Paulo, considerando-se que todos os pré-requisitos sejam 
atendidos. 

Sala 

At  
Área 

total da 
sala 
[m2] 

Pt 

 

(Potência 

total com 

reator) 

[W] 

DPIT 

(Densidade 

de potência 

de 

iluminação 

total do 

novo projeto 

de 

iluminação  

Pt/At ) 

Densidade 

de 

Potência 

de 

Iluminação 

total 

(DPIT) da 

sala (Bloco 

C)W/m² 

Redução 

obtida em 

Watts/m² 

após a 

implantação 

do novo 

projeto 

Redução 

total obtida 

em Watts 

após a 

implantação 

do novo 

projeto 

101 103,10 891 8,64 22,17 13,53 1395,00 
102 102,72 891 8,67 22,25 13,58 1395,00 
103 43,18 475,2 11,00 17,64 6,64 286,80 
104 43,78 475,2 10,85 17,40 6,54 286,80 
105 88,61 712,8 8,04 25,79 17,75 1573,20 
106 43,51 475,2 10,92 17,51 6,59 286,80 
107 43,00 475,2 11,05 17,72 6,66 286,80 
108 43,46 475,2 10,93 17,53 6,59 286,79 
109 42,95 475,2 11,06 17,74 6,67 286,79 
110 97,22 891 9,16 20,90 11,73 1140,99 
111 96,73 891 9,21 21,00 11,79 1140,99 
201 103,63 891 8,59 22,05 13,46 1394,99 
202 103,43 891 8,61 22,10 13,48 1395,00 
203 88,22 712,8 8,07 25,91 17,83 1573,19 
204 87,93 712,8 8,10 25,99 17,89 1573,20 
205 87,94 712,8 8,10 25,99 17,88 1573,20 
206 88,76 712,8 8,03 25,75 17,72 1573,19 
207 96,91 891 9,19 20,96 11,77 1141,00 
208 97,29 891 9,15 20,88 11,72 1141,00 
301 102,92 891 8,65 22,21 13,55 1395,00 
302 103,03 891 8,64 22,18 13,53 1395,00 
303 87,84 712,8 8,11 26,02 17,90 1573,20 
304 87,74 712,8 8,12 26,05 17,92 1573,19 
305 88,03 712,8 8,09 25,96 17,87 1573,19 
306 87,93 712,8 8,10 25,99 17,89 1573,20 
307 97,01 891 9,18 20,94 11,76 1141,00 
308 97,31 891 9,15 20,87 11,72 1141,00 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Tabela 10: Levantamento da redução da potência instalada total no sistema de 
iluminação obtida caso fosse implementado as certificações LEED, ENCE (nível A), e o 

novo projeto luminotécnico no “Bloco C” da Universidade Cidade de São Paulo, 
considerando-se que todos os pré-requisitos sejam atendidos. 

 

Redução da potência 

instalada total no sistema 

de iluminação obtida em 

[W] no “Bloco C” após a 

implantação da 

certificação LEED 

Redução da potência instalada 

total no sistema de iluminação 

obtida em [W] no “Bloco C ” 

após a implantação da 

certificação ENCE,  nível A 

Redução da potência 

instalada total no sistema de 

iluminação obtida em [W] 

no “Bloco C ” após a 

implantação do novo 

projeto. 

21.928,41 W 26.932,96 W 31.095,61 W 

Fonte: Autoria própria (2017). 

4.4.  Análise da iluminância 

 

Para realizar a análise da iluminância comparando-se o sistema atual com os 

resultados da simulação, estipulou-se, primeiramente, quais seriam os pontos de medição, 

conforme a Figura 11. 

Figura 11: Localização dos pontos de medições 

 

                     Fonte: Autoria própria (2017). 
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O segundo passo foi a realização das marcações das medições e marcações com fita 

crepe no chão da sala, para que posteriormente fosse realizada a medição com Luxímetro 

Digital Minipa MLM-1011. Os resultados foram organizados nas Tabelas 11 e 12. Na Tabela  

13 foi realizado a diferença dos valores entre a iluminância do sistema atual e a iluminância 

obtida através da simulação do novo projeto. Os dados referentes à simulação foram retirados 

do próprio software, que foi utilizado para a montagem do sistema de iluminação. As 

medições foram realizadas à noite para que não sofressem interferência da luz natural do sol. 

 

Tabela 11: Medição da iluminância [lux]   

Lux 
    

Sala 

*P1 
[lux] 

*P2 
[lux] 

*P3 
[lux] 

*P4 
[lux] 

*P5 
[lux] 

*P6 
[lux] 

*P7 
[lux] 

*P8 
[lux] 

*P9 
[lux] 

*P10 
[lux] 

*P11 
[lux] 

*P12 
[lux] 

Média 
[lux] 

101 454 569 553 532 500 495 563 547 591 621 509 642 561,33 
102 513 655 549 647 453 444 577 605 583 627 552 605 580,67 
103 357 374 392 425 450 455 288 312 416 344 248 385 345,50 
104 309 206 415 360 470 457 431 410 514 266 421 235 374,50 
105 481 451 574 665 510 516 522 622 600 634 633 628 596,00 
106 248 255 397 450 315 323 365 313 515 446 431 486 378,67 
107 431 300 430 449 414 387 385 457 515 451 412 492 426,92 
108 373 234 305 253 614 527 331 363 512 476 487 382 404,75 
109 370 150 344 302 254 211 438 442 562 510 446 493 376,83 
110 480 515 522 507 515 485 483 527 531 527 512 542 556,42 
111 510 527 482 487 503 525 500 482 558 473 526 502 552,75 
201 561 386 559 494 559 540 582 608 558 562 581 573 550,71 
202 408 537 478 581 467 428 553 613 524 554 489 544 521,50 
203 622 681 628 701 638 628 543 605 673 653 636 682 651,50 
204 633 591 552 637 577 502 557 587 621 632 527 628 593,25 
205 563 562 500 655 597 522 602 638 644 645 616 667 611,04 
206 441 534 568 649 505 503 598 650 643 631 600 689 607,13 
207 528 474 522 495 514 583 514 402 534 493 533 502 552,33 
208 502 495 482 510 487 512 537 513 531 504 516 534 512,17 
301 425 484 482 563 466 461 466 427 461 550 512 549 503,33 
302 506 517 522 544 438 396 474 523 526 533 459 542 509,67 
303 549 614 559 685 586 591 503 631 711 709 662 780 658,00 
304 540 534 571 635 558 539 510 526 604 530 569 630 576,00 
305 454 427 474 608 483 460 510 503 605 596 636 659 565,46 
306 591 627 487 614 455 479 557 548 636 645 615 675 586,38 
307 475 490 510 495 535 533 517 480 502 475 525 537 506,17 
308 505 323 493 516 524 489 506 518 524 514 532 514 496,50 
*Pontos de medição conforme Figura 11.  
Fonte: Autoria própria (2017). 
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Tabela 12: Iluminância conforme a simulação [lux]   

Lux 
    

Sala 

*P1 
[lux] 

*P2 
[lux] 

*P3 
[lux] 

*P4 
[lux] 

*P5 
[lux] 

*P6 
[lux] 

*P7 
[lux] 

*P8 
[lux] 

*P9 
[lux] 

*P10 
[lux] 

*P11 
[lux] 

*P12 
[lux] 

Média 
[lux] 

101 306 302 306 346 445 346 355 346 355 306 302 306 335,08 
102 315 320 313 350 357 343 339 344 351 314 329 331 333,83 
103 292 431 292 343 504 343 354 503 354 316 468 316 376,33 
104 288 415 287 339 497 338 349 495 348 321 464 312 371,08 
105 267 334 267 294 364 294 289 383 289 267 334 267 304,08 
106 291 428 391 341 501 341 352 498 352 315 466 315 382,59 
107 301 435 300 350 507 349 351 514 351 324 481 323 382,17 
108 315 432 327 333 367 361 328 436 402 286 377 332 358 
109 293 431 293 344 505 344 355 504 355 317 470 317 377,33 
110 331 404 331 374 453 374 382 453 382 331 404 331 379,17 
111 332 406 332 382 451 382 375 455 375 382 451 382 392,08 
201 303 300 303 315 343 345 351 343 351 303 300 303 321,66 
202 306 346 354 346 345 346 354 348 354 306 302 306 334,41 
203 285 332 285 277 319 277 395 447 395 284 329 284 325,75 
204 385 331 285 275 317 275 396 448 396 285 381 285 338,25 
205 285 332 285 275 317 275 387 448 387 285 334 285 324,58 
206 268 332 268 291 363 291 295 362 268 362 295 268 305,25 
207 332 405 325 382 450 381 375 456 374 332 405 235 371 
208 331 404 331 282 453 382 374 453 374 331 404 331 370,83 
301 300 309 299 339 353 339 359 355 340 300 309 299 325,08 
302 300 305 300 339 348 369 349 349 349 300 305 300 326,08 
303 270 236 270 297 366 297 292 366 392 270 336 270 305,16 
304 273 340 272 296 269 296 301 369 301 273 338 272 300 
305 269 335 269 291 284 291 296 364 296 269 335 269 297,33 
306 269 280 289 336 320 336 317 304 317 289 280 289 302,16 
307 327 400 329 378 449 379 378 450 379 327 401 329 377,16 
308 331 405 332 281 452 382 374 451 375 331 405 332 370,91 
*Pontos de medição conforme Figura 11.  
Fonte: Autoria própria (2017). 
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 Tabela 13: Diferença da iluminância entre o projeto atual e a simulação [lux]   

Lux 
    

Sala 

*P1 
[lux] 

*P2 
[lux] 

*P3 
[lux] 

*P4 
[lux] 

*P5 
[lux] 

*P6 
[lux] 

*P7 
[lux] 

*P8 
[lux] 

*P9 
[lux] 

*P10 
[lux] 

*P11 
[lux] 

*P12 
[lux] 

Média 
[lux] 

101 148 267 247 186 55 149 208 201 236 315 207 336 212,91 
102 198 335 236 297 96 101 238 261 232 313 223 274 246,83 
103 65 -57 100 82 -54 112 -66 -191 62 28 -220 69 -30,83 
104 21 -209 128 21 -27 119 82 -85 166 -55 -43 -77 3,41 
105 214 117 307 371 146 222 233 239 311 367 299 361 291,91 
106 -43 -173 6 109 -186 -18 13 -185 163 131 -35 171 -3,91 
107 130 -135 130 99 -93 38 34 -57 164 127 -69 169 44,75 
108 58 -198 -22 -80 247 166 3 -73 110 190 110 50 46,75 
109 77 -281 51 -42 -251 -133 83 -62 207 193 -24 176 0,5 
110 149 111 191 133 62 111 101 74 149 196 108 211 177,25 
111 178 121 150 105 52 143 125 27 183 91 75 120 160,66 
201 258 86 256 179 216 195 231 265 207 259 281 270 229,04 
202 102 191 124 235 122 82 199 265 170 248 187 238 187,08 
203 337 349 343 424 319 351 148 158 278 369 307 398 325,75 
204 248 260 267 362 260 227 161 139 225 347 146 343 255 
205 278 230 215 380 280 247 215 190 257 360 282 382 286,45 
206 173 202 300 358 142 212 303 288 375 269 305 421 301,88 
207 196 69 197 113 64 202 139 -54 160 161 128 267 181,33 
208 171 91 151 228 34 130 163 60 157 173 112 203 141,33 
301 125 175 183 224 113 122 107 72 121 250 203 250 178,24 
302 206 212 222 205 90 27 125 174 177 233 154 242 183,58 
303 279 378 289 388 220 294 211 265 319 439 326 510 352,83 
304 267 194 299 339 289 243 209 157 303 257 231 358 276 
305 185 92 205 317 199 169 214 139 309 327 301 390 268,12 
306 322 347 198 278 135 143 240 244 319 356 335 386 284,21 
307 148 90 181 117 86 154 139 30 123 148 124 208 129 
308 174 -82 161 235 72 107 132 67 149 183 127 182 125,58 

    *Pontos de medição conforme Figura 11.  
   Fonte: Autoria própria (2017). 

 

A análise da Tabela 13 mostra que a iluminância do sistema atual, em geral, é maior 

que o proposto no novo projeto de iluminação. O nível exigido pelo norma NBR5413 de 

iluminância é 300lux para salas de aulas. Os valores negativos significam que o sistema atual 

apresenta uma iluminância menor que o novo projeto de iluminação. Observa-se, através 

desta Tabela, a possibilidade de melhorias do sistema de iluminação instalado na 

universidade. 

4.5 - Projeto referente a aplicação de tecnologias gerenciadas pelo protocolo KNX 

Para a realização deste projeto, adotou-se a topologia em área. Todos os componentes 

utilizados são mostrados nas figuras 12, 13 e 14 e estão descritos na Tabela 14 que mostra os 

custos de implantação do projeto.  
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Figura 12: Entrada, fonte e PC console 

 

(a) Entrada                                    (b) Fonte                                   (c) PC console 

Fonte: Google Imagens (2017). 

Figura 13: Saída e acoplador de linha 

                             

                              (d) Saída                                                            (e) Acoplador de linha 

Fonte: Google Imagens (2017). 

 Figura 14: Reator dimerizável e sensor 

     

              (f) Reator Dimerizável                                                       (g) Sensor 

Fonte: Google Imagens (2017). 
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A Tabela 14 apresenta os custos de implantação, mas precisa-se adicionar o custo com 

o cabeamento, isolação e mão de obra. Estes custos não foram computados porque a 

universidade possui mão de obra própria (eletricista) o que diminuiria os custos. A fiação 

depende do posicionamento dos equipamentos pelo eletricista. O custo de manutenção do 

sistema de automação consiste na substituição de equipamentos defeituosos. Os dispositivos 

não informam o tempo de vida útil. Não foi possível calcular a taxa de retorno de 

investimento, porque a universidade não cedeu os valores das taxas e impostos pagos para a 

concessionária de energia elétrica, por isso a taxa de retorno de investimento foi simulada 

adotando-se os valores atuais de demanda, consumo e os impostos vigentes do mês de 

outubro de 2017, os resultados são apresentados no item 5.  

Tabela 14: Custos de Implantação 

Função Nome: Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor total Valor em reais 

Sensor Brightness & 
motion sensor 

27 £109,20 £ 2948,40 R$ 12.047,88 

Entrada Binary input 8-
channels 

4 £80,95 £323,80 R$ 1.323,13 

Acoplador KNX line coupler 2 £236,82 £473,64 R$ 1.935,41 

Saída Dimming Controller 
4fold, 0/1~10V 

12 £217,20 £2606,40 R$ 10.650,38 

fonte KNX power supply 14 £201,36 £2819,04 R$ 11.519,28 

PC console Intesisbox KNX eib 1 £847,80 £857,80 R$ 3.505,18 

Software E-suite interface to 
management system 

1 £997,85 £997,85 R$ 4.077,46 

Reator 
dimerizável 

para lâmpadas 
fluorescentes 

Hf-regulator II para 
lâmpadas T5 

336 R$210,53 R$ 70.738,08 R$ 70.738,08 

Lâmpadas 
T16 28W Philips 672 R$28,00 R$18.816,00 R$18.816,00 

Luminárias Itaim 2005.228.100 336 R$150,00 R$ 50.400,00 R$ 50.400,00 

Total [R$] 
-------- 

------- ------- ------- R$ 185.012,80 

* Cotação da libra esterlina utilizada foi do dia 06/08/2017. 
*As taxas e custos relativos a importação já estão inclusos no preço dos produtos. Estes valores foram fornecidos 
pela própria loja. 
Fonte: Autoria própria (2017). 
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 O projeto de automação é apresentado na Figura 15. Os componente de saída possuem 

quatro conexões dimerizáveis de 100mA cada, por isso foi necessário dividir as salas 

conforme o projeto para que fossem conectados aos reatores dimerizáveis de cada sala. As 

saídas que possuem apenas duas salas, indicam que cada sala necessita utilizar duas das 

quatro saídas existentes. Os que possuem quatro salas significa que cada sala está conectada a 

uma saída e nos casos de três salas, uma sala ocupa duas saídas e a outra uma saída cada. Foi 

imprescindível a utilização de uma fonte para cada saída devido à capacidade de corrente da 

saída da fonte. Cada dispositivo de entrada possui 8 conexões e foram necessários dois no 

primeiro andar por existirem onze salas. 

Figura 15: Projeto de automação do "Bloco C" baseado no protocolo KNX 

 

                           Fonte: Autoria própria (2017). 
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4.6. Simulação matemática da economia de energia após a aplicação do protocolo KNX 

 

 A simulação foi baseada no projeto de iluminação apresentado no item 4.3, para que 

pudesse ser realizado o controle. O reator foi substituído pelo reator dimerizável - Quicktronic 

Intelligent Dali T5 Qti 2x28/54w - Osram. O objetivo de manter o projeto proposto foi 

analisar o ganho de eficiência energética apenas com a aplicação do sistema de automação 

baseado no protocolo KNX. O reator apresenta uma perda de 3,4W a cada duas lâmpadas. O 

reator atual possui uma perda de 17W por lâmpada (necessário um reator para cada lâmpada). 

A Tabela 15 mostra a potência instalada conforme novo projeto luminotécnico.  

Para realizar esta simulação foram considerados períodos nos quais, devido à 

incidência de luz natural, ocorreria a diminuição na necessidade de luz artificial. Destaca-se 

que as salas com numeração ímpar, possuem a maior incidência de luz natural no período da 

manhã e as salas com numeração par, à tarde. 

 

Tabela 15: Potência instalada conforme novo projeto luminotécnico. 

 

     Fonte: Autoria própria (2017). 

Sala PT (Potência total 
com reator) [W] 

Sala PT (Potência total 
com reator) [W] 

101 891 102 891 

103 475,2 104 475,2 

105 712,8 106 475,2 

107 475,2 108 475,2 

109 475,2 110 891 

111 891 202 891 

201 891 204 712,8 

203 712,8 206 712,8 

205 712,8 208 891 

207 891 302 891 

301 891 304 712,8 

303 712,8 306 712,8 

305 712,8 308 891 

307 891   

Total 10.335,6  9.622,8 
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A universidade não possui aulas no período da tarde neste bloco. O horário das aulas 

durante o período da manhã é das 7h até 12h. Dentro deste período estima-se que a 

necessidade de utilização do sistema de iluminação, em um dia ensolarado e sem nuvens, 

ocorre como apresentado nas Tabelas 16 e 17. O período da manhã foi dividido em cinco 

faixas de horário e os porcentuais de redução da potência foram estimados através de 

observações.  Na Tabela 18 realizou-se uma comparação entre o consumo total no período da 

7h as 12h conforme novo projeto luminotécnico versus simulação do consumo após a 

aplicação do sistema de controle baseado no protocolo KNX. No período noturno, houve a 

redução da demanda referente ao novo projeto, mas não houve influência direta do sistema de 

controle e automação, já que no período noturno a iluminação é utilizada com 100% de sua 

capacidade. 

 

Tabela 16: Comparação entre a potência e o consumo conforme novo projeto 
luminotécnico versus simulação após a aplicação do sistema de controle baseado no 

protocolo KNX, nas salas com a maior incidência de luz natural nas salas de iluminação 
ímpar. 

Período das 7h às 12h 7h – 8h 8h - 9h 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 

Simulação da redução da potência 
após aplicação do sistema de 

automação.  

40% da 
potência 
instalada 

100% da 
potência 
instalada 
(sistema 

desligado) 

60% da 
potência 
instalada 

40% da 
potência 
instalada 

20% da 
potência 
instalada 

Potência instalada conforme novo 
projeto luminotécnico [W] 

10.335,6 10.335,6 10.335,6 10.335,6 10.335,6 

Redução da demanda. Diferença 
entre o sistema de controle e o 

novo projeto luminotécnico. [W]  
4.134,24 10.335,6 6.201,36 4.134,24 2.067,12 

Potência utilizada [W] 6.201,36 0,00 4.134,24 6.201,36 8.268,48 

Consumo no período das 
7h às 12h, conforme novo projeto 

luminotécnico. [Wh] 
51.678,00  

Simulação do consumo no 
período das 7h às 12h, com a 

implantação do sistema de 
controle baseado no protocolo 

KNX [Wh] 

24.805,44  

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Tabela 17: Comparação entre a potência e o consumo conforme novo projeto 
luminotécnico versus simulação após a aplicação do sistema de controle baseado no 

protocolo KNX, nas salas com a maior incidência de luz natural nas salas de iluminação 
par. 

Período das 7h às 12h 7h – 8h 8h - 9h 9h - 10h 10h - 11h 11h - 12h 

Simulação da redução da potência 
após aplicação do sistema de 

automação.  

20% da 
potência 
instalada 

30% da 
potência 
instalada 

30% da 
potência 
instalada 

20% da 
potência 
instalada 

10% da 
potência 
instalada 

Potência instalada conforme novo 
projeto luminotécnico [W] 

9.622,8 9.622,8 9.622,8 9.622,8 9.622,8 

Redução da demanda. Diferença 
entre o sistema de controle e o 

novo projeto luminotécnico. [W]  
1924,56 2886,84 2886,84 1924,56 962,28 

Potência utilizada [W] 7.698,24 6.735,96 6.735,96 7.698,24 8.660,52 

Consumo no período das 
7h às 12h, conforme novo projeto 

luminotécnico [Wh] 

48.114,00 

Simulação do consumo no 
período das 7h às 12h, com a 

implantação do sistema de 
controle baseado no protocolo 

KNX [Wh] 

37.528,92  

 

Fonte: Autoria própria (2017). 

Tabela 18: Comparativo entre o consumo diário total conforme novo projeto 
luminotécnico versus simulação do consumo após a aplicação do sistema de controle 

baseado no protocolo KNX no período das 7h às 12h. 

 Salas Ímpares Salas Pares Total 

Consumo no período, conforme 
novo projeto luminotécnico [Wh] 

51.678  48.114  99.792  

Simulação do consumo no período, 
com a implantação do sistema de 

controle baseado no protocolo 
KNX [Wh] 

24.805,44  37.528,92  62.334,36  

Valor percentual da economia 
obtida no consumo com a 

implantação do sistema de controle 
baseado no protocolo KNX [%] 

52,00 22,00 37,53 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 A análise dos resultados apresentados na Tabela 18 demonstram que a aplicação de 

um sistema de automação pode aumentar a eficiência energética de sistemas de iluminação já 

energeticamente eficientes. Se compararmos a redução do consumo no período da manhã do 

sistema de iluminação existente na universidade com a proposta do novo sistema de 

iluminação acrescido da automação proposta nesta dissertação, observa-se uma redução de 

consumo de 75,58% no período das 7h às 12h e de 60,91% das 18h às 23h. Os Gráficos 1 e 2 

apresentam os valores do consumo atual e do novo consumo (diário) após o novo projeto de 

iluminação e automação baseado no protocolo KNX. 

 

Gráfico 1 - Comparativo entre o consumo diário total atual versus simulação do 

consumo após a aplicação do sistema de controle baseado no protocolo KNX no período 

das 7h às 12h. 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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Gráfico 2: Comparativo entre o consumo diário total atual versus simulação do consumo 
após a aplicação do sistema de controle baseado no protocolo KNX no período das 18h 

às 23h. 

 

 Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Comparando-se os valores do consumo diários das 7h às 12h e das 18h às 23h, obteve-

se uma economia 68,24%. As informações sobre o consumo atual e o consumo do novo 

projeto de iluminação e automação são apresentados no Gráfico 3, no Gráfico 4 é apresentado 

um comparativo entre os valores do consumo mensal atual na universidade e o consumo após 

a aplicação do novo projeto de iluminação e automação, considerou-se vinte dias úteis.  
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Gráfico 3: Comparativo entre o consumo diário total atual versus simulação do consumo 
após a aplicação do sistema de controle baseado no protocolo KNX no período das 7h às 

12h e das 18h às 23h. 

 

 Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Gráfico 4: Comparativo entre o consumo mensal* total atual versus simulação do 
consumo após a aplicação do sistema de controle baseado no protocolo KNX no período 

das 7h às 12h e das 18h às 23h. 

 

Fonte: Autoria própria (2017). 
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A Redução do consumo de energia colabora com a diminuição do impacto ambiental e 

promove uma economia financeira a instituição. Como a UNICID não cedeu os valores 

necessários para que fossem realizados os cálculos para determinar a economia que seria 

propiciada, foi utilizado o simulador disponibilizado no site da Electro 

(https://simulador.elektro.com.br/index/) para realizar uma estimativa. Foram inseridos os 

valores referentes a economia no consumo no horário de ponta (17h30 às 20h30) e fora de 

ponta (demais horários).  A demanda contratada do período de ponta e fora de ponta refere-se 

a demanda economizada.  

Figura 16: Simulação da economia mensal de energia após a aplicação do projeto de 
automação 

 

 
Fonte: Autoria própria (2017). 

 

Considerando-se que o custo de implantação do novo sistema de automação e da troca 

de todas as lâmpadas e luminárias seria de R$ 185.012,80 (Tabela 14), e a economia mensal 

seria de aproximadamente R$4007,00 reais, seriam necessários menos de 4 anos para que 

houvesse o retorno do investimento. Destaca-se que se escolheu a bandeira verde para simular 

o pior cenário, ou seja, o menor valor de economia mensal possível. Caso fosse utilizado a 

bandeira vigente no mês de outubro de 2017, o valor mensal economizado seria de 

aproximadamente R$ 4285,00 reais. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento e a utilização de sistemas de controle e automação prediais como 

ferramentas de promoção da eficiência energética em sistemas de iluminação, aliados às 

normas divulgadas e implementadas, principalmente pelas certificações de eficiência 

energética, mostrou-se eficiente e eficaz para reduzir o consumo de energia elétrica. 

A utilização de sistemas de controle aplicados a sistemas de iluminação promovem 

uma eficiência energética que vai além da eficiência convencional. Através dos dados 

levantados pelo estudo de caso, mostrou-se que um sistema de automação baseado no 

protocolo KNX foi capaz de aumentar a eficiência do um sistema de iluminação. O novo 

projeto de iluminação, proposto nesta dissertação,  substituiu as lâmpadas e os reatores para 

que o sistema atual, considerado de baixa eficiência segundo as normas na certificação ENCE, 

torna-se um sistema de alto padrão de eficiência, tendo como referência parâmetros das 

normas ENCE e LEED.   

Em uma primeira instância, essa economia atinge diretamente o consumidor final. O 

somatório da redução de demanda como um todo, ou seja, de todos os consumidores, propicia  

uma redução na necessidade de investimentos, para ampliação da geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica, diminuindo-se, dessa maneira, o impacto ambiental 

produzido, por exemplo, pela criação de novas usinas, redes de transmissões e distribuição, 

subestações, dentre outros. 

Um exemplo a ser observado, que demonstra a eficiência dos sistemas de automação, 

foi através da aplicação de um novo projeto de iluminação e automação do “Bloco C” da 

Universidade Cidade de São Paulo. Neste projeto, comprovou-se a redução de demanda 

ocasionada apenas pela substituição da tecnologia existente (ultrapassada) por novas 

tecnologias de automação através do protocolo KNX, em observância das normas vigentes da 

certificação ENCE. Destaca-se que a redução da potência apontada neste trabalho, através da 

utilização de lâmpadas fluorescentes, reatores dimerizáveis e o sistema de controle, mantém o 

conforto visual do usuário. 

Isso demonstra a necessidade de se adaptar as construções para que haja uma maior 

eficiência no uso da energia elétrica e, consequentemente, menor consumo. Reduzir a 

demanda por eletricidade significa contribuir para a redução e estabilização das emissões de 

carbono. 
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7. SUGESTÃO PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Cabe salientar que esta pesquisa não esgota o tema, sendo possível realizar novas 

pesquisas relacionadas à maneira como as tecnologias de automação influenciam na economia 

de energia nos demais sistemas, como por exemplo, o estudo da eficiência energética na 

aplicação de sistemas de refrigeração automatizados, a influência de redes elétricas 

inteligentes no gerenciamento do consumo de energia e seu impacto para a redução das 

fraudes e perdas comerciais. Outro tema a ser pesquisado envolve a influência das redes 

elétricas inteligentes no gerenciamento e redução do consumo dos consumidores finais.  

Destaca-se a oportunidade de novas pesquisas que envolvam a comparação de 

certificações de eficiência energéticas aplicados, por exemplo, na Europa, como um método 

para levantar parâmetros de altos níveis de eficiência energética e usá-los como base para 

determinar os níveis de redução do consumo de energia após a aplicação de sistemas de 

automação. 
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APÊNDICE A - PROJETO LUMINOTÉCNICO DO "BLOCO C" 
 

MODELO DE LEVANTAMENTO REALIZADO 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo realizado pelo método ponto a ponto em função dos dados fotométricos da luminária. 
Não considera as reflexões no teto, parede e piso. 

 

Sala: 101

Dimensões: 

Comprimento: 9,60 m

Largura: 10,70 m 

Pé direito: 3 m

Plano de trabalho: 0,75 m 

Altura de suspensão: 0,00 m 

Cores e refletância: Média

Teto: 70

Parede: 50 

Piso: 10

Condições do ambiente: Limpo

Fator de perdas luminosas: 0,8 

Fluxo luminoso:  2600 lm

Fator de reator:  1,00 

DISTRIBUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS

Luminária: 2005 2xT16 28W Código: 2005.228.100 

Iluminância solicitada: 300 lux

Quantidade: 15

Número de colunas: 3 Número de linhas: 5 
Distância parede-colunas: 1,6 m  
Distância parede-linhas: 1,07 m 
 

 

 

Distância entre colunas: 3,2 m  
Distância entre linhas: 2,14 m 
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APÊNDICE B - LIMITES MÁXIMOS ACEITÁVEIS DENSIDADE DE POTÊNCIA 

ILUMINAÇÃO 

Tabela 1: Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido – Método da área do edifício. 

Função do 

Edifício 

DPIL [W/m²]   

 (Nível A) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]   

(Nível B) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]   

 (Nível C) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]  

  (Nível D) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]  

(ASHRAE)* 

Academia 9,5 10,9 12,4 13,8 10,76 

Armazém 7,1 8,2 9,2 10,3 8,61 

Biblioteca 12,7 14,6 16,5 18,4 13,99 

Bombeiros 7,6 8,7 9,9 11,0 10,76 

Centro de 

Convenções 
11,6 13,3 15,1 16,8 12,92 

Cinema 8,9 10,2 11,6 12,9 12,92 

Comércio 15,1 17,4 19,6 21,9 16,15 

Correios 9,4 10,8 12,2 13,6 11,84 

Venda e Locação 
Veículos 

8,8 10,1 11,4 12,8 -------------- 

Escola/ 

Universidade 
10,7 12,3 13,9 15,5 12,92 

Escritório 9,7 11,2 12,6 14,1 10,76 

Estádio de 

esportes 
8,4 9,7 10,9 12,2 11,84 

Museu 11,4 13,1 14,8 16,5 11,84 

Oficina 12,9 14,8 16,8 18,7 15,06 

Penitenciária 10,47 12,0 13,5 15,1 10,76 

Posto de 

Saúde/Clínica 
9,4 10,8 12,2 13,6 10,76 

Garagem – 

 Ed. Garagem 
2,7 3,1 3,5 3,9 3,23 

Ginásio 10,8 12,4 14,0 15,7 11,84 

Hospedagem, 

Dormitório 
6,6 7,6 8,6 9,6 10,76 

* Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft²  
FONTE: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 1: Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido – Método da área do edifício (continuação). 

Função do Edifício 

DPIL [W/m²]   

 (Nível A) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]    

(Nível B) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]   

 (Nível C) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]  

  (Nível D) 

(ENCE) 

DPIL [W/m²]  

(ASHRAE)* 

Igreja/Templo 11,3 13,0 14,7 16,4 13,99 

Restaurante 9,6 11,0 12,5 13,9 17,22 

Restaurante: Bar/Lazer 10,7 12,3 13,9 15,5 13,99 

Restaurante:         

Fast-food 
9,7 11,2 12,6 14,1 15,07 

Posto Policial 10,3 11,8 13,4 14,9 10,76 

Prefeitura – Inst. Gov. 9,9 11,4 12,9 14,4 11,84 

Teatro 15,0 17,3 19,5 21,8 17,22 

Transportes 8,3 9,5 10,8 12,0 10,76 

Posto Policial 10,3 11,8 13,4 14,9 10,76 

Prefeitura – Inst. Gov. 9,9 11,4 12,9 14,4 11,84 

Teatro 15,0 17,3 19,5 21,8 17,22 

Transportes 8,3 9,5 10,8 12,0 10,76 

Tribunal 11,3 13,0 14,7 16,4 12,92 

Centro Automotivo --------------- --------------- --------------- --------------- 9,69 

Fábricas** --------------- --------------- --------------- --------------- 13,99 

Condomínios*** --------------- --------------- --------------- --------------- 7,54 

* Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 

** Para mais informações acessar os relatórios de oportunidades de eficiência energética  

      para a indústria no portal Procel Info. 

***  A ENCE desenvolveu um regulamento específico para unidades habitacionais. 

FONTE: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 

 

 



75 

 

Tabela 2: Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido –  Método das atividades do edifício.  

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE) 

* 

K 

R
C

R
 

Armazém, Atacado 

     Material pequeno/leve 

     Material médio/volumoso 1,20 

6 

4 

10,20 

5,00 

12,24 

6,00 

14,28 

7,00 

16,32 

8,00 

 

--------------

------------ 

Auditórios e Anfiteatros 

     Auditório 

     Centro de Convenções 

     Cinema 

     Teatro 

 

0,80 

1,20 

1,20 

0,60 

  6 

4 

4 

8 

8,50 

8,80 

5,00 

26,20 

10,20 

10,56 

6,00 

31,44 

11,90 

12,32 

7,00 

36,68 

13,60 

14,08 

8,00 

41,92 

 

-------------- 

13,99 

--------------

-------------- 

Banco/Escritório – Área de 

atividades bancárias 
0,80 6 14,90 17,88 20,86 23,84 ------------- 

Banheiros 0,60 8 5,00 6,00 7,00 8,00 9,69 

Biblioteca 

     Área de arquivamento 

     Área de leitura 

     Área de estantes 

1,20 

1,20 

1,20 

4 

4 

4 

7,80 

10,00 

18,40 

9,36 

12,00 

22,08 

10,92 

14,00 

25,76 

12,48 

16,00 

29,44 

 

11,84 

12,92 

18,30 

Casa de máquinas 0,80 6 6,00 7,20 8,40 9,60 ------------- 

Centro de convenções  – Espaço 

de exposições 
1,20 6 15,60 18,72 21,84 24,96 13,99 

Cozinhas 0,80 6 10,70 12,84 14,98 17,12 12,92 

Depósitos 0,80 6 5,00 6,00 7,00 8,00 ------------- 

Dormitórios – Alojamentos 0,60 8 4,10 4,92 5,74 6,56 ------------- 

Escadas 0,60 10 7,40 8,88 10,36 11,84 6,45 

Escritório 

Escritório – Planta livre 

0,60 

1,20 

8 

4 

11,90 

10,50 

14,28 

12,60 

16,66 

14,70 

19,04 

16,80 

11,84 

11,84 

Garagem 1,20 4 2,00 2,40 2,80 3,20 ------------- 

 
*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R.  
 

 



76 

 

Tabela 2: Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido –  Método das atividades do edifício (continuação).  

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)

* 

K 

R
C

R
 

Hall de Entrada – Vestíbulo 

    De Cinemas 

    De  Hotel 

    De Salas de Espetáculos 

1,20 

1,20 

1,20 

0,80 

4 

4 

4 

6 

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

9,60 

9,60 

9,60 

9,60 

11,20 

11,20 

11,20 

11,20 

12,80 

12,80 

12,80 

12,80 

13,99 

11,84 

11,84 

35,52 

Platéia / Arquibancada ** 

 De centro de convenções 

 De penitenciárias 

 De construções religiosas 

 De arenas de esportes 

 De salas de espetáculo 

 De cinemas  

-------

-------

-------

-------

-------

------- 

----

----

----

----

----

- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

9,69 

7,53 

7,53 

18,30 

4,31 

27,99 

12,92 

Igreja, Templo 

    Assentos 

    Altar, Coro 

    Sala de comunhão - nave 

 

1,20 

1,20 

1,20 

 

4 

4 

4 

 

16,50 

16,50 

6,90 

 

19,8 

19,8 

8,28 

 

23,10 

23,10 

9,66 

 

26,40 

26,40 

11,04 

 

 

--------------

--------------

----------- 

Laboratórios 

    Para Salas de Aula 

    Médico/Ind./Pesq. 

----- 

0,80 

0,80 

 

--- 

6 

6 

 

------- 

10,20 

19,50 

 

--------- 

12,24 

23,40 

 

--------- 

14,28 

27,30 

 

---------

16,32 

32,20 

 

15,07 

--------------

------------ 

Oficina Mecânica 1,20 4 6,00 7,20 8,40 9,60 7,53 

Museu 

     Restauração 

     Sala de exibição 

     Armazenamento inativo 

0,80 

0,80 

----- 

6 

6 

---- 

11,00 

11,30 

--------- 

13,20 

13,56 

--------- 

15,40 

15,82 

--------- 

17,60 

18,08 

--------- 

 

18,30 

10,76 

8,61 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
** Consultar valores específicos para ginásios, academias e transportes – sala de espera (ver a  
     Tabela na sua respectiva área).   
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 2:* Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido – Método das atividades do edifício (continuação).  

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Hospital 

     Circulação 

     Emergência 

     Enfermaria 

     Exames/Tratamento 

     Farmácia 

     Fisioterapia 

     Sala de espera, estar       

     Radiologia  

     Recuperação  

     Sala de Enfermeiros 

     Sala de Operação 

     Quarto de pacientes 

     Suprimentos médicos 

     Quarto das crianças 

     Estoque ativo 

 

*** 

0,80 

0,80 

0,60 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

----- 

----- 

 

*** 

6 

6 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

---- 

---- 

 

9,60 

24,30 

9,50 

17,90 

12,30 

9,80 

11,50 

14,20 

12,40 

9,40 

20,30 

6,70 

13,70 

--------- 

--------- 

 

11,52 

29,16 

11,40 

21,48 

14,76 

11,76 

13,80 

17,04 

14,88 

11,28 

24,36 

8,04 

16,44 

--------- 

--------- 

13,44 

34,02 

13,30 

25,06 

17,22 

13,72 

16,10 

19,88 

17,36 

13,16 

28,42 

9,38 

19,18 

--------- 

--------- 

15,36 

38,88 

15,20 

28,64 

19,68 

15,68 

18,40 

22,72 

19,84 

15,04 

32,48 

10,72 

21,92 

--------- 

--------- 

 

5,38 

29,06 

--------------- 

16,15 

12,92 

9,69 

8,61 

4,3 

8,61 

10,76 

23,68 

7,53 

15,07 

6,45 

9,69 

Quartos de Hotel 0,80 6 7,50 9,00 10,50 13,00 11,84¹ 

Refeitório 0,80 6 11,50 13,80 16,10 18,40 --------------- 

Restaurante – salão 

     Hotel 

     Lanchonete/Café 

     Bar/Lazer 

     Penitenciárias  

     Motel 

     Familiar 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

------

------

------ 

4 

4 

4 

4 

------

------

------ 

9,60 

8,80 

7,00 

14,10 

----------

----------

------- 

11,52 

10,56 

8,40 

16,92 

----------

----------

------- 

13,44 

12,32 

9,80 

19,74 

----------

----------

------- 

15,36 

14,08 

11,20 

22,56 

----------

----------

------- 

9,69 

13,99 

--------------- 

15,07 

13,99 

12,92 

22,60 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
*** Menor que 2,4 metros de largura 
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 2: Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido –  Método das atividades do edifício (continuação).  

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Sala de aula, Treinamento 

     De penitenciárias 

1,20 

------ 

4 

------ 

10,20 

--------- 

12,24 

--------- 

14,28 

--------- 

16,32 

--------- 

15,07 

13,99 

Sala de Espera, convivência 1,20 4 6,00 7,20 8,40 9,60 12,92 

Sala de Reuniões, Conferência, 

Multiuso 
0,80 6 11,90 14,28 16,66 19,04 13,99 

Vestiário 0,80 6 8,1 9,72 11,34 12,96 6,46 

Lavanderia 1,20 4 6,50 7,80 9,10 10,40 6,46 

Transportes 

     Área de bagagem 

     Aeroporto – Pátio 

     Assentos – Espera 

     Terminal - bilheteria 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

4 

4 

4 

4 

7,50 

3,90 

5,80 

11,60 

9,00 

4,68 

6,96 

13,92 

10,50 

5,46 

8,12 

16,24 

12,00 

6,24 

9,28 

18,56 

 

----------------

-------------- 

5,38 

--------------- 

Armazenamento/ Estoque2 

      Ativo 

      Inativo 

------

------ 

------

------ 

----------

-------- 

----------

-------- 

----------

-------- 

----------

-------- 

 

8,61 

3,23 

Fábricas3 

    Pequenas baias (< 7,62m   

                              de altura) 

    Grandes baias (> 7,62m   

                              de altura) 

    Manufatura de precisão 

    Sala de equipamentos 

    Sala de controle 

 

 

----- 

 

----- 

------

------

--- 

 

 

------ 

 

------

------

------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

12,92 

 

18,30 

22,60 

12,92 

5,38 

Dormitório - alojamento ----- ------ --------- --------- --------- --------- 11,84 

 
*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 

Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 2: Comparação (LEED x ENCE) entre os limites máximo aceitáveis de DPIL, 

para o nível de eficiência pretendido – Método das atividades do edifício (continuação).  

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Tribunal/ Posto Policial/ 

Penitenciária 

      Sala do tribunal 

      Celas de confinamento 

      Escritório do juiz 

 

 

------

------

--- 

 

 

------

------

------ 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

20,45 

9,69 

13,99 

Correio- local da triagem ----- ------ --------- --------- --------- --------- 10,76 

Posto do corpo de bombeiros 

       Sala da engenharia 

       Alojamento 

 

------

---- 

 

------

------ 

 

----------

-------- 

 

----------

-------- 

 

----------

-------- 

 

----------

-------- 

 

8,61 

3,23 

Oficina – Seminário, cursos 0,80 6 17,10 20,52 23,94 27,36 ----------- 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 

Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 3: Comparação (LEED x ENCE) do limite máximo aceitável de DPIL para o 

nível de eficiência pretendido corrigido em 20% (ENCE) - Método das atividades do 

edifício. 

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE* 
K 

R
C

R
 

Armazém, Atacado 

     Material pequeno/leve 

     Material médio/volumoso 

0,80 

1,20 

6 

4 

12,24 

6,00 

14,69 

7,20 

17,14 

8,40 

19,58 

9,60 

 

----------------

-------------- 

Átrio – por metro de altura 

Até 12,20m de altura 

Acima de 12,20m de alturaÁtrio 

– por andar 

Até três andares 

Cada andar adicional 

 

- 

- 

 

--------------

------------ 

 

0,36¹ 

0,24¹ 

 

----------

-------- 

 

0,43¹ 

0,29¹ 

 

----------

-------- 

 

0,50¹ 

0,34¹ 

 

----------

-------- 

 

0,58¹ 

0,38¹ 

 

----------

-------- 

 

----------------

-------------- 

 

6,46 

2,15 

Auditórios e Anfiteatros 

     Auditório 

     Centro de Convenções 

     Cinema 

     Teatro 

 

0,80 

1,20 

1,20 

0,60 

 

6 

4 

4 

8 

 

10,2 

10,56 

6,00 

31,44 

 

12,24 

12,67 

7,2 

37,73 

 

14,28 

14,78 

8,40 

44,02 

 

16,32 

16,90 

9,60 

50,30 

 

---------------

13,99 

----------------

-------------- 

Banco/Escritório – Área de 

atividades bancárias 
0,80 6 17,88 21,46 25,03 28,61 --------------- 

Banheiros 0,60 8 6,00 7,2 8,40 9,60 9,69 

Cozinhas 0,80 6 12,84 15,41 17,98 20,54 12,92 

Depósitos 0,80 6 6,00 7,20 8,40 9,60 ------------- 

Biblioteca 

     Área de arquivamento 

     Área de leitura 

     Área de estantes 

1,20 

1,20 

1,20 

4 

4 

4 

9,36 

12,00 

22,08 

11,23 

14,40 

26,50 

13,10 

16,80 

30,91 

14,98 

19,20 

35,33 

 

11,84 

12,92 

18,30 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
¹ Por metro de altura 
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 3: Comparação (LEED x ENCE) do limite máximo aceitável de DPIL para o 

nível de eficiência pretendido corrigido em 20% (ENCE) - Método das atividades do 

edifício (continuação). 

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Centro de convenções  – 

Espaço de exposições 
1,20 6 18,72 22,46 26,21 29,95 13,99 

Dormitórios – Alojamentos 0,60 8 4,92 5,90 6,89 7,87 --------------- 

Comércio 

     Área de vendas 

     Pátio de área comercial 

     Provador 

0,80 

1,20 

0,60 

6 

4 

8 

21,72 

14,16 

12,24 

26,06 

16,99 

14,69 

30,41 

19,82 

17,14 

34,75 

22,66 

19,58 

 

-----------------

-----------------

----------- 

Escadas 0,60 10 8,88 10,66 12,43 14,21 6,45 

Escritório 

Escritório – Planta livre 

0,60 

1,20 

8 

4 

14,28 

12,6 

17,14 

15,12 

19,99 

17,64 

22,85 

20,16 

11,84 

11,84 

Garagem 1,20 4 2,40 2,88 3,36 3,84 --------------- 

Lavanderia 1,20 4 7,80 9,36 10,92 12,48 6,46 

Hall de Entrada – Vestíbulo 

    Cinemas 

    Hotel 

    Salas de Espetáculos 

1,20 

1,20 

1,20 

0,80 

4 

4 

4 

6 

9,60 

9,60 

9,60 

9,60 

11,52 

11,52 

11,52 

11,52 

13,44 

13,44 

13,44 

13,44 

15,36 

15,36 

15,36 

15,36 

13,99 

11,84 

11,84 

35,52 

Platéia / Arquibancada  

 De centro de convenções 

 De penitenciárias 

 De construções religiosas 

 De arenas de esportes 

 De salas de espetáculo 

 De cinemas  

------ 

--------

--------

--------

--------

--- 

-- 

----

----

---- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

----------

----------

----------

----------

----------

----------

--- 

9,69 

7,53 

7,53 

18,30 

4,31 

27,99 

12,92 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 3: Comparação (LEED x ENCE) do limite máximo aceitável de DPIL para o 

nível de eficiência pretendido corrigido em 20% (ENCE)  -  Método das atividades do 

edifício (continuação). 

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Hospital 

     Circulação 

     Emergência 

     Enfermaria 

     Exames/Tratamento 

     Farmácia 

     Fisioterapia 

     Sala de espera, estar       

     Radiologia  

     Recuperação  

     Sala de Enfermeiros 

     Sala de Operação 

     Quarto de pacientes 

     Suprimentos médicos 

     Quarto das crianças 

     Estoque ativo 

 

------ 

0,80 

0,80 

0,60 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

0,80 

------

---- 

 

------ 

6 

6 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

------

------ 

 

11,52 

29,16 

11,40 

21,48 

14,76 

11,76 

13,80 

17,04 

14,88 

11,28 

24,36 

8,04 

16,44 

----------

-------- 

 

13,83 

34,99 

13,68 

25,78 

17,71 

14,11 

16,56 

20,45 

17,86 

13,54 

29,23 

9,65 

19,73 

----------

-------- 

 

16,13 

40,82 

15,96 

30,07 

20,66 

16,46 

19,32 

23,86 

20,83 

15,79 

34,10 

11,26 

23,02 

----------

-------- 

 

18,43 

46,66 

18,24 

34,37 

23,62 

18,82 

22,08 

27,26 

23,81 

18,05 

38,98 

12,86 

26,30 

----------

-------- 

 

5,38 

29,06 

--------------- 

16,15 

12,92 

9,69 

8,61 

4,3 

8,61 

10,76 

23,68 

7,53 

15,07 

6,45 

9,69 

Igreja, Templo 

    Assentos 

    Altar, Coro 

    Sala de comunhão - nave 

 

1,20 

1,20 

1,20 

 

4 

4 

4 

19,8 

19,8 

8,28 

 

23,76 

23,76 

9,94 

 

27,72 

27,72 

11,59 

 

31,68 

31,68 

13,25 

 

------------------

------------------

------------ 

Museu 

     Restauração 

     Sala de exibição 

     Armazenamento inativo 

 

0,80 

0,80 

----- 

 

6 

6 

------ 

 

13,20 

13,56 

--------- 

 

15,84 

16,27 

--------- 

 

18,48 

18,98 

--------- 

 

21,12 

21,70 

--------- 

 

18,30 

10,76 

8,61 

Quartos Hotel 0,80 6 9,00 10,80 12,60 15,6 11,84 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft²      
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 3: Comparação (LEED x ENCE) do limite máximo aceitável de DPIL para o 

nível de eficiência pretendido corrigido em 20% (ENCE)  -  Método das atividades do 

edifício (continuação). 

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Laboratórios 

    Para Salas de Aula 

    Médico/Ind./Pesq. 

----- 

0,80 

0,80 

------ 

6 

6 

--------- 

12,24 

23,40 

--------- 

14,69 

28,08 

--------- 

17,14 

32,76 

--------- 

19,58 

38,64 

15,07 

-----------------

------------- 

Refeitório 0,80 6 13,80 16,56 19,32 22,08 --------------- 

Oficina – Seminário, cursos 0,80 6 20,52 24,63 28,73 32,83 --------------- 

Oficina Mecânica 1,20 4 7,20 8,64 10,08 11,52 7,53 

Restaurante – salão 

     Hotel 

     Lanchonete/Café 

     Bar/Lazer 

     Penitenciárias  

     Motel 

     Familiar 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

------

------

------ 

4 

4 

4 

4 

------

------

------ 

9,60 

8,80 

7,00 

14,10 

----------

----------

------- 

11,52 

10,56 

8,40 

16,92 

----------

----------

------- 

13,44 

12,32 

9,80 

19,74 

----------

----------

------- 

15,36 

14,08 

11,20 

22,56 

----------

----------

------- 

9,69 

13,99 

--------------- 

15,07 

13,99 

12,92 

22,60 

Sala de aula, Treinamento 

     De penitenciária 

1,20 

----- 

4 

------ 

12,24 

--------- 

14,69 

--------- 

17,14 

--------- 

19,58 

--------- 

15,07 

13,99 

Sala de Espera, convivência 1,20 4 7,20 8,64 10,08 11,52 12,92 

Sala de Reuniões, Conferência, 

Multiuso 
0,80 6 14,28 17,14 9,99 22,85 13,99 

Vestiário 0,80 6 9,72 11,66 13,61 15,55 6,46 

Transportes 

     Área de bagagem 

     Aeroporto – Pátio 

     Assentos – Espera 

     Terminal - bilheteria 

 

1,20 

1,20 

1,20 

1,20 

 

4 

4 

4 

4 

9,00 

4,68 

6,96 

13,92 

 

10,80 

5,61 

8,35 

16,70 

 

12,60 

6,55 

9,74 

19,49 

 

14,40 

7,49 

11,14 

22,27 

 

-----------------

-------------

5,38 

--------------- 

Casa de máquinas 0,80 6 7,2 8,64 10,08 11,52 ------------- 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 
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Tabela 3: Comparação (LEED x ENCE) do limite máximo aceitável de DPIL para o 

nível de eficiência pretendido corrigido em 20% (ENCE)  - Método das atividades do 

edifício (continuação). 

Ambientes / Atividades 

Limite do 

Ambiente 
DPIL 

Nível A 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível B 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível C 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ENCE) 

DPIL 

Nível D 

(W/m²) 

(ASHRAE)* 
K 

R
C

R
 

Tribunal/ Posto Policial/           

Penitenciária 

      Sala do tribunal 

      Celas de confinamento 

      Escritório do juiz 

 

 

----

----

---- 

 

 

------

------

------ 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

----------

----------

------- 

 

 

20,45 

9,69 

13,99 

Fabricas 1 

    Pequenas baias (< 7,62m   

                              de altura) 

    Grandes baias (> 7,62m          

                              de altura) 

    Manufatura de precisão 

    Sala de equipamentos 

    Sala de controle 

 

 

---- 

 

---- 

----

----

---- 

 

 

------ 

 

------

------

------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

--------- 

 

----------

----------

----------

------ 

 

 

12,92 

 

18,30 

22,60 

12,92 

5,38 

Dormitório - alojamento ---- ------ --------- --------- --------- --------- 11,84 

Correio- local da triagem ---- ------ --------- --------- --------- --------- 10,76 

Posto do corpo de bombeiros 

Sala da engenharia 

Alojamento 

 

----

---- 

 

------

------ 

 

----------

-------- 

 

----------

-------- 

 

----------

-------- 

 

----------

-------- 

 

8,61 

3,23 

Armazenamento/ Estoque2 

      Ativo 

      Inativo 

----

---- 

------

------ 

----------

-------- 

----------

-------- 

----------

-------- 

----------

-------- 

 

8,61 

3,23 

*Considerou-se 1W/m² igual a 10,76391W/ft² 
1Para mais informações acessar os relatórios de oportunidades de eficiência energética para a 

indústria no portal Procel Info. 
2Consultar valores específicos para museus e hospitais (ver a Tabela na sua respectiva área) 
Fontes: ASHRAE - Standard 90.1-2004; LabEEE; Eletrobrás; Inmetro, RTQ-R. 


