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PBE Edifica
Etiquetagem de Eficiência 
Energética de Edificações

+



Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia



Confiança nas medições e 
nos produtos, por meio da 

Metrologia e da Avaliação da 
Conformidade, promovendo a 
harmonização das relações de 

consumo, da inovação e da 
competitividade do país



Criado em 1984
Acordo entre a 
indústria e o governo

5 anos depois da 
última crise do 
petróleo

PBE









30 programas

21 compulsórios

Demandas estão 
aumentando em 
número e 
complexidade

PBE



Prover 
informação útil 
que influencie a 
decisão de 
compra



Estimular a competitividade
da indústria



Combater a  
assimetria de 
informação
existente entre 

consumidores e 
fornecedores



Eletrodomésticos



Produtos para iluminação

RAC - REATORES LVSAP/LVMET

NBRXXXX

ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO

Requisitos de Avaliação da Conformidade para Reatores Eletromagnéticos para Lâmpadas a Vapor de Sódio e Vapor Metálico
ESTE PRODUTO TEM SEU DESEMPENHO APROVADO PELO INMETRO
E ESTÁ EM ACORDO COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM

Figura 5 – Modelo simplificado de etiqueta

Figura 6 – Modelo de etiqueta
FluxoLuminoso:           (lm)Potência:            (W)         EficiênciaLuminosa:                               (lm/W)                              
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Registro Inmetro nº XXXXXX/XXXX



Aquecimento solar, energia fotovoltaica e eólica



Veículos, pneus



Equipamentos para a indústria



E
Edificações. 

Mas, porquê?



2001





Lei de 
Eficiência 
Energética

(10.295/2001)

Estabelece: Equipamentos 
consumidores de energia devem 
atender níveis mínimos de Ef En 
ou máximos de consumo

Cria o CGIEE (Comitê Gestor 
de Indicadores e Níveis de 
Eficiência Energética)

Inmetro: responsável pela 
implementação e fiscalização



Lei de 
Eficiência 
Energética

(10.295/2001)

Estabelece: a adoçaõ de 
procedimentos para avaliaçaõ da 
eficien̂cia energet́ica das 
edificaçoẽs

Cria o CGIEE (Comitê Gestor 
de Indicadores e Níveis de 
Eficiência Energética)

Inmetro: responsável pela 
implementação e fiscalização



(BRASIL, BEN 2009)

44,9% da energia 
produzida no País é 

consumida pelas 
edificações



Inmetro
PBE

Eletrobras
Procel

Procel Edifica

PBE Edifica





Como
funciona

Etiquetagem do 
projeto, de caráter 
provisório, que 
precisa ser adequado 
ao regulamento

Inspeção e etiquetagem 
da edificação construída

Processos conduzidos por organismos de inspeção acreditados
Edificações novas podem ser 50% mais eficientes

Edificações reformadas podem ser 30% mais eficientes



Critérios:

Envoltória
Condicionamento de ar
Iluminação

70% da energia para 
climatizar e iluminar



Critérios:

Envoltória de 
verão/inverno

Aquecimento de água



O Selo Procel Edificações 
pode ser utilizado como 
caminho alternativo para a 
comprovação do atendimento 
ao pré-requisito de 
desempenho energético 
mínimo da certificação LEED 
para edificações públicas, 
comerciais e de serviços



O PBE Edifica pode ser utilizado 
como parâmetro para alguns 
requisitos de eficiência energética 
para a certificação AQUA. 



Lições
É um programa de 
implementação 
complexa. 
Estamos no 
começo.



É um programa 
estratégico. 
Quase metade da 
energia 
consumida no 
país é destinada 
às edificações.

Lições



É um programa 
tecnicamente 
robusto.
Os requisitos 
foram bem 
construídos e 
continuam sendo 
aperfeiçoados.

Lições



Voluntário: 
estratégia 
acertada

Lições



Melhorias requisitos e 
procedimentos de Avaliação da 
Conformidade

Associação com políticas públicas –
níveis da administração pública 

Repensar o modelo de 
governança Desafios



Implementação da 
Instrução Normativa 
MPOG/SLTI 02/2014

Prédios públicos 
federais novos e a 
serem reformados 
devem ser 
etiquetados

BNDES: meios de 
hospedagem



Ganhar escala

Influenciar o mercado 
imobiliário

Oferecer um produto 
barato, simples e ágil



Comerciais, Públicas
e de Serviços: 214 etiquetas
(90 inspecionados)

Residenciais:  4.479 etiquetas 
(1.987 inspecionados) 

inmetro.gov.br/pbe



















Marcos Borges
Divisão de Qualidade Regulatória
Inmetro
maborges@Inmetro.gov.br

Obrigado!


