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“As mudanças climáticas são o maior desafio humanitário enfrentado hoje pela 

Humanidade, e é um desafio que tem uma grave injustiça no seu coração: são as 

Economias mundiais mais desenvolvidas que contribuem para a esmagadora 

maioria de emissões de gases de efeito de estufa; mas são as nações mais pobres e 

menos desenvolvidas que são atingidas de forma mais grave pelo seu impacto”. 
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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a certificação energética de edifícios 

residenciais de acordo com a legislação atual existente no Brasil, aplicando essa 

regulamentação na avaliação e etiquetagem de uma residência localizada em Itajubá, e 

estudando as mudanças necessárias para que essa residência alcance um nível A de eficiência 

energética, com as respectivas análises econômicas para determinar a rentabilidade dessas 

mudanças.  

Com a análise inicial da residência, foi obtido um nível “C” de eficiência energética, 

que foi considerado um resultado que precisava ser melhorado até atingir um nível “A”. Após 

as alterações consideradas e as instalações necessárias na residência objeto de estudo, a 

residência  atinge um nível “A” de eficiência energética, com  um custo inicial de R$ 

8.847,31, mas com uma receita anual de R$ 2.311,65 por ano, então o período de amortização 

do investimento é de cinco anos, e o resultado do valor liquido presente é de R$ 5.438,21 para 

10 anos.  Além de obter um melhor nível de eficiência, a família pode economizar energia ao 

longo dos anos, e como resultado, obter-se poupança econômica. 

 

Palavras-chave: Certificação, residência, legislação, eficiência, energia. 
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Abstract 

This work aims to present the energy certification of residential buildings in 

accordance with current legislation existing in Brazil, applying such rules in the evaluation 

and labeling of a residence located in Itajubá, and studying the necessary changes that reach 

the A level in the Brazilian label, as well as developing the economic assessment to determine 

the profitability of these changes. 

With the initial analysis of the residence, it was obtained a "C" level of energy 

efficiency, which was considered a result that needed to be improved to a level "A". After the 

amendments deemed and necessary facilities of the residence object of study, reached a level 

"A" energy efficiency, with an initial cost of R $ 8,847.31, but with an annual income of R$ 

2,311.65 per year, and a payback period of investment of five years, then, in addition to get a 

better level of efficiency, the family can save energy over the years, and as a result get 

economic savings. 

Keywords: Certification, residential, legislation, efficiency, energy. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

vii 

Lista de Figuras 

Figura 1.1: Consumo mundial de energia (1990-2035). ............................................................. 3 

Figura 1.2: Consumo mundial de energia por origem (1990-2035). .......................................... 5 

Figura 1.3: Consumo mundial de combustiveis líquidos por região (1990-2035). .................... 6 

Figura 1.4: Não-OPEC produção de líquidos por região (2008 e 2035). ................................... 6 

Figura 1.5: Reservas de petróleo no mundo. .............................................................................. 7 

Figura 1.6: Consumo mundial de gás natural (2008-2035). ....................................................... 8 

Figura 1.7: Reservas de gás natural (%). .................................................................................... 9 

Figura 1.8: Consumo mundial de carvão por região (1980-2035). .......................................... 10 

Figura 1.9: Consumo mundial de carvão por setor. .................................................................. 10 

Figura 1.10: Reservas mundiais de carvão (2011). .................................................................. 11 

Figura 1.11: OCDE e não-OCDE geração líquida de eletricidade (1990-2035). ..................... 13 

Figura 1.12: Geração líquida de eletricidade por combustível (2008-2035). ........................... 14 

Figura 1.13: Emissões de dióxido de carbono (1990-2035). .................................................... 15 

Figura 1.14: Consumo de energia primária por origem e setor. ............................................... 18 

Figura 2.1: Balanço energético de um edifício. ........................................................................ 26 

Figura 2.2: Diferença de temperatura e transferência de calor. ................................................ 27 

Figura 2.3: Perdas de energia em um edifício convencional. ................................................... 28 

Figura 2.4: Exemplo de tijolo oco e tijolo de argila, com excelentes propriedades de 

isolamento. ................................................................................................................................ 30 

Figura 2.5: Valores típicos de U para diferentes tipos de janelas............................................. 32 

Figura 2.6: Elementos bioclimáticos de uma casa. ................................................................... 33 

Figura 2.7: Fatores de desconforto térmico. ............................................................................. 35 

Figura 2.8: Esquema básico de um sistema de refrigeração. .................................................... 40 

Figura 2.9: Instalação típica de equipamento “Split”. .............................................................. 41 

Figura 2.10: Sistema de climatização com energia geotérmica. ............................................... 44 

Figura 2.11: Níveis de radiação solar no Brasil........................................................................ 45 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

viii 

Figura 2.12: Sistema termosolar. .............................................................................................. 46 

Figura 2.13: Balanço energético de um edifício. ...................................................................... 47 

Figura 2.14: Exemplos de etiquetagem energética do Brasil e da Europa. .............................. 48 

Figura 2.15: Escala de classificação de eficiência energética .................................................. 49 

Figura 2.16: Causas de perdas de frio. ..................................................................................... 50 

Figura 2.17: Consumo de energia e água no ciclo de lavagem. ............................................... 51 

Figura 2.18: Ciclo de máquina de lavar louça. ......................................................................... 52 

Figura 2.19: Sistema de aquecimento termosolar residencial no Brasil. .................................. 63 

Figura 2.20: Distribuição de radiação solar. ............................................................................. 64 

Figura 2.21: Tipos de células fotovoltaicas. ............................................................................. 66 

Figura 2.22: Esquema de um sistema fotovoltaico ligado à rede. ............................................ 68 

Figura 3.1: Níveis de eficiência. ............................................................................................... 70 

Figura 3.2: Zoneamento bioclimático brasileiro. ..................................................................... 75 

Figura 3.3: Visualização do programa ZBBR para a cidade de Itajubá-MG. .......................... 76 

Figura 3.4: Zona Bioclimática. ................................................................................................. 76 

Figura 3.5: Ambientes de permanência prolongada considerados no exercício exemplo. ....... 77 

Figura 3.6: Identificação de ambientes de permanência prolongada........................................ 78 

Figura 3.7: Resultado pré-requisitos do sistema de aquecimento de água. .............................. 94 

Figura 3.8: Sistema de aquecimento elétrico no caso exemplo. ............................................... 95 

Figura 3.9: Análisie das bonificações de Ventilação Natural. .................................................. 98 

Figura 3.10: Cálculo das bonificações de Iluminação Natural. .............................................. 100 

Figura 3.11: Classificação final da UH e pontuação total. ..................................................... 104 

Figura 4.1:Resultado dos pré-requisitos do sistema de aquecimento de água........................ 106 

Figura 4.2: Inclinação ideal do coletro solar. ......................................................................... 107 

Figura 4.3: Selo Procel dos coletores solares planos TRANSSEN modelo ÔNIX. ............... 107 

Figura 4.4: Caraterísticas técnicas do reservatório TRANSSEN selecionado. ...................... 108 

Figura 4.5: Parâmetros necessarios para o cálculo da eficiência do sistema de aquecimento 

solar. ....................................................................................................................................... 119 

Figura 4.6: Mecanismo Duplo Completo Para Caixa Acoplada (Astra). ............................... 121 

Figura 4.7: Sistema de recuperação de água de chuva. .......................................................... 122 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

ix 

Figura 4.8: Regulador de caudal LONG LIFE CF. ................................................................ 123 

Figura 4.9: Planta da instalação elétrica da edificação exemplo. ........................................... 127 

Figura 4.10: Comparação de consumo: Lâmpadas incandescentes vs. Lâmpadas de baixo 

consumo. ................................................................................................................................. 130 

Figura 4.11: Preço unitário geladeira ELETROLUX modelo RFE38. .................................. 131 

Figura 4.12: Especificações técnicas fornecidas pela INMETRO. ........................................ 132 

Figura 4.13: Valor presente liquido ao longo dos anos. ......................................................... 134 

Figura 4.14: Classificação final da UH e pontuação total após modificações. ...................... 135 

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

x 

Lista de Tabelas 

Tabela 2.1: Comparação de consumos. .................................................................................... 53 

Tabela 2.2: Modos de funcionamento. ..................................................................................... 55 

Tabela 2.3: Poupança para substituição de lâmpadas. .............................................................. 58 

Tabela 2.4: Quantidade média de AQS consumida. ................................................................. 60 

Tabela 3.1: Equivalente Numérico (EqNum) para cada nível de eficiência. ........................... 71 

Tabela 3.2: Classificação do nível de eficiência de acordo com a pontuação obtida. .............. 72 

Tabela 3.3: Coeficientes da Equação 3.1.................................................................................. 73 

Tabela 3.4: Pré-requisitos de absortância solar, transmitância térmica e capacidade térmica 

para as diferentes Zonas Bioclimáticas. ................................................................................... 80 

Tabela 3.5: Limites aceitáveis para Zona Bioclimática 2. ........................................................ 80 

Tabela 3.6: Detalhamento da construção de paredes e coberturas. .......................................... 81 

Tabela 3.7: Verificação do atendimento aos pré-requisitos nas paredes externas. ................... 82 

Tabela 3.8: Verificação do atendimento aos pré-requisitos nas coberturas. ............................ 82 

Tabela 3.9: Percentual de áreas mínimas para ventilação em relação à área útil do ambiente. 83 

Tabela 3.10: Detalhamento de janelas com desconto das esquadrias....................................... 85 

Tabela 3.11: Determinação do percentual das aberturas de ventilação de cada ambiente. ...... 86 

Tabela 3.12: Banheiros com Ventilação Natural. ..................................................................... 86 

Tabela 3.13: Ventilação cruzada. ............................................................................................. 87 

Tabela 3.14: Cálculo de área de iluminação natural em ambientes de permanência prolongada.

 .................................................................................................................................................. 89 

Tabela 3.15: Espessura mínima de isolamento de tubulações para aquecimento de água. ...... 94 

Tabela 3.16: Coeficiente de redução da porosidade. ................................................................ 97 

Tabela 3.17: Verificação de requisitos de profundidade de ambientes com iluminação natural 

proveniente de aberturas laterais. ............................................................................................. 99 

Tabela 3.18: Cálculo da bonificação do uso racional de água. ............................................... 101 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xi 

Tabela 4.1: Classificação da eficiência de sistemas de aquecimento solar com backup por 

resistência elétrica................................................................................................................... 109 

Tabela 4.2: Demanda de energia útil mês a mês. ................................................................... 111 

Tabela 4.3: Radiação solar mensal incidente sobre a superfície inclinada dos coletores (32º). 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. .................................................. 112 

Tabela 4.4: Resultado para o parâmetro D1. ........................................................................... 114 

Tabela 4.5: Resultado para os parâmetro K2, D2, e energia solar mensal não aproveitada pelos 

coletores (EPmês). .................................................................................................................. 116 

Tabela 4.6: Resultados da fração solar mensal. ...................................................................... 117 

Tabela 4.7: Resultados da energia mensal coletada. .............................................................. 118 

Tabela 4.8: Consumo de água na residência unifamiliar. ....................................................... 120 

Tabela 4.9: Novo cálculo da bonificação do uso racional de água......................................... 124 

Tabela 4.10: Comparação de consumos. ................................................................................ 125 

Tabela 4.11: Cálculo do custo evitado pelas modificações instaladas. .................................. 125 

Tabela 4.12: Horas diárias de funcionamento das lâmpadas por ambiente. ........................... 127 

Tabela 4.13: Cálculo da potência diária necessária com lâmpadas incandescentes. .............. 128 

Tabela 4.14: Características técnicas das lâmpadas fluorescentes. ........................................ 128 

Tabela 4.15: Cálculo da potência diária necessária com lâmpadas fluorescentes. ................. 129 

Tabela 4.16: Cálculo do valor liquido presente. ..................................................................... 133 

 

 

 

 

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xii 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

IEO 2011 – International Energy Outlook 2011 

BRICS – Acrônimo para se referir ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

EIA – Energy Information Administration 

EJ – ExaJoule 

OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries 

URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

PDI – Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação  

PROCEL – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 

IDEA – Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía 

PIB – Produto Interno Bruto 

ISSO – International Organization for Standardization  

IUSES – Intelligent use of energy at school  

PVC – Policloreto de vinil  

HVAC – Heating, Ventilating and Air Conditioning 

AQS – Água quente sanitária 

CC – Corrente continua 

CA – Corrente alternada 

RTQ-C – Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética em 

Edifícios 

RTQ-R – Requisitos Técnicos da Qualidade para o nível de eficiência energética de edifícios 

residenciais 

RAC-R – Requisitos Técnicos da Qualidade para o nível de eficiência energética de edifícios 

comerciais, de serviços e públicos 

UH – Unidades Habitacional Autônoma 

ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia  

PBE – Programa Brasileiro de Etiquetagem  



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xiii 

PTUH – Pontuação Total da Unidade Habitacional Autônoma 

EqNum – Equivalente numérico 

EqNumEnv – Equivalente numérico do desempenho térmico da envoltória da unidade 

habitacional autônoma 

EqNumEnvResf – Equivalente numérico da envoltória para resfriamento 

EqNumEnvA – Equivalente numérico da envoltória para aquecimento 

EqNumEnvRefrig – Equivalente numérico da envoltória para refrigeração 

EqNumAA – Equivalente numérico do sistema de aquecimento de água 

CB3E – Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações 

GHR – Indicador de Graus-Hora para Resfriamento 

CA – Consumo relativo para Aquecimento 

CR – Consumo relativo para Refrigeração 

ZB – Zona Bioclimática 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR – Denominação de norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ZBBR – Zoneamento Bioclimático do Brasil 

LabEEE – Laboratório de Eficiência Energética em Edificações 

App – Ambientes de permanência prolongada 

AUamb – Área útil do ambiente 

COP – Coeficiente de performance 

ENCE – Etiqueta Nacional de Conservação de Energia  

ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 

QUALISOL BRASIL – Programa de Qualificação de Fornecedores de Sistemas de 

Aquecimento Solar 

CEPreMG – Centro de estudo e previsão de tempo em clima de Minas Gerais 

CRESESB – Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito 

CEMIG – Companhia Energética de Minas Gerais S.A. 

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

IoS.T  – Investimento de Sistema Termosolar 

IoA.A.P  – Investimento no sistema para armazenagem de água pluvial 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xiv 

IoSD.D  – Investimento sistema descarga duplo 

IoL.C  – Investimento limitador de caudal 

IoT.L  – Investimento troca de lâmpadas  

IoT.R  – Investimento troca resfriador 

RS.T  – Receita de Sistema Termosolar 

RU.A  – Receita de uso racional de água 

RT.L  – Receita troca de lâmpadas 

RT.R  – Receita troca resfriador 

VPL – Valor Líquido Presente 

TIR – Taxa Interna de Retorno 

BEU – Balanço de energia útil  

Varmaz – Volume de armazenamento do sistema de aquecimento solar (litros) 

Vconsumo – Volume de consumo diário de água a ser aquecida  

Tconsumo – Temperatura de consumo de utilização 

Tarmaz – Temperatura de armazenamento da água 

Tambiente – Temperatura ambiente média anual do ar externo do local de instalação  

EImês – Energia solar mensal incidente sobre as superfícies dos coletores  

Hdia – Radiação solar incidente no plano inclinado 

N – Número de dias do mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xv 

SUMÁRIO 

 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ............................................................................................... 1 

1.1 Objetivos ........................................................................................................................... 1 

1.2 Introdução ......................................................................................................................... 2 

1.3 Energia e sociedade .......................................................................................................... 2 

1.3.1 Quadro energético mundial ................................................................................... 3 

1.3.2 Consumo de energia .............................................................................................. 4 

1.3.3 Emissões gasosas ................................................................................................. 14 

1.4 Eficiência energética....................................................................................................... 15 

1.4.1 Importância .......................................................................................................... 16 

1.4.2 Aspectos setoriais e regionais ............................................................................. 17 

1.5 Conclusões ...................................................................................................................... 23 

CAPÍTULO 2 – USO DE ENERGIA EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS ............................... 24 

2.1 Generalidades ................................................................................................................. 24 

2.1.1 O que é um edifício? ........................................................................................... 24 

2.1.2 Tipos de edifícios ................................................................................................ 25 

2.2 Estrutura do edifício ....................................................................................................... 26 

2.2.1 Envoltória ............................................................................................................ 28 

2.3 Climatização ................................................................................................................... 34 

2.3.1 Conforto e microclima ........................................................................................ 34 

2.3.2 Sistemas de aquecimento .................................................................................... 36 

2.3.3 Equipamentos de aquecimento ............................................................................ 37 

2.3.4 Sistemas de resfriamento ..................................................................................... 39 

2.3.5 Equipamentos de ar condicionado ....................................................................... 40 

2.3.6 Fontes de energia ................................................................................................. 42 

2.3.7 Fontes renováveis ................................................................................................ 43 

2.4 Aparelhos elétricos e eletrônicos .................................................................................... 46 

2.4.1 O que é a etiquetagem energética? ...................................................................... 47 

2.4.2 Geladeiras e freezers ........................................................................................... 49 

2.4.3 Máquinas de lavar roupa ..................................................................................... 50 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xvi 

2.4.4 Máquina de lavar louça ....................................................................................... 51 

2.4.5 Placas para cozinhar ............................................................................................ 52 

2.4.6 Fornos .................................................................................................................. 53 

2.4.7 Pequenos eletrodomésticos ................................................................................. 53 

2.4.8 Equipamentos eletrônicos, periféricos e de entretenimento. ............................... 54 

2.5 Iluminação ...................................................................................................................... 56 

2.5.1 Luz natural ........................................................................................................... 56 

2.5.2 Luz artificial ........................................................................................................ 57 

2.6 Aquecimento de água ..................................................................................................... 59 

2.6.1 Dispositivos para produção de AQS ................................................................... 60 

2.7 Energia fotovoltaica ........................................................................................................ 63 

2.7.1 Como funciona uma célula fotovoltaica? ............................................................ 65 

2.7.2 Tipos de células fotovoltaicas ............................................................................. 65 

2.7.3 Aplicações fotovoltaicas ..................................................................................... 66 

CAPÍTULO 3 – CERTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO EXEMPLO ............................................. 69 

3.1 Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edificações Residenciais adotado no Brasil (RTQ-R) ......................................................... 69 

3.2 Objetivo .......................................................................................................................... 70 

3.2.1 Pré-requisito geral ............................................................................................... 71 

3.2.2 Procedimentos para determinação da eficiência ................................................. 71 

3.3 Cálculo da eficiência energética da edificação residencial objeto de estudo ................. 73 

3.3.1 Análise da Envoltória e dos Pré-Requisitos dos Ambientes ............................... 74 

3.3.2 Análise do aquecimento de água ......................................................................... 92 

3.3.3 Análise das bonificações ..................................................................................... 95 

3.4 Resultado ...................................................................................................................... 103 

CAPÍTULO 4 – MODIFICAÇÕES ADOTADAS E ANÁLISE ECONÔMICA .................. 105 

4.1 Sistema de aquecimento solar....................................................................................... 105 

4.1.1 Pré-requisitos do sistema de aquecimento ........................................................ 105 

4.1.2 Pré-requisitos do sistema de aquecimento solar ................................................ 106 

4.1.3 Procedimento para determinação da eficiência: método do dimensionamento 108 

4.1.4 Análise econômica ............................................................................................ 119 

4.2 Bonificação: Uso racional de água ............................................................................... 120 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

xvii 

4.2.1 Sistemas de descarga com acionamento duplo ................................................. 121 

4.2.2 Sistema para armazenagem de água pluvial ...................................................... 122 

4.2.3 Limitadores de vazão ........................................................................................ 123 

4.2.4 Análise econômica ............................................................................................ 124 

4.3 Bonificação: Iluminação Artificial ............................................................................... 126 

4.3.1 Estudo inicial. Potência instalada e utilização. ................................................. 126 

4.3.2 Cálculo de consumo de potência com lâmpadas incandescentes ...................... 128 

4.3.3 Troca de lâmpadas incandescentes .................................................................... 128 

4.3.4 Análise econômica ............................................................................................ 130 

4.4 Bonificação: Refrigeradores ......................................................................................... 131 

4.4.1 Análise econômica ............................................................................................ 132 

4.5 Estudo econômico ........................................................................................................ 132 

4.6 Resultados ..................................................................................................................... 134 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES ............................................................................................ 136 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 138 

ANEXO A .............................................................................................................................. 141 

ANEXO B .............................................................................................................................. 147 

ANEXO C .............................................................................................................................. 153 

ANEXO D .............................................................................................................................. 158 

 

 

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

1 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivos 

O presente trabalho tem como objetivo geral conhecer o regulamento brasileiro para 

fazer o cerificado energético em edificações residenciais, e aplicar os conhecimentos 

adquiridos para a realização do certificado energético de uma residência unifamiliar 

localizada em Itajubá (Brasil). Após obter estes conhecimentos, podem se realizar 

modificações na residência para alcançar um maior nível de eficiência energética, bem como 

realizar um estudo econômico do investimento das modificações adotadas para melhorar a 

etiquetagem energética do edifício.   

De maneira específica, podem ser enumerados os seguintes objetivos específicos para 

alcançar o objetivo geral: 

1) Realizar um resumo de todos os tipos de energia utilizados atualmente e suas 

estimativas de consumo, com o objetivo de obter uma visão global destes recursos 

energéticos, além de obter uma visão global do consumo de energia nos setores 

industrial, de transporte e de edificação. 

2) Analisar todos os sistemas de consumo energético, ativos e passivos, que atualmente 

podem ser encontrados nas residências. 

3) Estudar e aplicar o regulamento técnico brasileiro para a certificação energética de 

edifícios residenciais. 

4) Analisar os resultados obtidos no objetivo acima para realizar as melhorias necessárias 

para aumentar o nível energético da residência padrão. 

5) Desenvolver estudos de viabilidade econômica das alterações propostas para melhorar 

a etiquetagem energética do edifício estudado. 

 
Os capítulos que se seguem, descrevem o desenvolvimento das atividades para a 

execução destes objetivos e os resultados obtidos. 
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1.2 Introdução 

Neste primeiro capítulo, se desenvolve uma breve análise da situação energética 

mundial, procurando demonstrar que os países industrializados respondem pela maior parcela 

do consumo energético e que tal consumo nos países em desenvolvimento cresce de forma 

significativa. Nesse sentido ganha relevância a adoção de medidas de eficiência energética 

que assegurem o atendimento das necessidades de bem-estar e conforto com menores perdas 

de energia, em um marco de economia e benefícios ambientais. 

Para fazer uma melhor análise é fundamental a consideração do aumento da demanda 

energética nos países em desenvolvimento considerando as necessidades de melhoria das 

condições de vida de milhões de pessoas, entretanto o incremento da produção de energia 

ocorre em um contexto de limites ambientais e de recursos energéticos. Assim, conceber o 

futuro, antecipando os acontecimentos e abordá-los de uma maneira inteligente, pode ser o 

único modo de conseguir um desenvolvimento na forma desejável onde a eficiência 

energética cumpre um papel central. 

O objetivo desta introdução é oferecer uma visão de como está a situação atual 

mundial em termos de recursos energéticos e mostrar as tendências em seu uso, utilização e as 

tendências de fontes de energia, fazendo referência aos dados do relatório “International 

Energy Outlook 2011” feito pela agência “Energy Information Administration”, vinculada ao 

Departamento de Energia do governo norte-americano (EIA, 2012). 

 

1.3 Energia e sociedade 

Para o desenvolvimento do item tomar-se-á como referência bibliográfica o 

documento técnico fornecido pelo CIEMAT “Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas” do “Ministerio de economia y competitividad” do 

Governo da Espanha. O documento faz uma visão global da energia mundial, além da 

Espanha e na Europa, e utilizam como fonte de informação os documentos “International 

Outlook 2005/2007”, então os seguintes itens até o item 1.4, são elaborados a partir do corpo 

deste documento, mas com os dados obtidos do “IEO 2011”, e traduzidos para o português, 

portanto é importante ressaltar que qualquer dado, consideração, previsão ou opinião na 

elaboração do item “Energia e sociedade” referenciam-se aos documentos descritos neste 

parágrafo. 
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Na civilização moderna a disponibilidade de energia está fortemente ligada ao nível de 

bem-estar, saúde, e duração da vida humana. Atualmente nós vivemos em uma sociedade 

onde os paises mais pobres apresentam menor consumo de energia enquanto os países mais 

ricos usam grandes quantidades desta energia. No entanto, este cenário tende a mudar de 

forma drástica nos próximos anos, já que serão precisamente os países em vias de 

desenvolvimento, aqueles que terão maior crescimento do consumo de energia devido ao 

aumento de suas populações e de suas economias. (CIEMAT, 2006) 

1.3.1 Quadro energético mundial 

O consumo de energia no mundo aumentará em 53% entre 2008 e 2035, de acordo 

com o relatório “IEO 2011”, no entanto também se espera um aumento nos preços de petróleo 

e gás natural. Grande parte do aumento no consumo de energia será produzida pelos novos 

países com economias emergentes ou também conhecidos como países BRICS. No relatório 

"International Energy Outlook 2011" está previsto que o consumo de energia no mercado 

experimenta um aumento de 533 EJ em 2008 a 653 EJ em 2020 e 812 EJ em 2035, assim 

durante este período os países da OCDE aumentarão a demanda de energia em 18%, enquanto 

que os outros países aumentarão a demanda de energia em 85%, como se pode observar na 

Figura 1.1. (IEO, 2011) 

 

 

Figura 1.1: Consumo mundial de energia (1990-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA (IEO, 2011). 
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Pode-se observar na Figura 1.1 que os países não membros da OCDE, principalmente 

formado pelas economias emergentes, são os maiores responsáveis pelo crescimento 

projetado no consumo de energia no mercado nas próximas duas décadas. Uma das razões 

para a diferença nos níveis de consumo é o aumento do produto interno bruto nos mercados 

dos países não membros da OCDE, que incrementará em 5,3% por ano em comparação com 

os 2,5% dos países membros da OCDE e como consequência, o consumo de energia nos 

países com mercados consolidados e de transição deverá ser significativamente menor em 

todos os setores: transportes, indústria, residencial e comercial. (IEO, 2011) 

As tendências indicam que os consumos de energia por setor podem estar sujeitos a 

taxas de desenvolvimento econômico por região. Globalmente os setores industriais e de 

transporte são os que vão experimentar um crescimento maior, de até 2,1% ao ano nos dois 

setores. Um crescimento mais lento no consumo ocorrerá no residencial e comercial com uma 

média anual de 1,5% e 1,9% entre 2008 e 2035. Em mercados consolidados onde o 

crescimento populacional será menor ou negativo, o setor comercial está crescendo mais 

rápido que os outros setores, devido à mudança de uma sociedade industrial para uma 

sociedade de serviços. (IEO, 2011) 

Nos países da OCDE o aumento no consumo de energia no setor de transporte será de 

0,9% entre 2008 e 2035 em comparação com 2,9% dos outros países. Valores semelhantes são 

obtidos comparando o consumo em outros setores: industrial e residencial (0,6% versus 2,4%) 

e comercial (1,2% versus 3,7%). A explicação para esta grande diferença é que o crescimento 

populacional lento ou mesmo negativo das economias mais avançadas, e ao mesmo tempo, a 

melhoria das instalações existentes em termos de eficiência. (IEO, 2011) 

1.3.2 Consumo de energia 

De acordo com o relatório IEO2011 o uso de todas as fontes de energia vai aumentar 

durante o período de 2008-2035 como pode se observar na Figura 1.2. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

5 

 

Figura 1.2: Consumo mundial de energia por origem (1990-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 
 

Está indicada na Figura 1.2 que os combustíveis fósseis (petróleo, gás natural e 

carvão) continuarão sendo os mais utilizados em todo o mundo, principalmente por causa de 

sua importância no setor transporte e no setor industrial. No entanto, a energia nuclear e as 

energias renováveis, também experimentarão um aumento no mesmo período, embora muito 

mais suave. O uso desses recursos energéticos têm probabilidade de ser afetados por 

mudanças nas políticas ou leis que limitam a produção de gases de combustão, que de acordo 

com o trabalho de muitos cientistas, estão sendo responsáveis diretos pela mudança climática. 

Outro fator importante é que existe a expectativa de que os preços mundiais de petróleo 

permanecerão relativamente altos nos próximos anos. (IEO, 2011) 

1.3.2.1 Combustíveis Líquidos 

O consumo de combustíveis líquidos no mundo deverá aumentar de 85,7 milhões de 

barris ao dia em 2008 para 112,2 milhões de barris ao dia em 2035, incluindo fontes 

convencionais e fontes não convencionais (biocombustíveis, gás de petróleo liquefeito, areias 

betuminosas, etc.). A demanda por petróleo será ainda maior devido às necessidades dos 

países emergentes não pertencentes à OCDE da Ásia e Oriente Médio, já que estes países 

serão responsáveis pelo aumento, de mais de 75%, no consumo de combustíveis devido ao 

seu forte crescimento econômico como está indicado na Figura 1.3. (IEO, 2011) 
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Figura 1.3: Consumo mundial de combustiveis líquidos por região (1990-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

 

Os países não membros da OCDE que mais contribuem para o crescimento da 

produção serão Rússia, Estados Unidos, Brasil e Canadá como está indicado na Figura 1.4. A 

diferença de produção entre 2008 e 2035 é estimada em 15,3 milhões de barris por dia, que 

representa um aumento global na produção de combustíveis líquidos de 57% em todo o 

mundo como está indicada na Figura 1.4. (IEO, 2011) 

 

 

Figura 1.4: Não-OPEC produção de líquidos por região (2008 e 2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 
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O previsível aumento dos preços dos combustíveis líquidos impede uma previsão 

sobre o consumo em muitas partes do mundo, particularmente em economias em transição e 

mercados consolidados, e como resultado, os produtores dos países da OCDE fornecerão 

quase os 42% da oferta total mundial no período compreendido entre os anos 2008-2035. 

(IEO, 2011) 

Em 2007, as reservas de petróleo no mundo somavam 1.317,6 bilhões de barris, 

distribuídos conforme mostrado na Figura 1.5. As maiores reservas estavam no Oriente Médio 

e América do Norte. No entanto a África possuía uma percentagem muito inferior. As 

reservas de petróleo na Europa encontram-se principalmente nos países do Leste, e 

especialmente nos países que pertenceram à antiga URSS. (IEO, 2011) 

 

 

Figura 1.5: Reservas de petróleo no mundo.  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 
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membros da OCDE, que cresce a uma média anual de 0,8% até 2035. Esta diferença de 

consumos é devida principalmente ao crescimento econômico que leva a uma maior demanda 

de gás natural durante o período analisado. Como resultado, os países não membros da OCDE 

representam um aumento de 76% do consumo total mundial de gás natural, no entanto a taxa 

de consumo dos países da OCDE aumenta apenas de 51% em 2008 para 59% em 2035 como 

pode se observar na Figura 1.6. (IEO, 2011) 

 

Figura 1.6: Consumo mundial de gás natural (2008-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

 

A estimativa mais provável é que o gás natural vai continuar sendo uma importante 

fonte para a geração de eletricidade, especialmente devido a seu uso na indústria, já que 

consome quase a metade do gás natural no mundo. A utilização de gás natural para geração de 

eletricidade está apresentando uma redução em emissões gasosas, em comparação com as 

emissões gasosas dos combustíveis fósseis. Como resultado das estimativas, a demanda do 

setor industrial e da geração de energia elétrica, terá um aumento de quase 87% entre 2008 e 

2035. (IEO, 2011) 

Em 2007, às reservas de gás natural somavam 175,1 Tm3 distribuídos conforme 

mostrado na Figura 1.7. (IEO, 2011) 
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Figura 1.7: Reservas de gás natural (%).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

 

Na Figura 1.7 pode-se observar que a reserva principal situa-se nos países de Oriente 
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Figura 1.8: Consumo mundial de carvão por região (1980-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

 

Em 2008, o carvão representava o 28% do consumo mundial de energia. Dessa 
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e que posteriormente irá diminuir até 27% permanecendo constante até o ano de 2035 como 

pode se observar na Figura 1.9. (IEO, 2011) 

 

Figura 1.9: Consumo mundial de carvão por setor.  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011)  
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O comércio, relacionado com a indústria do carvão, também experimentará um 

crescimento de 66%, de 22,36 EJ em 2009 até 37,14 EJ em 2035. No entanto, a maioria do 

consumo e produção estará localizada na China e na Índia, então o comércio internacional vai 

cair em 15%. (IEO, 2011) 

Os últimos dados conhecidos de reservas de carvão mundial são distribuídos conforme 

mostrado na Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10: Reservas mundiais de carvão (2011).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

1.3.2.4 Energia Nuclear 

As perspectivas para o futuro da energia nuclear melhoraram recentemente devido a 

dois fatos: o aumento acentuado dos preços dos combustíveis fósseis e a entrada em vigor do 

protocolo de Kyoto. Além disso, as capacidades das instalações nucleares existentes foram 

melhoradas e, como consequência, a vida útil vai aumentar especialmente em países 

pertencentes à OCDE e outros países da Europa e Eurásia. (CIEMAT, 2006) 

Os dados do relatório IEO 2011, estimam que a geração de eletricidade a partir de 

energia nuclear aumentará em média 1,3% ao ano desde 2008 até 2030, portanto o aumento 
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Outros eventos que poderiam retardar o desenvolvimento de novas usinas nucleares são 

preocupações sobre a segurança das plantas, eliminação de resíduos radioativos e a pouca 

proliferação de materiais nucleares. Por outro lado, a explosão em Fukushima em Março de 

2011 pode ter implicações para o futuro do desenvolvimento da energia nuclear no mundo em 

geral. (IEO, 2011) 

Quanto ao consumo ao consumo de eletricidade fornecida pelas centrais nucleares, nos 

mercados emergentes, ele aumentará 4,9% ao ano, entre 2008 e 2035. Particularmente na 

Ásia, espera-se um maior aumento em criação de instalações nucleares, que representam 96% 

do total do aumento da energia nuclear para alguns dos países do continente como China, 

Índia e Coreia do Sul. (CIEMAT, 2006) 

1.3.2.5 Energias renováveis 

A previsão das energias renováveis para o período 2008-2035, é que continuam a 

crescer a uma taxa de 3,1% ao ano, já que as fontes de energia renováveis serão beneficiadas 

pela manutenção de preços elevados dos combustíveis fósseis e sua atração como uma fonte 

de energia de baixa poluição. Na verdade, há muitos governos que estão desenvolvendo 

políticas de promoção das energias renováveis, apesar da baixa rentabilidade que as energias 

renováveis apresentam em relação aos combustíveis fósseis. (IEO, 2011) 

No entanto, e apesar deste crescimento, as energias renováveis vão ganhar pouca 

importância relativa na geração de eletricidade em todo o mundo: 19% de 2008 para 23% em 

2035, devido ao maior aumento no uso de carvão e gás natural. No entanto, no relatório IEO 

2011 apenas recolhe as renováveis controladas comercialmente, e não outros usos não 

comerciais (por exemplo, o biocombustível usado nas economias mais primitivas) que 

fornecem energia para 2,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. (IEO, 2011) 

1.3.2.6 Geração de eletricidade 

A geração de eletricidade, de acordo com as últimas previsões feitas em 2008, vai 

crescer fortemente. A produção mundial crescerá 2,3% por ano até 2035, de 19,1 a 35,2 

trilhões de kWh. A maioria desse crescimento, como no caso do carvão, é devido às 

necessidades das economias emergentes não membros da OCDE. Na verdade, em 2035, 

espera se que as economias em desenvolvimento já gerarão mais eletricidade do que os países 

da OCDE, enquanto a demanda vai crescer a uma taxa três vezes maior no primeiro caso do 

que no segundo, como pode se observar na Figura 1.11. (IEO, 2011) 
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Figura 1.11: OCDE e não-OCDE geração líquida de eletricidade (1990-2035). 

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 
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população durante os próximos 25 anos. Por outro lado, a melhoria progressiva das condições 

de vida em muitos países em desenvolvimento vai ter como resultado uma maior demanda de 

eletricidade. (IEO, 2011) 

Em termos de fontes de produção de eletricidade, espera-se que o carvão continue a 

ser a principal matéria-prima utilizada, apesar do crescimento do gás natural como se pode 

observar na Figura 1.12. A geração de energia elétrica com petróleo vai crescer em um ritmo 

menor nos países da OCDE devido ao aumento dos preços do petróleo, enquanto em 

economias menos desenvolvidas, virá mesmo a descer a uma taxa de 0,3% ao ano. Apenas no 

Meio Oriente, onde as reservas são abundantes, continuará a usar o petróleo como uma 

fundamental fonte de fornecimento de eletricidade. (IEO, 2011) 
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Figura 1.12: Geração líquida de eletricidade por combustível (2008-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

1.3.3 Emissões gasosas  

O dióxido de carbono (CO2) é um dos gases de efeito estufa que permanecem na 

atmosfera por um longo período de tempo. As emissões de CO2 provocadas pelo homem vêm 

principalmente da queima de combustíveis fósseis para a produção de energia sendo o centro 

do debate sobre mudança do clima. De acordo com o IEO2011 as emissões de CO2 que estão 

previstas para o período, devem aumentar de 30,2 bilhões de toneladas em 2008 para 35,2 em 

2020 e 43,2 em 2035. (IEO, 2011) 

Grande parte do crescimento das emissões de CO2 emitida para a atmosfera é atribuída 

a países não membros da OCDE já que estes países usam muitos combustíveis fósseis para 

atender à demanda de energia em cada país. Estas emissões são estimadas em 28,9 bilhões de 

toneladas para o ano 2035, um aumento de quase 73% em relação os níveis emitidos em 2008. 

Por outro lado, os países da OCDE emitem na atmosfera 14,3 bilhões de toneladas de CO2, 

apenas 6% acima das emissões em 2008 como pode se observar na Figura 1.13. (IEO, 2011) 
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Figura 1.13: Emissões de dióxido de carbono (1990-2035).  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimativas da EIA. (IEO, 2011) 

 

As estimativas do relatório de 2011 do IEO marcou um crescimento médio de 1,8% 

entre 2008 e 2035. O aumento será menor nos países da OCDE (0,8%) em comparação aos 

países não membros da OCDE (2,6%). O maior crescimento em todo o mundo vai ser na 

China, cujas emissões vão crescer 3,4% devido a sua forte dependência dos combustíveis 

fósseis para geração de eletricidade, especialmente do carvão. De fato, em 2010 já superou 

aos Estados Unidos como principal emissor de CO2, e para 2035 já superará o volume emitido 

pelos americanos por 41%. (IEO, 2011) 

 

1.4 Eficiência energética 

A eficiência energética é uma prática utilizada durante o consumo de energia que visa 

tentar reduzir o uso de energia, mas com o mesmo resultado final, ou seja, é uma otimização 

do consumo de energia. Os resultados desta prática são um aumento de capital financeiro, 

melhora ambiental, segurança nacional, segurança pessoal e conforto humano sem 

incrementar o consumo de energia. Indivíduos e organizações que são consumidores diretos 

da energia podem querer economizar energia, reduzir custos de energia e promover a 

sustentabilidade econômica, política e ambiental. Os usuários industriais e comerciais podem 

desejar aumentar a eficiência e maximizar seu benefício já que entre as preocupações atuais, 

está a poupança de energia e o efeito ambiental da geração de energia elétrica. (PTE-EE, 

2009) 
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1.4.1 Importância 

Hoje mais do que nunca, a energia move o mundo e nos próximos 25 anos, o setor de 

energia no mundo exigirá investimentos da ordem de US$ 20 bilhões, dos quais quase 60% 

serão destinados para o setor da eletricidade para atender à crescente demanda de energia final 

de regiões emergentes e fortemente povoadas (principalmente China e Índia, também Brasil 

ou Rússia) como continuar a aumentar e renovar os ativos energéticos dos países mais 

industrializados. No total, a produção de eletricidade será duplicada e será investido o mesmo 

nos últimos 125 anos, que dá uma ideia da velocidade com que consumimos recursos 

energéticos do planeta. (PTE-EE, 2009) 

Neste ambiente de falta de recursos energéticos, temos assistido ao mesmo tempo uma 

forte consciência e exigência ambiental. Mudanças climáticas e o aquecimento global já são 

internalizados na sociedade, que observa com preocupação não só a alta velocidade de 

consumo de recursos escassos, mas também das suas emissões de gases de efeito estufa 

associadas. Uma sociedade sustentável deve ser uma sociedade responsável, e nesse sentido, a 

tecnologia e a inovação ganham como principais alavancas de resposta a esses desafios 

globais. (PTE-EE, 2009) 

Particularmente vulnerável é a situação de alguns países, como por exemplo, a 

Espanha, tendo o que importar mais de 80% de sua energia primária no contexto de profunda 

crise econômica mundial e alta volatilidade dos preços das matérias-primas. É aqui onde a 

eficiência energética é apresentada como melhor alternativa a curto e médio prazo para 

responder a estes desafios e contribuir decisivamente para a otimização do uso da energia, que 

é escassa e cara. Somente através da eficiência energética podemos reduzir o consumo 

enquanto mantemos os mesmos serviços e benefícios, não comprometendo nossa qualidade de 

vida, protegendo o meio ambiente, garantindo um melhor abastecimento de energia e 

promovendo o comportamento sustentável na sua utilização. De todas as alternativas 

tecnológicas para combater as emissões, eficiência não é a que terá mais impacto, mas 

também a que todos temos mais perto de nossas vidas diárias: em nossas casas, em nossos 

carros, em nossas indústrias e nas cidades. (PTE-EE, 2009) 

A promoção de atividades de PDI de eficiência energética e o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços que contribuam para a optimização de nossa energia primária deve 

ser uma prioridade, juntamente com a formação, informação, divulgação e conscientização 
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social sobre os hábitos e os instrumentos para um uso mais responsável da energia. (PTE-EE, 

2009) 

1.4.2  Aspectos setoriais e regionais 

“A eficiência no uso da energia entrou na agenda mundial a partir dos choques no 

preço do petróleo dos anos 1970, quando ficou claro que o uso das reservas de recursos 

fósseis teria custos crescentes, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista 

ambiental. Depois se reconheceu que um mesmo serviço poderia ser obtido com menor gasto 

de energia e, consequentemente com menores impactos econômicos, ambientais, sociais e 

culturais. Equipamentos e hábitos de consumo passaram a ser analisados em termos da 

conservação da energia tendo sido demonstrado que, de fato, muitas iniciativas que resultam 

em maior eficiência energética são economicamente viáveis, ou seja, o custo de sua 

implantação é menor do que o custo de produzir ou adquirir a energia cujo consumo é 

evitado.” (EPE, 2010) 

“Mais recentemente, a busca pela eficiência energética ganhou nova motivação. Em 

adição à perspectiva de custos mais elevados da energia de origem fóssil, a preocupação com 

a questão das mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global do planeta, 

aquecimento este atribuído, em grande medida, à produção e ao consumo de energia, trouxe 

argumentos novos e definitivos que justificam destacar a eficiência energética quando se 

analisa em perspectiva a oferta e o consumo de energia.” (EPE, 2010) 

Atualmente toda a energia primária produzida no mundo, é a fonte de energia em 

quatro grandes sectores como a construção, transporte, indústria e energia elétrica. Em 2011 

os recursos primários forneceram a energia para os setores, conforme mostrado na Figura 

1.14. 
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Figura 1.14: Consumo de energia primária por origem e setor.  

Fonte: EIA. (IEO, 2011) 

 

“Mais da metade do potencial de eficiência energética no Brasil, conforme as 

estimativas realizadas a partir do BEU, encontra-se no consumo das famílias (setor 

residencial) e das indústrias, que, em 2008, representaram juntos quase 60% do consumo final 

energético (exclusive setor energético). Esses setores são naturalmente elegíveis para uma 

abordagem mais detalhada da eficiência energética implícita na projeção da demanda de 

energia.” (EPE, 2010) 

“Outra parcela importante do consumo final energético (33%) encontra-se no setor de 

transportes. Nesse setor, em especial no caso brasileiro a questão mais central é a política 

setorial adotada quanto à matriz de transportes (uso dos diferentes modais para o atendimento 

de um dado nível de atividade). Deve-se reconhecer que essa questão traz repercussões 

significativas sobre a demanda de energia e, por consequência sobre a avaliação das 

oportunidades de ganhos de eficiência energética neste setor. Além disso, há que se notar a 

precariedade de dados e informações sobre os parâmetros que conduziriam a uma análise mais 

pormenorizada da eficiência nos transportes. A despeito desta limitação está envidando 
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esforços no sentido de aprimorar a metodologia empregada nas projeções de demanda de 

energia no setor de transportes, a partir dos dados disponíveis, o que permitirá tratar mais 

convenientemente, e de forma mais explícita, a eficiência energética neste setor nos próximos 

planos de expansão de energia.” (EPE, 2010) 

A seguir serão explicados alguns dos sectores mais importantes para que a eficiência 

energética já que são setores dos quais mais ganhos podem se obtidos se a tecnologia evoluir 

de forma adequada e é eficiente para o desenvolvimento de novos sistemas de poupança de 

energia.  

1.4.2.1 Setor residencial  

“O consumo elétrico dos consumidores residenciais é sensível à renda, à posse de 

eletrodomésticos e à região. A procura por serviços energéticos certamente aumentará. A 

saturação de mercado de alguns eletrodomésticos intensivos de energia ainda está baixa. Os 

primeiros dois anos de estabilidade macroeconômica deram um exemplo da demanda latente. 

Houve uma explosão de compras de eletrodomésticos, especialmente nas camadas de menor 

renda que foram beneficiadas pela queda da inflação.” (INEE, 2001) 

“Um fator crítico na evolução futura do consumo energético será a eficiência dos 

novos eletrodomésticos vendidos e seu uso adequado. Os potenciais de redução do consumo 

específico de alguns tipos de eletrodomésticos são significativos. A produção da grande 

maioria dos eletrodomésticos hoje é feita por empresas multinacionais, o que deve facilitar a 

transferência de pelo menos parte dos ganhos de eficiência conseguidos. Neste mercado de 

produtos de massa, porém, a experiência tem mostrado que é importante haver uma ação 

política sempre presente, como ocorre nos Estados Unidos e tem sido observado no Brasil 

com a ação do PROCEL, INMETRO ou na Espanha com a ação da IDAE.” (INEE, 2001) 

“Os consumidores de baixa renda representam um desafio especial. Geralmente são 

introduzidos no mercado consumidor via equipamentos ineficientes. Muitos compram 

equipamentos de segunda mão. Ao comprar equipamentos novos, buscam os mais baratos ou 

os com melhor financiamento. Assim, os pobres acabam sendo consumidores bem mais 

intensivos de energia por unidade de serviço energético.” (INEE, 2001) 

“No caso da eletricidade, estão beneficiados por subsídios cruzados (um desconto de 

40% na faixa de 31-100 kWh/mês). Porém a tendência é de que este subsídio diminuía com a 

privatização e reestruturação do setor elétrico. Há também um grande esforço das 

concessionárias em regularizar as conexões, reduzindo assim suas perdas comerciais. O 
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impacto sobre orçamentos familiares pode ser substancial. Programas de eficiência podem 

diminuir o impacto.” (INEE, 2001) 

“A crise de energia elétrica e o racionamento tiveram um grande impacto no setor 

residencial. Foi o setor que conseguiu as maiores reduções nos primeiros dois meses do 

racionamento e a conscientização das famílias foi grande. O desafio, como nos setores 

empresariais e transformar parte da conscientização temporária em comportamento 

permanente, especialmente em relação à compra de novos equipamentos domésticos.” (INEE, 

2001) 

1.4.2.2 Setor industrial  

“O setor industrial tem a maior diversidade de processos envolvendo a transformação 

da energia. Grande parte do consumo está concentrada em alguns poucos subsetores energo-

intensivos (como a siderurgia, química, metais não ferrosos etc.) e num número relativamente 

pequeno de empresas (~200). Nas indústrias mais energo-intensivas, o uso da energia pode ser 

dezenas de vezes maiores por R$ de valor agregado do que por emprego que nas indústrias 

leves. Essas indústrias leves produzem algo em torno da metade do PIB industrial e têm 

coeficientes de energia/valor agregado não muito diferentes de alguns setores de serviços.” 

(INEE, 2001) 

“Em comparação com o setor industrial, os serviços têm um elenco menor de 

processos energeticamente importantes. Outra diferença importante é que as intervenções nos 

processos energéticos geralmente são menos sensíveis do ponto de vista empresarial. Muitos 

equipamentos utilizados são de produção em massa (computadores, impressoras, etc.). Ao 

mesmo tempo, o perfil do consumo elétrico varia muito entre segmentos (shopping centers, 

restaurantes, escritórios, hospitais etc.).” (INEE, 2001) 

“O assunto energia é alheio à atividade-fim da grande maioria das empresas. Ela tem 

uma participação pequena (menos de 5%) nos custos totais. De modo geral, o nível de 

consciência ainda está baixo e o custo da energia é tratado como um custo fixo. O 

monitoramento do uso de energia muitas vezes é mínimo. Até grandes consumidores 

desconhecem o custo real do vapor (por exemplo) que utilizam. A crise de energia e o 

racionamento mudaram o quadro. Há muito mais atenção. Porém o efeito pode ser apenas 

temporário para a maioria das empresas.” (INEE, 2001) 

“Um dos grandes divisores neste mercado é o tamanho das empresas e de seu consumo 

energético. A reforma institucional do setor energético (particularmente do setor elétrico) 
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almeja os grandes consumidores de energia. Ao mesmo tempo, a experiência internacional 

mostra que os maiores ganhos da liberalização dos mercados vão para os grandes 

consumidores.” (INEE, 2001) 

“Diferente da expectativa na maioria dos países liberando seus mercados de energia 

elétrica, os grande consumidores enfrentam um aumento de preço, que estava programada 

para começar a ser sentido a partir de 2003 e pode ser proporcionalmente maior que nas 

classes tarifárias de tensão menor. No entanto, não há dúvida que os grandes consumidores 

são os melhores posicionados para aproveitar os benefícios esperados da reforma estrutural.” 

(INEE, 2001) 

“Existe um universo enorme de empresas industriais, comerciais e de serviços 

públicos que pagam contas de energia e água acima de, digamos, US$ 10.000 por mês. Não se 

enquadram geralmente no grupo das empresas mais “energo-intensivas”, mas a partir deste 

nível ficam interessantes para os novos agentes no mercado. Muitas destas empresas como as 

ligadas a media tensão enfrentam custos unitários de energia bem mais altos que os custos dos 

maiores consumidores. Em termos proporcionais, as maiores economias provavelmente se 

encontram entre os consumidores de porte médio e pequeno.” (INEE, 2001) 

“A baixa prioridade da energia para a grande maioria dos empresários sempre foi um 

problema para o fomento da eficiência energética. A crise de energia elétrica e o 

racionamento deram um choque de conscientização temporário. Todo o mundo está atento a 

sua conta de luz. No entanto, a maior parte da reação até agora foi superficial. Vê-se, por 

exemplo, um grande uso de geradores de emergência.” (INEE, 2001) 

Há fatores que podem motivar as empresas a preparar e executar estratégias mais 

duráveis de racionalização da energia: 

· Maior consciência do tamanho das perdas e da importância de ficar atento não só a 

energia, mas à agua também. Percebe-se que o mercado de energia será mais 

complexo no futuro, com riscos maiores. 

· Entender que a energia e água não são custos fixos e que esses devem ser 

comparados com a renda líquida da empresa. 

· A entrada do gás natural, especialmente se for acompanhada por uma política de 

fomento à cogeração e aos “recursos distribuídos”. Quando as empresas 

projetarem a troca de combustível, será uma oportunidade para estimular o 

interesse na otimização energética mais ampla. (INEE, 2001) 
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“O caminho mais fundamental para a conscientização e mobilização das empresas 

passará por objetivos como melhorar a produtividade geral e a qualidade dos produtos e 

serviços. A abertura da economia à maior concorrência (doméstica e internacional) está 

pressionando neste sentido. A ampla difusão das normas de qualidade ISO 9000 e 14000 é 

outra manifestação desta motivação. Intervenções na energia podem ser integradas com outras 

medidas de modernização. É crucial que a política do governo capitalize o impacto da crise, 

estimulando empresas a transformar conscientização e medidas emergenciais em ações que 

aumentam estruturalmente a produtividade do uso da energia.” (INEE, 2001) 

1.4.2.3 Setor transporte 

“O setor de transporte é hoje uma das atividades humanas mais dependentes 

energeticamente de combustíveis de origem fóssil. É irreal pensarmos em grandes mudanças 

quanto a esta realidade nas próximas três décadas. Grandes avanços tecnológicos têm sido 

proporcionados visando apresentar alternativas para a progressiva substituição dos 

combustíveis derivados do petróleo e do gás natural. Não a dúvidas de que o petróleo não será 

nosso combustível do futuro, nem o será o gás natural, porém sua utilização maciça ainda será 

indispensável ao desenvolvimento da economia mundial nas próximas décadas deste século, 

ainda que a um custo sem precedentes para o meio ambiente global. O efeito estufa vem se 

intensificando a cada ano devido ao aumento do consumo de combustíveis fósseis. A 

qualidade do ar em grandes centros urbanos tem sido degradada a níveis insuportáveis, sendo 

o setor de transporte indicado como o principal responsável por este problema (automóveis, 

vans, ônibus e caminhões, etc). Consequências da dependência econômica e tecnológica e dos 

efeitos adversos do uso de combustíveis fósseis, em especial os derivados de petróleo, são 

problemas reais de nossa sociedade moderna industrializada que não devem ser ignorados e 

relevados ao segundo plano. Não teremos petróleo por mais de 40 anos, não nos níveis que o 

utilizamos hoje. Não temos como prever todas as consequências de uma elevação tão rápida 

da temperatura média da superfície da terra. E não podemos aceitar a degradação cada vez 

maior da qualidade do ar que respiramos, principalmente nos grandes centros urbanos como 

São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid, etc.” (INEE, 2001)  

“A eficiência energética pode ser o primeiro passo para a minimização dos problemas 

gerados pelo consumo brutal de derivados de petróleo no mundo. Reduzir o desperdício, usar 
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de forma racional e prover a queima completa dos energéticos consumidos pode amenizar 

consideravelmente os problemas citados.” (INEE, 2001)  

“Para o setor de transporte, não restam dúvidas quanto aos benefícios que podem ser 

alcançados com projetos e programas continuados que visem à eficiência energética de sua 

operação. Por ser utópico pensarmos na revolucionária inovação tecnológica do uso 

energético em nosso setor de transporte podemos afirmar que a racionalização e o uso 

adequado dos combustíveis de origem fóssil, disponíveis hoje para o setor de transporte, pode 

ser um diferencial entre empresas que querem ser competitivas, uma vez que o custo do óleo 

diesel é cada vez mais pesado na planilha de custo do operador, e principalmente uma forma 

concreta de combatermos, agora, alguns dos problemas ambientais de caráter local (poluição 

atmosférica), regional (chuva ácida) e global (efeito estufa).” (INEE, 2001)  

 

1.5 Conclusões 

Hoje a humanidade consome muita energia a cada dia. Se continuarmos gastando tanta 

energia quanto agora, a demanda global em 2035 vai chegar a níveis muito elevados. Então, 

se continuarmos a aumentar os níveis de emissões de CO2 para a atmosfera, e isso terá um 

grande impacto sobre o clima e nossa sociedade. 

Atualmente moram no planeta cerca de 6,5 bilhões de pessoas, e as estimativas para 

2035 são em torno de 8,3 bilhões. Com o aumento da população mundial o consumo de 

energia será maior, e isso irá esgotar nossos recursos para gerar energia mais rapidamente. 

Com este ritmo de crescimento é estimada um crescimento da demanda global de energia de 

53% e isso pode aumentar as emissões de CO2 no mundo em 55%. (PTE-EE, 2009) 

A eficiência energética é a nossa fonte de energia mais importante do futuro. A 

combinação de uma maior eficiência energética na indústria, transporte e edificações, teria um 

grande impacto sobre nosso consumo de energia e as emissões de CO2. Só com a eficiência 

energética podemos reduzir a energía que precisa todo o mundo em 16% e reduzir o aumento 

das emissões de CO2 para apenas 11% em 2035. (PTE-EE, 2009) 

Em suma o mundo precisa ter como principal objetivo produzir mais com menos. 
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CAPÍTULO 2 – USO DE ENERGIA EM EDIFÍCIOS 

RESIDENCIAIS 

O escopo deste capítulo é explicar como os edifícios consomem energia para atingir as 

condições necessárias com o fim de poderem ser habitados em boas condições. Deste modo 

vai se observar a importância que têm as variáveis que afetam ao conforto térmico e a 

iluminação. 

Como referência bibliográfica para este capítulo foi usado o relatório "Uso de energía em 

los edifícios", escrito pela IUSES (Intelligent use of energy at school), que é uma das 

empresas que pertencem ao programa "Intelligent Energy Europe". 

 

2.1 Generalidades 

Nesse tópico se apresenta uma visão especifica dos elementos de energia mais comuns 

encontrados em uma residência, começando com o mais geral, como materiais de construção, 

estrutura do prédio, equipamentos elétricos e eletrônicos, iluminação, etc. até o mais 

específico como os diferentes sistemas de condicionamento de ar, sistemas de aquecimento de 

água e as diferentes energias que são usadas por esses sistemas.  

2.1.1 O que é um edifício? 

Um edifício, segundo a IUSES (2010), é uma construção feita pelo homem para 

acomodar as pessoas, animais, coisas ou atividades. Ele é completamente fechado por uma 

envoltória exterior formado por paredes, teto e solo que cria um microclima interno. Os 

edifícios têm uma grande quantidade de formas e funções, e tiveram de se adaptar a um 

grande número de fatores ao longo da história, a partir de materiais de construção disponíveis, 

condições climáticas, condições do solo, razões estéticas, etc.  

Os edifícios cobrem algumas necessidades da sociedade, especialmente atuando como 

um refúgio das condições climáticas e como um lugar para viver, desfrutar de privacidade, 

assegurar objetos e ter um lugar confortável para viver e trabalhar. Um edifício, entendido 

como um refúgio representa uma separação física entre o interior do habitat humano (um 
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lugar de conforto e segurança) com o exterior (um lugar, que às vezes, pode ser duro e 

prejudicial). O primeiro refúgio da história foi construído por um antepassado relativamente 

próximo dos seres humanos, o Homo Erectus, e acredita-se que data do ano 500.000 a.C. 

(IUSES, 2010) 

A construção de um edifício e sua utilização implica uma grande quantidade de 

consumo de energia e têm um enorme impacto direto e indireto sobre o meio ambiente. Os 

edifícios usam recursos como energia e matérias-primas, mas também podem gerar resíduos 

perigosos e têm associado um número de emissões para a atmosfera. Como a economia e a 

população continuam aumentando, os arquitetos e construtores estão enfrentando um desafio 

único para atender à demanda por novas e renovadas instalações acessíveis, seguras, 

saudáveis e produtivas, e seu impacto sobre o meio ambiente é reduzido ao mínimo. (IUSES, 

2010) 

Respostas recentes para este desafio requerem uma abordagem integrada e sinérgica 

que considera todas as fases da instalação ao longo do ciclo de vida. Esta abordagem 

"sustentável" é apoiada por um maior compromisso com o cuidado e conservação do meio 

ambiente, obtem-se resultados em um equilíbrio ótimo dos custos ambientais, sociais, 

humanos, enquanto os benefícios da missão e função da instalação e a infraestrutura. (IUSES, 

2010) 

Os principais objetivos do design sustentável, segundo a IUSES (2010), são: 

· Evitar o esgotamento dos recursos energéticos naturais, água e matérias-

primas. 

· Prevenir a degradação ambiental causada pelas instalações e infraestrutura ao 

longo de sua vida útil. 

· Criar construções que sejam habitáveis, confortáveis, seguras e produtivas. 

2.1.2 Tipos de edifícios 

Existem diferentes tipos de edifícios em nossa sociedade, como os já acima 

mencionados edifícios residenciais, existem também outros tipos, como os edifícios 

educacionais e culturais, comerciais, governamentais, industriais, agrícolas, de saúde, 

religiosos, de uso militar, destinado a atividades desportivas, etc. Por conseguinte, há uma 

variedade de edifícios e requisitos para alcançar o conforto dentro de cada um deles. Dentro 

de todos estes edifícios, é fundamental criar um microclima interno adequado para cumprir o 
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propósito para o qual eles foram construídos, por exemplo, em um armazém, é necessária uma 

temperatura menor do que no interior de uma casa, então cada um deles deve ser estudado 

separadamente. (IUSES, 2010) 

 

2.2 Estrutura do edifício 

Um edifício pode ser visto como uma caixa gigante, cuja missão é proteger seu 

conteúdo de condições meteorológicas, tais como temperatura, vento, chuva, etc. O conforto 

dentro de um edifício, além de ser um pouco subjetivo, depende principalmente de dois 

fatores: a temperatura interior e a umidade. É óbvio que a temperatura maior (ou menor) 

juntamente com a umidade superior (ou inferior) são as piores condições para obter esse 

conforto. (IUSES, 2010) 

O revestimento exterior de um edifício, também chamado envoltoria, funciona como 

um trocador de calor com as condições meteorológicas externas, levando o calor devido à 

exposição aos raios do Sol e retornando o calor para o exterior devido à ventilação ou um mau 

revestimento. Além de ter a missão de envolver e proteger o edifício, deveria permitir a 

respiração para evitar a humidade no interior e para alcançar um equilíbrio adequado entre os 

ganhos e as perdas de calor. 

 

 

Figura 2.1: Balanço energético de um edifício.  

Fonte: IUSES (2010) 
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Este é um fenômeno físico conhecido como "transferência de calor", segundo a qual, o 

calor sempre flui de espaços quentes para espaços frios. Isso significa que, no inverno, o calor 

flui diretamente dos espaços habitados para os espaços exteriores e não aquecidos como 

sótãos, garagens e porões (onde há uma diferença de temperatura). Por outro lado, no verão, o 

calor move na direção oposta, do exterior para o interior dos edifícios como pode se observar 

na Figura 2.2. (IUSES, 2010) 

 

 

Figura 2.2: Diferença de temperatura e transferência de calor.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

Para manter o conforto, a perda de calor no inverno deve ser compensada por um 

sistema de aquecimento, enquanto que o ganho de calor do verão vai ser dissipado por um 

sistema de ar condicionado. Isto significa que uma grande quantidade de energia é 

desperdiçada na maioria dos edifícios. (IUSES, 2010) 
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2.2.1 Envoltória 

A maioria das perdas de energia que ocorrem em construções, segundo a IUSES 

(2010), é devido ao revestimento insuficiente, que é formado por paredes, pavimentos, tetos, 

portas e janelas. A Figura 2.3 mostra as situações típicas de transferência de calor que 

ocorrem em edifícios, como o calor que é transmitido através das paredes para o exterior ou 

para os espaços adjacentes sem aquecimento. 

 

 

Figura 2.3: Perdas de energia em um edifício convencional.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

A cor das paredes exteriores também desempenha um papel importante na 

transferência de calor devido a sua propriedade de refletir ou absorver a luz solar. Cores 

brancas e claras funcionam como refletores, enquanto os tons de pretos e escuros absorvem a 

luz solar. (IUSES, 2010) 
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2.2.1.1 Materiais isolantes 

Podemos definir como materiais de isolamento o material que apresenta uma alta 

resistência ao fluxo de calor. Os materiais comumente usados para isolamento dos edifícios 

podem ser classificados, segundo a IUSES (2010), da seguinte forma: 

 

· Vegetal: Cortiça, fibra de madeira, linho, palha, etc. 

· Mineral: fibra de vidro, lã mineral, argila expandida, carbonetos metálicos, 

vidro cintilante, etc. 

· Materiais sintéticos: poliestireno expandido, espumas fenólicas e poliuretano, 

PVC, etc. 

 

Além disso, os materiais de isolamento estão disponíveis em várias formas e tipos: 

manta em forma de rolo, painéis semirrígidos, fibras soltas sopradas, espumas de isolamento e 

sprays. Todos estes isoladores podem ser colocados juntos, aumentando assim a propriedade 

de isolamento, mas é preciso a combinação certa de materiais e uma instalação feita por 

profissionais. Uma boa isolação pode reduzir a transferência de calor através de paredes, 

tetos, janelas, etc., tem os seguintes benefícios, segundo a IUSES (2010): 

 

· Aumenta o conforto eliminando o efeito "parede fria", efeito produzido nas 

janelas e muros externos (a diferença de temperatura entre a superfície da 

parede e o quarto não deve ser superior a 4°C). 

· Economia de energia, uma vez que reduz as perdas de energia em dias frios e 

mantém a temperatura mais baixa em dias de verão, reduzindo cargas de 

refrigeração. 

· Reduz o risco de condensação que pode causar danos ao isolamento dos 

materiais de construção ou estruturais e também reduz a possibilidade de 

descoloração e as condições de vida insalubres do edifício. Aumenta o risco de 

condensação a baixa temperatura ambiente. 

· Evitar mudanças bruscas de temperatura, fornecendo a proteção do edifício 

contra rachaduras e dilatações térmicas. 
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O material isolante é geralmente avaliado em termos de resistência térmica (indicada 

pelo valor de R) que indica a resistência do material à transmissão de calor. Quanto maior seja 

a resistência, maior é a eficácia do isolamento. Naturalmente, o isolamento térmico depende 

do tipo de material, espessura e densidade. Para qualquer edifício com mais de 20 anos ou 

insuficientemente isolados é aconselhável fazer uma reforma térmica para melhorar o 

isolamento, com a qual podem se obter até 50% de poupança de energia de aquecimento e 

refrigeração. (IUSES, 2010) 

Deve-se acrescentar que uma seleção cuidadosa de materiais de construção é a chave 

para alcançar elevados níveis de conforto a baixo custo, embora seja mais conveniente para os 

edifícios novos ou quando grandes reformas são necessárias. Por exemplo, um tijolo oco tem 

muito boas propriedades isolantes (ou alta resistência térmica), mas outros materiais, como 

argila térmica ainda tem melhor rendimento. (IUSES, 2010) 

    

Figura 2.4: Exemplo de tijolo oco e tijolo de argila, com excelentes propriedades de 
isolamento.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

Os tijolos da Figura 2.4 têm uma estrutura interna de câmaras de ar, ajudando a 

alcançar um bom isolamento térmico e acústico. Em resumo, além de materiais de construção, 

é importante o uso de materiais isolantes para alcançar melhores resultados em busca de 

economia de energia e conforto. (IUSES, 2010) 

2.2.1.2 Janelas, portas e superfícies vidradas 

As janelas, portas e superfícies vidradas são as partes mais fracas da envolvente do 

edifício, já que são as responsáveis de um terço das perdas de calor no inverno e de 

refrigeração no verão. Estas perdas são devidas as fugas de ar, infiltração e pontes térmicas ao 

longo da estrutura dos componentes e à transferência de calor através dos materiais. 
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Geralmente são usadas janelas que têm uma baixa resistência à transferência de calor, que são 

completamente ineficientes. (IUSES, 2010) 

As janelas e as superfícies vidradas cobrem uma parte substancial da superfície de um 

edifício, e além de agir como o resto da envolvente do edifício evitando a perda de calor, 

outro papel importante é fornecer luz natural, permitindo ganhos de calor no interior 

(especialmente em épocas frias ou países frios). Da mesma forma, as portas exteriores são 

responsáveis, por aproximadamente, de 10% das perdas de calor em uma casa. Normalmente 

devem ser isoladas e fechadas, principalmente na parte inferior com gaxetas ou cordão de 

isolamento para evitar fugas de ar. (IUSES, 2010) 

A coisa mais importante que deve ser tomada em consideração na colocação das 

janelas é a configuração correta, segundo a IUSES (2010), e o correto posicionamento das 

janelas e superfícies vidradas: 

· As janelas maiores da residência devem ser colocadas no lado norte do edifício 

com a finalidade de utilizar o Sol como aquecedor natural. Pelo contrário, 

durante o verão, o objetivo é impedir a entrada do calor do Sol, isso exigiria a 

colocação de qualquer dispositivo que proporcione sombra. Atualmente 

colocado venezianas ou varandas nas janelas. Por outro lado, as janelas 

localizadas no lado sul, devem ser menores para evitar um resfriamento 

natural. 

· O material da moldura e as características do vidro são dois fatores muito 

importantes para a eficiência de energia das janelas. Por exemplo, uma janela 

com moldura de alumínio ou ferro permite a transferência de uma grande 

quantidade de calor, enquanto a colocação de uma moldura de madeira é 

melhor já que é um material isolante. Da mesma forma, os sistemas com vidros 

duplos ou janelas duplas, impedem a perda de calor de quase 50% em 

comparação com cristais simples, e reduzem as fugas de ar, a condensação da 

umidade e a formação de geada. 

 

Quanto aos tipos de janelas, segundo a IUSES (2010), estas clasificam-se de 

acordo com o valor do coeficiente de transmissão de calor U, que é o inverso de 

R(resistência térmica) e quanto mais baixo seja U, maior será a eficiência da janela 

como pode se observar na Figura 2.5. 
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Figura 2.5: Valores típicos de U para diferentes tipos de janelas.  

Fonte: IUSES (2010) 

2.2.1.3 Arquitetura bioclimática 

A arquitetura bioclimática, segundo a IUSES (2010), é um modelo de eficiência 

energética para edifícios que têm todas as soluções técnicas acima mencionadas, e com os 

princípios do projeto capazes de aumentar a poupança energética e conforto interior, ajudando 

a reduzir as emissões de gases de efeito estufa da utilização de energia proveniente de 

combustíveis fósseis, assim como reduzir os custos de energia na moradia. Além disso, o 

conceito de eficiência energética também inclui elementos da "arquitetura bioclimática" que 

fornecem uma casa confortável durante todo o ano. 

Pode ser definida como aquela que adapta ao edifício às condições climáticas 

particulares da localização, a fim de se obter o máximo conforto com o mínimo apoio de 

energias auxiliares. O sol é o principal fornecedor de energia no projeto bioclimático. Esta 

arquitetura não é nova, mas a maior parte da arquitetura tradicional de execução foi feita de 

acordo com princípios bioclimáticos quando as possibilidades de climatização artificial eram 

escassas e caras. Os elementos bioclimáticos são classificados como passivos e ativos: 

(IUSES, 2010) 
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· Sistemas solares ativos: referem-se à utilização da energia solar através de 

sistemas mecânicos e/ou elétricos: coletores solares (para aquecer água ou para 

aquecimento) e painéis fotovoltaicos (para produzir eletricidade). 

· Desenho solar passivo maximiza os benefícios do sol com as características 

padrão do edifício, utilizando o movimento natural de calor e ar para obter 

temperaturas confortáveis e operacionais com pouca ou nenhuma ajuda 

mecânica. 

Na Figura 2.6 pode se observar os diferentes elementos bioclimáticos (ativos e 

passivos). 

 

Figura 2.6: Elementos bioclimáticos de uma casa.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

Um novo edifício planejado e construído de acordo com critérios bioclimáticos, pode se 

tornar autosuficiente do ponto de vista energético. No entanto, estes são casos excepcionais, 

que não se aplicam à maioria dos projetos, embora qualquer edifício possa obter poupanças de 

energia de até 60% com a aplicação de técnicas de arquitetura bioclimática, sem custos 

adicionais e mantendo a estética final do projeto. (IUSES, 2010) 
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2.3 Climatização 

A climatização se define como a criação de condições de temperatura, umidade e pureza 

do ar, adequadas para o conforto em áreas habitadas. A partir desta definição, é evidente que o 

conceito de climatização é equivalente ao que em inglês se chama “Heating, Ventilating and 

Air Conditioning”, ou pelas siglas “HVAC”, expressão que aparece no aquecimento de um 

lado e ar condicionado por outro, então se supõe que esta última se refere exclusivamente a 

refrigerar. Assim, a climatização é composta por três questões fundamentais: ventilação, 

aquecimento ou climatização em inverno, e a refrigeração ou climatização no verão. A 

climatização pode ser natural ou artificial, embora neste item que segue serão definidos 

exclusivamente os sistemas artificiais, além das energias utilizadas para fornecer estes 

sistemas. (RITE, 2007) 

2.3.1 Conforto e microclima 

A função principal do aquecimento é manter uma atmosfera agradável e confortável 

em espaços interiores. O conforto térmico é um dos fatores mais importantes a ter em conta 

para atingir o ambiente ótimo no interior dos prédios, e ao mesmo tempo, é uma condição 

para manter o equilíbrio de energia entre o homem e seu ambiente. Os critérios básicos 

relacionados com o conforto térmico são temperatura (temperatura de ar influenciada pela 

radiação das superfícies adjacentes), umidade e velocidade do ar. (IUSES, 2010) 

Existem valores recomendados de temperatura do ar para alcançar o conforto térmico 

de acordo com a atividade que está sendo executada. No entanto, permanecem um curto 

período de tempo em um espaço onde não é necessária uma temperatura ótima, geralmente 

não incomoda, desde que a diferença entre o calor dissipado e produzido está em equilíbrio, 

devido a um sistema de regulação térmica. Este processo de termo-regulação depende da 

idade, condições de saúde, nutrição e atividade que está sendo realizada e, ao mesmo tempo, 

todos estes parâmetros são influenciados pela temperatura, umidade e velocidade do ar no 

interior. (IUSES, 2010) 

É demonstrado que o conforto térmico é muito mais influenciado pelo sentimento de 

conforto, que é subjetivo, e pela atividade de trabalho, do que pela poluição do ar ou pelo 

ruído perturbador. Alguns estudos têm demonstrado que a pessoa atinge 100% de 

desempenho em seu trabalho a uma temperatura de 22 °C, 75% a 27 °C, enquanto a 30 °C, o 

desempenho diminui até 50%.(IUSES, 2010) 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

35 

Geralmente, o desconforto térmico local, segundo a IUSES (2010), pode ser agrupado em 

quatro pontos, que mostram se na Figura 2.7: 

 

· Resfriamento local convectivo do corpo causada por correntes de ar;  

· Resfriamento ou aquecimento das partes do corpo pela radiação, conhecido 

como um problema de assimetria de radiação; 

· Pés frios e cabeça quente ao mesmo tempo, por causa das grandes diferenças 

de temperatura de ar verticais; 

· Pés quentes ou frios, causada por uma temperatura desconfortável do solo. 

 

 

Figura 2.7: Fatores de desconforto térmico.  

Fonte: IUSES (2010) 
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O desconforto térmico não pode ser eliminado aumentando ou diminuindo a 

temperatura ambiente. É necessário eliminar a causa do excesso localizado de aquecimento ou 

de resfriamento. (IUSES, 2010) 

O conforto térmico é difícil de definir porque é fundamental obter uma série de fatores 

para decidir o que vai fazer que as pessoas se sintam confortáveis. O indicador mais 

comumente usado de conforto térmico é a temperatura do ar, embora existam outros fatores, 

como umidade, e a circulação de ar, que também afetam a sensação de conforto térmico. Um 

ambiente confortável é um ambiente onde os ocupantes não expressam nenhum sentido, nem 

frio nem calor, porque as condições ambientais produzem uma sensação de bem-estar 

adequado e suficiente. (IUSES, 2010) 

Selecionar a temperatura certa do ar condicionado fornece principalmente quatro 

vantagens, segundo a IUSES (2010): 

· Aumento de conforto; 

· Reduzir o horário de funcionamento do equipamento, portanto, menos energia 

é consumida; 

· Fatura de eletricidade é inferior, pelo menor consumo de energia; 

· Ter temperaturas muito baixas em casa não é saudável; Produz o salto térmico 

repentino, que é a causa principal da maioria dos resfriados de verão. 

2.3.2 Sistemas de aquecimento 

Existem diferentes tipos de sistemas de aquecimento convencionais. Eles podem ser 

classificados pela fonte, lugar de origem, o tipo de fluido de transferência de calor, a 

temperatura do fluido de transferência de calor, o tipo de aquecedor, etc. Aquecimento local 

significa que a fonte de calor aquece apenas um espaço, sala ou andar, enquanto o 

aquecimento central dá serviço para prédios inteiros. Este sistema consiste em uma caldeira 

ou bomba de calor para aquecer a água, vapor ou ar no mesmo lugar. Este espaço denomina-

se sala de caldeira e uma vez que a água, o ar ou o vapor é aquecido, é distribuído para todo o 

edifício.  Os tipos de fluidos de transferência de calor mais usados são água ou ar. (IUSES, 

2010) 

Água quente 

Este sistema pode ser de baixa ou alta temperatura. Tradicionalmente, o sistema de 

aquecimento, utiliza água quente nos radiadores, porque este sistema é ideal para edifícios 
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com paredes de tijolo ou pedra e ventilação natural. Este sistema tradicional também é ideal 

para aquecimento usando combustíveis fósseis (carvão). (IUSES, 2010) 

Este sistema também pode ser aplicado a edifícios com baixos consumos de energia, 

mas há uma diferença entre o sistema tradicional e o sistema para novas construções, devido a 

que a saída dos radiadores é inferior, então o sistema reage com maior flexibilidade na 

mudança dos ganhos internos. (IUSES, 2010) 

Aquecimento por ar 

O sistema de aquecimento por ar de edifícios residenciais é o mesmo de edifícios de 

escritórios ou indústria. O meio de transferência de calor é o ar e, em comparação com a água, 

o ar tem menor capacidade de transporte de calor. O conceito moderno deste sistema é a 

ligação do ar de aquecimento e ventilação, que é útil, especialmente em edifícios bem 

isolados com demanda de baixa energia. Ao contrário dos sistemas circulares, há uma fonte 

controlada de ar fresco que permite a troca de ar. (IUSES, 2010) 

2.3.3 Equipamentos de aquecimento 

A principal tarefa destes sistemas é transmitir suficiente calor para aquentar um espaço 

interior e obter o conforto térmico. A quantidade desses elementos para ser instalado varia de 

acordo com o tipo, tamanho e forma. (IUSES, 2010) 

Os sistemas de distribuição de calor (radiadores) devem ser colocados na parte mais 

fria do espaço para aquecer, normalmente perto das janelas para minimizar a condensação e 

neutralizar do fluxo de ar convectivo formando no quarto devido à diferença de temperatura 

do ar. As correntes de ar frio podem contribuir significativamente para a sensação subjetiva de 

ter frio, embora a temperatura média da sala seja adequada. Portanto, é importante controlar 

as fugas de ar ao exterior, além de um bom projeto de sistema de aquecimento. Por outro lado, 

quando o elemento de distribuição de calor é integrado sob o piso (calefação por solo 

radiante), o ar frio da janela cai no chão e cria um fluxo de convecção desconfortável de 0,3-

0,5 m/s. O aquecimento no chão perto da janela deve ser intensificado ou deve ser instalado 

um convector para desviar este fluxo desagradável. (IUSES, 2010) 

Radiadores 

É um erro pensar que apenas pode-se usar solo e parede radiante para sistemas de 

aquecimento de baixa temperatura. Existem radiadores modernos que também podem ser 

utilizados em edifícios de baixo consumo, sem nenhum problema relacionado com o volume 
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do radiador. No entanto, é importante escolher cuidadosamente o tipo certo de radiador. 

Radiadores modulares são compostos por vários módulos que são feitos de materiais 

diferentes, geralmente de aço, ferro fundido ou de chapas de alumínio. Este tipo de radiadores 

têm características hidráulicas muito boas. O conteúdo em água e o peso são elevados, de 

modo que o radiador não reage com rapidez suficiente, o que pode ser uma desvantagem no 

caso de utilizar uma fonte flexível de aquecimento e uma regulação automática. Estes 

radiadores modulares caracterizam-se por sua longa vida, já que alguns podem atingir oitenta 

anos sem a presença de corrosão. (IUSES, 2010) 

Outro tipo de radiadores muito utilizados são os chamados radiadores compactos. Em 

comparação com os radiadores modulares, os radiadores compactos contêm apenas 1/3 de 

água, então são muito mais flexíveis e podem ser facilmente ajustados com uma válvula 

termostática. Existe um tipo de radiadores usados principalmente nos banheiros e corredores. 

Estes radiadores são constituídos por vários tubos de cobre ou de aço soldado e geralmente 

também servem uma função estética porque eles estão disponíveis em muitas formas, 

tamanhos e cores. Este tipo de aquecimento é ideal para secar roupa, que você pode pendurar 

como se ele fosse um cabide, mas não tem potencial suficiente para aquecer uma sala grande, 

por isso é recomendado apenas para banheiros como fonte de calor adicional. (IUSES, 2010) 

Convectores 

Os convectores transportam o calor por convecção usando um ventilador, sendo que 

existem dois tipos: de gás e elétrico. Eles podem ser colocados na parede ou no chão e tem a 

vantagem de aquecer a sala rapidamente apesar de que o fluxo de calor pode causar uma 

sensação de opressão, que não é sentido com um sistema de radiadores. (IUSES, 2010) 

Piso radiante 

O piso radiante é um sistema de distribuição de calor, adaptável a qualquer fonte de 

energia (petróleo, gás, eletricidade, energia solar térmica), com base em um conceito antigo 

de aquecimento: 'pés quentes e cabeça fria'. Uma instalação de piso radiante é composta por 

uma rede de tubos de polietileno que são colocados sob o solo e passa através de eles um 

líquido, que produz calor no chão, e ao mesmo tempo é transmitido para o ambiente do prédio 

e deve ser mantida a baixa altitude, somente onde é necessário. Há também a possibilidade de 

utilizar eletricidade diretamente para aquecer um cabo de aço inoxidável que transmite o calor 

ao solo e assim começa a aquecer a sala. O grau de conforto alcançado com este tipo de calor 

é ideal e também o ambiente não é seco. (IUSES, 2010) 
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Aquecimento de parede 

O sistema de distribuição de parede tem o mesmo desempenho, como o mecanismo de 

piso radiante, mas este tipo de distribuição não é generalizado. O custo de instalação é maior, 

mas oferece algumas vantagens, pois cria um ambiente ideal que é flexível na concepção e 

utilização, proporcionando novas possibilidades para o aquecimento de casas antigas. A 

diferença que existe com o radiante está neste modo de distribuição, a temperatura não é 

limitada. (IUSES, 2010) 

2.3.4 Sistemas de resfriamento 

Os sistemas de resfriamento permitem manter uma temperatura confortável no interior 

de um prédio durante as estações mais quentes. Ser capaz de escolher a temperatura desejada 

em nossas casas é um luxo relativamente recente, de fato, nos últimos anos, a queda dos 

preços destes dispositivos de refrigeração estendeu sua utilização em muitos edifícios 

residenciais. Além disso, na maioria dos casos os edifícios não têm sistemas de refrigeração 

central, o que os tornaria mais eficientes, mas são instalados em casas individuais. (IUSES, 

2010) 

Como resultado, os aparelhos de ar condicionado estão aumentando nas contas de 

eletricidade no verão das indústrias, hotéis, hospitais, prédios institucionais, escolas, edifícios 

públicos, etc. Nas casas o consumo de energia é maior no verão do que inverno devido ao uso 

prolongado de tais sistemas de refrigeração. (IUSES, 2010) 

A função de um sistema de condicionamento de ar é transportar o calor de um lugar 

para outro usando certa quantidade de trabalho, por exemplo, eletricidade. Atua como um 

trocador de calor onde o calor é absorvido do interior da casa e transportado para o exterior, 

onde ele é ejetado. Para fazer isso, este dispositivo de refrigeração utiliza uma substância 

conhecida como "refrigerante", com características físicas adequadas. É uma substância 

especial que passa de líquido para gás, em condições de baixa temperatura. Durante esta 

mudança de fase, o calor é preso. (IUSES, 2010) 

Os sistemas de refrigeração consistem em quatro partes básicas (compressor, 

condensador, evaporador e dispositivo de expansão), onde o refrigerante flui continuamente. 

O sistema básico de operação é dividido em quatro fases, que é mostrado na figura a seguir. 
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Figura 2.8: Esquema básico de um sistema de refrigeração.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

Processo 4-1: O refrigerante passa pelo evaporador (localizado no interior) onde 

dissipa o calor do espaço quente (dentro do quarto), arrefecimento a ar. Este processo de 

absorção de calor é devido à vaporização do refrigerante que passa de líquido para gás (como 

já foi dito, o refrigerante passa para a fase gasosa para prender o calor da sala). (IUSES, 2010) 

Processo 1-2: O refrigerante deixa o evaporador (na forma de vapor de baixa pressão) 

e é comprimido a uma pressão e temperatura mais elevadas por um compressor. O compressor 

é o dispositivo que consome energia elétrica. (IUSES, 2010) 

Processo 2-3: A seguir, o refrigerante a uma pressão e temperatura maiores atravessa 

o condensador (localizado no exterior), onde se condensa pelo contato com um meio mais frio 

como o ar exterior, acontecendo uma transferência de calor do refrigerante para o ambiente 

mais frio. 

Processo 3-4: Finalmente, a pressão do fluido refrigerante é reduzida através de uma 

válvula de expansão, antes de entrar ao evaporador. (IUSES, 2010) 

2.3.5 Equipamentos de ar condicionado 

Primeiro, antes de comprar um sistema de condicionamento de ar deve-se ter certeza 

de que você realmente precisa. Aparelhos de ar condicionado são muito caros em comparação 

com os ventiladores e mais importante, consomem grandes quantidades de eletricidade. Na 
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maioria dos casos, um ventilador produz a mesma sensação de conforto que um aparelho de ar 

condicionado. Ventiladores fazem ter uma sensação térmica de 3°C a 5°C menor do que a 

temperatura real e tem um baixo consumo de eletricidade (geralmente inferior a 10% do 

consumo de um condicionador de ar). (IUSES, 2010) 

Unidades de ar condicionado 

Eles são usados para resfriar os quartos individuais em vez de um edifício completo. 

Eles são mais econômicos do que condicionadores centralizados, mas têm baixa eficiência. 

Mais comumente usados são sistemas tipo “Split” onde o evaporador é colocado dentro e o 

condensador está localizado fora como pode se observar na Figura 2.9. Ambas unidades são 

conectadas por meio de um tubo através do qual circula o refrigerante. Quando o evaporador e 

o condensador estão localizados no mesmo lugar, o sistema é chamado compacto. (IUSES, 

2010) 

 

Figura 2.9: Instalação típica de equipamento “Split”.  

Fonte: Clapweb 

 

Condicionadores de ar centralizados 

Os sistemas centralizados de ar condicionado utilizam dutos, de ida e volta, 

distribuídos em todo o edifício onde circula o ar frio e ar quente. A maioria destes 

condicionadores de ar também usa sistemas de tipo "Split".(IUSES, 2010) 

Bomba de ar 

Uma bomba de calor pode servir como uma fonte de calor e ar condicionado. No 

inverno, a bomba de calor extrai o calor do exterior e circula através de dutos no interior do 
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edifício, enquanto que no verão o processo é invertido, isto é, a bomba de calor expulsa o 

calor do interior para o exterior. Estes sistemas podem gerar economia de energia 

significativa, trabalhando como um aquecedor e como ar condicionado. (IUSES, 2010) 

2.3.6 Fontes de energia 

Os sistemas de aquecimento e resfriamento necessitam para o bom desempenho de 

diferentes tipos de energia, desde os mais usados como eletricidade, combustíveis fósseis, a 

novas energias e energias renováveis como a biomassa ou a energia geotérmica. A seguir, 

estas energias serão explicadas e o leitor terá uma visão geral de seu uso na climatização 

doméstica. (IUSES, 2010) 

Energia fóssil 

Os combustíveis sólidos fósseis, como carvão, linhito, antracito ou coque, geralmente 

foram usados no passado. O aquecimento a partir de combustíveis fósseis sólidos é uma das 

principais fontes de energia poluente do ar, já que a queima destes combustíveis gera 

emissões de enxofre, nitrogênio e óxidos de carbono, emissões de partículas, emissão de 

compostos orgânicos e inorgânicos e muitos mais. (IUSES, 2010) 

No passado, essas fontes apenas eram controladas e, além disso, a eficiência de 

combustão foi baixa em comparação com as emissões de poluentes. As caldeiras modernas 

são mais eficientes e produzem menos emissões de poluentes, mas é fundamental saber que os 

combustíveis fósseis são uma fonte de energia não renovável e as reservas são limitadas. 

(IUSES, 2010) 

Os combustíveis fósseis líquidos são também populares em muitos países, mas hoje o 

mais utilizado é o combustível gasoso. Gás natural oferece muitas vantagens em comparação 

com outros combustíveis fósseis, já que a queima de gás natural produz muito menos 

emissões do que a queima de combustíveis sólidos, as emissões de partículas e dióxido de 

enxofre (SO2) são quase insignificante e o monóxido de carbono (CO) diminuiu 

consideravelmente. O único inconveniente é que a queima de gás natural emite óxidos de 

nitrogênio (NOx), mas atualmente, fabricantes de caldeiras conseguiram reduzi-los abaixo de 

10% dos valores antigos. O gás natural, bem como qualquer outro combustível que contém 

carbono, emite dióxido de carbono (CO2) que atualmente é considerada a principal substância 

responsável pelo efeito estufa e aquecimento global da Terra. Deve-se mencionar que a 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

43 

queima de gás natural produz menos emissões de CO2 do que a queima de combustíveis 

sólidos. (IUSES, 2010) 

Energia elétrica 

O aquecimento elétrico é o tipo de aquecimento mais confortável em termos de 

instalação, serviço, conforto térmico e taxa de resposta. Além disso, está disponível em todos 

os lugares. Hoje o preço da eletricidade está aumentando, assim este tipo de aquecimento é 

apropriado para edifícios bem isolados, onde a demanda de energia é baixa. Mas para o meio 

ambiente, é um dos sistemas que mais poluem, já que a eletricidade vem principalmente da 

queima de combustíveis fósseis. (IUSES, 2010) 

2.3.7 Fontes renováveis 

As alterações climáticas, a poluição atmosférica e, em geral, a alarmante situação do 

meio ambiente, causada principalmente pelo uso contínuo de energias fósseis, produziu uma 

preocupação geral que está crescendo e permitindo o desenvolvimento de novas alternativas 

para produção de energia, conhecidas como energias renováveis. (IUSES, 2010) 

2.3.7.1 Biomassa 

A biomassa é matéria orgânica, cuja finalidade é a obtenção de energia. Existem 

diferentes tipos de biomassa e é classificada em: biomassa residual seca (resíduos florestais, 

palha), cultivos energéticos (cultivos destinados à produção de energia), resíduos de biomassa 

úmida (estrume, esgoto) e resíduos sólidos urbanos (fração orgânica do lixo). (IUSES, 2010) 

Há diferentes tecnologias para converter resíduos em energia, como são as baseadas 

em processos de transformação termoquímica, tais como a combustão, gaseificação e pirólise, 

e em processos de transformação bioquímica, como a produção de metano e hidrogênio pela 

digestão anaeróbica ou a produção de biocombustíveis por processos de fermentação. (IUSES, 

2010) 

A combustão de madeira e palha, é uma tecnologia que se bem executada, é uma das 

mais ecológicas, já que os poluentes são apenas óxido de nitrogênio e algumas partículas de 

vários compostos. O CO2 emitido é o mesmo que a planta tem armazenado durante toda sua 

vida realizando fotossíntese, assim o balanço de emissões de CO2 é nulo. Além disso, a 

madeira contém pouco enxofre e o conteúdo deste elemento na palha é inferior a 0,1% para as 

emissões de óxido de enxofre são também muito baixas. (IUSES, 2010) 
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As caldeiras de biomassa para aquecimento doméstico geralmente utilizam para seu 

funcionamento pellets, briquetes, lascas de madeira ou resíduos de madeira. (IUSES, 2010) 

2.3.7.2 Energia geotérmica 

Um dos sistemas mais eficientes e ecológicos que existe atualmente para o 

condicionamento de ar de casas baseia-se na utilização da energia geotérmica. A energia 

geotérmica de baixa temperatura é uma fonte renovável, limpa e disponível em qualquer 

lugar, baseada em trocar o calor armazenado na terra pela radiação solar. Em poucas palavras 

é aproveitar a temperança do subsolo. (IUSES, 2010) 

A uma profundidade de mais de 5 metros, a temperatura do solo, independentemente 

da estação do ano ou as condições do tempo, é em torno de 15 °C. Entre 15 e 20 metros de 

profundidade, a estabilidade térmica é quase de 17 °C durante todo o ano, mas sempre 

dependendo da situação geográfica. (IUSES, 2010) 

Um sistema geotérmico solar utiliza uma bomba de calor e um conjunto de 

perfurações no solo para aproveitar este clima temperado e, portanto, troca calor com o solo. 

No inverno, ter um material a uma temperatura em torno a 15-17 °C pode ser considerada 

uma fonte de calor, enquanto no verão, é uma temperatura significativamente mais fria que o 

ambiente externo. Portanto, pela circulação de água através do solo devido à bomba de calor é 

possível pré-aquecer a água (no inverno) ou resfriá-la (no verão). (IUSES, 2010) 

 

Figura 2.10: Sistema de climatização com energia geotérmica.  

Fonte: IUSES (2010) 
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2.3.7.3 Energia solar 

Uma destas fontes de energia renovável é a energia solar, disponível gratuitamente e 

de forma inesgotável. Como descrevemos no capítulo anterior, a radiação solar pode ser 

aproveitada para aquecer o interior de um edifício através de vários sistemas ativos ou 

passivos. Além disso, uma das mais comuns aplicações da energia solar em edifícios é a 

produção de água quente sanitária (AQS), utilizando a radiação solar cuja intensidade 

depende da localização do edifício como pode se ver na Figura 2.11. (IUSES, 2010) 

 

Figura 2.11: Níveis de radiação solar no Brasil.  

Fonte: Projeto SWERA. 

 

Energia solar térmica 

Os sistemas solares ativos utilizam coletores solares para captar a luz solar e usá-lo 

para aquecer um determinado fluido (geralmente água) a uma determinada temperatura. Esta 

água quente pode ser usada no aquecimento, produção de água quente sanitária (AQS) ou para 

o aquecimento de piscinas. A entrada de energia do sol depende da latitude geográfica, o 

tempo e a intensidade dos raios do sol. (IUSES, 2010) 

Este tipo de sistema, que pode se observar na Figura 2.12, tem um acumulador de 

calor, que é um reservatório de água ou uma piscina (no caso de aquecimento de piscinas). 

Geralmente estes sistemas também têm um sistema de alimentação auxiliar (caldeira de gás, 

caldeira elétrica, etc.) que fornece a energia necessária para aquecer o tanque no caso de não 

haver sol (nuvens, noite, etc.). (IUSES, 2010) 
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Figura 2.12: Sistema termosolar.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

2.4 Aparelhos elétricos e eletrônicos 

Em nossas casas estamos rodeados por todo tipo de equipamentos elétricos e 

eletrônicos que utilizamos regularmente para atender nossas necessidades. Consideramos seu 

uso tão elementar, que às vezes, esquecemos o custo da energia que está associado a esse uso. 

Seis grandes consumidores de energia elétrica são incluídos nestes eletrodomésticos 

(geladeiras, freezer, máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar louça, televisões e secadoras) 

e muitos outros aparelhos de menor consumo. (IUSES, 2010) 

Os principais dispositivos que consomem eletricidade, segundo a IUSES (2010), são os 

seguintes: 

· Geladeira e freezer; 

· Máquinas de lavar roupa e secadora; 

· Placas para cozinhar e forno; 

· Máquina de lavar louça; 

· Aquecedor de água; 

· Ar condicionado. 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

47 

 

Figura 2.13: Balanço energético de um edifício.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

Além do preço de compra, que normalmente é o critério usado para a eleição de um 

aparelho, deve-se considerar o custo de operação do dispositivo durante a sua vida, já que este 

"custo da operação" é o custo que as pessoas pagam nas faturas de eletricidade todos os meses 

por muitos anos (dependendo da vida útil) devido a seu consumo. Modelos com uma alta 

eficiência energética têm normalmente um preço de compra inicial superior, mas economizam 

uma quantidade significativa de energia e, portanto, dinheiro. (IUSES, 2010) 

2.4.1 O que é a etiquetagem energética? 

O certificado energético é um adesivo facilmente reconhecível, que fornece 

informações claras sobre o consumo de energia e outras características dos produtos e deve 

ser visível em novos dispositivos expostos para venda. (IUSES, 2010) 
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Figura 2.14: Exemplos de etiquetagem energética do Brasil e da Europa.  

Fonte: DOLCETA 

 

Um dos objetivos principais da etiquetagem energética é ajudar as famílias a tomar 

decisões sobre a compra de aparelhos que consomem energia, e também é um incentivo para 

os fabricantes que devem melhorar a eficiência energética dos seus produtos. A etiqueta 

energética é necessária só para um grupo de produtos como lâmpadas, carros e a maioria dos 

eletrodomésticos (como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e outros já mencionados). Há 

outros dispositivos com baixo consumo de energia que ainda não precisam a etiquetagem 

energetica como torradeiras, ventiladores, batedeiras, etc. (IUSES, 2010) 

Uma parte importante da etiquetagem energética é a escala de classificação de 

eficiência energética, que informa o nível de eficiência energética do aparelho, ou seja, o 

consumo do aparelho em relação ao consumo de um aparelho com características 

semelhantes. Esta escala apresenta um índice composto por um código de letras e cores que 

variam de verde, que é a letra A, o nível mais eficiente (consome menos energia), até cor 

vermelha, que é a letra G, para os níveis menos eficientes (consome mais energia). (IUSES, 

2010) 
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Figura 2.15: Escala de classificação de eficiência energética 

Fonte: IUSES (2010) 

Só na Europa, em aparelhos de frios (geladeiras, freezers, etc.) adicionam-se dois 

níveis, um indica a classe A + e a outra a classe A + +, que têm menores consumos. (IUSES, 

2010) 

2.4.2 Geladeiras e freezers 

Atualmente geladeiras e freezers são indispensáveis na casa, pois permitem uma 

melhor preservação dos alimentos, embora possuam potências relativamente baixas, seu 

elevado número de horas de funcionamento, 8.760 horas por ano (todo o ano), faz deles os 

maiores consumidores de energia em casa ainda mais do que outros dispositivos com maior 

potência. Quase 15-20% da energia elétrica consumida nas casas é para refrigeração e 

congelamento de alimentos. (IUSES, 2010) 

O consumo de energia de uma geladeira é devido ao compressor que não está em 

funcionamento todo o tempo, mas ele liga e desliga várias vezes ao dia. O trabalho pode ser 

estimado em cerca de 4 horas por dia. Uma geladeira nova com etiqueta A + consome em 

torno de 42% da energia elétrica, em comparação com um modelo convencional (classe D ou 

E) e apenas 30% de energia elétrica, se o novo modelo é A + +.(IUSES, 2010) 

Nestes dispositivos é muito importante evitar perdas de frio, pois eles precisam 

compensar essa perda de frio e isso leva ao aumento do consumo. As principais causas de 

perda de frio como pode se observar na Figura 2.16, segundo (IUSES, 2010), são: 

· Isolamento: a transferência de calor através do material que forma as paredes 

do frigorífico; 
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· Alimentação: a transferência de calor do alimento (se a temperatura do 

alimento, deixando-os na geladeira é muito maior do que a temperatura do 

próprio frigorífico); 

· Fecho da porta (borracha): a transferência de calor através da junta que é 

responsável pelo fechado hermético; 

· Porta aberta: a transferência de calor acontece quando a porta é deixada 

aberta ou abre-se com freqüência. 

 

 

Figura 2.16: Causas de perdas de frio.  

Fonte: IUSES (2010) 

2.4.3 Máquinas de lavar roupa 

É um aparelho essencial que está presente na maioria dos lares e o número de vezes 

que é usado, que varia com os hábitos do usuário, mas pode ser estimado em média, entre 3 e 

5 vezes por semana. Depois da geladeira e da televisão é o eletrodoméstico que consome mais 

energia, já que a máquina opera usando água quente e detergente, em um processo de rotação 

dentro de um tambor de carga. (IUSES, 2010) 

O maior consumo de energia não é devido à rotação constante do tambor, mas deve-se 

ao aquecimento de água que é realizado com uma resistência eléctrica, consumindo cerca de 

90% do total de energia do processo de lavagem, como pode se observar na Figura 2.17. 

(IUSES, 2010) 
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Figura 2.17: Consumo de energia e água no ciclo de lavagem.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

Outro fator importante que influencia o consumo de energia está relacionado com a 

quantidade de água usada, isto varia de 30 a 50 litros. A etiqueta energética para máquinas de 

lavar roupa mostra todas estas questões: eficiência, a eficácia da rotação, a água consumida e 

o consumo de energia por ciclo de lavagem. (IUSES, 2010) 

2.4.4 Máquina de lavar louça 

O uso deste aparelho está crescendo dia a dia, de acordo com o aumento de nosso 

nível de conforto e com a diminuição do tempo disponível. Como acontece com a máquina de 

lavar, cerca de 80-90% da energia consumida é usada para aquecer a água como pode se 

observar na Figura 2.18. Atualmente existem máquinas de lavar louça com vários programas 

de funcionamento que são capazes de selecionar os modos de capacidade média e baixa 

temperatura, reduzindo assim o consumo de energia. Além disso, estudos recentes 

determinam que a lavagem com máquina de lavar louça é mais eficiente do que a lavagem a 

mão, resultando em economia de água e energia elétrica (já que a maioria da água 

economizada é quente). (IUSES, 2010) 
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Figura 2.18: Ciclo de máquina de lavar louça.  

Fonte: IUSES (2010) 

2.4.5 Placas para cozinhar 

Um dos aparelhos que estão em cada casa são aparelhos de cozinha usados para a 

transformação de alimentos crus para cozidos, fritos, etc. Os níveis de potência em que se 

pode encontrar variam de 1.000 a 4.500 W, e a fonte de energia utilizada é gás natural e 

eletricidade. (IUSES, 2010) 

Os sistemas de gás caracterizam-se por: 

· Um rápido cozimento de alimentos; 

· O calor é transferido directamente para o recipiente e sem períodos 

intervenientes de aquecimento da placa; 

· Controle de potência instantânea através do aumento ou redução da chama. 

· Pode-se usar qualquer recipiente. 

Existem alguns modelos em que a eficiência é aumentada por meio de um queimador 

que reduz as emissões de CO2. (IUSES, 2010) 

No caso de cozimento elétrico, existem diferentes tecnologias, os mais usados são o 

fogão resistivo e o fogão de indução, segundo a IUSES (2010). 

· Nos fogões convencionais, ou seja, à resistência, o calor é produzido por um 

resistor que está localizado baixo o fogão; 

· Nas placas de indução a resistência é substituída por um indutor que gera um 

campo magnético que fecha somente quando você colocar um recipiente 

condutor sobre a placa; fechado o campo magnético o que produz são correntes 
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chamadas Eddy ou Foucalt. Neste caso o calor é transmitido diretamente para 

os alimentos no interior do recipiente. 

A eficiência de um fogão resistivo é menor já que pode transmitir apenas 50% da 

energia eléctrica para aquecer a alimentação, enquanto que a indução transmite 75%, e 

também carrega um menor tempo de cozimento porque o tempo de reacção para variar a 

potência é inferior. (IUSES, 2010) 

2.4.6 Fornos 

Existem dois tipos principais de fornos: gás e elétrico. O primeiro são os mais 

recomendados do ponto de vista de eficiência, mas são os fornos elétricos os mais difundidos 

entre as famílias, embora consumam mais energia. Mesmo, os fornos consumindo muita 

energia, de acordo com o seu poder, o consumo de mais de um ano é relativamente baixo 

devido ao pouco uso em termos de tempo (horas). (IUSES, 2010) 

2.4.7 Pequenos eletrodomésticos 

Os pequenos eletrodoésticos, segundo IUSES (2010), podem ser divididos em dois 

grupos: 

· Aqueles que realizam trabalho mecânico, como mexer, cortar, espremer e que 

em geral têm pouco poder. 

· Aqueles que produzem calor, como torradeira, secador de cabelo, que tem uma 

alta potência e, portanto, tem um consumo significativo. 

Estes dispositivos elétricos ainda não possuem etiquetagem de energia, mas não por 

esta razão, e sim porque não possuem alto consumo durante o ano. Na Tabela 2.1 mostra-se 

um exemplo que compara um dispositivo de alta potência, como um secador de cabelo, com 

um dispositivo de baixa potência, como um computador. (IUSES, 2010) 

Tabela 2.1: Comparação de consumos.  

Fonte: IUSES (2010) 

Secador de cabelo Computador 

Potência elétrica= 1,8 kW Potência elétrica = 0,2 kW 

Funcionamento (horas) = 90 h/ano Funcionamento (horas) = 810 h/ano 

Consumo de eletricidade = 1,8 x 90 = 

162 kWh/ano 

Consumo de eletricidade = 0,2 x 810 = 

162 kWh/ano 
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Como pode se observar na Tabela 2.1, para o mesmo consumo anual (162 kWh), um 

secador de cabelo tem que estar trabalhando apenas 90 horas (15 minutos por dia), enquanto 

um computador 810 horas (2,2 horas por dia) com uma potência nove vezes menor. 

2.4.8 Equipamentos eletrônicos, periféricos e de entretenimento. 

Estes são os dispositivos que têm ampla divulgação e uma maior utilização diária. A 

cada ano, os produtos emergentes eletrônicos com sistemas mais sofisticados, criando uma 

oferta mais atrativa de entretenimento.  O uso de energia de equipamentos eletrônicos, muitas 

vezes passa despercebido, mas estima-se que em torno ao 10-15% de toda a eletricidade 

consumida em residências, pode ser atribuído à gestão de dispositivos eletrônicos. (IUSES, 

2010) 

Equipamentos de entretenimento doméstico e equipamentos periféricos consomem a 

grande maioria dessa eletricidade. No entanto, os usuários de pequena energia, incluindo 

dispositivos portáteis com carregadores de bateria, tem um peso importante, não porque eles 

consomem muita energia individualmente, mas por seu grande número, e a quantidade de 

horas de funcionamento. Estão incluídos neste grupo: televisores, equipamentos de áudio, 

DVD´s, vídeos, computadores, consoles de jogos, etc. (IUSES, 2010) 

2.4.8.1 Modos de potência 

Todos estes produtos têm diferentes modos de funcionamento como pode se observar 

na Tabela 2.2. Um deles é o modo que pode ligar e desligar através de um controle remoto, 

chamado de "stand-by” ou de “espera” (IUSES, 2010) 
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Tabela 2.2: Modos de funcionamento.  

Fonte: IUSES (2010) 

Modo  Definição Exemplos 

Ativo 

(em uso) 

O dispositivo está realizando a 

sua função principal 

A televisão exibe imagem e/ou som. 

O vídeo reproduza a fita. 

A impressora imprime um documento. 

Ativo 

“stand-by” 

Dispositivo pronto para executar 

sua função principal. 

Mostra-se ativo para o 

consumidor. 

Leitor de DVD, quando ele não está 

reproduzindo.  

Passivo 

“stand-by” 

O dispositivo é desligado no 

modo de espera. Mostra-se 

desligado para o consumidor, mas 

pode ser ativado por controle 

remoto, ou por o desempenho da 

função periférica. 

O microondas não está em uso, mas o 

relógio está correndo. 

O leitor de CD está desligado, mas pode 

ser ativado com o controle remoto. 

Desligado 

O aparelho é desligado e a função 

não é executada. O consumidor 

não pode ativá-lo com o controle 

remoto. 

Altofalantes do computador estão 

desligados, mas conectados. 

A televisão não funciona e não pode ser 

ativada através do controle remoto. 

 

Esta desconexão é virtual porque os dispositivos em "stand-by" consomem cerca de 

10% e 15% da energia consumida em condições normais, portanto, recomenda-se desligá-los 

completamente se você não pretende usar. (IUSES, 2010) 

2.4.8.2 Energy Star  

Segundo um acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia foi criado um rótulo 

energético chamado "Energy Star" para muitos dispositivos eletrônicos (monitores, 

computadores e equipamentos de imagem). Esta etiquetagem indica que os dispositivos 

eletrônicos têm a possibilidade de entrar em modo de baixa energia ou "modo de espera", 

após um período de inatividade. Graças a este modo de espera é alcançado uma redução de 
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consumo de energia de 75%.  O selo Energy Star garante um baixo consumo, quando o 

dispositivo está no modo “stand-by”, na maioria dos casos, o consumo de energia é como 

máximo, 15% do consumo normal. (IUSES, 2010) 

 

2.5 Iluminação 

As pessoas precisam de luz adequada para desenvolver suas atividades, a iluminação 

deve satisfazer as necessidades fisiológicas, psicológicas e estéticas das pessoas. Esta 

iluminação inclui duas fontes de luz: iluminação artificial (lâmpadas e luminarias) e a 

iluminação natural do sol. (IUSES, 2010) 

Quando a luz natural não é suficiente, torna-se necessário o uso de luz artificial, que 

pode ser combinada com a luz proveniente do sol, ou no pior dos casos, pode-se utilizar 

apenas a luz artificial, então a iluminação artificial é necessária. Portanto, a iluminação 

artificial representa um componente importante do consumo de energia, que é uma parte 

significativa de toda a energia consumida no mundo. (IUSES, 2010) 

2.5.1 Luz natural 

A fonte de luz natural é tanto os raios diretos do sol e os raios dispersos na atmosfera. 

A intensidade e a cor da luz do dia variam durante o ano e também depende da latitude 

geográfica e condições climáticas. A luz natural pertence ao grupo dos principais fatores do 

ambiente que tem um enorme impacto em seres humanos, já que afeta as condições físicas e 

mentais. Portanto, existem algumas regras e recomendações em termos de qualidade e 

quantidade de luz. (IUSES, 2010) 

O critério quantitativo refere-se ao nível de intensidade da luz do dia, enquanto os 

critérios qualitativos são definidos pelo fluxo luminoso, a direção da luz, o brilho da 

iluminação e brilho intenso. Este brilho intenso é causado por um elevado brilho ou contraste, 

por exemplo, nas janelas de telhado orientadas ao sul. Portanto, é necessária regular a entrada 

de luz solar em espaços interiores.  Existem muitas maneiras de fazer este regulamento e sua 

escolha depende da escolha dos melhores instrumentos adequados ou escolher aqueles que 

são mais econômicos. (IUSES, 2010) 

· Elementos fixos: estão localizadas no lado de fora da janela, por exemplo, 

toldos fixos em terraço; 
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· Elementos móveis: pode ser ajustado conforme as necessidades e 

colocados dentro e fora da casa, por exemplo, persianas, cortinas, etc. 

2.5.2 Luz artificial 

Iluminação artificial é produzida por fontes artificiais, quando a luz natural é 

insuficiente. As fontes modernas são capazes de criar uma luz semelhante à luz do dia. A 

iluminação, geralmente, é dividida em iluminação centralizada e localizada. Não há um 

princípio no desenho de iluminação, ela deve estar onde seja necessária. A forma de 

iluminação também é importante e pode ser direta, semi-directa, indireta ou mista. (IUSES, 

2010)  

Quando a iluminação é direta, a luz incide diretamente sobre o lugar a ser iluminado 

usando toda a luz emitida pela fonte de luz, então é muito econômico, mas tem a desvantagem 

de causar deslumbramentos. (IUSES, 2010) 

A iluminação semi-direta é produzida por uma fonte que emite não só para baixo, mas 

também para cima (teto e paredes). Com este tipo de iluminação, a sala parece mais 

confortável e a luz refletida desde o teto faz sombras claras e o deslumbramento é mais 

aceitável. Este tipo de iluminação é mais ideal do que a direta, portanto, é usado com mais 

freqüência. (IUSES, 2010) 

A iluminação mista emite luz em todas as direções, de modo que todas as superfícies 

são iluminadas (solo, teto e paredes). Na iluminação indireta o fluxo de luz centra-se na 

direção do teto e despois é refletida para a sala inteira que é iluminada de forma uniforme e 

sem deslumbramentos. A desvantagem deste sistema de iluminação é a perda do fluxo 

luminoso devido à reflexão. (IUSES, 2010) 

2.5.2.1 Fontes de luz 

Existem duas principais fontes de luz, térmica e luminescente. As fontes termicas (sol, 

lâmpadas incandescentes) emitem luz devido ao aquecimento de um material a temperaturas 

muito altas, por outro lado, as fontes luminescentes (fluorescente, baixo consumo) emitem luz 

a partir do fenômeno da luminescência. (IUSES, 2010) 

Os parâmetros técnicos que caracterizam a fonte, em termos de quantidade e qualidade 

são os seguintes: 

· Voltagem (V); 

· Potência (W); 
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· Fluxo luminoso (lm); 

· Eficiência luminosa (lm / W); 

· Temperatura (K). 

 

As lâmpadas incandescentes foram à primeira forma de gerar luz com eletricidade. 

Este tipo de iluminação é muito ineficiente, já que o 90% da energia consumida é perdida 

como calor e apenas 10% é transformada em luz. (IUSES, 2010) 

As lâmpadas economizadoras de energia são pequenos tubos fluorescentes que foram 

progressivamente adaptados ao tamanho, formas e fornecem as luzes com que estamos 

comumente acostumados: por esta razão as lâmpadas economizadoras de energia são também 

conhecidas como lâmpadas fluorescentes compactas. (IUSES, 2010) 

As lâmpadas fluorescentes são baseadas em a emissão de luz que alguns gases, como o 

flúor emitem à passagem de corrente elétrica. Eles são um tipo de iluminação muito eficiente 

já que neste processo produz-se menor aquecimento e a eletricidade destina-se, em maior 

proporção, para a obtenção de luz, sua eficiência luminosa é entre 60 e 93 lm/W e a sua vida 

útil é estimada em torno de 10.000 horas. Sua utilização destina-se para escritórios, escolas e 

interiores de menos de 4 metros de altura e que tenham um longo período de operação. O 

modo de produzir luz é semelhante ao das lâmpadas de baixo consumo. Na Tabela 2.3 pode se 

observar a poupança que uma lâmpada de baixa energia atinge em comparação as lâmpadas 

incandescentes. (IUSES, 2010) 

Tabela 2.3: Poupança para substituição de lâmpadas.  

Fonte: IUSES (2010) 

Lâmpada incandescente a 

subtituir (W) 

Lâmpada de baixa 

energia, com a mesma 

intensidade de luz (W) 

Poupança kWh durante 

vida útil da lâmpada 

40 9 248 

60 11 392 

75 15 480 

100 20 640 

150 32 944 
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2.5.2.2 Luminárias 

Uma parte importante da iluminação corresponde às luminárias já que diferentes 

fontes de energia requerem diferentes tipos de luminárias. Elas têm uma função dupla: por um 

lado, elas servem como fonte de apoio e ligação à rede elétrica para as lâmpadas e, além 

disso, devem cumprir uma série de características ópticas, mecânicas e elétricas para a 

operação eficiente. Do ponto de vista óptico, a luminária é responsável pelo controle e pela 

distribuição da luz emitida pela lâmpada, e por isso, é importante que o projeto do sistema 

óptico seja cuidadoso à forma e à distribuição de luz, ao desempenho de lâmpada-luminária e 

ao deslumbramento que pode acontecer em usuários. Além disso, as luminárias devem ser de 

fácil instalação e manutenção. Para isso, os materiais usados na construção devem ser 

adequados para suportar o ambiente em que deve trabalhar a luminária e manter a temperatura 

da lâmpada dentro de limites operacionais. Tudo isso, sem perder a economia ou os aspectos 

estéticos. (IUSES, 2010) 

 

2.6 Aquecimento de água 

O aquecimento de água é geralmente a segunda demanda mais alta de energia térmica 

em uma casa. O consumo de água quente sanitária (AQS) depende de hábitos do usuário e é 

diferente em cada país e cada casa. A energia necessária para aquecimento da água pode ser 

obtida por aquecedores elétricos, caldeiras a gás, queimadores de butano, coletores solares, 

chuveiros, etc. Em edifícios multifamiliares a produção pode ser centralizada ou localizada 

em cada moradia. (IUSES, 2010) 

Normalmente, durante o período de funcionamento do aquecedor, o AQS é produzido 

pelo mesmo sistema de aquecimento, mas no verão, a produção de AQS deve ser separada, já 

que as pessoas não podem usar a mesma entrada da caldeira. Especialmente, a eficiência de 

um aquecedor antigo pode cair para 40%, enquanto os aquecedores modernos, que podem 

variar o modo de operação, têm eficiências de 80% ou superiores. Na Tabela 2.4 pode se 

observar as diferentes ações no consumo de água quente, o volume consumido, temperatura 

de uso e o consumo energético. (IUSES, 2010) 
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Tabela 2.4: Quantidade média de AQS consumida.  
Fonte: IUSES (2010) 

 

 
Quantidade      

(l / dia) 
Temperatura (° C) 

Consumo 

energético (kWh) 

Lavar as mãos 3 – 6 37 ° 0,1 - 0,2 

Cuidado diário do corpo 9 – 12 37 ° 0,3 - 0,4 

Lavar louça (1 pessoa) 4 – 7 60 ° 0,3 - 0,5 

Tomar banho 30 – 50 37 ° 1,0 - 1,7 

Banho 150 – 180 27 ° 5,0 - 6,0 

 

2.6.1 Dispositivos para produção de AQS 

Existem diferentes dispositivos para a produção de AQS que são classificados de 

acordo com a fonte de energia utilizada, e ao mesmo tempo, podem ser classificados quanto à 

transferência direta ou indireta. Nos sistemas de transferência direta a água está em contato 

com a fonte de energia (eletricidade, chama de caldeira), enquanto nos sistemas indiretos, o 

aquecimento da água se produz através de um trocador de calor que são dois líquidos 

diferentes, um deles é a água e o outro é chamado fluido transportador de calor (que não 

necessariamente é água). (IUSES, 2010) 

Alguns sistemas da produção de AQS têm um sistema de armazenamento de água 

quente, formado por um tanque que se adapte no tempo à disponibilidade de energia e à 

demanda. O cálculo do tamanho do depósito varia de acordo com a demanda e o tempo que 

leva para aquecer a água no tanque. Em um sistema de produção de AQS instantânea, sem 

tanque de acumulação, a água é aquecida à medida que é consumida. Estes sistemas de 

produção instantânea não são apropriados para lugares onde é produzido um consumo 

frequente e muito pequeno. (IUSES, 2010) 

2.6.1.1 Aquecedores elétricos com tanques 

Num sistema de armazenamento elétrico geralmente a transferência é direta, são a 

tecnologia mais comum e o custo do equipamento é muito baixo. Estes sistemas podem 

aquecer e armazenar grandes volumes de água, embora precisem de cerca de 10-20% mais de 

energia devido às perdas em "Stand-by". A desvantagem que têm é a limitação do volume 
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porque quando a água e armazenada é consumida, vai levar algum tempo para ter água quente 

novamente. (IUSES, 2010) 

2.6.1.2 Aquecedores de água elétricos instantâneos 

Os sistemas elétricos instantâneos não têm um tanque de armazenamento, aquecem a 

água usando a eletricidade para aquecer a água que passa. Podem fornecer a água quente de 

forma contínua, mas envolvem um elevado consumo de energia elétrica e têm um alto custo 

inicial, e também podem não ter capacidade suficiente para fornecer grandes volumes de água 

quente. Portanto, muitas vezes são usados como aquecedores auxiliares para apoiar outro 

sistema de aquecimento de água, já que geralmente, os sistemas de armazenamento de água 

quente são mais eficientes. (IUSES, 2010) 

 

Chuveiro 

O chuveiro é o nome dado a um aparelho de terminação de rede de água, cheio de 

pequenos orifícios por onde sai à água, permitindo que as pessoas possam se molhar. É um 

equipamento usado para banho e higiene pessoal e imprescindível em qualquer casa. O 

funcionamento desse aparelho ocorre de forma bem simples. O chuveiro é composto de dois 

resistores, que é um fio espiralado feito de metais que possibilitam um aquecimento rápido e 

prático, um de alta potência e outro de baixa potência de aquecimento, e um diafragma de 

borracha. Os resistores ficam fixados no interior do chuveiro. Para selecionar o tipo de banho 

que se deseja tomar, existe na sua parte exterior uma chave seletora que é capaz de mudar o 

tipo de resistência, aumentando ou diminuindo a potência do chuveiro e, consequentemente, a 

temperatura do banho. (ABINEE, 2008) 

2.6.1.3 Aquecedores indiretos com acumulação 

Nos aquecedores indiretos com acumulação, a água de uma caldeira a gás ou gasóleo 

passa através de uma serpentina imersa no interior de um tanque que armazena a água quente, 

e podem fornecer grandes volumes de água quente, mas são menos eficientes quando a 

demanda de aquecimento é reduzida. (IUSES, 2010) 

2.6.1.4 Caldeira a gás instantânea 

Nas caldeiras a gás instantâneas, a água quente é produzida em uma caldeira a gás 

instantânea, que normalmente, são caldeiras para casas unifamiliares. A principal vantagem é 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

62 

seu pequeno tamanho e simplicidade na operação. Embora, a eficiência é baixa e a 

temperatura da água varia de acordo com o caudal. (IUSES, 2010) 

2.6.1.5 Aquecedores-Bombas de calor 

O calor do ambiente é usado para aquecer o reservatório de água quente e a economia 

de energia pode ultrapassar 50% em relação aos depósitos convencionais. Além disso, 

aferrece e desumidificar o ar que circunda pelo equipamento, o que é útil quando existe uma 

necessidade de resfriamento. Embora, estes sistemas tenham um alto custo inicial e maior 

necessidade de manutenção, os aquecedores baseados na bomba de calor podem ser mais 

rentáveis do que os aquecedores elétricos convencionais, especialmente em climas 

temperados. (IUSES, 2010) 

2.6.1.6 Aquecimento termosolar residencial 

Os sistemas termosolares residenciais usam a energia do sol para aquecer a água, 

utilizando sistemas solares ativos (coletores) para capturar a radiação solar, como pode se 

observar na Figura 2.19. A vantagem que têm, é que a energia solar é uma fonte inesgotável e 

gratuita de energia e o custo de funcionamento deste sistema é quase nulo. Ao contrário, tem a 

desvantagem de que o investimento inicial é bastante elevado e a presença do sol é 

imprevisível, portanto, é necessário ter uma produção de AQS auxiliar no caso de não haver 

sol. (IUSES, 2010) 

A energia do Sol é capturada com os coletores solares que transferem essa energia 

para um líquido que transporta o calor, e depois transfere para a água. Esta água quente 

preparada para o consumo é armazenado em um tanque esperando ser usada. Estes sistemas 

podem ser usados tanto para a produção de AQS, aquecimento de piscinas ou para 

aquecimento. Como fluido transportador de calor pode ser usado água, mas se há riscos de 

congelamento deve ser utilizado anticongelante. No entanto, requer um sistema de apoio com 

caldeira convencional, já que eles não podem fornecer 100% da demanda de água quente 

(geralmente cobrem 50% da demanda). (IUSES, 2010) 
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Figura 2.19: Sistema de aquecimento termosolar residencial no Brasil.  

Fonte: SOLETROL 

 

2.7 Energia fotovoltaica 

Cada dia o Sol emite uma grande quantidade de energia na forma de radiação. Como 

outras estrelas, o Sol é uma grande bola de gás na maior parte átomos de hidrogênio e hélio, 

em um processo constante de combustão, ou seja, em um processo de combinação de átomos 

chamado fusão nuclear. Os átomos de hidrogênio são combinados ou se fundem para formar 

hélio no núcleo do sol em umas condições de temperatura e pressão extremamente alta. 

Precisamente quatro átomos de hidrogênio se fundem para se tornar um átomo de hélio que 

contém menos matéria do que os quatro átomos de hidrogênio. Esta perda de matéria é 

emitida para o espaço como energia radiante. Também deve ser dito que esta energia foi a 

primeira fonte de vida no planeta Terra. (IUSES, 2010) 

Apenas uma pequena parte de toda esta energia irradiada chega a Terra e o resto é 

espalhada no espaço como pode se observar na Figura 2.20. Desta pequena parte, quase 15% 

é refletida pela atmosfera e retorna para o espaço, 30% é usado na evaporação de água que é 

armazenada na atmosfera produzindo a chuva, e no final, parte da energia solar também é 

absorvida por plantas, terra e oceanos, permitindo a vida vegetal através da fotossíntese. O 

resto da energia poderia ser usada para satisfazer as nossas necessidades já que esta energia é 

enorme. (IUSES, 2010) 
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Figura 2.20: Distribuição de radiação solar.  

Fonte: IUSES (2010)  

Existem várias opções para o aproveitamento da energia solar no lar e em edifícios em 

geral. As três mais importantes, segundo a IUSES (2010), são: 

· Calor passivo: é aproveitar o calor natural recebido pelo Sol. A principal 

aplicação esta no desenho dos edifícios onde exigiria menos calefação adicional; 

· Energia solar térmica: onde o calor do Sol é usado para aquecer água nas casas e 

piscinas, ou para o sistema de aquecimento; 

· Energia fotovoltaica: transformação direta de energia solar em eletricidade. Um 

sistema fotovoltaico requer a luz do dia (não só a luz do sol direta) para gerar 

eletricidade. 

Os sistemas fotovoltaicos usam células para converter a radiação solar em eletricidade. 

A célula é composta por uma ou duas camadas de material semicondutor. Quando a luz atinge 

a célula cria um campo elétrico entre as camadas, causando um fluxo de energia elétrica. 

Quanto maior a intensidade da luz, maior é o fluxo da eletricidade. Atualmente, as células 

fotovoltaicas comerciais convertem somente entre 6% e 15% da energia radiante em energia 

elétrica. No entanto, embora não pareça, este é um bom resultado e grandes oportunidades são 

dadas a esta tecnologia graças a importantes progressos feitos pela investigação científica nos 

últimos anos, principalmente na área de novos materiais capazes de conversão fotovoltaica. O 

material semicondutor mais comum utilizado em células fotovoltaicas é o silício, um 
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elemento comumente encontrado na areia. Um sistema fotovoltaico, como disse antes, não 

precisa a luz direta do sol para produzir, eles também podem gerar eletricidade em dias 

nublados. (IUSES, 2010) 

2.7.1 Como funciona uma célula fotovoltaica? 

As partes mais importantes de um sistema fotovoltaico, segundo a IUSES (2010), são:  

· O gerador solar, composto por módulos fotovoltaicos que por sua vez é 

composto de células fotovoltaicas (unidade básica); 

· Acumulador que armazena a energia produzida pelo gerador; 

· Um inversor (opcional), que converte a corrente contínua armazenada na 

bateria em corrente alternada. 

Independentemente do seu tamanho, uma célula típica fotovoltaica de silício produz 

em torno 0,5-0,6 volts em CC (corrente contínua). A energia produzida por uma célula 

depende do tamanho e da eficiência e é proporcional à intensidade da luz solar que atinge a 

superfície da célula. Por exemplo, em condições de máxima radiação solar, uma célula típica 

comercial (10 x 10 cm) com uma área de 100 cm2 produz 1,2 W aproximadamente. Se a 

intensidade da radiação solar foi de 40% da radiação máxima, esta célula produziria cerca de 

0,8 watts. (IUSES, 2010) 

Apenas 1,2 W não são suficientes para fazer funcionar um dispositivo elétrico. No 

entanto, centenas de células que compõem um módulo fotovoltaico, também chamado painéis 

fotovoltaicos, funcionando por muito mais tempo obterá uma geração de eletricidade 

interessante e pode chegar a intervalos de 10 a 300 watts (dependendo da tecnologia 

empregada). Resultados ainda melhores serão alcançados se muitos painéis estão juntos, 

aumentando a área de captação. (IUSES, 2010) 

2.7.2 Tipos de células fotovoltaicas 

Existem vários tipos de tecnologias disponíveis, principalmente diferenciados pelo 

tipo de matéria prima utilizada para a fabricação da célula e por meio de construção dos 

módulos. As células fotovoltaicas são geralmente feitas de silício cristalino, com duas opções 

principais, como pode se observar na Figura 2.21: (IUSES, 2010) 

· Monocristalinos, compostos de seções de um único cristal de silício.  
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· Policristalinos, constituído por pequenas partículas cristalizadas. Esta é a 

tecnologia mais comum que representa aproximadamente 90% do mercado e os 

intervalos de eficiência variam entre 12% e 17%. 

 

 

Figura 2.21: Tipos de células fotovoltaicas.  

Fonte: IUSES (2010) 

 

A outra possibilidade é a tecnologia de película fina, em que os módulos são 

construídos pelo depósito de finas camadas de materiais fotossensíveis a um baixo custo, tais 

como vidro, aço inoxidável ou suporte de plástico. Uma das tecnologias são células amorfas 

usando silício em um estado não cristalizado e misturado com outros materiais 

semicondutores. Processos de fabricação de película fina resultam em custos de produção 

mais baratos do que a tecnologia de materiais de silício cristalino, mas esse preço mais baixo, 

é substancialmente contrariado por taxas mais baixas de eficiência (5-13%).(IUSES, 2010) 

Existem vários tipos de tecnologia fotovoltaica sendo desenvolvidos atualmente, ou 

que estão começando a ser comercializados, ou que estão ainda em processo de investigação, 

tais como as células flexíveis, baseadas em um processo semelhante ao da produção da 

película fina, quando o material ativo é depositado em um plástico fino, a célula pode dobrar. 

Nos últimos anos, a investigação científica conseguiu melhorias significativas na tecnologia 

de células fotovoltaicas para atingir uma eficiência de 40% pela união de células solares feitas 

de diversos elementos (gálio, índio, arsênico e germânio), as chamadas células "tandem" ou 

"multiunião". Mas, devido aos elevados custos de produção não são comercializadas. (IUSES, 

2010) 

2.7.3 Aplicações fotovoltaicas 

A tecnologia fotovoltaica pode ser usada em diversos tipos de aplicações: 

· A primeira e provavelmente a aplicação com a mais alta tecnologia foi 

desenvolvido para aplicações em veículos espaciais. 
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· Também utilizado em dispositivos mais simples e de uso quotidiano, tais como 

calculadoras solares, brinquedos, iluminação, cabines telefônicas e muitos outros 

bens de consumo que usam células solares. 

· Onde a eletricidade não está disponível poderia ser acessada graças à tecnologia 

fotovoltaica. Estamos falando de áreas remotas e lugares de difícil acesso, tais 

como estações remotas de telecomunicações, refúgios de montanha, em países em 

desenvolvimento e nas zonas rurais. 

· Também é cada vez mais comum encontrar plantas de produção elétrica pelos 

campos, estas plantas são chamadas "parques solares". 

· Sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios para produzir eletricidade para 

consumo próprio do edifício e/ou a conexão de rede. (IUSES, 2010) 

Estes sistemas fotovoltaicos podem cobrir os telhados e fachadas que estão 

contribuindo para a redução do consumo de energia em edifícios. A vantagem desses sistemas 

é que eles não produzem ruído, e eles podem ser integrados, respeitando a aparência estética. 

A legislação mundial de construção se está progressivamente se adaptando para integrar as 

energias renováveis como fonte de energia em edifícios residenciais e públicos. Este fato está 

acelerando o desenvolvimento de edifícios verdes e edifícios de energia positiva (E +), que 

abre muitas oportunidades para uma melhor integração dos sistemas fotovoltaicos no 

ambiente de construção. Em termos de regime de funcionamento, estes sistemas tendem a 

trazer uma conexão com a rede de energia que permite vender qualquer excesso de energia 

produzido. Quando não há nenhuma eletricidade proveniente do sol, é importada eletricidade 

da rede para o consumo próprio. Um inversor é usado para converter a corrente contínua (CC) 

produzida do painel, em corrente alternada (AC), que é necessária para a operação da maioria 

dos equipamentos elétricos. O esquema de funcionamento de um sistema fotovoltaico pode 

ser observado na Figura 2.22. (IUSES, 2010) 
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Figura 2.22: Esquema de um sistema fotovoltaico ligado à rede.  

Fonte: EPIA 
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CAPÍTULO 3 – CERTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO EXEMPLO 

Este capítulo apresenta os procedimentos padronizados adotados no Brasil para 

certificação energética em edificações residenciais. A seguir serão analisados e desenvolvidos 

todos os parâmetros necessários para conseguir a classificação energética final da residência 

exemplo. Como referência para fazer a certificação foi usado o “Manual de aplicação dos 

Regulamentos: RTQ-R e RAC-R” disponível no site do Centro Brasileiro de Eficiência 

Energética em Edificações (CB3E). Alguns dos exemplos que são incluídos no manual serão 

extrapolados para a aplicação na residência objeto de estudo. 

 

3.1 Regulamento Técnico da Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edificações Residenciais adotado no Brasil (RTQ-R) 

“O RTQ-R apresenta requisitos para a classificação da eficiência energética de 

unidades habitacionais autônomas (UH), edificações unifamiliares, edificações 

multifamiliares e áreas de uso comum. Para as UHs e edificações unifamiliares há dois 

sistemas individuais que compõem o nível de eficiência energética de acordo com a Zona 

Bioclimática e região geográfica em que a edificação se localiza: a envoltória e o sistema de 

aquecimento de água.” (MANUAL-R, 2012) 

“Para garantir níveis de eficiência mais elevados é preciso atender a certos pré-

requisitos para cada um dos sistemas analisados. Além disso, há a possibilidade de 

bonificações que representam pontos extras e visam incentivar o uso de estratégias mais 

eficientes. A partir destas verificações será obtida a Pontuação Total da UH (PTUH) e seu 

nível de eficiência correspondente.” (MANUAL-R, 2012) 

A Figura 3.1 representa os cinco níveis de eficiência possíveis de serem obtidos com a 

aplicação do RTQ-R e mostra como esta filosofia de contínuo aprimoramento está embutida 

no regulamento. O RTQ-R não define limite superior para o nível A, uma vez que 

desempenhos mais elevados de eficiência energética podem ser sempre almejados. 

(MANUAL-R, 2012) 
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Figura 3.1: Níveis de eficiência.  

Fonte: MANUAL-R (2012) 
 

3.2 Objetivo 

“O RTQ-R visa estabelecer as condições para a classificação do nível de eficiência 

energética de edificações residenciais a fim de possibilitar a obtenção da Etiqueta Nacional de 

Conservação de Energia (ENCE), concedida no âmbito do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (PBE) do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO).” (MANUAL-R, 2012) 

“O caráter voluntário do RTQ-R visa preparar o mercado construtivo, de forma 

gradativa, a assimilar a metodologia de classificação e obtenção da etiqueta. A metodologia 

de classificação está presente no texto do Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ-R) para o 

Nível de Eficiência Energética de Edificações Residenciais, enquanto que a metodologia para 

a avaliação da conformidade dos requisitos e solicitação da etiqueta está presente nos 

Requisitos de Avaliação da Conformidade para o Nível de Eficiência Energética de 

Edificações Residenciais (RAC-R). Edificações de uso misto (uso residencial e comercial/de 

serviços em uma mesma edificação) terão suas parcelas residenciais avaliadas separadamente. 

Como exemplo, edificações cuja torre é de apartamentos e a base contém lojas, terá a torre 

avaliada pelo RTQ-R e a base pelo RTQ-C.” (MANUAL-R, 2012) 

“Para a avaliação de unidades habitacionais autônomas e edificações unifamiliares a 

avaliação da eficiência da envoltória pode ser realizada através do método prescritivo (no qual 

são utilizadas equações de acordo com a Zona Bioclimática) ou através de simulação 

termoenergética. A avaliação dos sistemas de aquecimento de água é realizada através de 

método prescritivo com exceção para sistemas de aquecimento solar que podem ser avaliados 

também através de simulação. Os métodos de avaliação para UHs e edificações unifamiliares 

propostos pelo RTQ-R foram desenvolvidos com base nos modelos mais utilizados no sistema 

construtivo brasileiro e busca, portanto, avaliar a maior parte possível dos casos através de 

método prescritivo, sem necessitar simulação. No entanto, existem casos para os quais o 

método prescritivo não se apresente adequado, sendo necessário realizar sua avaliação através 

do método de simulação.” (MANUAL-R, 2012) 
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3.2.1 Pré-requisito geral 

“Para obtenção dos níveis de eficiência A ou B, havendo mais de uma unidade 

habitacional autônoma no mesmo lote, estas devem possuir medição individualizada de 

eletricidade e água. Estão excluídas deste pré-requisito edificações construídas até a 

publicação do RTQ-R.” (RTQ-R, 2012) 

“O atendimento ao pré-requisito geral é necessário para obtenção dos níveis de 

eficiência A ou B. O não atendimento não impede a classificação da UH, mas implica que 

esta seja no máximo nível C. Ou seja, mesmo que a avaliação dos sistemas individuais 

indique nível de eficiência A, a UH obterá no máximo nível C com seu EqNum=3.” 

(MANUAL-R, 2012) 

3.2.2 Procedimentos para determinação da eficiência 

“O RTQ-R especifica a classificação do nível de eficiência para edificações 

residenciais conforme as prescrições descritas nos itens correspondentes. No caso das 

edificações unifamiliares aplica-se o procedimento descrito para a unidade habitacional 

autônoma onde se avaliam os requisitos relativos ao desempenho térmico da envoltória, à 

eficiência do(s) sistema(s) de aquecimento de água e a eventuais bonificações.” (MANUAL-

R, 2012) 

“De acordo com a pontuação final obtida é atribuída uma classificação que varia do 

nível A (mais eficiente) ao E (menos eficiente). O nível de eficiência de cada requisito 

equivale a um número de pontos correspondentes, atribuídos conforme a Tabela 3.1.” 

(MANUAL-R, 2012) 

Tabela 3.1: Equivalente Numérico (EqNum) para cada nível de eficiência.  

Fonte: RTQ-R (2012) 

Itens com pontuação em escala têm seu nível de eficiência obtido através da Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Classificação do nível de eficiência de acordo com a pontuação obtida. 

Fonte: RTQ-R (2012) 

 

 

“Para o item relativo à UH se edificações unifamiliares há dois sistemas individuais 

que estabelecem o seu nível de eficiência energética: a envoltória e o sistema de aquecimento 

de água. Estes são avaliados separadamente, obtendo-se níveis de eficiência para cada um 

deles, cuja combinação em uma equação, de acordo com a Zona Bioclimática em que a 

edificação se encontra, resulta em uma pontuação para a UH. A esta pontuação pode-se somar 

bonificações, que resultará na Pontuação Total da UH (PTUH) e no seu nível de eficiência 

correspondente como pode se observar na Equação 3.1.” (MANUAL-R, 2012)  

 

Equação  3.1 
 

Sendo: 

PTUH: pontuação total do nível de eficiência da unidade habitacional autônoma; 

a: coeficiente da Tabela 3.3 adotado de acordo com a região geográfica (mapa 

político do Brasil) na qual a edificação está localizada; 

EqNumEnv: equivalente numérico do desempenho térmico da envoltória da 

unidade habitacional autônoma quando ventilada naturalmente, descrito no 

método prescritivo e após a verificação dos pré-requisitos da envoltória. O 

EqNumEnv está dividido em equivalente numérico da envoltória para 

resfriamento (EqNumEnvResf), aquecimento (EqNumEnvA) e refrigeração 

(EqNumEnvRefrig). 
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EqNumAA: equivalente numérico do sistema de aquecimento de água; 

Bonificações: pontuação atribuída a iniciativas que aumentem a eficiência da 

edificação. (Definições tomadas do RTQ-R, 2012) 

Tabela 3.3: Coeficientes da Equação 3.1 

Fonte: RTQ-R 

 

No presente caso prático de aplicação, para calcular a pontuação final da residência 

será utilizado o método prescritivo. Os cálculos serão realizados através da “Planilha de 

cálculo de desempenho da UH”. Alguns cálculos foram ainda baseados em os dados 

construtivos da residência exemplo. No item seguinte, define-se o cálculo feito para a 

obtenção da pontuação final da edificação exemplo. 

 

3.3 Cálculo da eficiência energética da edificação residencial objeto de estudo 

Para a realização destes cálculos, e também para auxiliar no processo de classificação 

das unidades habitacionais autônomas, está disponível no site do Centro Brasileiro de 

Eficiência Energética em Edificações (CB3E) a “Planilha de cálculo do desempenho da UH-

método prescritivo”. Esta planilha já contempla todas as equações, de todas as Zonas 

Bioclimáticas, e avalia o desempenho dos ambientes, os pré-requisitos, as bonificações, o 

sistema de aquecimento de água e a pontuação total da edificação. Tal planilha realiza o 

cálculo do desempenho de uma UH por vez, além de apresentar comentários ao lado de cada 

variável a ser inserida, instruindo o seu preenchimento. Também são definidos alguns limites 

de utilização. Se estes limites forem violados, a planilha gera mensagens de erro. 

Preenchendo os dados do ambiente e definindo a Zona Bioclimática, os resultados 

para GHR, CA e CR (variável explicada no item 3.1.2.2 do RTQ-R) são calculados 

automaticamente. Somente os dados relacionados à avaliação em questão podem ser 

alterados. O restante da planilha é bloqueado para edição. Esta planilha foi testada e validada, 

por isso sugere-se seu uso ao invés da elaboração de novas planilhas. (CB3E-MANUAL, 

2012) 
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3.3.1 Análise da Envoltória e dos Pré-Requisitos dos Ambientes 

Neste item serão avaliados todos os elementos relacionados com a envoltória e 

também os pré-requisitos dos ambientes da residência unifamiliar, sendo esta objeto de estudo 

para se obter os equivalentes numéricos da envoltória do ambiente para resfriamento 

(EqNumEnvAmbResfr), aquecimento (EqNumEnvAmbA) e para refrigeração 

(EqNumEnvAmbRefrig). Calculados estes equivalentes numéricos, pode-se obter o 

equivalente numérico da envoltória da unidade habitacional (EqNumEnv). 

3.3.1.1 Zona Bioclimatica 

“Define-se como a região geográfica homogênea quanto aos elementos climáticos que 

interferem nas relações entre ambiente construído e conforto humano de acordo com a NBR 

15.220 – 3. A Zona Bioclimática (ZB) tem por objetivo determinar as estratégias que uma 

edificação deve seguir para obter o conforto térmico dos seus ocupantes. Desta forma, uma 

ZB é o resultado geográfico do cruzamento de três tipos diferentes de dados: zonas de 

conforto térmico humano, dados objetivos climáticos e estratégias de projeto e construção 

para atingir o conforto térmico”. (MANUAL-R, 2012) 

“Em todo o Brasil há oito (8) Zonas Bioclimáticas, definidas segundo dados climáticos 

(de temperatura e umidade) para a determinação de estratégias de projeto necessárias para 

atingir o conforto térmico de moradias de interesse social. Além do método de definição do 

zoneamento pelas normais climatológicas brasileiras, a norma “NBR 15.220-3: Zoneamento 

Bioclimático Brasileiro” apresenta a lista de 330 cidades brasileiras com suas respectivas 

Zonas Bioclimáticas. A Figura 3.2 apresenta um mapa com o zoneamento bioclimático 

brasileiro.” (MANUAL-R, 2012) 
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Figura 3.2: Zoneamento bioclimático brasileiro.  

Fonte: ABNT (2012) 

 

A edificação, objeto deste estudo, encontra-se situada na cidade de Itajubá, no estado 

de Minas Gerais. Para determinar o Zoneamento Bioclimático correspondente a esta 

localização é utilizado o programa “ZBBR 1.1 - ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO DO 

BRASIL - Classificação bioclimática das sedes dos municípios brasileiros e diretrizes 

construtivas para habitações unifamiliares de interesse social, conforme a ABNT NBR 15220-

3, de 29/04/2005.”.  
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Figura 3.3: Visualização do programa ZBBR para a cidade de Itajubá-MG. 

Fonte: Elaboração própria utilizando o programa “ZBBR 1.1” 

 

Como mostrado na Figura 3.3, a Zona Bioclimática para a residência exemplo 

corresponde à Zona Bioclimática 2 (ZB2). Esta informação será introduzida no inicio da 

Planilha de cálculo como é mostrado na Figura 3.4.  

 

Figura 3.4: Zona Bioclimática.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA. 

3.3.1.2 Ambiente 

Um ambiente, segundo o MANUAL-R (2012), é um espaço interno da edificação 

delimitado por divisórias ou paredes. Por divisão, não se entende somente paredes de 

alvenaria ou concreto. Qualquer tipo de divisória que crie espaços internos que são 

classificados como ambientes pelo RTQ-R sendo necessário, no entanto, que tais divisórias 
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vedem o espaço do piso até o teto. Cozinhas e salas contíguas divididas por bancadas são 

consideradas como um único ambiente, bem como os espaços com mezanino. Varandas e 

sacadas que possuam fechamento fazem parte do ambiente em que estão inseridas. 

Para obter se a classificação final da edificação é fundamental realizar a avaliação da 

envoltória individualmente para cada um dos ambientes de permanência prolongada da UH e 

ainda avaliar os pré-requisitos de cada ambiente.  Os ambientes de permanência prolongada 

(App), segundo o MANUAL-R (2012), são definidos como ambientes de ocupação contínua 

por um ou mais indivíduos, incluindo sala de estar, sala de jantar, sala íntima, dormitórios, 

escritório, sala de TV ou ambientes de usos similares aos citados. Não são considerados 

ambientes de permanência prolongada: cozinha, lavanderia ou área de serviço, banheiro, 

circulação, varanda aberta ou fechada com vidro, solarium, garagem, dentre outros que sejam 

de ocupação transitória. Os ambientes listados nesta definição não excluem outros não 

listados. 

No caso de estudo são avaliados quatro ambientes de permanência prolongada como 

pode-se observar na Figura 3.5, a saber: Quarto 1, Quarto 2, Quarto 3 e seguindo a definição 

de ambiente de permanência prolongada, a sala de estar e sala de jantar são considerados um 

só espaço para efeito de cálculos. 

 

Figura 3.5: Ambientes de permanência prolongada considerados no exercício exemplo. 
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Na planilha de cálculo, como pode-se observar na Figura 3.6, serão introduzidos os 

diferentes ambientes além das áreas úteis do ambiente analisado (AUamb). Também é possível 

preencher o campo correspondente à variável “azimute”, caso haja a necessidade de reutilizar 

os dados já existentes na planilha para uma UH igual, porém orientada de forma diferente. 

Este recurso “gira” a UH em um ângulo (definido em graus) de acordo com o azimute 

escolhido, mantendo as mesmas áreas de paredes externas e áreas de abertura externa. No 

caso de estudo não é necessário utilizar este recurso, e por isso neste campo será introduzido o 

valor 0º. 

 

 
 

Figura 3.6: Identificação de ambientes de permanência prolongada.  
Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA. 

 

3.3.1.3 Análise dos pré-requisitos da envoltória 

“Esta seção descreve os critérios para avaliação do desempenho da envoltória de 

unidades habitacionais autônomas. A classificação da envoltória é realizada através de um 

indicador de graus hora de resfriamento e de um indicador de consumo relativo para 

aquecimento e refrigeração, obtidos por meio de equações lineares nas quais são inseridos 

parâmetros relativos às características físicas e às propriedades térmicas da envoltória. Para se 

obter a classificação final da edificação é necessário realizar a avaliação da envoltória 

individualmente para cada um dos ambientes de permanência prolongada da UH e ainda 

avaliar os pré-requisitos de cada ambiente.” (MANUAL-R, 2012)  

“Os pré-requisitos da envoltória são avaliados em cada ambiente separadamente. Os 

pré-requisitos são referentes a características térmicas de absortância, transmitância e 

capacidade térmica das superfícies e a características físicas relativas à iluminação e 

ventilação natural.” (MANUAL-R, 2012) 

3.3.1.3.1 Transmitância térmica, capacidade térmica e absortância solar das superfícies. 

Os pré-requisitos de transmitância térmica, capacidade térmica e absortância solar das 

paredes externas e coberturas de ambientes de permanência prolongada devem ser atendidos 
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de acordo com a Zona Bioclimática em que a edificação se localiza, conforme a Tabela 3.4. O 

não atendimento a este pré-requisito implica em no máximo nível C (EqNum = 3) nos 

equivalentes numéricos da envoltória do ambiente para resfriamento (EqNumEnvAmbResf), 

para aquecimento (EqNumEnvAmbA) e para refrigeração (EqNumEnvAmbRefrig). 

(MANUAL-R, 2012) 

“O primeiro pré-requisito refere-se à transmitância térmica, à capacidade térmica e à 

absortância solar de componentes opacos. Este pré-requisito distingue coberturas e paredes 

exteriores ao exigir diferentes limites de propriedades térmicas para cada caso. As aberturas e 

as paredes internas não entram no cálculo destes três parâmetros.” (MANUAL-R, 2012) 

“Este pré-requisito se aplica apenas os ambientes de permanência prolongada. Caso o 

pré-requisito não seja atendido em algum ambiente, somente este ambiente obterá nível de 

eficiência de no máximo C (EqNum= 3) nos equivalentes numéricos do ambiente para 

resfriamento, aquecimento e refrigeração, e não a UH como um todo.” (MANUAL-R, 2012) 

A Tabela 3.4 apresenta os limites que devem ser atendidos por coberturas e paredes 

externas, para cada Zona Bioclimática. Nela pode-se observar que não há limite para a 

absortância. Este parâmetro serve para determinar os limites dos outros dois parâmetros 

(transmitância e capacidade térmica). (Os parágrafos anteriores foram tomados do MANUAL-

R, 2012) 
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Tabela 3.4: Pré-requisitos de absortância solar, transmitância térmica e capacidade térmica 
para as diferentes Zonas Bioclimáticas.  

Fonte: RTQ-R (2012) 
 

 

 
No caso estudado, os limites de absortância solar, transmitância térmica e capacidade 

térmica são os correspondentes a zona Bioclimática 2, então os limites aceitáveis são os 
mostrados na Tabela 3.5. 
 

Tabela 3.5: Limites aceitáveis para Zona Bioclimática 2.  
Fonte: RTQ-R (2012) 

 

 
 

O seguinte passo para avaliar os pré-requisitos é definir os materiais constituintes das 
paredes e coberturas da edificação unifamiliar como pode se observar na Tabela 3.6. 
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Tabela 3.6: Detalhamento da construção de paredes e coberturas.  

Fonte: CATÁLOGO (2012) 

 

Item Descrição 
U CT Absortância 

α W/(m²·K) kJ/(m²·K) 

 

Construção das 
paredes externas da 
edificação: 
· Argamassa interna 

(2,5cm) 
· Bloco cerâmico 

(9x14x24 cm) 
· Argamassa externa 

(2,5cm) 
· Pintura externa 

2,43 152 

Cor externa: 
Amarelo 

envelhecido 
α = 0,45 

 

Construção das 
paredes internas da 
edificação: 
· Gesso interno 

(0,2cm) 
· Bloco cerâmico 

(9x14x24 cm) 
· Argamassa externa 

(2,5cm) 
· Pintura externa 

2,59 100 

Cor externa: 
Amarelo 

envelhecido 
α = 0,45 

 

Construção da 
cobertura: 
· Forro gesso (3 cm) 
· Câmara de ar (>5,0 

cm) 
· Telha fibrocimento 
 

1,95 32 

Telha 
cerâmica 
vermelha 
α = 0,60 

 

Na continuação, é fundamental verificar se os valores de projeto atendem aos pré-

requisitos, em cada ambiente de forma individual. Na Tabela 3.7 e na Tabela 3.8, serão 

exibidos os atendimentos de acordo com os limites aceitáveis da Tabela 3.5. 
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Tabela 3.7: Verificação do atendimento aos pré-requisitos nas paredes externas. 

Ambiente 
α Upar 

Atende? 
CTpar 

Atende? 
adimensional W/(m²·K) KJ/(m²·K) 

Sala de 
estar/Jantar 

Sem 
exigência 

2,43 Sim 152 Sim 

Quarto 1 
Sem 

exigência 
2,43 Sim 152 Sim 

Quarto 2 
Sem 

exigência 
2,43 Sim 152 Sim 

Quarto 3 
Sem 

exigência 
2,43 Sim 152 Sim 

 

Tabela 3.8: Verificação do atendimento aos pré-requisitos nas coberturas. 
 

Ambiente 
α Ucob 

Atende? 
CTcob 

Atende? 
adimensional W/(m²·K) KJ/(m²·K) 

Sala de 
estar/Jantar 

Sem 
exigência 

1,95 Sim 32 
Sem 

exigência 

Quarto 1 
Sem 

exigência 
1,95 Sim 32 

Sem 
exigência 

Quarto 2 
Sem 

exigência 
1,95 Sim 32 

Sem 
exigência 

Quarto 3 
Sem 

exigência 
1,95 Sim 32 

Sem 
exigência 

 
 

De acordo com a análise feita, é possível confirmar que todos os ambientes de 

permanência prolongada atendem aos pré-requisitos de absortância, capacidade térmica e 

transmitância térmica. Os dados das tabelas, Tabela 3.7 e Tabela 3.8, serão preenchidos na 

planilha de cálculo. Para estes valores, a planilha automaticamente informará que os pré-

requisitos foram atendidos.  

3.3.1.3.2 Ventilação natural 

As UHs devem atender aos seguintes pré-requisitos de ventilação natural: 
 

a) Percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação  
 

Ambientes de permanência prolongada devem possuir percentual de áreas mínimas de 

aberturas para ventilação, conforme a Tabela 3.9. O não atendimento a este pré-requisito 

implica em no máximo nível C (EqNum=3) no equivalente numérico da envoltória do 

ambiente para resfriamento (EqNumEnvAmbResfr). (MANUAL-R, 2012) 
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Tabela 3.9: Percentual de áreas mínimas para ventilação em relação à área útil do ambiente. 

Fonte: RTQ-R (2012) 
 

 
 

“O pré-requisito de ventilação controlável é analisado individualmente para cada 

ambiente de permanência prolongada. O fechamento deve proporcionar proteção à chuva e à 

segurança, como por exemplo, vidro e/ou veneziana. Caso algum ambiente não possua 

controle da ventilação, este ambiente atingirá no máximo nível B (EqNum = 4) na envoltória 

da UH.” (MANUAL-R, 2012) 

 
O percentual de abertura para ventilação (A) é calculada de acordo com a Equação 3.2. 

 

 
Equação 3.2 

 
Sendo: 

A: percentual de abertura para ventilação em relação à área útil do ambiente 

(%); 

Av: área de abertura para ventilação (m2); 

AUamb: área útil do ambiente (m2). 

 

As considerações sobre o percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação, 

segundo o MANUAL-R (2012), são: 

· A Tabela de Descontos das Esquadrias (Anexo II do RTQ-R) pode ser utilizada 

para a determinação da área de abertura para ventilação. No caso de esquadrias 

não contempladas no Anexo II, deve-se calcular a área efetiva de abertura para 

ventilação, desconsiderando os caixilhos; 
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· Aceita-se banheiros cujas aberturas estejam voltadas para prismas ou poços de 

ventilação, desde que atendam os percentuais da Tabela 3.8. O mesmo é válido 

para banheiros ventilados pelo forro; 

· Para dormitórios com área superior a 15,00 m², o pré-requisito deve ser 

atendido para 15,00 m². A área restante não precisa ser contabilizada para o 

pré-requisito; 

· A área de corredor deve ser desconsiderada do cálculo da área útil do 

ambiente, mesmo se o corredor for contíguo a algum ambiente de permanência 

prolongada. 

“O pré-requisito de percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação deve ser 

avaliado nos ambientes de permanência prolongada. Em ambientes integrados (ex.: sala + 

cozinha) deve-se considerar um único ambiente e aplicar o pré-requisito considerando como 

área útil do ambiente a soma das áreas dos dois ambientes e área de abertura para ventilação a 

soma das áreas das aberturas para ventilação existentes nestes ambientes. Além do percentual 

de abertura, para as ZB 1 a 7 e nas cidades que possuam médias mensais das temperaturas 

mínimas abaixo de 20ºC, as aberturas devem ser passíveis de fechamento. Caso o pré-

requisito não seja atendido em algum ambiente, somente este ambiente obterá no máximo 

nível de eficiência C (EqNum= 3) no equivalente numérico da envoltória para resfriamento 

(EqNumEnvAmbResfr).” (MANUAL-R, 2012) 

O procedimento para verificar se o pré-requisito foi atendido, com relação ao 

percentual de áreas mínimas de abertura para ventilação natural é o seguinte: Identificado o 

limite aceitável para a Zona Bioclimática 2 ( Tabela 3.9), tem-se que o limite percentual de 

áreas mínimas para ventilação em relação à área útil do ambiente tem que ser igual o maior a 

8%. A seguir, serão verificados os percentuais de aberturas para ventilação. Para este cálculo 

o tipo de abertura deve ser especificado, bem como se a abertura em questão pode ou não ser 

fechada. Na Tabela 3.10 estão disponíveis os dados necessários para o cálculo. 
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Tabela 3.10: Detalhamento de janelas com desconto das esquadrias.  

Fonte: RTQ-R. Anexo II: Tabela de desconto das esquadrias. (2012) 

Nº 
Tipo de 
janela 

Ilustração 

Dimensões % abertura 
para 

iluminação 
natural 

Área 
iluminação 

(m2) 

% 
abertura 

para 
ventilação 

natural 

Área 
ventilação 

(m2) 
Largura 

(m) 
Altura 

(m) 
Área 
(m2) 

J1 

De correr 
(ou 

deslizante) 
de 3 folhas 

móveis 

 

2,00 1,30 2,60 45 1,17 45 1,17 

J2 

De correr 
(ou 

deslizante) 
de 3 folhas 

móveis 

 

1,50 1,30 1,95 45 0,8775 45 0,8775 

J3 
Basculante 

(i = 45º) 

 

0,70 0,50 0,35 65 0,2275 70 0,245 

J4 
Basculante 

sem 
esquadria 

 

0,70 1,00 0,7 80 0,56 80 0,56 

 

Preenchendo os dados necessários na planilha de cálculo, como é mostrado na Tabela 

3.11, é possível observar que o tamanho das aberturas correspondentes ao Quarto 3 não 

cumprem com os pré-requisitos de abertura mínima para ventilação. Isto implica que, no 

máximo, o Quarto 3 chegará ao nível C no equivalente numérico da envoltória do ambiente 

para resfriamento (EqNumEnvAmbResfr). 
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Tabela 3.11: Determinação do percentual das aberturas de ventilação de cada ambiente.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA (2012) 

 

 

 

“Em relação à ventilação natural nos banheiros para que a UH atingir nível A, pelo 

menos 50% dos banheiros, com exceção dos lavabos, deve possuir ventilação natural. O não 

atendimento a este pré-requisito implica em obtenção de no máximo nível B (EqNum= 4) no 

equivalente numérico da envoltória da UH (EqNumEnv).”  (MANUAL-R ,2012). 

 Como pode se observar na Tabela 3.12, os dois banheiros possui ventilação natural, 

então, o pré-requisito é atendido. 

Tabela 3.12: Banheiros com Ventilação Natural.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA (2012) 

 

 

b) Ventilação cruzada 

“Nas Zonas Bioclimáticas 2 a 8, a UH deve possuir ventilação cruzada proporcionada 

por sistema de aberturas compreendido pelas aberturas externas e internas. Portas de acesso 

principal e de serviço não serão consideradas como aberturas para ventilação. O projeto de 

ventilação natural deve promover condições de escoamento de ar entre as aberturas 

localizadas em pelo menos duas diferentes fachadas (opostas ou adjacentes) e orientações da 

edificação, permitindo o fluxo de ar necessário para atender condições de conforto e higiene.” 

(MANUAL-R, 2012) 
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“As aberturas devem atender à proporção indicada na Equação 3.3. Caso não possua 

ventilação cruzada, a UH atingirá no máximo nível C no equivalente numérico da envoltória 

para resfriamento (EqNumEnvResfr).” (MANUAL-R, 2012) 

 

Equação 3.3 

Sendo: 

A1: somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas 

fachadas da orientação com maior área de abertura para ventilação (m²). 

A2: somatório das áreas efetivas de aberturas para ventilação localizadas nas 

fachadas das demais orientações (m²). 

“O pré-requisito de ventilação cruzada é analisado para a UH como um todo e não de 

cada ambiente individualmente. Caso não possuam ventilação cruzada, a envoltória da UH 

atingirá no máximo nível C (EqNum = 3) no equivalente numérico para resfriamento, exceto 

na Zona Bioclimática 1. É necessário identificar a fachada com maior área efetiva de abertura 

para ventilação e para isso serão calculadas todas as áreas efetivas das fachadas em cada uma 

das orientações (Norte, Sul, Leste, Oeste). A maior de todas as áreas será o dado A1 da 

Equação 3.3. é a soma das demais áreas serão o dado A2.” (MANUAL-R, 2012) 

Na Tabela 3.13 são mostrados os cálculos realizados pela “Planilha de cálculo do 

desempenho da UH (método prescritivo)”, com os dados preenchidos da edificação objeto de 

estudo. 

Tabela 3.13: Ventilação cruzada.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA 
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3.3.1.3.3 Iluminação natural 

“O acesso à iluminação natural em ambientes de permanência prolongada deve ser 

garantido por uma ou mais aberturas para o exterior. A soma das áreas de aberturas para 

iluminação natural de cada ambiente deve corresponder a no mínimo 12,5% da área útil do 

ambiente. O não atendimento a este pré-requisito implica em no máximo nível C (EqNum= 3) 

nos equivalentes numéricos da envoltória do ambiente para resfriamento 

(EqNumEnvAmbResfr), para aquecimento (EqNumEnvAmbA) e para refrigeração 

(EqNumEnvAmbRefrig).” MANUAL-R (2012) 

 

Considerações sobre iluminação natural, segundo o MANUAL-R (2012), são: 

· A Tabela de Desconto das Esquadrias (Anexo II do RTQ-R) pode ser utilizada 

para a determinação da área de abertura para iluminação natural. No caso de 

esquadrias não contempladas no Anexo II, deve-se calcular a área efetiva de 

abertura para iluminação, desconsiderando os caixilhos; 

· Para dormitórios com área superior a 15,00 m², o pré-requisito deve ser 

atendido para 15,00 m². A área restante não precisa ser contabilizada para o 

pré-requisito; 

· A área de corredor deve ser desconsiderada do cálculo da área útil do 

ambiente, mesmo se o corredor for contíguo a algum ambiente de permanência 

prolongada. 

 

“O pré-requisito de iluminação natural é analisado para cada ambiente 

individualmente. Caso algum ambiente não atenda ao pré-requisito, este ambiente atingirá no 

máximo nível C (EqNum= 3) nos equivalentes numéricos da envoltória do ambiente para 

resfriamento, para aquecimento e para refrigeração. A área de abertura para iluminação em 

ambientes de permanência prolongada deve ser de no mínimo 12,5% em relação à área útil do 

ambiente.” (MANUAL-R, 2012) 

Para verificar se o pré-requisito de iluminação natural na residência estudada atende  

às condições impostas,  é necessário determinar as áreas úteis de cada ambiente, as áreas de 

abertura para iluminação, a relação entre elas e, finalmente, verificar se a relação atende ao 

valor mínimo de 12,5%. 
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Tabela 3.14: Cálculo de área de iluminação natural em ambientes de permanência prolongada.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA 

 

 

 

Como pode-se observar na Tabela 3.14, a UH do exercício não atendeu ao pré-

requisito de iluminação natural no Quarto 1, Quarto 2 e Quarto 3. Portanto, os equivalentes 

numéricos da envoltória dos ambientes para resfriamento (EqNumEnvAmbResfr), para 

aquecimento (EqNumEnvAmbA) e para refrigeração (EqNumEnvAmbRefrig) atingirão, no 

máximo, o nível C (EqNum=3). A Sala de estar/jantar pode atingir até o nível A, pois atende 

ao pré-requisito. 

3.3.1.4 Outras variáveis utilizadas na planilha de calculo 

O objetivo deste item e definir, identificar e calcular algumas variáveis que são 

utilizadas para o cálculo dos indicadores de graus-hora e consumo relativo para a 

determinação do equivalente numérico de cada Zona Bioclimática e poder avaliar a envoltória 

e os pré-requisitos da unidade habitacional com o uso da planilha de cálculo fornecida pelo 

Centro Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações. As seguintes variáveis são 

definidas de acordo com o MANUAL-R (2012). 

Caraterísticas construtivas 

· CTalta [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos 

ambientes possuem capacidade térmica alta, considerando a média ponderada 

das capacidades térmicas das paredes externas, internas e cobertura pelas 

respectivas áreas, excluindo as aberturas. Para este RTQ é considerada 

capacidade térmica alta valores acima de 250 kJ/m²K. Se o ambiente possuir 

fechamentos com capacidade térmica alta o valor deve ser 1 (um), se não 

possuir, o valor deve ser 0 (zero). 
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· CTbaixa [kJ/(m²K)]: variável binária que define se os fechamentos dos 

ambientes possuem capacidade térmica baixa, considerando a média ponderada 

das capacidades térmicas das paredes externas, internas e cobertura pelas 

respectivas áreas, excluindo as aberturas. Para este RTQ é considerada 

capacidade térmica baixa valores abaixo de 50 kJ/m²K. Se o ambiente possuir 

fechamentos com capacidade térmica baixa o valor deve ser 1 (um), se não 

possuir, o valor deve ser 0 (zero). 

Situação do piso e cobertura 

· cob: variável que define se o ambiente possui fechamento superior voltada 

para o exterior (cobertura). Se o fechamento superior do ambiente estiver 

voltada para o exterior o valor deve ser 1 (um), se não estiver, o valor deve 

ser 0 (zero). Para ambientes com parte do fechamento superior voltado para 

o exterior e parte coberta, a variável “cob” será: 

o cob = 0 para fechamento superior de 0 a 25% voltada para o 

exterior; 

o cob = 0,5 para fechamento superior de 25,1% a 75% voltada para o 

exterior; 

o cob = 1 para fechamento superior de 75,1% a 100% voltada para o  

exterior. 

· solo: variável binária que define o contato do piso do ambiente com o solo 

(laje de terrapleno). Se o piso estiver em contato com o solo o valor deve 

ser 1 (um), se não estiver, o valor deve ser 0 (zero). Para ambientes que 

possuem parte do piso em contato com o solo, a variável “solo” será: 

o solo = 0 para ambientes com 0 a 25% em contato com o solo; 

o solo = 0,5 para ambientes com 25,1% a 75% em contato com o solo; 

o solo = 1 para ambientes com 75,1% a 100% em contato com o solo; 

· pil: variável binária que define o contato externo do piso do ambiente com 

o exterior através de pilotis. Se o ambiente estiver sobre pilotis o valor deve 

ser 1 (um), se não estiver, o valor deve ser 0 (zero). Para ambientes que 

possuem parte do piso sobre pilotis, a variável “pil” será: 

o pil = 0 para ambientes com 0 a 25% da área sobre pilotis; 
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o pil = 0,5 para ambientes com 25,1% a 75% da área sobre pilotis; 

o pil = 1 para ambientes com 75,1% a 100% da área sobre pilotis; 

Áreas de paredes externas do ambiente 

· APambN (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Norte; 

· APambS (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Sul; 

· APambL (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Leste; 

· APambO (m²): área de parede externa do ambiente voltada para o Oeste; 

 

Áreas de aberturas externas 

 

· AAbN (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada 

para o Norte; 

· AAbS (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada 

para o Sul; 

· AAbL (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada 

para o Leste; 

· AAbO (m²): área de abertura, desconsiderando caixilhos, na fachada voltada 

para o Oeste; 

Características das aberturas 

· Fvent (adimensional): fator das aberturas para ventilação: valor adimensional 

proporcional à abertura para ventilação em relação à abertura do vão. Os 

valores variam de 0 (zero) a 1 (um). Por exemplo, se a abertura para 

ventilação for igual à abertura do vão, o valor deve ser 1 (um); se a abertura 

estiver totalmente obstruída o valor deve ser 0 (zero); se a abertura 

possibilitar metade da área da abertura para ventilação o valor deve ser 0,5. 

· somb: variável que define a presença de dispositivos de proteção solar 

externos às aberturas. Os valores possíveis são: 

o somb = 0 (zero), quando não houver dispositivos de proteção solar; 

o somb = 1 (um), quando houver venezianas que cubram 100% da 

abertura quando fechada; 
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o 0 < somb ≤ 0,5 (de zero a zero vírgula cinco), para ambientes com 

sombreamento por varanda, beiral ou brise horizontal, o percentual 

de sombreamento deve ser calculado de acordo com o método 

proposto no Anexo I do RTQ-R; 

o somb = 0,2 (zero vírgula dois) para ambientes com sombreamento 

por varanda, beiral ou brise horizontal, desde que os ângulos de 

sombreamento alpha (α) e gama (γ) atendam aos limites de ângulo 

mínimos para Norte, Sul, Leste e Oeste estabelecidos pelas 

seguintes equações: 

ü Limite para α ou γ Norte = 23,5º + Lat; 

ü Limite para α ou γ Sul = 23,5º + Lat; 

ü Limite para α ou γ Leste e Oeste = 45º. 

Características gerais 

· AparInt (m²): área das paredes internas, excluindo as aberturas e as paredes 

externas;  

· PD (m): pé-direito do ambiente analisado; 

· Caltura: coeficiente de altura, calculado pela razão entre o pé-direito e a área 

útil do ambiente. 

Características de isolamento térmico para ZB1 e ZB2  

· isol: variável binária que representa a existência de isolamento nas paredes 

externas e coberturas. São consideradas isoladas paredes externas e 

coberturas que apresentem isolamento térmico e transmitância térmica 

menor ou igual a 1,00 W/(m²K);  

· VID: variável binária que indica a existência de vidro duplo no ambiente. 

Se o ambiente possuir vidro duplo o valor deve ser 1 (um), se não possuir, 

o valor deve ser 0 (zero);  

· UVID [W/(m²K)]: transmitância térmica do vidro; 

3.3.2 Análise do aquecimento de água  

“Neste item são descritos os métodos de avaliação dos sistemas de aquecimento de 

água. Para sistemas de aquecimento solar, a avaliação pode ser realizada pelo método do 
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dimensionamento proposto no RTQ-R ou pelo método de simulação utilizando a metodologia 

da “Carta F”. Para sistemas de aquecimento a gás, o RTQ-R apresenta duas alternativas, para 

aquecedores classificados pelo PBE e aquecedores não classificados pelo PBE. Bombas de 

calor são classificadas de acordo com seu coeficiente de performance (COP), medido em 

unidades de W/W. Caldeiras são classificadas de acordo com o tipo de combustível utilizado. 

Para sistemas de aquecimento elétrico de passagem e para hidromassagem a classificação é 

obtida de acordo com a potência do equipamento. Para sistemas de aquecimento elétrico por 

acumulação do tipo boiler a classificação é realizada através da classificação no PBE, exceto 

para boilers que possuam resistência térmica como sistema complementar de sistemas de 

aquecimento solar.” (MANUAL-R, 2012) 

“O RTQ-R busca priorizar a utilização de sistemas mais eficientes em relação ao gasto 

de energia e aos impactos ambientais. Deve-se dar preferência a sistemas de aquecimento 

solar, a gás classificados pelo PBE e bombas de calor de alto coeficiente de performance que, 

se dimensionados e instalados corretamente, podem suprir a totalidade ou grande parte da 

demanda de água quente em uma residência. Caso seja necessário combinar diferentes 

sistemas, o método proposto pelo RTQ-R permite combinar diferentes tipos de aquecimento 

de água, sendo a classificação final obtida de acordo com suas demandas e respectivos níveis 

de eficiência.” (MANUAL-R, 2012)  

3.3.2.1 Pré-requisitos do sistema de aquecimento de água 

“As tubulações para água quente devem ser apropriadas para a função de condução a 

que se destinam e devem atender às normas técnicas de produtos aplicáveis. Para 

reservatórios de água quente instalados em sistemas que não sejam de aquecimento solar 

deve-se comprovar que a estrutura do reservatório apresenta resistência térmica mínima de 

2,20 [(m²·K)/W].” (MANUAL-R, 2012)  

Como pré-requisito para os níveis A e B, o projeto de instalações hidros-sanitárias 

deve comprovar que as tubulações metálicas para água quente possuem isolamento térmico 

com espessura mínima, em centímetros (cm), determinada pela Tabela 3.15, de acordo com o 

diâmetro nominal da tubulação. Nas tubulações não metálicas para água quente, a espessura 

mínima do isolamento deve ser de 1,0cm, para qualquer diâmetro nominal de tubulação, com 

condutividade térmica entre 0,032 e 0,040 [W/(m·K)]. (MANUAL-R, 2012) 
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Tabela 3.15: Espessura mínima de isolamento de tubulações para aquecimento de água. 

Fonte: RTQ-R (2012) 

 

Após análise dos parâmetros da residência, com relação aos pré-requisitos do sistema 

de aquecimento, nota-se que a maior classificação que a residência pode atingir é, no máximo 

o nível C, como pode se observar na Figura 3.7. 

 

Figura 3.7: Resultado pré-requisitos do sistema de aquecimento de água.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANHILA (2012) 
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3.3.2.2 Sistema de aquecimento elétrico 

a) Aquecedores elétricos de passagem, chuveiros elétricos e torneiras elétricas. 

De acordo com o MANUAL-R (2012), os sistemas de aquecimento de água com 

aquecedores elétricos de passagem, chuveiros elétricos e torneiras elétricas é atribuída 

eficiência em função da potência do aparelho, desde que façam parte do PBE. Deve-se 

considerar a última versão publicada na página do Inmetro. A classificação dos aparelhos 

recebe eficiência: 

· D, para aparelhos com potência P ≤ 4.600 W; 

· E, para aparelhos com potência P > 4.600 W. 

No exercício do exemplo há dois chuveiros com potência máxima de 5.500 W, 

portanto, de acordo com a classificação acima explicada, o nível de eficiência que o sistema 

de  aquecimento de água atinge é o um nível E, como é mostrado na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Sistema de aquecimento elétrico no caso exemplo.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANHILA (2012) 

 

3.3.3 Análise das bonificações 

Iniciativas que aumentem a eficiência da UH poderão receber até um (1) ponto na 

classificação geral da UH somando os pontos obtidos por meio das bonificações. Para tanto, 

estas iniciativas devem ser justificadas e comprovadas. As bonificações, descritas nos itens 

3.3.3.1 a 3.3.3.8, são independentes entre si e podem ser parcialmente alcançadas. A 

bonificação total alcançada é a somatória das bonificações obtidas em cada item, de acordo 

com a Equação 3.4. (MANUAL-R, 2012)  
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Equação 3.4 

 

Sendo: 

Bonificações: pontuação atribuída a iniciativas que aumentem a eficiência da 

edificação; 

b1: bonificação referente à ventilação natural, cuja pontuação varia de zero a 

0,40 pontos; 

b2: bonificação referente à iluminação natural, cuja pontuação varia de zero a 

0,30 pontos; 

b3: bonificação referente ao uso racional de água, cuja pontuação varia de zero 

a 0,20 pontos; 

b4: bonificação referente ao condicionamento artificial de ar, cuja pontuação 

varia de zero a 0,20 pontos; 

b5: bonificação referente à iluminação artificial, cuja pontuação varia de zero a 

0,10 pontos; 

b6: bonificação referente a ventiladores de teto instalados na UH, cuja 

pontuação obtida é zero ou 0,10 pontos; 

b7: bonificação referente a refrigeradores instalados na UH, cuja pontuação 

obtida é zero ou 0,10 pontos; 

b8: bonificação referente à medição individualizada, cuja pontuação obtida é 

zero ou 0,10 pontos. 

 

A Equação 3.1 apresenta uma variável relativa às bonificações, ou seja, uma 

pontuação extra que visa incentivar o uso de soluções que elevem a eficiência energética da 

UH. A pontuação adquirida através das implementações destas bonificações pode variar entre 

0,00 e 1,50 pontos, sendo 0,00 quando não há nenhuma bonificação e 1,50 quando todas as 

bonificações são atingidas. Entretanto, 1,00 (um) é a pontuação máxima a ser utilizada da 

Equação 3.1. (MANUAL-R, 2012) 
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3.3.3.1 Ventilação natural (até 0,40 pontos) 

“As UHs de até dois pavimentos devem comprovar a existência de porosidade mínima 

de 20% em pelo menos duas fachadas com orientações distintas, expressa pela relação entre a 

área efetiva de abertura para ventilação e a área da fachada (a verificação da porosidade é 

feita para cada fachada). Em edifícios verticais, essa porosidade pode ser reduzida em função 

da altura das aberturas de entrada do vento, medida em relação ao nível médio do meio-fio e o 

centro geométrico dessas aberturas, multiplicando-a pelo valor do coeficiente de redução da 

porosidade obtido na Tabela 3.16 (0,12 pontos).” (MANUAL-R, 2012) 

Tabela 3.16: Coeficiente de redução da porosidade.  

Fonte: RTQ-R (2012) 

 

 

Todos os ambientes de permanência prolongada da UH devem atender aos seguintes 

requisitos, segundo o MANUAL-R (2012). 

· Utilização de dispositivos especiais (como venezianas móveis, peitoris ventilados, 

torres de vento e outros), que favoreçam o desempenho da ventilação natural, mas 

permitam o controle da luz natural, da incidência de chuvas e dos raios solares e a 

manutenção da privacidade (0,16 pontos); 
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· Existência de aberturas externas (janelas, rasgos, peitoris ventilados, etc.) cujo vão 

livre tenham o centro geométrico localizado entre 0,40 e 0,70 m medidos a partir 

do piso (0,06 pontos). 

 

Na Figura 3.9 a seguir, são mostrados os dados necessários para o cálculo desta 

bonificação a partir das plantas de execução da moradia unifamiliar residencial, além dos 

resultados obtidos com o preenchimento destes dados na planilha de cálculo. 

 

Figura 3.9: Análisie das bonificações de Ventilação Natural.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA (2012) 
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3.3.3.2 Iluminação natural (até 0,30 pontos) 

a) Profundidade de ambientes com iluminação natural proveniente de aberturas 

laterais (0,20 pontos). 

Segundo o MANULA-R (2012), a maioria dos ambientes de permanência prolongada, 

cozinha e área de serviço/lavanderia (50% mais um) com iluminação natural lateral deve ter 

profundidade máxima calculada através da Equação 3.6. Caso existam aberturas em paredes 

diferentes em um mesmo ambiente, é considerada a menor profundidade. 

 
Equação 3.5 

Sendo: 

P: profundidade do ambiente (m); 

ha: distância medida entre o piso e a altura máxima da abertura para 

iluminação (m), excluindo caixilhos. 

b) Refletância do teto (0,10 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), cada ambiente de permanência prolongada, cozinha e 

área de serviço/lavanderia deve ter refletância do teto acima de 60%.  

A seguir mostram-se na Tabela 3.17 os dados correspondentes à bonificação relativa à 

iluminação natural. Para a refletância do teto é considerado a cor branco em todos os 

ambientes, então o valor de refletância está acima de 60%, já que a cor branca tem uma 

refletância de 80%.  

Tabela 3.17: Verificação de requisitos de profundidade de ambientes com iluminação natural 

proveniente de aberturas laterais. 

Ambiente P (m) ha (m) 
2,4·ha 

(m) 
P≤ 2,4·ha? 

Sala de 
estar/Jantar 

4 2,15 5,16 Sim 

Quarto 1 4,5 2,15 5,16 Sim 
Quarto 2 3,8 2,15 5,16 Sim 
Quarto 3 3,9 2,15 5,16 Sim 
Cozinha 2,9 2,15 5,16 Sim 

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

100 

Os dados apresentados acima são inseridos na planilha de cálculo, como pode-se 

observar na Figura 3.10, e são então obtidas as bonificações correspondentes ao quesito de 

Iluminação Natural com um total de 0,3 pontos, que é o máximo para este item. 

 

 

Figura 3.10: Cálculo das bonificações de Iluminação Natural.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA (2012) 

3.3.3.3 Uso racional de água (até 0,20 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), as UHs devem possuir combinação de sistemas de 

uso de água da chuva e equipamentos economizadores, conforme a Equação 3.7. 

Equação 3.6 

 

Sendo, segundo o MANUAL-R (2012): 

b3: bonificação de uso racional de água; 

BSAP: quantidade de bacias sanitárias atendidas por água pluvial; 

BS: quantidade de bacias sanitárias existentes; 

BSE: quantidade de bacias sanitárias com sistema de descarga com duplo 

acionamento; 

CHE: quantidade de chuveiros com restritor de vazão; 

CH: quantidade de chuveiros existentes; 

TE: quantidade de torneiras com arejador de vazão constante (6 litro/minuto), 

regulador de vazão ou restritor de vazão; 
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T: quantidade de torneiras existentes na UH, excluindo as torneiras das áreas 

de uso comum; 

OUTROSAP: quantidade de outros pontos atendidos por água pluvial, excluindo 

bacias sanitárias; 

OUTROS: quantidade de outros pontos passíveis de serem atendidos por água 

pluvial (torneiras externas, que servirão para a limpeza de calçadas, lavagem de 

carros e rega de jardim; máquina de lavar roupa, etc), excluindo as bacias 

sanitárias. 

 

 Para a análise desta bonificação foi considerado uma residência unifamiliar padrão, 

correspondendo à República Sbornia, localizada na Avenida BPS, 369, Itajubá. Os dados  

considerados na Tabela 3.18, são baseados nesta residência. 

Tabela 3.18: Cálculo da bonificação do uso racional de água. 

Considerações para a residência objeto de análise: 

2 bacias sanitárias  

2 chuveiros com resistor de vazão 

4 torneiras: cozinha(com arejador de vazão constante), 
banheiros e jardim 

Dados para a equação 

BSAP 0 

BS 2 

BSE 0 

CH 2 

CHE 2 

TE 1 

T 4 

OUTROSAP 0 

OUTROS 2 

RESULTADO 

b3 0,045 

 

3.3.3.4 Condicionamento artificial de ar (até 0,20 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), para obtenção desta bonificação: 

· A envoltória da UH deve atingir nível A de eficiência quando condicionada 

artificialmente; 
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· Condicionadores de ar do tipo janela e do tipo split devem possuir ENCE A 

ou Selo Procel e estar de acordo com as normas brasileiras de 

condicionadores de ar domésticos; 

· Condicionadores de ar do tipo central ou condicionadores não 

regulamentados pelo INMETRO devem atender aos parâmetros definidos 

nos Requisitos Técnicos da Qualidade para o Nível de Eficiência 

Energética de Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), 

publicado pelo INMETRO; 

· As cargas térmicas de projeto do sistema de aquecimento e resfriamento de 

ar devem ser calculadas de acordo com normas e manuais de engenharia, 

de comprovada aceitação nacional ou internacional, com publicação 

posterior ao ano de 2000, como por exemplo, o ASHRAE Handbook of 

Fundamentals. 

A bonificação varia de zero a 0,20 pontos e é atribuída proporcionalmente ao número 

de ambientes de permanência prolongada, mas no caso deste exemplo a bonificação não é 

aplicável porque não existem condicionadores artificiais de ar. 

3.3.3.5 Iluminação artificial (até 0,10 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), os ambientes devem atender aos seguintes requisitos: 

· Para obter 0,05 pontos, as UHs devem possuir 50% das fontes de 

iluminação artificial com eficiência superior a 75 lm/W ou com Selo Procel 

em todos os ambientes; 

· Para obter 0,10 pontos, as UHs devem possuir 100% das fontes de 

iluminação artificial com eficiência superior a 75lm/W ou com Selo Procel 

em todos os ambientes. 

No prédio do exemplo, é considerado que o mesmo não possui mais de 50% 

das fontes de iluminação artificial com eficiência superior a 75 lm/W; Todas as 

lâmpadas são de tipo incandescente. 
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3.3.3.6 Ventiladores de teto (0,10 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), as UHs devem possuir instalados ventiladores de teto 

com Selo Procel em 2/3 (dois terços) dos ambientes de permanência prolongada para 

residências localizadas nas Zonas Bioclimáticas 2 a 8.  

Neste caso a residência não tem ventiladores de teto nos ambientes, então a 

bonificação não é aplicável. 

3.3.3.7 Refrigeradores (0,10 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), as UHs devem possuir instalados refrigeradores com 

ENCE nível A ou Selo Procel e garantir as condições adequadas de instalação conforme 

recomendações do fabricante, especificamente no que se refere à distância mínima 

recomendada para ventilação da serpentina trocadora de calor externa. Caso não haja no 

manual do refrigerador recomendações em relação às distâncias de instalação, deve-se utilizar 

espaçamento de 10 cm nas laterais e de 15 cm na parte superior e atrás. Deve-se também 

garantir que o refrigerador esteja sombreado e não seja instalado próximo a fontes de calor. 

Frigobares não serão aceitos como refrigeradores.  

No caso do exemplo o modelo e marca do refrigerador é “CONSUL - Super Luxo” 

sem etiquetagem de eficiência porque é um modelo antigo de geladeira, e por isso, a 

bonificação neste caso não é aplicável. 

3.3.3.8 Medição individualizada (0,10 pontos) 

Segundo o MANULA-R (2012), caso o sistema de aquecimento da água na edificação 

seja partilhado por mais de uma UH, este deve possibilitar medição individualizada. Como o 

sistema de aquecimento não é compartilhado a bonificação será a máxima neste item. 

 

 

 

3.4 Resultado 

Após o preenchimento de todos os dados na planilha de cálculo, pode-se seguir para a 

última aba, “Pontuação Total”. Nesta planilha são obtidas a classificação final e a pontuação total 

alcançada pela UH. As únicas informações que necessitam de preenchimento são a identificação 

da UH e a região brasileira onde está localizada, já que todas as outras informações são obtidas 
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das planilhas anteriores. Observa-se que o maior espaço para melhorias é o item de aquecimento 

de água e também é possível implementar melhorias nos itens de "envoltória de verão", 

"envoltória de inverno" e "envoltória se refrigerada artificialmente", além das "bonificações". 

 

Figura 3.11: Classificação final da UH e pontuação total.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA (2012) 

 

A etiquetagem final da residência unifamiliar exemplo, utilizando a utilizando a Equação 

3.1, é nível C de eficiência energética como observa-se na Figura 3.11. No próximo capítulo serão 

desenvolvidas as possíveis melhorias na unidade habitacional para que a edificação alcance o 

nível A, assim como o estudo econômico do investimento para fazer estas melhoras. 

No anexo A está a planilha completa utilizada para os cálculos realizados neste 

capítulo para que o leitor tenha uma visão geral da utilização da planilha, assim como a 

estrutura desta.  
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CAPÍTULO 4 – MODIFICAÇÕES ADOTADAS E ANÁLISE 

ECONÔMICA 

O escopo deste capítulo é analisar os resultados obtidos no capitulo anterior para poder 

determinar as ações mais eficientes para elevar a pontuação da unidade habitacional desde o 

nível C (2,86 pontos) até um nível A (>4,5 pontos). As modificações poderão ser feitas em 

diferentes áreas da residência modelo para melhorar a pontuação obtida nas pontuações de 

envoltória, sistema de aquecimento de água e bonificações. Além das ações consideradas, será 

desenvolvida uma análise dos custos poupados pelas modificações adotadas e também 

calcular se o investimento inicial (I0) necessário para a instalação das melhorias é rentável 

para um período de amortização de 10 anos. Mediante o estudo do VPL (valor líquido 

presente) poderá se tomar uma decisão acerca da rentabilidade, o não, dos sistemas instalados 

na residência objeto de estudo. Também será calculado o tempo de retorno do investimento 

(Payback) e o lucro obtido no período de amortização. 

 

4.1 Sistema de aquecimento solar 

O método prescritivo para classificação de sistemas de aquecimento solar busca 

proporcionar correto dimensionamento e instalação, com o objetivo de que o sistema seja 

utilizado do modo mais eficiente possível de acordo com a localidade e disponibilidade de 

radiação solar. Um sistema de aquecimento solar bem projetado e bem executado fornece 

água quente em quantidade suficiente, de modo contínuo e na temperatura adequada, 

proporcionado nível adequado de conforto ao usuário e racionalizando o consumo de energia. 

4.1.1 Pré-requisitos do sistema de aquecimento 

O sistema termosolar tem que atender alguns pré-requisitos para ter a possibilidade de 

atingir o nível A de máxima eficiência. Com a eleição de um sistema aprovado pelo 

INMETRO com níveis A no reservatório e coletor, pode se considerar que estes pré-requisitos 

são atendidos já que a resistência térmica do reservatório é maior a 2,20 [(m².K)/W], o 

material das tubulações para fornecer água quente são metálicas (cobre) com um diâmetro 
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nominal de 2,2 cm e apresenta uma condutividade a temperatura média de agua quente (45ºC) 

de 385 [W/m·K]. Preenchendo os dados na planilha obtém se os resultados que são mostrados 

na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1:Resultado dos pré-requisitos do sistema de aquecimento de água.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANHILA (2012) 

4.1.2 Pré-requisitos do sistema de aquecimento solar 

Os coletores solares devem ser instalados com orientação e ângulo de inclinação 

conforme mostra se na Figura 4.2. Para o caso exemplo a orientação ideal dos coletores é 

voltada para o Norte geográfico com uma inclinação dos coletores igual à latitude de Itajubá 

(22º) acrescida 10º. Então a inclinação ideal dos coletores será de 32º. (SOLARTERRA) 
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Figura 4.2: Inclinação ideal do coletro solar.  

Fonte: Cartilha CERPCH. 

 

Para obtenção dos níveis A ou B os coletores solares para aquecimento de água 

(aplicação: banho) devem possuir ENCE A ou B ou Selo Procel e os reservatórios também 

devem possuir Selo Procel. (MANULA-R, 2012) 

Na Figura 4.3 pode se observar que o coletor solar selecionado possui Selo Procel e 

nível ENCE A.  

 

Figura 4.3: Selo Procel dos coletores solares planos TRANSSEN modelo ÔNIX.  

Fonte: TRANSSEN PRODUTOS (2013) 
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“Em todos os casos, o reservatório de água quente deve ter isolamento térmico 

adequado e capacidade de armazenamento mínimo compatível com o dimensionamento 

proposto nos itens a seguir. Os coletores solares e os reservatórios térmicos devem atender aos 

requisitos das normas brasileiras aplicáveis. Na instalação do sistema de aquecimento solar 

deve-se dar preferência a instaladores que fazem parte do Programa de qualificação de 

fornecedores de sistemas de aquecimento solar - QUALISOL BRASIL.” (MANUAL-R, 

2012) 

Na Figura 4.4 pode se observar as características do reservatório selecionado para a 

instalação na residência objeto de estudo. 

 

Figura 4.4: Caraterísticas técnicas do reservatório TRANSSEN selecionado.  

Fonte: TRANSSEN PRODUTOS (2013) 

 

4.1.3 Procedimento para determinação da eficiência: método do dimensionamento 

A eficiência do sistema de aquecimento solar deve ser definida realizando o 

dimensionamento do sistema para edificação sob avaliação, de acordo com os itens descritos a 

seguir. A classificação da eficiência do sistema de aquecimento solar é obtida na Tabela 4.1, 

de acordo com a fração solar anual obtida. 
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Tabela 4.1: Classificação da eficiência de sistemas de aquecimento solar com backup por 
resistência elétrica.  

Fonte: RTQ-R (2012) 

 

 

Dimensionamento do sistema de aquecimento solar de água 

Para dimensionar o sistema de aquecimento termosolar no exemplo de aplicação, 

primeiro deve-se calcular alguns dados iniciais como a demanda de água quente na residência 

unifamiliar, e as dimensões do reservatório do sistema. Para tanto, são necessários dados 

correspondentes à residência, parâmetros meteorológicos como radiação solar, temperatura 

média do ambiente e temperatura da água fria na localidade da edificação. A seguir será 

explicado o processo para obter a fração solar anual necessária para se conhecer a eficiência 

do sistema instalado. O procedimento de cálculo a seguir é o procedimento que está 

especificado no MANUAL-R (2012) para a obtenção do fator solar anual da instalação. 

 

1. Cálculo da demanda de água quente 

Os parâmetros utilizados são os seguintes: 

· População na unidade familiar: 4 pessoas (duas no Quarto 1, uma pessoa no 

Quarto 2 e mais uma no Quarto 3); 

· Consumo de água quente: 50 litros por pessoa e por dia. Então o volume 

consumido de água quente diariamente na edificação é de 200 litros. 

 

2. Cálculo do reservatório do sistema 

Parâmetros a utilizar: 

· Temperatura de consumo: 45ºC (o RTQ-R determina no mínimo 40ºC). 
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· Temperatura de armazenamento no boiler: 60ºC. 

· Temperatura ambiente: 17ºC (Temperatura ambiente média em Itajubá. 

(CEPreMG, 2012)  

 

O volume de armazenamento e calculado com a Equação 4.1. 

 

Equação 4.1 

  

Sendo: 

  Varmaz: volume de armazenamento do sistema de aquecimento solar (litros); 

Vconsumo: volume de consumo diário de água a ser aquecida (200 litros/dia); 

Tconsumo: temperatura de consumo de utilização (45ºC); 

Tarmaz: temperatura de armazenamento da água (60ºC);  

Tambiente: temperatura ambiente média anual do ar externo do local de instalação 

(17ºC). 

 

O resultado é: 

 

 

3. Calcular a demanda de energia útil mês a mês (DE mês) 

Parâmetros utilizados: 

· Consumo diário de água quente (Qdía): 200 litros; 

· Temperatura de água fria: Variável ao longo do ano, conforme a temperatura 

ambiente em Itajubá;  

· Temperatura de consumo: 45ºC. 

A Equação 4.2 logo abaixo é utilizada juntamente com o Microsoft Excel para montar 

a Tabela 4.2. 
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Equação 4.2 

 

Sendo: 

DEmês: demanda de energia (kWh/mês); 

Vconsumo: consumo diário de água quente à temperatura de referência TACS 

(litros/dia); 

N: número de dias do mês considerado (dias/mês); 

Tconsumo: temperatura utilizada para a quantificação do consumo de água quente 

(ºC); 

TAF: temperatura da água fria da rede (ºC). É adotada valores variáveis com a 

temperatura ambiente média mensal de Itajubá (Tamb), utilizando para TAF a 

Tamb menos 2°C. 

 

Tabela 4.2: Demanda de energia útil mês a mês.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Mês 
N  

(dias/mês) 
Tamb  

(°C) 
TAF  
(˚C) 

DEmês  
(kWh/mês) 

Jan 31 22,1 20,1 179,08 
Fev 28 22,9 20,9 156,55 
Mar 31 21,9 19,9 180,52 
Abr 30 19,8 17,8 189,31 
Mai 31 16,3 14,3 220,79 
Jun 30 13,1 11,1 235,94 
Jul 31 15,2 13,2 228,71 
Ago 31 16,8 14,8 217,20 
Set 30 19,9 

 

17,9 188,62 
Out 31 22,5 20,5 176,20 
Nov 30 22,2 20,2 172,61 
Dez 31 23,8 21,8 166,85 
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4. Calcular a produção energética de uma instalação 

i. Calcular a radiação solar mensal incidente sobre a superfície inclinada dos 

coletores (EI mês). 

 

 

Equação 4.3 

 

 

Sendo: 

EImês: energia solar mensal incidente sobre as superfícies dos coletores 

(kWh/(m².mês)); 

Hdia: radiação solar incidente no plano inclinado 32º para Itajubá 

[kWh/(m².dia)]; (CRESESB, 2013)  

N: número de dias do mês. 

 

Tabela 4.3: Radiação solar mensal incidente sobre a superfície inclinada dos coletores (32º). 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Mês 
N 

(dias/mês) 
Hdia 

[kWh/(m²·dia)] 
EImês 

(kWh/m²) 

Jan 31 4,03 124,88 
Fev 28 4,10 114,69 
Mar 31 3,93 121,98 
Abr 30 3,39 101,77 
Mai 31 3,25 100,69 
Jun 30 2,82 84,72 
Jul 31 3,37 104,37 
Ago 31 3,63 112,52 
Set 30 3,67 110,16 
Out 31 4,21 130,66 
Nov 30 4,29 128,73 
Dez 31 4,08 126,45 
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ii. Calcular o parâmetro D1, que expressa a relação entre EAmês e DEmês. 

 

Equação 4.4 

 

Sendo: 

DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 4.2; 

EAmês: energia solar mensal absorvida pelos coletores (kWh/mês), calculada por 

meio da Equação 4.5. 

 

 

Equação 4.5 

 

Sendo: 

SC: superfície de absorção do coletor: 2,2 m² (INMETRO-ONIX); 

EImês: energia solar mensal incidente sobre as superfícies dos coletores 

[kWh/(m².mês)]; 

F’R (τα): fator adimensional, calculado por meio da Equação 5.6. 

 

 

Equação 4.6 

 

Sendo: 

F'R (τα)n: fator de eficiência óptica do coletor: 0,78 (INMETRO-ONIX); 

: Modificador do ângulo de incidência: 0,96 (adotado conforme 

recomendação do RTQ-R); 

: Fator de correção do conjunto coletor/trocador: 0,95 (adotado conforme 

recomendação do RTQ-R). 
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Substituindo os dados temos o resultado do fator de eficiência óptica do coletor. 

 

 

Na Tabela 4.4 mostram-se os resultados para o cálculo do parâmetro D1, a partir dos 

dados considerados para o coletor comercial escolhido.  

 

Tabela 4.4: Resultado para o parâmetro D1.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Mês 
DEmês 

(kWh/mês) 
EImês 

(kWh/m²) 
EAmês 

(kWh/mês) 
D₁ 

Jan 179,08 124,88 195,43 1,091287 

Fev 156,55 114,69 179,49 1,146502 

Mar 180,52 121,98 190,90 1,057521 

Abr 189,31 101,77 159,26 0,841271 

Mai 220,79 100,69 157,58 0,713682 

Jun 235,94 84,72 132,59 0,561939 

Jul 228,71 104,37 163,34 0,714181 

Ago 217,20 112,52 176,09 0,810740 

Set 188,62 110,16 172,40 0,914036 

Out 176,20 130,66 204,48 1,160473 

Nov 172,61 128,73 201,47 1,167195 

Dez 166,85 126,45 197,90 1,186046 

 

iii. Calcular o parâmetro D2, que expressa a relação entre EPmês e DEmês 

 

Equação 4.7 

 

 

Para o cálculo da energia solar mensal não aproveitada pelos coletores (EPmês) utiliza-

se a seguinte sequência:  
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Equação 4.8 

 

Sendo: 

FRUL: coeficiente global de perdas do coletor: 0,72 (INMETRO-ONIX); 

: Fator de correção do conjunto coletor/trocador: 0,95 (adotado conforme 

recomendação do RTQ-R). 

 

Substituindo os dados na equação temos o resultado do fator. 

 

K1: fator de correção para armazenamento, calculado pela Equação 4.9; 

 

Equação 4.9 

 

 

 

K2: fator de correção para o sistema de aquecimento solar que relaciona as diferentes 

temperaturas, calculado pela Equação 4.10; 

 

 

Equação 4.10 

Sendo: 

TAC: Temperatura mínima admissível da água quente: 45ºC (dado do RTQ-R); 

Tamb: Temperatura ambiente ao longo do ano; 

TAF: Temperatura ambiente ao longo do ano. 
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Depois de calcular todos os dados das equações acima é calculada a energia solar 

mensal não aproveitada pelos coletores, utilizando a seguinte equação;  

 
 

Equação 4.11 

 

Tabela 4.5: Resultado para os parâmetro K2, D2, e energia solar mensal não aproveitada pelos 
coletores (EPmês).  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Mês 
DE mês 

(kWh/mês) 
Tamb (˚C) TAF (˚C) ∆t* (horas) K1 K2 

EP mês 
(kWh) 

D2 

Jan 179,0808 22,1 20,1 744 1,024114 1,168344 104,3538 0,582719 

Feb 156,5536 22,9 20,9 672 1,024114 1,196446 95,53088 0,610212 

Mar 180,5192 21,9 19,9 744 1,024114 1,161408 104,0006 0,576119 

Abr 189,312 19,8 17,8 720 1,024114 1,090673 97,05737 0,512685 

Mai 220,7944 16,3 14,3 744 1,024114 0,980669 94,11261 0,426245 

Jun 235,944 13,1 11,1 720 1,024114 0,887848 85,6087 0,362835 

Jul 228,7056 15,2 13,2 744 1,024114 0,947972 92,17032 0,403009 

Ago 217,1984 16,8 14,8 744 1,024114 0,995817 94,99547 0,437367 

Set 188,616 19,9 17,9 720 1,024114 1,093958 97,22824 0,515482 

Out 176,204 22,5 20,5 744 1,024114 1,182323 105,06 0,596241 

Nov 172,608 22,2 20,2 720 1,024114 1,171825 101,1584 0,586058 

Dez 166,8544 23,8 21,8 744 1,024114 1,228766 107,3555 0,643408 
∆t* = número de horas no mês. 

 

iv. Calcular a fração solar mensal (f), a partir dos valores D1 e D2 

Com os valores de D1 e D2 calcula-se o valor de f, utilizando a seguinte expressão: 

 

Equação 4.12 
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Tabela 4.6: Resultados da fração solar mensal.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Mês D1 D2 f 

Jan 1,09128675 0,58271885 0,82183824 

Feb 1,14650171 0,61021195 0,85111383 

Mar 1,05752071 0,57611941 0,80277031 

Abr 0,84127059 0,51268471 0,67222173 

Mai 0,71368245 0,42624546 0,59002682 

Jun 0,56193898 0,36283482 0,48133804 

Jul 0,71418053 0,4030086 0,59185718 

Ago 0,81073971 0,43736725 0,6565857 

Set 0,91403584 0,51548248 0,71924505 

Out 1,16047269 0,59624097 0,85967022 

Nov 1,1671951 0,58605848 0,86398143 

Dez 1,18604649 0,6434081 0,87059344 

 

v. Calcular a energia útil mensal coletada (EUmês) pela instalação solar para 

a produção de água quente utilizando a Equação 4.12. 

 

Equação 4.13  

Sendo: 

EUmês: energia útil mensal coletada (kWh/mês); 

f: fração solar mensal; 

DEmês: demanda de energia (kWh/mês), calculada por meio da Equação 4.2. 
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Tabela 4.7: Resultados da energia mensal coletada.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Mês 
DEmês 
(kWh) 

f 
EUmês 
(kWh) 

Jan 179,0808 0,82183824 147,175449 
Feb 156,5536 0,85111383 133,244934 
Mar 180,5192 0,80277031 144,915455 
Abr 189,312 0,67222173 127,259641 
Mai 220,7944 0,59002682 130,274617 
Jun 235,944 0,48133804 113,568821 
Jul 228,7056 0,59185718 135,361052 
Ago 217,1984 0,6565857 142,609364 
Set 188,616 0,71924505 135,661124 
Out 176,204 0,85967022 151,477331 
Nov 172,608 0,86398143 149,130107 
Dez 166,8544 0,87059344 145,262345 

Total 2312,3904  1655,94024 
 

 

vi. Calcular a fração solar anual, de acordo com a Equação 4.13. 

 

Equação 4.14 

 

 

 

 

Para identificar o nível obtido pelo sistema deve-se verificar a fração solar obtida pelo 

projeto com os valores da Tabla 5.1. Para o caso estudado em questão, obtém a classificação 

nível A (F > 70%). Ainda deve-se verificar a relação entre o volume de armazenamento e área 

de coletores para ver se o nível permanece o mesmo ou cai para D ou E em função do sistema 

estar sub ou superdimensionado: (MANUAL-R, 2012) 

“O volume de armazenamento do projeto deve ser superior a 50 litros por metro 

quadrado de coletor ou inferior a 150 litros por m² de coletor. Caso contrário, o sistema de 
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aquecimento de água atingirá no máximo nível D (se o volume de armazenamento estiver 

entre 40 e 50 litros por m2 de coletor ou superior a 150 litros por m² de coletor) ou nível E (se 

o volume de armazenamento for inferior a 40 litros por m2 de coletor).” (MANUAL-R, 2012) 

 

 

 

O projeto permanece como nível “A”, e preenchendo na planilha de cálculo a área dos 

coletores, a fração solar do sistema e o volume real de armazenamento, obtém-se a Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5: Parâmetros necessarios para o cálculo da eficiência do sistema de aquecimento 
solar.  

Fonte: Elaboração própria a partir da CB3E-PLANILHA (2012) 

4.1.4 Análise econômica 

De acordo com os cálculos feitos para calcular o dimensionamento do sistema de 

aquecimento solar de água, a quantidade de energia fornecida pelo sistema termosolar é de 

1.655,94 kWh/ano, e o investimento necessário para tal sistema, incluindo-se instalação e 

conexões, é de R$4.500. 
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*Tarifa elétrica: R$ 0,51421911/kW·h. Fonte: CEMIG 

 

 

  

4.2 Bonificação: Uso racional de água 

O primeiro passo é estimar a demanda inicial de água fornecida pela companhia de 

saneamento correspondente a Itajubá, que, neste caso, é a COPASA. A seguir, mostra-se a 

Tabela 4.8 com os consumos da unidade habitacional para os quatro moradores antes das 

modificações feitas para a diminuição do consumo de água. 

 

Tabela 4.8: Consumo de água na residência unifamiliar.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Descrição 
Consumo 
(litros/dia) 

Tomar banho 200 
Descarga dos vasos 

sanitários 
120 

Cuidado geral com o corpo 60 
Maquina de lavar roupa 50 

Lavar louça 20 
Uso externo geral 15,6 

Consumo total por dia 465,6 

Consumo total por mês 14.162 

 

Uma vez identificados os consumos diários de água, é possível analisá-los e procurar 

as modificações mais apropriadas para aumentar a bonificação correspondente ao uso racional 

de água. Algumas destas modificações na residência são: instalação de um sistema para 

fornecer aos vasos sanitários com água pluvial, instalação de limitador de vazão nas torneiras 

dos banheiros e na torneira para uso externo, e sistemas de descarga com duplo acionamento 

nos vasos sanitários. Estes sistemas além de aumentar a bonificação de uso racional de água 
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na residência, proporcionam uma redução no consumo de água que diminuirá os custos na 

fatura de água da família.    

4.2.1 Sistemas de descarga com acionamento duplo 

O mecanismo para acionamento duplo é utilizado para economizar água nas descargas 

dos vasos sanitários e, deste modo, diminuir a água consumida por dia no lar. O sistema 

escolhido para a instalação é da empresa ASTRA com um preço unitário de R$ 79,95 como 

pode se observar na Figura 4.6. Estes sistemas têm duas possibilidades de acionamento, 

completa ou parcial. No caso exemplo, as caixas acopladas aos vasos tem uma capacidade de 

descarga completa de 10 litros, e a demanda estimada para a utilização dos vasos por pessoa é 

de três usos ao dia (um com descarga completa e dois com descarga parcial). Então, o 

consumo de água antes da instalação para quatro pessoas era de 120 litros/dia. O mecanismo 

de duplo acionamento diminui o consumo de descarga dos vasos sanitários devido à descarga 

parcial, que somente utilizam-se 4 litros. Então o consumo depois da instalação é de 72 

litros/dia (10 litros em uma descarga completa e 8 litros em duas descargas parciais ao dia e 

por pessoa) conseguindo-se, assim, uma economia de 48 litros/dia (40%). 

 

 

Figura 4.6: Mecanismo Duplo Completo Para Caixa Acoplada (Astra).  

Fonte: Mercado livre (2013) 
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4.2.2 Sistema para armazenagem de água pluvial 

A água da chuva é captada do telhado através de calhas, condutores verticais e 

horizontais, e armazenada em cisternas. É importante observar que as primeiras águas de 

chuva arrastam as impurezas existentes no seu trajeto e por isso devem ser descartadas através 

de uma caixa específica para tal fim, considerando-se um volume de 88 litros (0,5 litro/m2). O 

volume das cisternas é calculado em função da demanda e considerando o regime de chuvas 

em Itajubá. A demanda para o atendimento dos vasos sanitários é estimado em 72 litros/dia e 

a demanda do uso externo geral em 15,6 litros/dia com um total de 87,6 litros/dia. A 

pluviosidade em Itajubá é de 1.400 mm/ano e com uma área para a coleta da água pluvial 

igual a 175,5 m2 correspondente a área do telhado, e utilizando-se um fator de aproveitamento 

de 0,8 obtém-se como resultado 196.560 litros/ano de água de chuva útil para fornecer aos 

vasos sanitários e à torneira de uso externo. Para o dimensionamento da caixa de agua 

considera-se um volume que possa atender às necessidades da casa para um mês sem chuva. 

Então o volume do reservatório será de 2.700 litros. (ECODEPUR, 2012) 

 

Figura 4.7: Sistema de recuperação de água de chuva.  

Fonte: KINGSPAN 

 

O investimento para fazer a instalação e a compra do sistema é de R$ 2.852, mas 

anualmente este sistema consegue diminuir o consumo de água dos vasos sanitários em até 
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31.974 litros, os quais, caso não houvesse tal sistema, teriam de ser fornecidos pela 

companhia de saneamento da cidade de Itajubá (COPASA), com o seu correspondente custo. 

4.2.3 Limitadores de vazão 

Com a instalação dos limitadores de caudal nas torneiras dos banheiros, é possível 

reduzir-se o consumo de água diminuindo-se assim o valor da fatura. Uma pessoa utiliza uma 

média de 6 litros/dia para a lavagem das mãos e 9 litros/dia para cuidado geral do corpo, 

totalizando um consumo de 60 litros/dia para os quatro moradores da casa. Uma torneira de 

série tem um caudal de 12 litros/min, mas com um limitador de caudal a quantidade 

diminuiria para 8 litros/min, então o consumo ao dia da família nas torneiras dos banheiros 

seria de 40 litros/dia, isto é uma economia de 33,3% ao dia e anualmente atinge até 14.600 

litros de água economizados. A Figura 4.8 a seguir, mostra o limitador de caudal selecionado 

para a instalação, o qual tem um preço unitário de R$ 32,50, sendo que - com a instalação de 

duas unidades, gerando a economia acima mencionada – necessitar-se-ia de um investimento 

de R$ 65,00. 

 

 

Figura 4.8: Regulador de caudal LONG LIFE CF.  

Fonte: RGT. 

  

Com as modificações escolhidas neste item, a bonificação atinge um valor maior como 

mostra-se na Tabela 4.9, onde se apresenta o novo cálculo feito de acordo com o descrito no 

item 3.3.3.3. 
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Tabela 4.9: Novo cálculo da bonificação do uso racional de água. 

Considerações para a residência objeto de análise: 

2 vasos sanitários atendidos por agua pluvial 

2 chuveiros com resistor de vazão 

4 torneiras: cozinha, banheiros com arejador de vazão 
constante e uso externo geral 

Dados para a equação 

BSAP 2 

BS 2 

BSE 2 

CH 2 

CHE 2 

TE 3 

T 4 

OUTROSAP 1 

OUTROS 2 

RESULTADO 

b3 0,18 

 

 

4.2.4 Análise econômica 

Depois das mudanças feitas na residência é necessário fazer o cálculo de quanto foi 

economizado. Como a nota fiscal da companhia COPASA têm diferentes tarifas atendendo ao 

volume consumido, deve-se calcular o volume ao mês que ainda é fornecido pela companhia e 

o volume que foi economizado com as soluções adotadas neste item. Na Tabela 4.10 mostra-

se o novo consumo de água ao mês e uma estimativa de acordo com os preços de água vistos 

em uma fatura real, como pode se observar na Tabela 4.11. 
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Tabela 4.10: Comparação de consumos.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. 

 

Descrição 
Consumo 

inicial 
(litros/dia) 

Consumo 

final 
(litros/dia) 

Tomar banho 200 200 

Descarga  vasos sanitários 120 -------- 

Cuidado geral com o corpo 60 40 

Maquina de lavar roupa 50 50 

Lavar louça 20 20 

Uso externo geral 15,6 -------- 

Total consumo dia 465,6 310 

Total consumo mês 14.162 9.429,17 

 

Tabela 4.11: Cálculo do custo evitado pelas modificações instaladas.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados considerados. (COPASA, 2013) 

 

Faixa de 
consumo em 
1.000 litros 

Consum
o de 

faixa em 
litros 

Volume 
total em 

1.000 litros 

R$/mil 
litros 
água 

Valor 
agua 

R$/mil 
litros 
esgoto 

Valor 
esgoto 

Sub. 
total 

MINIMO 6000 6 ---- 13,01 ---- 11,7 24,71 
6 A 10 4000 4 2,16 8,64 1,95 7,8 16,44 
10 A 15 4162 4,16 4,21 17,52 3,79 15,77 33,30 

Consumo total R$/mês  74,45 

Consumo total R$/ano  893,35 

Faixa de 
consumo em 
1.000 litros 

Consum
o de 

faixa em 
litros 

Volume 
total em 

1.000 litros 

R$/mil 
litros 
água 

Valor 
agua 

R$/mil 
litros 
esgoto 

Valor 
esgoto 

Sub. 
total 

MINIMO 6000 6  13,01  11,7 24,71 
6 A 10 3429,17 3,43 2,16 7,41 1,92 6,58 13,99 

Consumo total R$/mês  38,70 
Consumo total R$/ano  464,41 

Custo economizado R$/ano 428,94 

 

 Os investimentos necessários para obter a receita de R$428,94 anualmente são os 

correspondentes à instalação e compra do sistema de armazenagem de chuva, compra dos 
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sistemas de duplo acionamento para os vasos sanitários e o custo dos limitadores de caudal. 

Os cálculos para se obter o investimento inicial neste item são mostrados a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Bonificação: Iluminação Artificial 

Neste escopo tem-se como objetivo aumentar a bonificação da unidade unifamiliar em 

iluminação artificial mediante a troca das lâmpadas já que todas as lâmpadas utilizadas na 

casa são de tipo incandescente. Devido à baixa eficiência destas lâmpadas (apenas 10% da 

energia utilizada e transformada em luz) e conveniente substituir por lâmpadas 

economizadoras de energia que tem maior eficiência energética além de ter uma vida mediana 

útil maior em horas de funcionamento. No caso exemplo serão utilizadas umas lâmpadas de 

baixo consumo com uma vida mediana de 6.000 horas. A seguir serão apresentados os passos 

para obter-se a economia de energia apenas com a troca das lâmpadas. 

4.3.1 Estudo inicial. Potência instalada e utilização. 

O primeiro que se deve conhecer é a utilização das lâmpadas pelo dia. Esta estimativa 

e feita de acordo com os costumes e horários brasileiros de uma família. A seguir é mostrada 

a Tabela 4.12 com os diferentes cômodos da residência além das horas de funcionamento das 

lâmpadas.  

 

 

 



UNIFEI/IEM                                                                                 Trabalho Final de Graduação 

 

127 

Tabela 4.12: Horas diárias de funcionamento das lâmpadas por ambiente. 

Horas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Cômodo 

Quintal                                     X X         

Sala de estar   
                 

X X X X 
 

  

Sala de jantar   
                  

X 
   

  

Corredor   
                   

X 
  

  

Cozinha   
    

X 
           

X X 
    

  

Banheiro 1   
    

X 
              

X 
  

  

Banheiro 2   
    

X 
              

X 
  

  

Área de serviço   
                 

X 
    

  

Quarto 1 
  

    
X 

              
X X 

 
  

  
                     

X   

Quarto 2 
  

    
X 

              
X 

  
  

  
                    

X 
 

  

Quarto 3 
  

    
X 

              
X 

  
  

                                          X     

 

 

Figura 4.9: Planta da instalação elétrica da edificação exemplo. 
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Além das lâmpadas mostradas na Figura 4.9, considere-se também lâmpadas de noite 

nas cabeceiras das camas em cada quarto. 

4.3.2 Cálculo de consumo de potência com lâmpadas incandescentes 

Na Tabela 4.13, mostra-se o número de lâmpadas instaladas por cada ambiente, sua 

potência (W) e as horas diárias de uso. 

Tabela 4.13: Cálculo da potência diária necessária com lâmpadas incandescentes. 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos dados selecionados. 

 

Cômodo Nº Lâmpada 
Potência 

da lâmpada (W) 
Tempo de 

uso diário (h) 
Energia 

(Wh) 

Quintal 2 40 2 160 
Sala de estar 2 100 4 800 

Sala de jantar 2 100 1 200 
Corredor 1 60 1 60 
Cozinha 1 100 3 300 

Banheiro 1 1 100 2 200 
Banheiro 2 1 100 2 200 

Área de serviço 2 60 1 120 

Quarto 1 
1 100 3 300 
2 40 1 80 

Quarto 2 
1 100 2 200 
1 40 1 40 

Quarto 3 
1 100 2 200 
1 40 1 40 
Total potência diária necessária (Wh/dia) 2900 

   

4.3.3 Troca de lâmpadas incandescentes 

Para obter o máximo nível de bonificação no item de iluminação artificial de 

acordo com o RTQ-R, as unidades habitacionais devem possuir 100% das fontes de 

iluminação com eficiência superior a 75 lm/W ou com Selo Procel em todos os 

ambientes. As lâmpadas da marca EMPALUX tem o Selo Procel em todos os 

produtos. As caraterísticas técnicas encontram se disponíveis no site de Empalux 

(www.empalux.com.br). A seguir são mostradas, na Tabela 4.14, as características 

técnicas das lâmpadas fluorescentes selecionadas para a substituição e na Tabela 4.15 

pode se observar o novo consumo diário com lâmpadas fluorescentes. 

Tabela 4.14: Características técnicas das lâmpadas fluorescentes.  
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados de EMPALUX (2013) 

 

Modelo 
Potência 

(W) 

Fluxo 
Luminoso 

(lm) 

Eficiência 
Luminosa 

(lm/W) 

Classificação 
Energética 

Equivalência 
Incandescente 

(W) 

Preço 
unitário* 

(R$) 

Fluorescente 
compacta. Luz 
branca 6400K 

11 610 56 A 40 7,89 

Fluorescente 
compacta. Luz 
branca 6400K 

15 894 62 A 60 7,99 

Fluorescente 
Compacta 
Espiral T2 

Branca 

25 1610 69 A 110 16,5 

*Fonte: Supermercados Alvorada 

 

Tabela 4.15: Cálculo da potência diária necessária com lâmpadas fluorescentes.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados selecionados. 

 

Cômodo 
Nº 

Lâmpada 

Potência da 
lâmpada PL 

(W) 

Tempo de 
uso diário 

(h) 

Energia 
(Wh) 

Quintal 2 11 2 44 
Sala de estar 2 25 4 200 

Sala de jantar 2 25 1 50 
Corredor 1 15 1 15 
Cozinha 1 25 3 75 

Banheiro 1 1 25 2 50 
Banheiro 2 1 25 2 50 

Área de 
serviço 

2 15 1 30 

Quarto 1 
1 25 3 75 
2 11 1 22 

Quarto 2 
1 25 2 50 
1 11 1 11 

Quarto 3 
1 25 2 50 
1 11 1 11 

Total potência diária utilizada (Wh/dia) 733 
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Figura 4.10: Comparação de consumo: Lâmpadas incandescentes vs. Lâmpadas de baixo 
consumo.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados estimados de consumo na residência diariamente.  

4.3.4 Análise econômica 

A potência necessária com lâmpadas incandescentes é de 2.900 Wh, o que é um alto 

valor em comparação com a energia necessária com lâmpadas de baixa potência instalada, 

que seria de somente 733 Wh. Com as novas lâmpadas além de se atingir toda a bonificação 

de iluminação artificial para a classificação da moradia, se economiza em energia consumida 

diariamente em 2167 Wh/dia e em um ano consegue-se economizar 790,955 kWh de energia 

elétrica. Os cálculos feitos para atingir a energia economizada são: 

 

 

 

 

 

No entanto, o investimento para conseguir a poupança acima mencionada deve ser de 

um total de R$ 236,31 como resultado da compra das lâmpadas economizadoras de energia 

em relação aos preços estimados e o número de lâmpadas com diferente potência.  
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4.4 Bonificação: Refrigeradores 

Atualmente a geladeira indispensável na casa é da marca CONSUL, modelo “Super 

Luxo”, com potência de funcionamento de 570 W. Como é uma geladeira muito antiga para 

se fazer os cálculos de consumo elétrico, considera-se um tempo de 8 horas ao dia de 

funcionamento devido à ineficiência no isolamento, fechamento da porta que têm como 

resultado um consumo elétrico elevado. A solução para economizar é trocar a geladera por 

uma geladera que tenha etiquetagem energética, de preferência nível A. Estas novas 

geladeiras têm menores consumos de energia ao ano, no entanto o investimento inicial é alto. 

A geladera selecionada para a intalação na residência, como pode se observar na Figura 4.11, 

e da marca ELECTROLUX, modelo RFE38 Fost Free, com um consumo elétrico de 37,5 

kWh/mês e faixa de clasificação A, seguem na Figura 4.12 as especificações técnicas. 

(REFRIGERADORES-INMETRO, 2013) 

 

Figura 4.11: Preço unitário geladeira ELETROLUX modelo RFE38.  

Fonte: SUBMARINO (2013) 
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Figura 4.12: Especificações técnicas fornecidas pela INMETRO.  

Fonte: REFRIGERADORES-INMETRO (2013) 

4.4.1 Análise econômica 

Considerando as estimativas acima, o consumo anual da geladeira da marca CONSUL 

é de 1664,4 kWh, mas com a compra da nova geladeira que supõe um investimento inicial de 

R$ 1034,10 e tem um consumo anual de 450 kWh, se consegue economizar um total de 

1214,4 kWh anualmente. 

 

 

 

 

4.5 Estudo econômico 

O escopo deste item é analisar de uma forma financeira os resultados de investimento e 

de receita obtidos para implantar os sistemas acima mencionados. Para realizar estes cálculos 

serão utilizadas ferramentas financeiras de análises de projetos como o valor líquido presente 

(VPL), tempo de retorno do investimento (Payback) e a taxa interna de retorno (TIR). Depois 

de calculados estes parâmetros, os resultados serão avaliados para poder-se tomar uma 

decisão certa, acerca de se investir ou não no projeto. (BRANCO, 2002) 

O valor presente líquido (VPL) ou também conhecido como valor atual líquido (VAL) 

ou método do valor atual é a fórmula matemático-financeira capaz de determinar o valor 

presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, menos o custo 

do investimento inicial. Basicamente, é o calculo de quanto os futuros pagamentos somados a 

um custo inicial estariam valendo atualmente. Temos que considerar o conceito de valor 

do dinheiro no tempo, pois, exemplificando, R$ 1 milhão hoje não valeriam R$ 1 milhão 

daqui a um ano, devido ao custo de oportunidade de se colocar, por exemplo, tal montante de 

dinheiro na poupança para render juros. (BRANCO, 2002) 
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Para calcular este valor presente é necessário calcular o fluxo de caixa que se obtém no 

projeto, isto é o investimento inicial total, a receita obtida pelas modificações anualmente, a 

taxa anual de juros e um período de tempo em anos considerando a Equação 4.15. 

 

Equação 4.15: Valor presente líquido. 

 

Sendo: 

· Investimento inicial (I0): I0ST + I0AAP + I0SDD + I0LC + I0TL + I0TR = R$ (4.500 + 

2.852 + 159,9 + 65 + 236,31 + 1034,1) = R$ 8847,31 

· Custo evitado em um ano (Ri): RST + RUA + RTL + RTR = R$ ( 851,52 + 

428,94 + 406,72 + 624,47) = R$ 2311,65 

Para uma análise melhor do VPL se considera que a receita vai diminuir em 

1% devido a perda de rendimento dos sistemas, custos de manutenção e custo 

das lâmpadas novas compradas no período estimado.   

· Período em anos (i): Cálculos para um período de 10 anos. 

· Taxa anual de juros (j): No Brasil é de 9%. 

·  

Tabela 4.16: Cálculo do valor liquido presente.  

Fonte: Elaboração própria a partir das estimações consideradas. 

     

0 0 0 0 -8.847,31 
1 0,91743 2.311,65 2.120,78 -6.726,53 
2 0,84168 2.288,53 1.926,21 -4.800,32 
3 0,77218 2.265,65 1.749,50 -3.050,82 
4 0,70843 2.242,99 1.588,99 -1.461,83 
5 0,64993 2.220,56 1.443,21 -18,62 
6 0,59627 2.198,36 1.310,81 1.292,19 
7 0,54703 2.176,37 1.190,55 2.482,74 
8 0,50187 2.154,61 1.081,33 3.564,07 
9 0,46043 2.133,06 982,12 4.546,19 
10 0,42241 2.111,73 892,02 5.438,21 
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Figura 4.13: Valor presente liquido ao longo dos anos.  

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados estimados. 

Como o VPL calculado é R$ 5.438,21, como pode se observar na Tabela 4.16, é maior 

que zero, significa que a decisão de investimento no projeto é favorável. O Payback é o tempo 

decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se 

iguala ao valor desse investimento e como pode ser observar na Figura 4.13 o tempo 

aproximado de retorno do investimento é de cinco anos. Outra taxa que pode ser calculada a 

partir dos fluxos de caixa é a taxa interna de retorno (TIR) que é a taxa necessária para igualar 

o valor de um investimento (valor presente) com os seus respectivos retornos futuros ou 

saldos de caixa. No caso exemplo a TIR foi calculada mediante o programa Microsoft Excel 

com um valor de 21,855% que significa que com uma taxa anual de juros maior TIR, o 

investimento não seria favorável, mas sempre que taxa fora menor, é recomendável se fazer o 

investimento, e como no nosso caso a taxa anual é de 9%, é recomendável fazer o 

investimento em termos financeiros.   

  

4.6 Resultados 

O novo resultado da certificação energética da residência é atingido principalmente 

pela utilização de uma fonte renovável para geração de aquecimento de água, com um nível A 
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neste item e com níveis C em todos os demais. Neste caso, tem-se como resultado um nível A 

de eficiência como pode se observar na Figura 4.14. A etiquetagem favorece a escolha de 

equipamentos com Selo PROCEL e etiqueta “A” de eficiência energética fornecida pelo 

INMETRO para os produtos instalados. Em comparação à certificação inicial da residência, 

apenas com um sistema térmico solar eficiente, e a melhora das bonificações, é possível obter 

uma pontuação total de até 4,90 pontos na classificação total da residência.  

 

 

Figura 4.14: Classificação final da UH e pontuação total após modificações.  

Fonte: Elaboração própria a partir da “Planilha de cálculo do desempenho da UH (método 
prescritivo)”. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste trabalho, que depois de um ano e muito trabalho devido ao 

idioma e a adaptação a um novo país, permitiu conhecer os padrões de eficiência energética 

na construção e reabilitação, de modo que foram estudados alguns aspectos que muitas vezes 

passam despercebidos no planejamento e na construção de edifícios residenciais, e que devem 

ser levados em conta se quisermos melhorar os níveis de eficiência energética. É incontestável 

que o mundo da energia é complexo e é constituído por inúmeras variáveis. Ao longo do 

trabalho desenvolvido, a ideia de que a eficiência energética é absolutamente necessária e 

viável foi, sem dúvida, bastante analisada e reforçada.  

Após de analisar de forma detalhada os regulamentos vigentes no Brasil em termos de 

eficiência energética no âmbito residencial, cabe salientar que a regulamentação por si não 

garante qualidade em níveis de eficiência em uma edificação. Maiores níveis de eficiência 

podem ser alcançados por meio de estratégias de projeto e por iniciativas e cooperação dos 

diversos agentes envolvidos na construção (arquitetos, engenheiros civis, eletricistas, 

mecânicos, empreendedores, etc.). Os usuários têm participação decisiva no uso eficiente das 

edificações através dos seus hábitos, que podem reduzir de forma significativa o consumo de 

energia, aumentando assim a eficiência das edificações e reduzindo desperdícios. Todos os 

envolvidos na concepção e utilização das edificações e seus sistemas podem contribuir para 

criar e manter edificações energeticamente eficientes.  

Uma das caraterísticas do regulamento é a exclusão da geração de energia elétrica 

diretamente a partir do Sol mediante sistemas fotovoltaicos, devido a que não se obtém 

nenhuma bonificação com uma instalação de um sistema fotovoltaico. Talvez esta exclusão 

seja devida à grande dificuldade para a implantação de sistemas fotovoltaicos nas residências 

brasileiras por causa do alto custo dos equipamentos, pois o regulamento favorece a instalação 

de sistemas termosolares e não os sistemas fotovoltaicos, que em minha opinião, não faz 

sentido com o potencial de radiação solar no Brasil. Para solucionar este problema torna-se 

fundamental a criação, por parte do governo, de um mecanismo de incentivo para os sistemas 

fotovoltaicos e termosolares, tendo em vista o excelente potencial para a aplicação dessa fonte 

renovável em um país tropical e com altos níveis de radiação solar como Brasil, já que o 
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elevado investimento inicial faz com que as melhorias em eficiência energética possam 

apenas ser feitas pela população mais rica do país que é uma pequena porcentagem. 

A obtenção de uma etiqueta de eficiência não é definitiva e pode ser continuamente 

melhorada com inovações tecnológicas ao longo dos anos, criando o hábito do aprimoramento 

constante em eficiência energética, da concepção ao uso da edificação. Como foi 

desenvolvido no trabalho, a obtenção de um nível “A” de eficiência, tem um custo inicial, que 

eu julgo elevado, porque nem todas as famílias têm a possibilidade de fazer o investimento 

inicial, então é um desafio para todas as instituições promover as práticas de eficiência 

energética, já que depois de feitas têm vários benefícios como o econômico, como o conforto 

nas residências e como uma relação mais sustentável com o meio ambiente, então trata-se de  

um investimento no futuro  individual, familiar e coletivo.  

Esta melhora na eficiência energética é essencial para alcançar as metas globais de 

redução de geração de gases de efeito estufa e para melhorar as condições de vida de milhões 

de pessoas que com a crescente demanda de energia tendem a aumentar o consumo 

energético, mas a eficiência energética ainda tem que ser melhorada para que seja mais 

atrativa para a aplicação residencial, de uma forma mais habitual. 

Concluindo, pode-se dizer que a obtenção da etiquetagem nas residências é a primeira 

etapa para a melhora da eficiência energética no setor residencial, já que depois de se obter 

determinado nível energético, as pessoas começam a perceber, como aconteceu com os 

eletrodomésticos, quanto de energia sua casa consome e desejam fazer melhorias para reduzir 

o consumo e economizar energia. O último passo que se deve alcançar para a melhor 

eficiência energética residencial é a obtenção de "Casas eficientes", ou seja, casas que 

consomem o mesmo que é gerado e, embora atualmente possa soar como uma utopia, é o 

objetivo pelo qual a humanidade deve-se esforçar para alcançar. Então um bom tema para um 

trabalho semelhante a este que aqui apresento seria a concepção e projeto de uma casa 

autossuficiente energeticamente.  
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA INICIAL DA RESIDÊNCIA  



Zona Bioclimática ZB

DETALHE IMPORTANTE: 
após os cálculos não 

modificar a zona bioclimático 
da célula E10

ZB2 ZB2 ZB2 ZB2 ZB2

azimute graus 0 0 0 0 0

Identificação QUARTO 3 QUARTO 3 QUARTO 2 QUARTO 1 SALA DE ESTAR/JANTAR

AUamb m² 13,94 13,94 14,45 22,42 33,30
Ucob W/m².K 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

CTcob kJ/m².K 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
αcob adimensional 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Upar W/m².K 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43

CTpar kJ/m².K 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00
αpar adimensional 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

CTbaixa binário 0 0 0 0 0
CTalta binário 0 0 0 0 0

cob adimensional 0 0 0 0 0
solo adimensional 1 1 1 1 1
pil adimensional 1 1 1 1 1

APambN (m ²) 0,00 0,00 0,00 9,36 12,00 0,00
APambS (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68
APambL (m²) 9,12 9,12 9,12 9,12 2,40 10,32
APambO (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 9,84

AAbN (m²) 0,81 0,81 0,81 1,95 1,95 0,00
AAbS (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75
AAbL (m²) 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 2,60
AAbO (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 2,60

Fvent adimensional 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Somb adimensional 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AparInt m² 25,4 25,4 18,72 17,52 18,72
PD m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Caltura adimensional 0,172 0,172 0,166 0,107 0,072
isol binário 0 0 0 0 0
vid binário 0 0 0 0 0

Uvid W/m².K 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
B B B B B

2448 2448 3987 3405 3310
B B B B B

17,594 17,594 19,481 16,551 19,915
D D D C A

20,258 20,258 18,491 11,345 3,139

Paredes externas Upar, Ctpar e αpar atendem? Sim Sim Sim Sim Sim

Cobertura Ucob, Ctcob e αcob atendem? Sim Sim Sim Sim Sim

O ambiente é um dormitório? Sim Sim Sim Sim Não
Área de abertura para 

iluminação
0,8775 0,8775 1,775 1,775 4,3875

Ai/Auamb (%) 6,29 6,29 12,28 11,83 13,18
Atende 12,5%? Não Não Não Não Sim

Área de abertura para 
ventilação

0,8775 0,8775 1,755 1,755 4,3875

Av/Auamb (%) 6,29 6,29 12,15 11,70 13,18
Atende % mínima? Não Não Sim Sim Sim

Tipo de abertura De correr De correr De correr De correr De correr

Abertura passível de 
fechamento?

Sim Sim Sim Sim Sim

ZB8 ou média mensal de 
temperatura mínima acima ou 

igual a 20ºC?
Não Não Não Não Não

Atende? Sim Sim Sim Sim Sim

Ponderação da nota pela 
área útil do ambiente

C C C C C B
3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

C C C C C B
3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

C D D D C A
3,45 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00

ESTA PONTUAÇÃO ACIMA 
NÃO É A NOTA FINAL DA 
ENVOLTÓRIA, AINDA É 

NECESSÁRIO PREENCHER 
ALGUNS PRÉ-REQUISITOS 

NA ABA SEGUINTE

Análise da Envoltória e dos Pré-Requisitos dos Ambi entes
RTQ - Edificações Residenciais

Áreas de Paredes Externas 
do Ambiente

Áreas de Aberturas Externas

Ambiente

Cobertura

Paredes Externas

GHR
Indicador de Graus-hora para 

Resfriamento
Consumo Relativo para 

Aquecimento

ºC.h

Característica construtiva

Situação do piso e cobertura

Caracteristicas das 
Aberturas

Características Gerais

Características de 
Isolamento Térmico para ZB 

1 e ZB2

kWh/m².ano

kWh/m².ano

CR
Consumo Relativo para 

Refrigeração

Pré-requisitos por ambiente

CA

Pré Requisitos da Envoltória

Iluminação Natural

Envoltória para Verão

Envoltória para Inverno

Envoltória se Refrigerada 
Artificialmente

Pontuação após avaliar os 
pré-requisitos por ambiente

Ventilação Natural



Sim
Sim

Área Aberturas orientação 
Norte

1,755

Área Aberturas orientação Sul 2,0475

Área Aberturas orientação 
Leste

2,925

Área Aberturas orientação 
Oeste

3,0975

A2/A1 2,171912833
Atende A2/A1 maior ou igual a 

0,25?
Sim

Nº Banheiros 2
Nº Banheiros com ventilação 

natural
2

Atende 50% ou mais dos 
banheiros com ventilação 

natural?
Sim

Nota anterior aos pré-
requisitos

Nota posterior ao pré-
requisito de ventilação 

cruzada
C C

3,40 3,40

C C
3,40 3,40

C C
3,45 3,45

Nota anterior aos pré-
requisitos restantes

Nota final da envoltória da 
UH

C C
3,40 3,40

RTQ - Edificações Residenciais

Análise dos Pré-requisitos da Envoltória e Equivale nte 
Numérico da Envoltória

Pontuação após avaliar os 
pré-requisitos gerais da UH

Envoltória para Verão

Envoltória para Inverno

Envoltória se Refrigerada 
Artificialmente

Pré Requisitos da Envoltória

Equivalente numérico da 
envoltória da UH

Medição individual de água?
Medição individual de energia?

Ventilação Cruzada

Banheiros com Ventilação 
Natural



ATAVN (m²) 1,775
AATVS (m²) 2,0475
AATVL (m²) 2,925
AATVO (m²) 3,0975
ATFN (m²) 21,425
ATFS (m²) 18,8525
ATFL (m²) 28,475

ATFNO (m²) 31,1025
Pavimento da UH 1 ou 2

Porosidade a Atender 20,0%
Porosidade Norte 8,3%
Porosidade Sul 10,9%

Porosidade Leste 10,3%
Porosidade Oeste 10,0%

Atende pelo menos 2 
fachadas?

Não

Bonificação 0
Todos os APP apresentam 

dispositivos especiais?
Sim

Quais dispositivos? Venezianas móveis
Bonificação 0,16

Todos os APP apresentam 
abertura com centro 

geométrico entre 0,40 e 
0,70m?

Não

Bonificação 0
Todos APP apresentam 

abertura intermediária com 
área livre ≥ 30% da área da 

abertura?

Não

Bonificação 0

50%+1 dos APP, cozinha e 

lavanderia atendem P ≤ 2,4 . 

hₐ?

Sim

Bonificação 0,2

Todos os APPs, cozinha e 

lavanderia apresentam 

refletância do teto maior que 

0,6?

Sim

Bonificação 0,1

Uso Racional de Água
Bonificação de uso racional de 

água
0,045

Condicionamento Artificial 
de Ar

Bonificação de 
condicionamento artificial de ar

Porcentagem das fontes de 
iluminação artificial com 

eficiência superior a 75 lm/W 
ou com Selo Procel (em todos 

os ambientes)

Menos que 50%

Bonificação 0
Ventiladores de teto com Selo 
Procel em 2/3 dos ambientes 
de permanência prolongada?

Não

Bonificação 0

Apresenta refrigerador(es) com 
ENCE nível A ou Selo Procel?

Não

Bonificação 0
Medição individualizada do 
sistema de aquecimento da 

água?
Sim

Bonificação 0,1

Total de bonificações 0,605

Análise das Bonificações
RTQ - Edificações Residenciais

Refletância Teto

Bonificação Iluminação 
Natural

Profundidade

                                                        Bonificações

Bonificação Ventilação 
Natural

Porosidade

Dispositivos Especiais

Centro Geométrico

Permeabilidade 

Ventiladores de Teto

Refrigeradores

Outras Bonificações

Medição Individualizada de 
Aquecimento de Água

Iluminação Artificial



As tubulações para água quente 
são apropriadas para a função 
de condução a que se destinam 
e atendem às normas técnicas 

de produtos aplicáveis?

Sim

A edificação apresenta sistema 
de aquecimento de água?

Sim

A edificação pertence a região 
Norte ou Nordeste?

Não

O sistema apresenta 
aquecimento solar?

Não

A estrutura do reservatório 
apresenta resistência térmica 

maior ou igual a 2,20 (m²K)/W ?
Não

Atende? Sim
As tubulações para água quente 

são metálicas?
Não

A condutividade térmica da 
tubulação está entre 0,032 e 

0,040 W/(mK)?
Não

Diâmetro nominal da tubulação 
(cm)

2,5

Espessura do isolamento (cm) 0

Condutividade do material 
alternativo à temperatura média 
indicada para a temperatura da 

água (W/mK)

0,19

Atende? Não
A maior classificação que a 

UH pode atingir em 
aquecimento de água é:

C

Os coletores solares possuem 
ENCE A ou B ou Selo Procel e 
os reservatórios apresentam 

Selo Procel?

Qual é o volume de 
armazenamento real do 

reservatório (litros)?
Qual é a área de coletores 

solares existente? (m²)
Volume de reservatório por 
área de coletor (litros/m²)

#DIV/0!

Sistemas de aquecimento solar 
com backup por resistência 

elétrica. Equivalente à fração 
solar anual.

Demanda
#DIV/0!
#DIV/0!

Pré-requisito: os aquecedores a 
gás do tipo instantâneo e de 

acumulação possuem ENCE A 
ou B?

Demanda

Insira o COP do Equipmento 
(W/W)

Demanda

Sistema de Aquecimento 
Elétrico

Insira a Potencia Máxima do 
Equipamento (W)

5500

Demanda
E
1

Insira a Potencia Máxima do 
Equipamento (W)

Demanda

Escolha uma opção ao lado:
Demanda

Apresenta Caldeira a óleo? Não
Demanda

RTQ - Edificações Residenciais
Análise do aquecimento de Água

Nota final para o aquecimento 
de água

Classificação

Classificação

Sistema de aquecimento a 
Gás

Pré-requisitos do sistema de 
aquecimento de água

Sistema de aquecimento 
Solar

Aquecedores elétricos de 
passagem, chuveiros 

elétricos e torneiras elétricas

Aquecedores elétricos por 
acumulação (Boiler)

Bombas de Calor

Aquecedor elétrico de 
Hidromassagem

Caldeiras a óleo

Classificação

Classificação

Classificação

Classificação

Classificação



Identificação Residência Unifamiliar

C

3,40

C

3,40

E

0,00

C

3,40

C

3,45

Bonificações 0,61

Região Sudeste

Coeficiente a 0,65

Análise da classificação final da UH
RTQ - Edificações Residenciais

Pontuação Total
Classificação final da UH C

2,81

Pontuação Total

Envoltória para Verão

Envoltória para Inverno

Aquecimento de Água

Equivalente numérico da 
envoltória

Envoltória se refrigerada 
artificialmente
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA FINAL DA RESIDÊNCIA 



Zona Bioclimática ZB

DETALHE IMPORTANTE: 
após os cálculos não 

modificar a zona 
bioclimático da célula E10

ZB2 ZB2 ZB2 ZB2 ZB2

azimute graus 0 0 0 0 0

Identificação Quarto 3 Quarto 3 QUARTO 2 QUARTO 1 SALA DE ESTAR/JANTAR

AUamb m² 13,94 13,94 14,45 22,42 33,30
Ucob W/m².K 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

CTcob kJ/m².K 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
αcob adimensional 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Upar W/m².K 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43

CTpar kJ/m².K 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00
αpar adimensional 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

CTbaixa binário 0 0 0 0 0
CTalta binário 0 0 0 0 0

cob adimensional 0 0 0 0 0
solo adimensional 1 1 1 1 1
pil adimensional 1 1 1 1 1

APambN (m ²) 0,00 0,00 0,00 9,36 12,00 0,00
APambS (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68
APambL (m²) 9,12 9,12 9,12 9,12 2,40 10,32
APambO (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 10,80 9,84

AAbN (m²) 0,81 0,81 0,81 1,95 1,95 0,00
AAbS (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,75
AAbL (m²) 0,00 0,00 0,00 1,95 0,00 2,60
AAbO (m²) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,95 2,60

Fvent adimensional 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Somb adimensional 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

AparInt m² 25,4 25,4 18,72 17,52 18,72
PD m 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

Caltura adimensional 0,172 0,172 0,166 0,107 0,072
isol binário 0 0 0 0 0
vid binário 0 0 0 0 0

Uvid W/m².K 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
B B B B B

2448 2448 3987 3405 3310
B B B B B

17,594 17,594 19,481 16,551 19,915
D D D C A

20,258 20,258 18,491 11,345 3,139

Paredes externas Upar, Ctpar e αpar atendem? Sim Sim Sim Sim Sim

Cobertura Ucob, Ctcob e αcob atendem? Sim Sim Sim Sim Sim

O ambiente é um dormitório? Sim Sim Sim Sim Não
Área de abertura para 

iluminação
0,8775 0,8775 1,775 1,775 4,3875

Ai/Auamb (%) 6,29 6,29 12,28 11,83 13,18
Atende 12,5%? Não Não Não Não Sim

Área de abertura para 
ventilação

0,8775 0,8775 1,755 1,755 4,3875

Av/Auamb (%) 6,29 6,29 12,15 11,70 13,18
Atende % mínima? Não Não Sim Sim Sim

Tipo de abertura De correr De correr De correr De correr De correr

Abertura passível de 
fechamento?

Sim Sim Sim Sim Sim

ZB8 ou média mensal de 
temperatura mínima acima ou 

igual a 20ºC?
Não Não Não Não Não

Atende? Sim Sim Sim Sim Sim

Ponderação da nota pela 
área útil do ambiente

C C C C C B
3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

C C C C C B
3,40 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00

C D D D C A
3,45 2,00 2,00 2,00 3,00 5,00

ESTA PONTUAÇÃO ACIMA 
NÃO É A NOTA FINAL DA 
ENVOLTÓRIA, AINDA É 

NECESSÁRIO PREENCHER 
ALGUNS PRÉ-REQUISITOS 

NA ABA SEGUINTE

Análise da Envoltória e dos Pré-Requisitos dos Ambi entes
RTQ - Edificações Residenciais

Áreas de Paredes Externas 
do Ambiente

Áreas de Aberturas Externas

Ambiente

Cobertura

Paredes Externas

GHR
Indicador de Graus-hora 

para Resfriamento
Consumo Relativo para 

Aquecimento

ºC.h

Característica construtiva

Situação do piso e cobertura

Caracteristicas das 
Aberturas

Características Gerais

Características de 
Isolamento Térmico para ZB 

1 e ZB2

kWh/m².ano

kWh/m².ano

CR
Consumo Relativo para 

Refrigeração

Pré-requisitos por ambiente

CA

Pré Requisitos da Envoltória

Iluminação Natural

Envoltória para Verão

Envoltória para Inverno

Envoltória se Refrigerada 
Artificialmente

Pontuação após avaliar os 
pré-requisitos por ambiente

Ventilação Natural



Sim
Sim

Área Aberturas orientação 
Norte

1,755

Área Aberturas orientação Sul 2,0475

Área Aberturas orientação 
Leste

2,925

Área Aberturas orientação 
Oeste

3,0975

A2/A1 2,171912833
Atende A2/A1 maior ou igual a 

0,25?
Sim

Nº Banheiros 2
Nº Banheiros com ventilação 

natural
2

Atende 50% ou mais dos 
banheiros com ventilação 

natural?
Sim

Nota anterior aos pré-
requisitos

Nota posterior ao pré-
requisito de ventilação 

cruzada
C C

3,40 3,40

C C
3,40 3,40

C C
3,45 3,45

Nota anterior aos pré-
requisitos restantes

Nota final da envoltória da 
UH

C C
3,40 3,40

RTQ - Edificações Residenciais

Análise dos Pré-requisitos da Envoltória e Equivale nte 
Numérico da Envoltória

Pontuação após avaliar os 
pré-requisitos gerais da UH

Envoltória para Verão

Envoltória para Inverno

Envoltória se Refrigerada 
Artificialmente

Pré Requisitos da Envoltória

Equivalente numérico da 
envoltória da UH

Medição individual de água?
Medição individual de energia?

Ventilação Cruzada

Banheiros com Ventilação 
Natural



ATAVN (m²) 1,775
AATVS (m²) 2,0475
AATVL (m²) 2,925
AATVO (m²) 3,0975
ATFN (m²) 21,425
ATFS (m²) 18,8525
ATFL (m²) 28,475

ATFNO (m²) 31,1025
Pavimento da UH 1 ou 2

Porosidade a Atender 20,0%
Porosidade Norte 8,3%
Porosidade Sul 10,9%

Porosidade Leste 10,3%
Porosidade Oeste 10,0%

Atende pelo menos 2 
fachadas?

Não

Bonificação 0
Todos os APP apresentam 

dispositivos especiais?
Sim

Quais dispositivos? Venezianas móveis
Bonificação 0,16

Todos os APP apresentam 
abertura com centro 

geométrico entre 0,40 e 
0,70m?

Não

Bonificação 0
Todos APP apresentam 

abertura intermediária com 
área livre ≥ 30% da área da 

abertura?

Não

Bonificação 0

50%+1 dos APP, cozinha e 

lavanderia atendem P ≤ 2,4 . 

hₐ?

Sim

Bonificação 0,2

Todos os APPs, cozinha e 

lavanderia apresentam 

refletância do teto maior que 

0,6?

Sim

Bonificação 0,1

Uso Racional de Água
Bonificação de uso racional de 

água
0,18

Condicionamento Artificial 
de Ar

Bonificação de 
condicionamento artificial de ar

Porcentagem das fontes de 
iluminação artificial com 

eficiência superior a 75 lm/W 
ou com Selo Procel (em todos 

os ambientes)

1

Bonificação 0,1
Ventiladores de teto com Selo 
Procel em 2/3 dos ambientes 
de permanência prolongada?

Não

Bonificação 0

Apresenta refrigerador(es) com 
ENCE nível A ou Selo Procel?

Sim

Bonificação 0,1
Medição individualizada do 
sistema de aquecimento da 

água?
Sim

Bonificação 0,1

Total de bonificações 0,94

Análise das Bonificações
RTQ - Edificações Residenciais

Refletância Teto

Bonificação Iluminação 
Natural

Profundidade

                                                        Bonificações

Bonificação Ventilação 
Natural

Porosidade

Dispositivos Especiais

Centro Geométrico

Permeabilidade 

Ventiladores de Teto

Refrigeradores

Outras Bonificações

Medição Individualizada de 
Aquecimento de Água

Iluminação Artificial



As tubulações para água quente 
são apropriadas para a função 
de condução a que se destinam 
e atendem às normas técnicas 

de produtos aplicáveis?

Sim

A edificação apresenta sistema 
de aquecimento de água?

Sim

A edificação pertence a região 
Norte ou Nordeste?

Não

O sistema apresenta 
aquecimento solar?

Sim

A estrutura do reservatório 
apresenta resistência térmica 

maior ou igual a 2,20 (m²K)/W ?
Sim

Atende? Sim
As tubulações para água quente 

são metálicas?
Sim

A condutividade térmica da 
tubulação está entre 0,032 e 

0,040 W/(mK)?
Não

Diâmetro nominal da tubulação 
(cm)

2,5

Espessura do isolamento (cm) 1

Condutividade do material 
alternativo à temperatura média 
indicada para a temperatura da 

água (W/mK)

1

Atende? Sim
A maior classificação que a 

UH pode atingir em 
aquecimento de água é:

A

Os coletores solares possuem 
ENCE A ou B ou Selo Procel e 
os reservatórios apresentam 

Selo Procel?

Sim

Qual é o volume de 
armazenamento real do 

reservatório (litros)?
150

Qual é a área de coletores 
solares existente? (m²)

2,2

Volume de reservatório por 
área de coletor (litros/m²)

68,18

Sistemas de aquecimento solar 
com backup por resistência 

elétrica. Equivalente à fração 
solar anual.

de 70% ou mais

Demanda 200
A
5

Pré-requisito: os aquecedores a 
gás do tipo instantâneo e de 

acumulação possuem ENCE A 
ou B?

Demanda

Insira o COP do Equipmento 
(W/W)

Demanda

Sistema de Aquecimento 
Elétrico

Insira a Potencia Máxima do 
Equipamento (W)

5500

Demanda 25
E
1

Insira a Potencia Máxima do 
Equipamento (W)

Demanda

Escolha uma opção ao lado:
Demanda

Apresenta Caldeira a óleo?
Demanda

A
5,00

RTQ - Edificações Residenciais
Análise do aquecimento de Água

Nota final para o aquecimento 
de água

Classificação

Classificação

Sistema de aquecimento a 
Gás

Pré-requisitos do sistema de 
aquecimento de água

Sistema de aquecimento 
Solar

Aquecedores elétricos de 
passagem, chuveiros 

elétricos e torneiras elétricas

Aquecedores elétricos por 
acumulação (Boiler)

Bombas de Calor

Aquecedor elétrico de 
Hidromassagem

Caldeiras a óleo

Classificação

Classificação

Classificação

Classificação

Classificação



Identificação Residência Unifamiliar

C

3,40

C

3,40

A

5,00

C

3,40

C

3,45

Bonificações 0,94

Região Sudeste

Coeficiente a 0,65

Análise da classificação final da UH
RTQ - Edificações Residenciais

Pontuação Total
Classificação final da UH A

4,90

Pontuação Total

Envoltória para Verão

Envoltória para Inverno

Aquecimento de Água

Equivalente numérico da 
envoltória

Envoltória se refrigerada 
artificialmente
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

PLANTAS RESIDÊNCIA EXEMPLO 
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ANEXO D 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE ECONÔMICA INDIVIDUAL 
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MODIFICAÇÕES DE BAIXO INVESITMENTO 

 
Investimento 

(R$) 
Receita anual 

(R$) 
Payback 

(ano) 
VPL 
(R$) 

Sistemas de descarga com 
acionamento duplo 

159,9 140,16 1,14 1.142,5 

Limitador de vazão 65 58,44 1,11 3.10,05 
Troca de lâmpadas 236,61 406,72 0,58 2.373,58 

MODIFICAÇÕES DE ALTO INVESTIMENTO 

 
Investimento 

(R$) 
Receita anual 

(R$) 
Payback 

(ano) 
VPL 
(R$) 

Sistema termosolar 4.500 851,52 7,85 964,76 
Sistema para armazenagem de 

água pluvial 
2.852 396 ----- -3.10,61 

Refrigerador 1.034,1 624,47 1,95 2.973,53 

TOTAL 

 
Investimento 

(R$) 
Receita anual 

(R$) 
Payback 

(ano) 
VPL 
(R$) 

Modificações 8.847,31 2.311,65 5 5.438,21 
 


