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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta a elaboração de um modelo com a finalidade de 
avaliar os critérios socioambientais, técnicos e energéticos de uma edificação com 
base na resposta da demanda e na eficiência energética. Será desenvolvido um 
modelo considerando a demanda de serviços energéticos e os impactos 
socioambientais de forma integrada por meio da Metodologia de Utilidade 
Multiatributo (MAUT). Explorou-se com isso, o desenvolvimento de um modelo de 
avaliação de desempenho energético para edificações e uma melhor avaliação do 
aproveitamento energético da estrutura já existente e visando a redução dos 
impactos socioambientais. A utilização da MAUT possibilitará uma análise integrada 
dos critérios que compõem as normas de certificação energética para edificações, 
contribuindo para mensurar o impacto de cada critério. 

Palavras-chave: Metodologia de Utilidade Multiatributo. Avaliação de Desempenho. 
Impactos Socioambientais. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The present work presents the elaboration of a model with the purpose of evaluating 
the socioenvironmental, technical and energetic criteria of a building based on the 
response of the demand and the energy efficiency. A model will be developed 
considering the demand for energy services and social and environmental impacts in 
an integrated way through the Multi-Attribute Utility Methodology (MAUT). This led to 
the development of a model for the evaluation of energy performance for buildings 
and a better evaluation of the energy utilization of the existing structure and aiming to 
reduce socio-environmental impacts. The use of MAUT will enable an integrated 
analysis of the criteria that compose energy certification standards for buildings, 
helping to measure the impact of each criterion. 

Keywords: Multi-attribute Utility Methodology. Performance evaluation. 
Socioenvironmental Impacts.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem o objetivo de consolidar os 

conhecimentos adquiridos durante o curso e desenvolver as competências e 

habilidades que constituem o perfil do egresso, sendo parte obrigatória da matriz 

curricular do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, do Instituto Federal de 

Ensino, Ciência e Tecnologia (IFSC), Câmpus Florianópolis.  

As formas de TCC permitidas, conforme o Projeto Pedagógico do Curso e 

o Regulamento de TCC do Curso de Engenharia Elétrica do IFSC – Câmpus 

Florianópolis (IFSC, 2018, 2019) são as seguintes:  

1. Apresentação de monografia; 

2. Publicação e apresentação de artigo em evento nacional ou 

internacional pertinente e relevante à Engenharia Elétrica; ou 

3. Publicação de artigo em periódico nacional ou internacional pertinente 

e relevante à Engenharia Elétrica. 

Nesse sentido, este trabalho se enquadra na forma nº 2 - Publicação e 

apresentação de artigo em evento nacional ou internacional pertinente e relevante à 

Engenharia Elétrica. 

Outrossim, ressalta-se o cumprimento dos requisitos obrigatórios 

descritos nos Regulamentos de TCC do IFSC Câmpus Florianópolis e do Curso de 

Graduação em Engenharia Elétrica, em especial, a saber: 

 A acadêmica cursou e foi aprovada na unidade curricular de TCC-I no 

primeiro semestre de 2018; 

 A acadêmica em conjunto com seu orientador submeteu o artigo 

intitulado “Proposta de avaliação dos impactos ambientais e energéticos 

com base na resposta da demanda e nos critérios internacionais de 

eficiência energética em edificações” (Apêndice A) para o XVIII Encontro 

Regional Ibero-americano do CIGRE - ERIAC; 

 O aceite do artigo pelo congresso ocorreu no dia 29 de março de 2019, 

enquanto a acadêmica já havia finalizado TCC-I; 
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 A acadêmica apresentou o artigo no congresso no dia 20 de maio de 

2019 (Apêndice B); 

 O congresso foi considerado pertinente e relevante à área de 

Engenharia Elétrica com a anuência do coordenador do curso e do 

docente orientador. 

Portanto, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) atente a todos os 

requisitos exigidos nos regulamentos e diretrizes do IFSC – Câmpus Florianópolis e 

do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica para que possa ser realizada a 

defesa pública do trabalho. 

1.1 Definição do Problema 

A eficiência energética em edifícios é vista como meta por muitos países, 

mas a redução do consumo de energia do edifício é complexa, pois existem diversos 

fatores que precisam ser levados em conta. A crescente contribuição dos avanços 

tecnológicos e o aumento do incentivo a eficiência energética por parte do governo 

brasileiro permite que consumidores conectados ao sistema de distribuição em baixa 

tensão ou média tensão (tais como edifícios de uso coletivo) possam produzir sua 

própria energia tornando-se elementos ativos no mercado com base na resposta da 

demanda. Para alcançar possíveis metas de eficiência é necessário, sobretudo, 

avaliar e diagnosticar energeticamente e ambientalmente a edificação, para então 

construir planos de ação com a finalidade de atingir determinado patamar de 

economia energética. Assim diante da grande parcela de consumo de energia em 

edifícios comerciais, residenciais e públicos foram criados programas de 

etiquetagem que buscam promover a redução do desperdício de energia e 

aproveitar de maneira eficiente a estrutura física atual da edificação. 

Para que seja possível quantificar o desempenho energético da edificação 

e os impactos socioambientais é preciso dispor de ferramentas e metodologias que, 

comprovadamente, trabalhem sob a ótica multidisciplinar, e que possibilitem o 

julgamento de variáveis quantitativas e qualitativas (SICA, 2003). Para tanto, este 

trabalho apresenta o desenvolvimento de um modelo utilizando técnicas 

multicriteriais de apoio a decisão pautado na demanda por serviços energéticos da 

edificação. 
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1.2 Justificativa 

Os critérios necessários para construção do modelo de avaliação do 

desempenho energético e socioambiental serão integrados por meio da Metodologia 

de Utilidade Multiatributo (MAUT) que proporciona a mensuração de critérios 

quantitativos e qualitativos como um problema econômico com base na Teoria 

Econômica de Utilidade. 

Os critérios energéticos modelados são pertinentes as áreas de sistemas 

de potência, de instalação elétricas da edificação de uso coletivo, segundo a forma 

de consumo dos serviços energéticos demandados, e das normas RTQ-C e LEED. 

De posse da análise dos critérios e do modelo implementado é possível 

avaliar o desempenho integrado dos serviços energéticos da edificação conectada 

ao sistema de distribuição de energia elétrica. Deste modo, tanto a distribuidora 

quanto o consumidor podem conhecer os desempenhos da etiquetagem de edifícios 

e planejar a Reposta da Demanda de maneira economicamente eficiente e 

energeticamente sustentável. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é criar um modelo baseado na Metodologia de 

Utilidade Multiatributo (MAUT) para avaliar o desempenho dos serviços energéticos 

e socioambientais de uma edificação com base nos critérios das normas de 

etiquetagem de edifícios. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Desta forma deve-se: 

a) Avaliar os requisitos energéticos e ambientais das normas RTQ-C e 

LEED de etiquetagem de edifícios; 

b) Elaborar o modelo para quantificar o desempenho energético e 

ambiental de uma edificação; 
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c) Implementar o modelo de análise com base na Metodologia de 

Utilidade Multiatributo (MAUT). 

1.4 Metodologia de trabalho 

A Metodologia de Utilidade Multiatributo conhecida por MAUT, ou 

Multiattribute Utility Theory – é uma extensão natural, para o contexto em que cada 

alternativa é descrita por uma lista de atributos, da Teoria da Utilidade (FISHBURN, 

1970). 

Keeney e Raiffa (1976) introduziram o conceito de se medir a utilidade 

de cada uma das alternativas candidatas a resolver um problema decisório, na 

presença de múltiplos atributos, pela construção de uma função matemática. Na 

construção dessa função matemática, deve-se calcular a utilidade multiatributo, 

determinada por um valor para cada critério e depois se somam (caso seja aditiva) 

essas utilidades, ponderando-se apropriadamente os critérios de acordo com suas 

importâncias relativas aos demais (CLEMEN ; REILLY, 2001).  

Esta função que busca agregar os valores de cada alternativa em cada 

atributo, representa que a importância relativa de cada atributo e está relacionada 

com o conceito de trade-off (conhecido também como taxa de substituição, ou 

importância relativa). O principal problema relacionado com o uso da MAUT consiste 

justamente em como construir a função matemática de utilidade.  

A ordem de preferência resultante da função de utilidade requer que 

sejam respeitadas algumas condições técnicas como por exemplo, para cada par de 

alternativas, uma delas é estritamente preferível à outra ou são indiferentes. O 

MAUT não admite incomparabilidade entre os critérios. Por outro lado, preferências 

e indiferenças devem ser necessariamente transitivas, ou seja, para três alternativas 

A, B e C, se A é preferível a B, e B é preferível a C, então A é preferível a C. Estas 

duas condições constituem dois princípios fundamentais da MAUT, o da 

ordenabilidade e o da transitividade (CLEMEN ; REILLY, 2001). 

Segundo Belton e Stewart (2002), depois de se obter os primeiros 

resultados calculados pela MAUT, é necessário realizar uma análise de 

sensibilidade, com o intuito de verificar se as conclusões preliminares são suficientes 
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ou se são muito sensíveis a determinadas mudanças em variáveis do modelo. Para 

o ponto de vista técnico a análise de sensibilidade visa determinar se algum 

parâmetro exerce influência crítica na aplicação prática da função de utilidade 

multiatributo, isto é, se uma pequena mudança em um valor relativo de atributo, ou 

no desempenho das alternativas segundo um atributo, pode provocar uma nova 

ordem global de preferências. 

O uso da Metodologia de Utilidade Multiatributo possibilita encontrar a 

melhor solução para um problema decisório complexo, ou identificar o conjunto de 

melhores (ou piores) soluções para dado problema. 

1.5 Estrutura do trabalho 

Na Introdução apresenta-se a fundamentação legal e regulatória de 

enquadramento e os requisitos desta forma de TCC, assim como a definição do 

problema, a justificativa, os objetivos gerais e específicos e a metodologia de 

trabalho.  

No Apêndice A é apresentado o artigo completo, sendo que os 

comprovantes da apresentação do artigo no congresso, tais como fotos e certificado 

de participação e apresentação, estão no Apêndice B. No Apêndice C têm-se os 

slides de apresentação do artigo no congresso. No Apêndice D têm-se as tabelas 

dos critérios qualitativos e quantitativos desenvolvida no trabalho. E por fim, no 

Anexo A tem-se o folder de chamada para apresentação dos artigos pelo congresso. 
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Resumo – O presente trabalho apresenta a elaboração de um modelo com a finalidade de avaliar os 

critérios socioambientais, técnicos e energéticos de uma edificação com base na resposta da demanda e na 
eficiência energética. Será desenvolvido um modelo considerando a demanda de serviços energéticos e os 
impactos socioambientais de forma integrada por meio da Metodologia de Utilidade Multiatributo (MAUT). 
Explorou-se com isso, o desenvolvimento de um modelo de avaliação de desempenho energético para 
edificações e uma melhor avaliação do aproveitamento energético da estrutura já existente e visando a 
redução dos impactos socioambientais. A utilização da MAUT possibilitará uma análise integrada dos 
critérios que compõem as normas de certificação energética para edificações, contribuindo para mensurar o 
impacto de cada critério. 

 
Palavras-chave: Metodologia de Utilidade Multiatributo - Avaliação de Desempenho - Impactos 

Socioambientais. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
O avanço econômico proporciona melhoria das condições de vida em regiões emergentes e mudanças nos 
padrões de consumo, mas também promove o aumento dos impactos socioambientais. Nesse sentido, em 
virtude do aumento do consumo energético de uso-final e a possibilidade da resposta da demanda, sob o 
ponto de vista econômico, há a necessidade de incluir no planejamento da demanda variáveis como a 
eficiência e a eficácia energética. Assim, diversos países por meio de políticas públicas promovem ações 
junto à sociedade visando a redução do desperdício de energia [1], tais como a substituição de equipamentos 
por aparelhos que demandam menos energia, porém mantendo o serviço energético de uso-final. E, ações 
políticas para financiamento de instalação de sistemas de geração incentivada, como é o caso da energia 
fotovoltaica. Segundo [2] desde a publicação da Resolução Normativa n. 482, em 2012, cerca de 70% da 
geração distribuída instalada corresponde a fonte fotovoltaica, seguida pela geração eólica com cerca de 9% 
da produção. O uso de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede (SFCR) contribui para a redução das 
emissões de carbono provenientes de fontes não-renováveis, como por exemplo as termoelétricas. Além 
disso, a instalação da geração distribuída possibilita a redução do consumo de energia e compensação do 
excedente de energia gerada através de créditos junto a distribuidora por meio da política de Net Metering. 

Atualmente, o uso de energia está crescendo mais lentamente nos países desenvolvidos, já que os esforços 
relacionados à eficiência energética em equipamentos e aparelhos de consumo de uso-final estão sendo bem-
sucedidos [3]. A eficiência energética em edifícios é, atualmente, o principal objetivo em muitos países, mas 
a redução do consumo de energia do edifício é complexa, pois existem muitos fatores que precisam ser 
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Comitê de Estudos C3 - Desempenho ambiental de sistemas 

CE-NN Foz do Iguaçu, Brasil 



2 

considerados. A crescente contribuição dos avanços tecnológicos e o aumento do incentivo a eficiência 
energética por parte do governo brasileiro permite que consumidores conectados ao sistema de distribuição 
em baixa tensão ou média tensão (tais como edifícios de uso coletivo) possam produzir sua própria energia 
tornando-se elementos ativos no mercado com base na resposta da demanda. Para alcançar possíveis metas 
de eficiência é necessário, sobretudo, avaliar e diagnosticar energeticamente e ambientalmente a edificação, 
para então construir planos de ação com a finalidade de atingir determinado patamar de economia energética. 
Assim diante da grande parcela de consumo de energia em edifícios comerciais, residenciais e públicos 
foram criados programas de etiquetagem que buscam promover a redução do desperdício de energia e 
aproveitar de maneira eficiente a estrutura física atual da edificação. 

A etiquetagem pode ser aplicada em edificações já existentes e estima-se que o retrofit gere uma conservação 
de cerca de 30% da energia consumida. Entretanto, se os edifícios forem projetados desde a concepção, 
visando essa economia, espera-se que até 50% da energia elétrica seja conservada [4]. Para que seja possível 
quantificar o desempenho energético da edificação e os impactos socioambientais é preciso dispor de 
ferramentas e metodologias que, comprovadamente, trabalhem sob a ótica multidisciplinar, e que 
possibilitem o julgamento de variáveis quantitativas e qualitativas [5]. Para tanto, este trabalho apresenta o 
desenvolvimento de um modelo utilizando técnicas multicriteriais de apoio a decisão pautado na demanda 
por serviços energéticos da edificação.  
 
2. DESEMPENHO ENERGÉTICO EM EDIFICAÇÕES 

O consumo energético da edificação é um critério presente desde o projeto de um edifício, algumas 
prospecções são modeladas através de softwares para orientar as escolhas do projeto de construção como é o 
caso do Building Performance Simulation (BPS) que é um método utilizado para prever o consumo de 
energia e simular os projetos de aquecimento e refrigeração, identificar opções de retrofit e benchmark de 
desempenho do edifício, ou avaliar os padrões e especificações do edifício. Porém as ferramentas BPS não 
consideram as diferentes variáveis e características de uso de energia dos ocupantes do edifício [6]. Assim 
surgiu o Agent-Based Modeling (ABM) como uma técnica capaz de capturar o consumo dinâmico de 
energia dos ocupantes, comportamentos e ações, reduzindo a lacuna apresentada no BPS, porém o ABM não 
possui as capacidades de simulação de construção e cálculos de energia. 

No Brasil, o consumo de energia do edifício é calculado usando um método baseado em regressões lineares 
múltiplas. Contudo, devido as limitações associadas a esse modelo, diversas técnicas de modelagem 
estatística foram testadas para gerar um modelo substituto e os resultados mostraram que o método da rede 
neural artificial apresentou o melhor desempenho, com um erro médio abaixo de 1%.  

2.1. Políticas de conservação e eficiência energética 

A partir da implementação da Lei n. 9.991, de 24 de julho de 2000, em que as empresas concessionárias ou 
permissionárias de distribuição de Energia Elétrica, devem aplicar um percentual mínimo de 0,5% da Receita 
Operacional Líquida (ROL) em Programas de Eficiência Energética, surgiram programas que buscam 
reduzir o consumo de serviços energéticos através da substituição de equipamentos de uso-final e ainda 
custeiam uma parcela da instalação de sistemas fotovoltaicos. Complementando esse processo, o selo 
PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) criado pelo governo federal em 1985, 
atua no setor residencial, comercial e industrial, de iluminação pública e serviços de saneamento buscando 
categorizar equipamentos com base no consumo de energia [7].  

Outra política de incentivo é a Lei de Eficiência Energética (Lei n. 10.295/2001), que estimula o 
desenvolvimento tecnológico, a preservação ambiental e a introdução de produtos mais eficientes no 
mercado nacional. Os Programas de Eficiência Energética têm grande impacto no setor residencial, pois 
orienta os consumidores no momento da compra de produtos sinalizando aqueles com melhores níveis de 
eficiência energética [8], proporcionando a redução de custos e investimentos energéticos além de promover 
a racionalização e conservação de energia. 

Com o intuito de promover a eficiência energética, alteração no perfil e na magnitude da curva de carga, 
conservação e crescimento estratégico, as distribuidoras buscam através de programas de Gerenciamento 
pelo Lado da Demanda (GLD) atender ao crescimento da utilização de energia e postergar investimentos [7]. 
Todavia, segundo [7], a utilização da geração distribuída por consumidores individuais ou empresas não 
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deve ser entendida como um programa de GLD, pois a empresa distribuidora não tem o controle (direto ou 
indireto) para acionar remotamente a carga que o sistema exige em determinado momento. Entretanto, 
através da utilização da geração distribuída é possível conhecer a DR (Resposta da Demanda.  

2.1.1 Etiquetagem de Edifícios 

Para [9] um novo conceito relacionado a eficiência energética nos edifícios surgiu no início dos anos 90 
como um método de melhorar a eficiência, minimizar o consumo de energia e permitir uma maior 
transparência em relação ao uso de energia além de reduzir as emissões de CO2, esse método é conhecido 
como: certificação energética para edifícios. A certificação energética para edifícios tem como objetivo 
principal reduzir o consumo energético sem comprometer o conforto, a saúde e os níveis de produtividade. A 
metodologia do processo de etiquetagem de edifícios no Brasil, surgiu com a implementação da Lei n. 
10.295, de 17 de outubro de 2001. Uma consequência foi a criação dos Requisitos Técnicos de Qualidade 
para Nível de Eficiência Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C) no ano de 
2009. O RTQ-C é responsável por apresentar os critérios para classificação do nível de eficiência energética 
de um edifício, em que são avaliados os quesitos estruturais e os serviços energéticos da edificação. De 
acordo com [10], os instrumentos legais, encarregaram o governo de propiciar mecanismos que promovam a 
eficiência energética em edifícios, com base em parâmetros técnicos e regulamentação específica sob o 
encargo de um Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética (CGIEE). 

Em todo o mundo, inúmeros modelos de certificações de edifícios são utilizados como é o caso do sistema 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) e o selo LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design). O sistema BREEAM foi desenvolvido pelo BRE 
(Building Research Establishment) para ser aplicado no Reino Unido, contudo é utilizado também em países 
como a Alemanha, Holanda, Suécia e Espanha, entre outros. O selo LEED foi criado nos Estados Unidos, 
pela Organização Não Governamental U.S. Green Building Council (USGBC), em 1998, e busca a 
certificação promovendo o projeto integrativo, o despertar o senso crítico dos consumidores quanto aos 
benefícios de um “Edifício Verde”. A ASHRAE, em 2001, foi dividida em ASHRAE 90.1 - Padrão de 
Energia para Edifícios (Exceto para Residências de Baixo Crescimento) e ASHRAE 90.2 - Projeto de 
Eficiência Energética de Edifícios Residenciais de Baixa Subida. O ASHRAE 90.1 é o principal e mais 
antigo regulamento para a eficiência energética nos Estados Unidos. A norma não certifica o nível de 
eficiência do edifício, mas estabelece os requisitos mínimos para novos projetos [11]. 

Outras vantagens estão associadas a classificação de edifícios, segundo [11] um edifício com classificação de 
energia, seja por meio de certificados ou rótulos, pode ter reconhecimento especial, o que contribui para 
aumentar o seu valor, melhorias na eficiência energética também são consideradas para garantir o 
crescimento econômico sem uso excessivo e um aumento o consumo de energia. De acordo com [9] a 
eficiência energética de diferentes tipos de edifícios não é comparável em termos do índice de desempenho 
energético, uma vez que fornecem serviços diferentes. Deste modo, este trabalho tem a finalidade de 
contribuir na construção de um índice de desempenho energético que integrado que possibilite essa 
comparação. 

2.2. Serviços Energéticos e Impactos Socioambientais 

O planejamento setorial deve incorporar variáveis de cunho social, político e ambiental, para que se tenha a 
dimensão dos custos e dos benefícios relacionados e para que reflitam, não apenas, as diretrizes tradicionais 
de mercado, mas, também, as externalidades ambientais e sociais [12]. Para [11] o crescimento contínuo do 
consumo de energia e suas consequências em termos de impacto ambiental são realidades nos países 
desenvolvidos e em desenvolvimento e estão entre as questões mais importantes discutidas mundialmente. 
Segundo [13] o perfil de consumo de prédios públicos demonstra que 24% de toda energia consumida pela 
edificação é utilizada para a iluminação, 48% com condicionadores de ar, já os equipamentos de escritório 
aparecem com 15% e elevadores e bombas com 13%. Com o levantamento energético da edificação será 
possível planejar as alterações necessárias visando a redução do consumo e uso eficiente da energia elétrica. 

2.2.1 Iluminação 

De acordo com a NBR 5413 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, os projetos de iluminação de um 
edifício devem ser planejados de forma a viabilizar a realização de trabalhos com segurança, qualidade e 
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conforto dos usuários. As principais maneiras de reduzir o consumo de energia elétrica com iluminação e 
consequentemente as despesas são as seguintes: (i) a utilização de lâmpadas mais eficientes; (ii) a utilização 
de comandos automáticos para ligar e desligar as lâmpadas; e (iii) o aproveitamento da iluminação natural. 

Ademais, para [14], o uso de dispositivos IoT (Internet Of Things), “Internet da Coisas”, com elementos de 
eletrônica de potência não só permite uma maior possibilidade no monitoramento e controle de sistemas de 
energia, como proporciona um melhor planejamento e operação da demanda. Do mesmo modo, [15] afirma 
que a utilização da tecnologia em sistemas de automação residencial permite a criação de diversas 
funcionalidades de controle e monitoramento, como por exemplo: iluminação residencial (interna e externa), 
aparelhos domésticos e aparelhos de climatização. Para [16], a luz natural quando utilizada visando 
equilibrar a entrada de luz natural e de carga térmica dentro do ambiente traz inúmeros benefícios dentre eles 
a redução do consumo de energia. 

2.2.2 Motriz 

Nas indústrias, os motores elétricos representam a maior parcela do consumo total de energia elétrica, 
entretanto é comum encontrar motores sobre dimensionados, operando com baixa porcentagem de carga, ou 
ainda, motores subdimensionados, operando com cargas acima do especificado, implicando em baixa 
eficiência e redução de vida útil [16]. Uma opção para a redução do consumo motriz é a substituição de um 
motor com baixo rendimento por outro de rendimento superior. Entretanto, também deve-se verificar a 
possibilidade de estudar o redimensionamento e assim projetar um motor mais adequado à aplicação, 
resultando em uma economia ainda maior. 

2.2.3 Inércia Térmica 

A carga térmica desempenha um papel fundamental no dimensionamento do consumo de serviços 
energéticos de uma edificação e diversos fatores precisam ser levados e conta para a obtenção de um modelo 
preciso de cálculo térmico, tais como: velocidade do ar, temperatura do vento, vestimenta, temperatura 
radiante média, umidade relativa do ar entre outros [17]. Segundo PROJETEE - Projetando Edificações 
Energeticamente Eficientes [18] , uma edificação de elevada inércia térmica proporcionará uma diminuição 
das amplitudes térmicas internas e um atraso térmico no fluxo de calor devido a sua alta capacidade de 
armazenar calor, fazendo com que o pico de temperatura interna apresente uma defasagem e um 
amortecimento em relação ao externo. 

2.2.4 Taxa de Retorno Energético 

Apesar do estimulo para a utilização de equipamentos mais eficientes o fator, em geral, que possui a maior 
importância para os consumidores é o retorno do investimento. Muitos optam em primeira instância pela 
aquisição de produtos que atendam a demanda do serviço energético do momento e, posteriormente, 
preocupam-se com as implicações na fatura de energia. Outros, porém, buscam conhecer o tempo necessário 
para retorno do investimento e as métricas sujeitas ao mesmo. O Payback expressa a quantidade de tempo 
que o lucro ou economia obtido com um investimento demora para se equiparar ao valor desse investimento. 
O cálculo de Payback descontado é demonstrado na equação (1): 

    FCC (t) = −I + ∑
( )

( )
                                                               (1) 

em que: FCC (t) é o valor presente do capital, ou seja, o fluxo de caixa descontado para o valor presente 
cumulativo até o instante t; I é o investimento inicial (em módulo), ou seja, -I é o valor algébrico do 
investimento, localizado no instante 0 (início do primeiro período);  Rj é a receita proveniente do ano j; Cj é 
o custo proveniente do ano j; i é a taxa de juros empregada; e j é o índice genérico que representa os períodos 
j = 1 a t. 

Uma outra maneira de calcular-se o retorno de um investimento é através do ROI (Return Over Investment). 
O ROI permite conhecer quanto o valor investido retornou para o investidor, ou seja, quanto maior o valor 
do ROI maior o retorno financeiro proporcionado pelo investimento. O cálculo do ROI é realizado conforme 
equação (2), onde RO representa o Retorno Obtido e CI o Custo do Investimento respectivamente. 

                                                                               𝑅𝑂𝐼 =
(𝑅𝑂 − 𝐶𝐼)

𝐶𝐼
                                                              (2) 
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Apesar de serem considerados cálculos simples, o Payback e o ROI, sofrem constantes alterações devido a 
fatores externos, como por exemplo, variação da tarifa de energia, mas ainda assim, são as primeiras 
métricas a serem levadas em conta quando se trata de investimento financeiro. 

 

3. METODOLOGIA DA UTILIDADE MULTIATRIBUTO 

A Metodologia de Utilidade Multiatributo conhecida por MAUT possibilita encontrar a melhor solução para 
um problema decisório complexo, ou identificar o conjunto de melhores (ou piores) soluções para dado 
problema. É uma extensão natural, para o contexto em que cada alternativa é descrita por uma lista de 
atributos, da Teoria da Utilidade [19]. A intenção do método é melhorar a qualidade das decisões que 
envolvem múltiplos critérios a fim de se obter escolhas mais explícitas, racionais e eficientes [5]. 

A metodologia foi introduzida por [20] ao mensurar a utilidade de cada uma das alternativas candidatas a 
resolver um problema decisório, na presença de múltiplos atributos, pela construção de uma função 
matemática. Na construção dessa função matemática, deve-se calcular a utilidade multiatributo, determinada 
por uma função de valor econômico para cada critério e depois se somam (caso seja aditiva) essas utilidades, 
ponderando-se apropriadamente os critérios de acordo com suas importâncias relativas aos demais [21]. Esta 
importância relativa de cada atributo é denominada trade-off. O principal problema relacionado com o uso da 
MAUT consiste justamente em como construir a função matemática de utilidade e a dimensionalidade e 
quantidade de atributos.  

Segundo [20], depois de se obter os resultados, é necessário realizar uma análise de sensibilidade, com o 
intuito de verificar se as conclusões preliminares são suficientes ou se são muito sensíveis a determinadas 
mudanças no trade-off dos atributos mais críticos. A análise de sensibilidade visa determinar se algum 
parâmetro exerce influência crítica na aplicação da função de utilidade multiatributo, isto é, se uma pequena 
mudança em um valor relativo de atributo, ou no desempenho das alternativas segundo um atributo, pode 
provocar uma nova ordem global de preferências. 
 
4. MODELO 

Com o objetivo de avaliar o desempenho das ações ou alternativas propostas, são definidos Pontos de Vista 
Fundamentais (PVFs) que devem explicitar os valores que os decisores consideram importantes em dado 
aspecto. Os Pontos de Vista Elementares (PVEs) são aqueles relacionados com os meios para se alcançar os 
PVFs [12]. Os descritores são associados aos atributos e podem ser classificados de acordo com três 
dimensões: quantitativos ou qualitativos; discretos ou contínuos; e diretos, indiretos ou construídos [22]. Um 
descritor pode ser classificado como qualitativo quando faz uso de expressões semânticas. Para um descritor 
ser classificado como discreto, é necessário que este seja formado por um número finito de níveis, e se for 
descrito por uma função matemática contínua, o seu descritor é classificado como contínuo. O descritor 
direto, refere-se aquele capaz de associar naturalmente um atributo, como o atributo custo, por exemplo, 
mensurado em valores monetários. Um descritor classificado como indireto não descreve diretamente, mas 
permite torná-lo operacional, por exemplo BTU/m2. E por fim, o dito construído, é obtido normalmente por 
expressões semânticas e para descrevê-lo utiliza-se de elementos primários fortemente ligados [22]. 

4.1 Função Utilidade ou Valor Econômico 

A função de utilidade permite ordenar a intensidade de preferência dos atributos descritos de forma a auxiliar 
na articulação das preferências do decisores, segundo [20]. Para tal, alguns aspectos precisam ser 
respeitados: (i) a ordem de preferência resultante da função de utilidade requer que para cada par de 
alternativas, uma delas é estritamente preferível à outra ou são indiferentes; (ii) o MAUT não admite a 
dependência conceitual ou matemática na definição ou entre os atributos; e (iii) as preferências e 
indiferenças devem ser necessariamente transitivas, ou seja, para três alternativas A, B e C, se A é preferível 
a B, e B é preferível a C, então A é preferível a C.  

A função utilidade 𝑈 (𝑥 ) é calculada a cada alternativa pelas funções de utilidade individuais 
𝑈 (𝑥 ), 𝑈 (𝑥 ), 𝑈 (𝑥 ), … , 𝑈 (𝑥 ) para os m atributos diferentes [20]. Para tanto 
𝑘 , 𝑘  , 𝑘 , … , 𝑘  representam os trade-offs para cada um dos atributos, assim a utilidade de uma alternativa 
será definida, de maneira aditiva, conforme equação (3). 
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    𝑈(𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ) = 𝑘 𝑈 (𝑥 ) +  𝑘 𝑈 (𝑥 ) + 𝑘 𝑈 (𝑥 ) + ⋯ 𝑘 𝑈 (𝑥 ) =  𝑘 𝑈 (𝑥 )                (3) 

O valor da função de utilidade aditiva varia entre 0 e 1 para cada atributo descritor e a soma dos trade-offs 
𝑘  deve ser igual a 1, de acordo com [22]. Assim sendo, o valor final das alternativas fica entre 0 e 1 sendo 
zero considerado o pior valor aceitável e 1 o melhor valor possível. Para este modelo proposto sugere-se que 
a função de utilidade seja obtida por (4): 
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(4) 

Em que a utilidade de um atributo ‘i’ (ui) de uma alternativa ‘n’ (xn) é mensurada por meio de uma 
normalização não-proporcional do desempenho das alternativas ‘n’ que pertencem do conjunto ‘A’ de 
alternativas do portfolio para um mesmo atributo, sendo alfa o coeficiente arbitrado para o comportamento 
econômico avesso (números reais diferentes de zero e não-positivos) ou propenso (números reais diferentes 
de zero e não-negativos), já para o indiferente, assume-se a normalização não-proporcional [23]. 

4.2 Critérios de avaliação - Serviços Energéticos 

Para caracterizar um modelo de avaliação é necessário dimensionar os impactos dos serviços energéticos da 
edificação, tais como iluminação, força motriz, cargas térmicas e inércia térmica. A seguir são apresentados 
alguns critérios para classificação com base nas normas brasileiras e internacionais de etiquetagem de 
edifícios, são eles: a Capacidade Térmica indica a capacidade de fornecimento térmico do equipamento 
instalado; a Performance de Resfriamento indica a eficiência do serviço térmico requerida pelo ambiente; a 
Densidade de Carga Interna indica a eficiência da dissipação de calor no ambiente; a Eficiência do 
Aquecimento indica a eficiência do sistema de aquecimento solar; a Eficiência da Iluminação indica a 
relação da potência instalada com a densidade limite para cada nível de eficiência; a Eficiência do Sistema 
de Ar Condicionado indica a eficiência do equipamento de acordo com a ENCE (Etiqueta Nacional de 
Conservação de Energia); a Eficiência do Serviço Termo-Energético indica a relação entre a capacidade 
total de resfriamento/aquecimento e a potência demandada; e os Elevadores Eficientes que classifica estes 
equipamentos com base no consumo energético. 

4.3 Critérios de avaliação - Socioambiental 

Os critérios socioambientais também foram sintetizados a partir das normas para etiquetagem de edifícios e 
tem como principal objetivo a conservação dos recursos naturais e energéticos, são eles: o Indicador de 
Consumo que indica a classificação de eficiência da envoltória do RTQ-C; a Luz Natural indica a 
contribuição da luz natural e do desligamento independente de lâmpadas; o Crédito Ambiental e 
Econômico indica a redução de danos ambientais e econômicos; a Energia Renovável indica a utilização de 
parte da energia consumida deve vir de fontes renováveis; o Aquecimento de água indica o quantitativo da 
demanda de água quente advinda de fontes renováveis; a Racionalização do uso das águas indica a 
capacidade de redução do uso das águas e utilização consciente; o Uso de CFC indica a utilização de fluído 
refrigerante a base de CFC; a Gestão de águas pluviais indica a capacidade de redução do volume de 
escoamento superficial e melhorar a qualidade da água; a Redução das ilhas de calor indica a capacidade de 
reaproveitamento de espaços aquecidos para geração de energia; e a Redução nas emissões de 
hidrocarboneto (HC) indica a capacidade de manter uma redução de 50% nas emissões de HC. 

4.4 Critérios de avaliação - Técnico 

Os critérios técnicos englobam desde programas para melhoria dos processos visando a eficiência, como 
mudanças e correções físicas que podem ser realizadas para evitar o desperdício energético da edificação. A 
seguir são apresentados alguns critérios obtidos através das normas de etiquetagem de edifícios: o 
Dispositivo de Controle indica a eficiência da divisão dos circuitos elétricos da edificação quanto a 
manutenibilidade e utilidade; a Medição avançada indica a existência e confiabilidade da medição avançada 
para controle e monitoramento de energia; os Programas de Resposta da Demanda indica a abrangência de 
programas de resposta da demanda; o Transporte Alternativo indica a capacidade de redução da emissão 
de gases poluentes com a criação de programas como carona solidária no entorno da edificação; o 
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Isolamento das tubulações indica o atendimento de espessuras mínimas para isolamentos das tubulações; e 
a Melhoria da operação indica a criação de programas de melhoria visando a eficiência dos recursos. 

4.5 Modelo em estrutura arborescente 

Com base nos critérios apresentados apresenta-se a estrutura arborescente do modelo multicriterial (Fig. 1). 
A árvore de ponto de vista tem como principal função representar e integrar atributos [24] e contribuir em 
conjunto com a MAUT na definição de um índice de utilidade de desempenho energético da edificação.  

 
 

Fig. 1 – Árvore de Pontos de Vista. 
 
Dos critérios apresentados anteriormente foram escolhidos dois para apresentar os níveis de impacto com 
base nas normas RTQ-C e LEED, sendo eles: capacidade térmica e uso de CFC apresentados nas Tabelas I e 
II, respectivamente. 
 

TABELA I. CAPACIDADE TÉRMICA 

Quantitativo 
Capacidade Térmica  

(BTU/m²) 
N1 100% 
N2 75% 
N3 50% 
N4 25% 
N5 0% 

 
 
 
 
 

 
TABELA II. USO DE CFC 

Qualitativo Uso de CFC 
N1 CFC não presente 

N2 
CFC presente e existe plano de 
substituição 

N3 
CFC presente e redução de vazamento 
em 5% a.a. 

N4 
CFC presente sem redução de 
vazamento 

N5 
CFC presente sem redução de 
vazamento e com plano de substituição 

N6 
CFC presente sem redução de 
vazamento e sem plano de substituição 

 

Segundo [5], um modelo multicritério é composto por diferentes descritores qualitativos e quantitativos sob 
diferentes escalas e unidades. É necessário que os critérios estejam em mesma escala para que seja possível 
compará-los, neste caso N1 representa 1 (melhor possível) e N6 representam 0 (pior situação aceitável).  

5. CONCLUSÃO 

O aumento do consumo de energia em edifícios pode ser explicado devido à crescente demanda por 
melhorias nos níveis de conforto dos edifícios, tempo maior gasto por pessoas dentro de edifícios, aumento 
da população urbana e da renda per capita. A certificação para edifícios promove a utilização da energia de 
forma eficiente e uma quantificação da resposta da demanda. A utilização da MAUT no modelo proposto 
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demonstra-se eficiente para avaliar os impactos ambientais e energéticos com base na DR e nos critérios de 
eficiência energética em edifícios, pois permite mensurar os critérios quantitativos e qualitativos para 
conhecer os critérios – técnicos, energéticos e socioambientais - que precisam ser melhorados para alcançar a 
certificação da edificação conectada ao sistema de distribuição de energia elétrica. 
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APÊNDICE D – Critérios Qualitativos e Quantitativos 

A Tabela D1 representa a escala ordinal do critério “Uso de CFC” 

considerando a utilização de fluído refrigerante a base de CFC - Norma LEED. 

Tabela D1 – Níveis de impacto do critério “Uso de CFC” 

 

A Tabela D2 representa a escala ordinal do critério “Processo de Melhoria 

de Operação” considerando a melhoria na otimização dos recursos - Norma LEED. 

Tabela D2 – Níveis de impacto do critério “Processo de Melhoria de Operação” 

 

A Tabela D3 representa a escala ordinal do critério “EA Credit” 

considerando a o nível de classificação dos equipamentos de acordo com o selo 

Energy Star - Norma LEED. 

 

 

 

 

N1 CFC não presente

N2 CFC presente e existe plano de substituição

N3 CFC presente e redução de vazamento em 5% a.a.

N4 CFC presente sem redução de vazamento

N5
CFC presente sem redução de vazamento e com plano de 
substituição

N6
CFC presente sem redução de vazamento e sem plano de 
substituição

Uso de CFC

N1
Melhoria de baixo custo, com plano de 5 anos, com treinamento 
e com monitoramento

N2
Melhoria de baixo custo, com plano de 5 anos, com treinamento 
e sem monitoramento

N3
Melhoria de baixo custo, com plano de 5 anos, sem treinamento 
e sem monitoramento

N4
Melhoria de baixo custo, sem plano de 5 anos, sem treinamento 
e sem monitoramento

N5
Sem melhoria, sem plano de 5 anos, sem treinamento e sem 
monitoramento

Processo de Melhoria de Operação
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Tabela D3 - Níveis de impacto do critério “EA Credit” 

 

A Tabela D4 abaixo representa a escala ordinal do critério “Medição 

Avançada de Energia” e corresponde a instalação e monitoramento da medição 

avançada no edifício de uso coletivo - Norma LEED. 

Tabela D4- Níveis de impacto do critério “Medição Avançada de Energia” 

 

A Tabela D5 abaixo representa a escala ordinal do critério qualitativo 

“Programas de Resposta da Demanda” e corresponde a criação de programas que 

visam a resposta da demanda no edifício de uso coletivo - Norma LEED. 

 

 

 

N1 Classificação Energy Star - 95

N2 Classificação Energy Star - 88-93

N3 Classificação Energy Star - 86-87

N4 Classificação Energy Star - 84-85

N5 Classificação Energy Star - 79-83

N6 Classificação Energy Star - 77-78

N7 Classificação Energy Star - 76

EA Credit

N1
Medição por dispositivos avançados de todos os usos-finais de 
energia utilizados no edificio e da geração de energia instalada

N2
Medição por dispositivos avançados de todos os usos-finais de 
energia utilizados no edificio e geração de energia instalada mas 
sem medição

N3
Medição por dispositivos avançados de todos os usos-finais de 
energia utilizados no edificio e geração de energia não instalada

N4
Medição por dispositivos avançados somente os usos-finais de 
energia utilizados no edificio

N5
Medição por dispositivos avançados somente dos usos-finais de 
energia com consumo relevante utilizados no edificio

N6
Medição por dispositivos sem comunicação supervisória dos 
usos-finais de energia com consumo relevante utilizados no 
edificio

N7 Medição avançada não instalada

Medição Avançada de Energia
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Tabela D5 - Níveis de impacto do critério “Programas de Resposta da Demanda” 

 

A Tabela D6 abaixo representa a escala ordinal do critério qualitativo “Uso 

de energia renováveis” e refere-se a utilização de parte da energia do edifício de uso 

coletivo ser proveniente de fontes renováveis - Norma LEED. 

Tabela D6 - Níveis de impacto do critério “Uso de energia renováveis” 

 

A Tabela D7 abaixo representa a escala ordinal do critério “Reduzir a 

destruição da camada de ozônio e promover conformidade antecipada com o 

Protocolo de Montreal” e corresponde a redução da utilização de fluidos refrigerantes 

poluentes - Norma LEED. 

Tabela D7 - Níveis de impacto do critério “Reduzir a destruição da camada de ozônio e 
promover conformidade antecipada com o Protocolo de Montreal” 

 

N1 Programa de RD disponível e mudança de carga permanente

N2 Programa de RD disponível

N3 Mudança de carga permanente

N4 Programa de RD e mudança de carga não-disponíveis

Programas de Resposta da Demanda

N1
Utilização de Energia Renovável / Contrato de Energia Verde / 
Compensação de Carbono / Certificado de Energia Renovável

N2 Compensação escopo 1-2

N3 REC para escopo 2

N4 Sem programas de energia renovável

Uso de energia renováveis

N1 Não utilize refrigerantes

N2 Refrigerantes naturais ou sintéticos

N3
Potencial de Destruição da camada de ozônio de zero ou 
potencial de aquecimento global inferior a 50

N4
Refrigrantes com Potencial de Destruição da camada de ozônio 
maior que zero ou com potencial de aquecimento global superior 
a 50

Reduzir a destruição da camada de ozônio e promover 
conformidade antecipada com o Protocolo de Montreal
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Os critérios dispostos na Tabela D8 a seguir referem-se aos quesitos que 

devem ser verificados nas normas LEED e RTQ-C para aplicação do programa de 

etiquetagem. São apresentados os critérios, o conceito, ponto de vista de referência 

abordado e os melhores de piores valores de referência. 

Tabela D8 – Critérios referentes as normas LEED e RTQ-C  

 
 

 

Nome Conceito Ponto de Vista Classificação Unidade Origem Pior Aceitável Melhor Possível

Capacidade Térmica
Indica a capacidade de fornecimento 

térmico do equipamento instado.
Energético Quantitativo % RTQ-C 0 100

Performance de 
Resfriamento

Eficiência do serviço térmico requerida 
pelo ambiente.

Energético Quantitativo kJ/kWh RTQ-C menor valor maior valor

Densidade de Carga Interna
Eficiência da dissipação de calor no 

ambiente
Energético Quantitativo m²/kJ RTQ-C menor valor maior valor

Eficiência do Aquecimento
Eficiência do sistema de aquecimento 

solar
Energético Quantitativo - RTQ-C menor valor maior valor

Eficiência da Iluminação
Comparação da potência instalada e a 

densidade limite para cada nível de 
eficiência

Energético Continuo Adimensional RTQ-C 5-6 1-2

Eficiência do sistema de Ar 
Condicionado

Eficiência do equipamento de acordo 
com a ENCE

Energético Discreto Adimensional RTQ-C 5-6 1-2

Eficiência do Serviço Termo-
Energético

Eficiência do serviço termo-energético 
do ambiente, considerando a 

capacidade total de resfriamento (em 
BTUh) e a potência demanda (em VA)

Energético Quantitativo BTUh/VA RTQ-C menor valor maior valor

Elevadores Eficientes
Elevadores com nivel A receberão 0,5 

pontos na classificação geral
Energético Discreto - RTQ-C E A

Nome Conceito Ponto de Vista Classificação Unidade Origem Pior Aceitável Melhor Possível

Dispositivo de Controle Divisão dos circuitos elétricos Técnico Construido Adimensional RTQ-C 5-6 2-3

Medição avançada
Instalação da medição avançada de 

energia
Técnico Qualitativo Adimensional LEED N7 N1

Programas de Resposta da 
Demanda

Instalação de programas de resposta da 
demanda

Técnico Qualitativo Adimensional LEED N4 N1

Transporte Alternativo Redução dos efeitos da poluição Técnico Discreto - LEED 1 15

Isolamento das Tubulações
O RTQ-C define espessuras mínimas 

para o isolamento das tubulações
Técnico Discreto Adimensional RTQ-C 5-6 4-5

Processo de Melhoria da Operação
Processo de Melhoria de Operações 

visando eficiência de recursos
Técnico Qualitativo Adimensional LEED N5 N1
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Nome Conceito Ponto de Vista Classificação Unidade Origem Pior Aceitável Melhor Possível

Indicador de Consumo
É um método de classificação de 

eficiência da envoltória através de uma 
equação 

Socioambiental Construido Adimensional RTQ-C 1-2 5-6

Luz Natural
Dispositivo de desligamento independente 

de lâmpadas
Socioambiental Discreto Adimensional RTQ-C 5-6 3-4

Crédito Ambiental e Econômico
Redução de danos ambientais e 

econômicos
Socioambiental Qualitativo Adimensional LEED N7 N1

Energia Renovável
Parte da energia consumida deve vir de 

fontes renováveis.
Socioambiental Qualitativo Adimensional LEED N4 N1

Aquecimento de água
Estimativa da demanda de água quente 
para edificios que a parcela é maior ou 

igual a 10%.
Socioambiental Contínuo - RTQ--C 0% 10%

Racionalização do uso das águas Uso consciente das águas. Socioambiental Contínuo - RTQ-C 40% 100%

Uso de CFC
Utilização de fluído refrigerante a base de 

CFC
Socioambiental Qualitativo Adimensional LEED N6 N1

Gestão das águas pluviais

Reduzir o volume de escoamento 
superficial e melhorar a qualidade da água 
replicando a hidrologia natural e o balanço 

hídrico do terreno

Socioambiental Discreto LEED 2 3

Redução das ilhas de calor

Estacionamento coberto por sistemas de 
geração de energia, como coletores 

térmicos solares, fotovoltaicos e turbinas 
eólicas.

Socioambiental Discreto LEED 1 2

Redução de HC
Mantenha uma redução de 50% nas 

emissões de hidrocarbono (HC)
Socioambiental Discreto LEED 50 100
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ANEXO A – Folder de chamada do congresso 
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