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RESUMO

O PROCEL possui um programa de etiqueta de Eficiência Energética em Edificações. O objetivo desta etiqueta é estimular a construção de edificações eficientes do ponto de

vista de consumo de energia. Para receber a etiqueta, as edificações são avaliadas em três níveis de eficiência: envoltória, sistema de iluminação e sistema de condicionamento

de ar. Este trabalho tem por objetivo analisar o Bloco B da UEMG – Ituiutaba por meio da simulação, comparar o desempenho termo energético da edificação real com

edificações de referência (A, B, C, D e E), e aproveitar melhor a iluminação diminuindo a demanda de energia sem comprometer a iluminação. Para o Bloco B, a solução proposta

é o dimensionamento de um sistema de iluminação com lâmpadas LED. Através dos dados físicos levantados do edifício é desenvolvida à simulação do nível de eficiência

energética, através do software online S3e, onde é obtida a etiquetagem do edifício. O método utilizado para o cálculo luminotécnico se baseou nas normas NBR5413, utilizando

o método de lúmens. Segunda a norma, para determinar a quantidade de luminárias é empregado a fórmula: N=[(E x S) / (&#966; x fu x fm)], onde: E a iluminância desejada, S a

área do local, &#966; o fluxo luminoso da lâmpada multiplicado pela quantidade de lâmpadas por luminária, fu o fator de utilização e fm o fator de manutenção. Algumas variáveis

acima são tabeladas por norma através das luminárias e lâmpadas escolhidas para a instalação. Após o resultado desses cálculos será realizado a luminotécnica de cada sala e

posteriormente a cotação do custo das lâmpadas considerando algumas marcas existentes no mercado. Até o momento na primeira simulação foi gerada uma etiqueta de nível

“E” e o trabalho está na etapa de cálculos. Assim, após o dimensionamento do sistema de iluminação com lâmpadas LED, será feita uma nova simulação com os resultados

inseridos no software para obter uma nova etiqueta, que será comparada á anterior, verificando-se o objetivo proposto do projeto.
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