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Confor to Ambienta l  &

Ef ic iência Energét ica

Quali-A



• Arquiteta, Mestre em Conforto e 

Eficiência Energética, Doutora da FAU-

UnB (Iluminação)

• Arquiteta, Mestre em Iluminação e 

Eficiência Energética





Laboratório de Controle Ambiental e Eficiência Energética (LACAM/FAU/UnB)

Grupo de Pesquisa : Simulacao Computacional no Ambiente Construido

(SICAC/FAU/UnB)

• Rede de Eficiência Energética de Edificações (Rede 3E) da Eletrobrás

• Secretaria Técnica do Procel Edifica

• Comissão Internacional de Iluminação (CIE)

• International Energy Agency (IEA)

Objetiva desenvolver e gerar conhecimento, produtos e serviços

tecnológicos, para atender o mercado, em parcerias com empresas

públicas e privadas, nacionais e internacionais, de maneira sustentável,

visando o desenvolvimento sócio-econô- mico e o fortalecimento das

estruturas de PD&I do País.



EQUIPE 
mestres e doutores

soluções personalizadas

instituições acadêmicas e privadas dão respaldo e 
credibilidade à capacidade técnica da empresa com 
praticidade e compromentimento

Qualidade ambiental e eficiência energética 

nos edifícios e nas cidades.

com credibilidade e independência

com responsabilidade e sistematização

com praticidade e compromentimento
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Consultoria para:

Etiqueta PBE Edifica (PROCEL)

LEED

AQUA

Selo Casa Azul (CAIXA)

Simulações Computacionais

Medições inloco

Estudos Urbanos e de Edifícios

Estudos de Viabilidade

Organismo de Inspeção

Acreditado pelo Inmetro (OIA) 

para emissão da etiqueta de 

edifícios

(em breve)

Desempenho de Edificações

(NBR 15.575)

Estudo de Impacto de Vizinhança

(EIV - Estatúto da Cidade e Plano Diretor)

Desempenho Térmico

(NBR 15.220)

Iluminação (NBR ISO/CIE 8.995)

Acústica (NBR 10151 e NBR 10152)
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Que ano!



Sinais de crescimento na construção Civil:

• Redução da taxa de juros para obtenção de financiamento para pessoa física. Isso fez com que houvesse um 

aumento de 80% desses empréstimos no primeiro semestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. 

Um crescimento de 33% nos últimos 12 meses;

• Bancos privados concedem mais de 1 bilhão em empréstimos imobiliários por mês;

• Valorização de 45% das Ações de empresas do mercado imobiliários;

• A maior construtora da América Latina, MRV, teve a maior valorização da sua história.
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