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DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO
Diagnósticos energéticos de edificações são 
procedimentos sistematizados para 
quantificação e qualificação do uso da 
energia em edificações.

… compreende uma análise detalhada do 
desempenho energético de uma 

organização, equipamento, sistema ou 
processo, por meio da medição e 

observação apropriada do uso de energia. 
A partir das informações coletadas, busca 

sugerir ações de a eficiência energética.



ISO 50002/2014



PLANEJAMENTO

● Definição do escopo → (medição, registro, sugestão de melhorias, 

intervenção)

● Definição da unidade funcional

● Definição do investimento



ABERTURA

● Reunião com os responsáveis da edificação

● Apresentação dos procedimentos/equipamentos

● Cronograma das atividades

● Matriz de responsabilidades (auditor-chefe, representante da 

organização)



COLETA DE DADOS

● Informações estáticas (sem 

visita ao local)

● Faturas de energia, projeto 

da edificação, 

funcionalidade, ocupação, 

etc

● Informações de medição 

(deixar monitorando)

● Consumo ao longo do 

tempo de equipamentos-

chave: HVAC, refrigeradores, 

etc

● Informações de inspeção 

(obtidas por visita pontual 

ao local)

● Equipamentos (e potência) 

instalados, materiais da 

envoltória, hábitos dignos 

de nota, etc





CONDUÇÃO DA VISITA AO LOCAL

● Poweball T8 → Até 

22000W e 10A

● Medidor Yokogawa → até 20A

● Medidor cem1000 → até 10A

Ensaio para registro 

do consumo de 

refrigeradores

→ instalar medidores dinâmicos



Objetivo inicial  Auditoria nível 3:

Coleta de dados de equipamentos de refrigeração, ar-

condicionado e da edificação como um todo.

Ensaios de medição durante uma semana

Adaptação devido à Pandemia (sem uso)  

Auditoria nível 2 – energy survey

Ensaios de 1 hora de equipamentos de refrigeração,

Coleta de informações de consumo pela etiqueta



ANÁLISE

● Identificação dos usos-

finais no consumo total (%)

● Identificação de relações:

→ consumo x ocupação

→ consumo por áreas da 

edificação

→ outras

● Análise do consumo em 

função do tempo

● Identificação de 

melhorias → pontos para 

se melhorar a 

performance

● Pode ser mais específico 

ou menos específico, 

dependendo do que 

definido no escopo



NEIM HASSIS

NEIM HASSIS

Costeira do Pirajubaé

Endereço: Avenida Jorge Lacerda, s/n
Data da visita: 02/10/2020
Área construída: 1.182 m²
Ocupação: 279 pessoas
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REFERÊNCIA HASSIS

Comparando com o consumo por m² das

demais escolas infantis, a NEIM Hassis teve

um consumo menor.

Apesar disso, ainda podem ser sugeridas

algumas estratégias de eficiência energética

e operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A NEIM Hassis é uma escola infantil com 10 salas de aula,

modelo em eficiência energética para o país. A edificação

obteve o selo LEED Platinum ao aliar estratégias bioclimáticas,

como uso da ventilação e iluminação natural, uso de sistemas

mais eficientes e geração de energia fotovoltaica, capaz de

cobrir 85% do consumo anual para seu funcionamento.



A iluminação representa 32% do consumo energético

aproximado da edificação, considerando o relatado e coletado

nas visitas.

O uso de ar-condicionado é feito apenas nas zonas
administrativas e, mesmo assim, representa 20% do consumo
total.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de apenas 2,29% para o consumo anual.

NEIM HASSIS



Pergolado externo

NEIM HASSIS
Estratégias de eficiência aplicadas

Iluminação natural

Ventilação da cobertura

Pé-direito amplo

Uso de solários

Filtros de barro

Uso de lâmpadas 
eficientes



NEIM JUDITE FERNANDES DE LIMA

NEIM Judite Fernandes

João Paulo

Endereço: Rodovia João Paulo, n° 1268
Data da visita: 02/12/2020
Área construída: 504.63 m²
Ocupação: 132 pessoas
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REFERÊNCIA JUDITE

Comparando com o consumo por m² das

demais escolas infantis, a NEIM Judite

Fernandes de Lima teve um consumo

menor.

Apesar disso, ainda podem ser sugeridas

algumas estratégias de eficiência energética

e operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A NEIM Judite Fernandes de Lima é uma escola infantil no

bairro do João Paulo, em Florianópolis. A escola possui 6 salas

de aula, refeitório, depósitos, cozinha, banheiros infantis e salas

administrativas. O ambiente externo possui bastante vegetação,

proporcionando sombreamento da edificação.



Os outros equipamentos representam 36% do consumo

energético aproximado da edificação, considerando o relatado

e coletado nas visitas.

Aconselha-se a troca dos refrigeradores por equipamentos
mais eficientes, visto que são aparelhos bem antigos, que
representam cerca de 16% do consumo energético.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de apenas 4,71% para o consumo anual.

NEIM JUDITE



Cobertura de PVC

NEIM JUDITE
Estratégias de eficiência aplicadas

Vegetação ao redor 
da edificação



NEIM JUDITE
Estratégias de eficiência aplicadas

Pé-direito amplo

Uso de lâmpadas 
eficientes

Laje de concreto

Uso de solários



NEIM JUDITE
Estratégias de eficiência sugeridas

Equipamentos 
antigos



EBM BEATRIZ DE SOUZA BRITO

EBM Beatriz de 
Souza Brito

Pantanal

Endereço: Rua João Evangelista da Costa, 455
Data da visita: 01/10/2020
Área construída: 2.183 m²
Ocupação: 537 pessoas
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REFERÊNCIA BEATRIZ

Comparando com o consumo por m² das

demais escolas básicas, a EEB Beatriz de

Souza Brito teve um consumo menor.

Apesar disso, ainda podem ser sugeridas

algumas estratégias de eficiência energética

e operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A EEB Beatriz de Souza Brito é uma escola de ensino

fundamental localizada no bairro Pantanal, em Florianópolis. A

escola possui 10 salas de aula, ginásio e quadra descoberta,

auditório, laboratórios de informática e robótica. Também

possui ampla área verde e de convivência

23.5



A iluminação representa 50% do consumo energético

aproximado da edificação, considerando o relatado e coletado

nas visitas.

Outro consumo que pode ser destacado é o workstations.
Estes aparelhos somados representam cerca de 16% do
consumo total da edificação.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de cerca de 11,11% para o consumo anual.

EBM BEATRIZ DE SOUZA 
BRITO



EBM BEATRIZ DE SOUZA BRITO
Estratégias de eficiência aplicadas

Ventilação cruzada e iluminação natural

Uso de películas

Laje de concreto



EBM BEATRIZ DE SOUZA BRITO
Estratégias de eficiência aplicadas

Uso de lâmpadas 
eficientes

Ventiladores

Cortinas



EBM BEATRIZ DE SOUZA BRITO
Estratégias de eficiência sugeridas



EBM JOÃO ALFREDO ROHR

EBM João Alfredo Rohr
Córrego Grande

Endereço: Rua João Pio Duarte Silva, 1123
Data da visita: 01/10/2020
Área construída: 1.111 m²
Ocupação: 379 pessoas
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REFERÊNCIA JOÃO ALFREDO

Comparando com o consumo por m² das

demais escolas infantis, a EEB João Alfredo

Rohr teve um consumo menor.

Apesar disso, ainda podem ser sugeridas

algumas estratégias de eficiência energética

e operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A EEB João Alfredo Rohr é uma escola de ensino fundamental

localizada no bairro Córrego Grande, em Florianópolis. A escola

encontra-se em processo de ampliação. Atualmente possui 9

salas de aula, quadra coberta e laboratório de ciências.

Também possui amplo refeitório e área de convivência coberta.

26.9

22.8



A iluminação representa 47% do consumo energético

aproximado da edificação, considerando o relatado e coletado

nas visitas.

Também podem ser destacados os consumos de
workstations, representando cerca de 19% do consumo, e de
refrigeradores, representando 15% .

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de apenas 6,01% para o consumo anual.

EBM JOÃO ALFREDO ROHR



Brises articulados

EBM JOÃO ALFREDO ROHR
Estratégias de eficiência aplicadas Uso de lâmpadas eficientes

Ar-condicionado
eficiente

Barreira 
radiante



EBM JOÃO ALFREDO ROHR
Estratégias de eficiência sugeridas



NEIM MARIA BARREIROS

NEIM Maria Barreiros

Jardim Atlântico

Endereço: Rua João Evangelista da Costa, 455
Data da visita: 28/08/2020
Área construída: 500 m²
Ocupação: 227 pessoas
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REFERÊNCIA MARIA BARREIROS

Comparando com o consumo por m² das

demais creches, a NEIM Maria Barreiros teve

um consumo maior.

Por isso, podem ser sugeridas algumas

estratégias de eficiência energética e

operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A NEIM Maria Barreiros é uma creche localizada no bairro

Coloninha, em Florianópolis. A escola possui 9 salas de aula,

sala de leitura, quadra, sala dos professores e diretoria.

Também possui área de convivência e refeitório cobertos.

5050



A iluminação representa 20% do consumo energético

aproximado da edificação, considerando o relatado e coletado

nas visitas.

Outros consumo que podem ser destacados são os ares
condicionados e refrigeradores. Estes aparelhos somados
representam cerca de 23% do consumo total da edificação.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de cerca de 7.91% para o consumo anual.

NEIM MARIA BARREIROS



Luz natural

NEIM MARIA BARREIROS
Estratégias de eficiência aplicadas

Uso de lâmpadas eficientes

Ar-condicionado
Eficiente (A)



Circulação
de ar

NEIM MARIA BARREIROS
Estratégias de eficiência aplicadas

Pé direito alto

Uso de cortinas



NEIM MARIA BARREIROS
Estratégias de eficiência sugeridas

31,5%

41,7%



NEIM ROSA MARIA PIRES

NEIM Rosa Maria Pires

Endereço: Rua Des. Nelson Nunes, 208
Data da visita: 28/08/2020
Área construída: 500 m²
Ocupação: 60 pessoas
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REFERÊNCIA MARIA BARREIROS

Comparando com o consumo por m² das

demais creches, a NEIM Maria Barreiros teve

um consumo maior.

Por isso, podem ser sugeridas algumas

estratégias de eficiência energética e

operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A NEIM Rosa Maria Pires é uma creche localizada no bairro

Centro, em Florianópolis. A escola possui 3 salas de aula, sala

de leitura, sala dos professores e diretoria. Também possui

área de convivência e refeitório cobertos.

5050

Centro



Outros consumo que podem ser destacados são os ares
condicionados e ventiladores. Estes aparelhos somados
representam cerca de 38% do consumo total da edificação.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer uma

análise de consumo de lâmpadas e iluminação de ambientes,

percebendo uma utilização de mais de 50% de iluminação

através de lâmpadas fluorescentes (menos eficientes).

NEIM ROSA MARIA PIRES



NEIM ROSA MARIA PIRES
Estratégias de eficiência aplicadas

EQUIPAMENTOS VALORES UNIDADES

LÂMPADA FLUORESCENTE 25 / 16 W

LÂMPADA LED 9.9 W

LÂMPADA T12 20 W

TV 7.7 kWh

BEBEDOURO 15 kWh

IMPRESSORA 2 Unid.

FORNO ELÉTRICO 1750 W

MICROONDAS 0.03 kWh

LAVA-ROUPAS 0.07 kWh/ciclo

GELADEIRAS 250 W



Luz natural

NEIM ROSA MARIA PIRES
Estratégias de eficiência aplicadas

Uso de cortinas

Lâmpadas fluorescentes

Calor



EBM ALMIRANTE CARVALHAL

EBM Almirante Carvalhal

Coqueiros

Endereço: R. Bento Góia, 113, Coqueiros
Data da visita: 28 de agosto de 2020
Área construída: 1283,08 m²
Ocupação: 537 pessoas
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REFERÊNCIA ALMIRANTE 
CARVALHAL

Comparando com o consumo por m² das

demais escolas, a EBM Almirante Carvalhal

teve um consumo mais elevado.

Por isso, podem ser sugeridas algumas

estratégias de eficiência energética e

operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A escola possui 12 salas de aula, sala de atividades

pedagógicas, laboratório de ciências e de informática,

biblioteca, quadra, sala dos professores e diretoria. Também

possui área de convivência e refeitório cobertos.

28

50



A iluminação representa 21% do consumo energético

aproximado da edificação, considerando o relatado e coletado

nas visitas.

Aconselha-se a troca dos refrigeradores por equipamentos
mais eficientes, visto que são aparelhos bem antigos, que
representam cerca de 16% do consumo energético.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de apenas 5% para o consumo anual.

EBM ALMIRANTE CARVALHAL



EBM ALMIRANTE CARVALHAL



EBM ALMIRANTE CARVALHAL

EQUIPAMENTO PARÂMETRO UNIDADE

WORKSTATION 30 Unid.

TV 3 Unid.

DATASHOW 1 Unid.

BEBEDOURO 665 W

IMPRESSORA 2 Unid.

FORNO ELÉTRICO 1750 W

MICROONDAS 0.01 W

LAVA-ROUPAS 0.07 kWh/ciclo



Estratégias de eficiência sugeridas

EBM ALMIRANTE CARVALHAL



NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ

NEIM COSTEIRA

Costeira

Endereço: Rua Campolino Alves, 305, Costeira do Pirajubaé
Data da visita: 5 de outubro de 2020
Área construída: 250 m²
Ocupação: 82 pessoas.
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REFERÊNCIA NEIM COSTEIRA

Comparando com o consumo por m² das

demais creches, a NEIM Costeira teve um

consumo mais elevado.

Por isso, podem ser sugeridas algumas

estratégias de eficiência energética e

operação, a partir dos resultados de uso-

específico

A escola possui 5 salas de aula, refeitório brinquedoteca, sala

dos professores e diretoria. Também possui área de

convivência e refeitório cobertos.

66

50

60



A iluminação representa 21% do consumo energético

aproximado da edificação, considerando o relatado e coletado

nas visitas.

Aconselha-se a troca dos refrigeradores por equipamentos
mais eficientes, visto que são aparelhos bem antigos, que
representam cerca de 16% do consumo energético.

A partir das coletas feitas na auditoria, foi possível fazer a

aproximação do consumo real e estimado da edificação, com

uma diferença de apenas 5% para o consumo anual.

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



Estratégias de eficiência sugeridas

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



Estratégias de eficiência sugeridas

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



Estratégias de eficiência sugeridas

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



Estratégias de eficiência sugeridas

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



Estratégias de eficiência sugeridas

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



Estratégias de eficiência sugeridas

NEIM COSTEIRA DO PIRAJUBAÉ



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levantamento 
minucioso das 

informações das 
edificações visitadas

Em todos as 
edificações, 

identificou-se a 
necessidade de um 
plano de melhorias

Iluminação foi um uso 
final preponderante

Ar-condicionado é um 
sistema recém-

instalado e que vai 
aumentar (e muito) o 

consumo das 
edificações



CONSIDERAÇÕES FINAIS

EXEMPLO → NEIM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

50%



CONSIDERAÇÕES FINAIS

EXEMPLO → EBM JOÃO ALFREDO ROHR

71%
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infographics & images by Freepik
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