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Resumo 

O objetivo do trabalho é fazer uma revisão da legislação existente em Brasil, Espanha 

e Norte América relacionada com os procedimentos de construção ou reabilitação de edifícios 

comerciais para alcançar níveis altos de eficiência energética, de maneira a caracterizar os 

requerimentos para este tipo de construções, levando em conta aspectos de climatização, 

iluminação e outros usos energéticos. 

A partir desse levantamento se pretende propor um estudo de caso no Edifício do 

EXCEN, no Campus da UNIFEI. 
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Abstract 

The objective of this report is to review existing legislation in Brazil, Spain and North 

America related to the procedures of construction or renovation of commercial buildings to 

achieve high levels of energy efficiency, in order to characterize the requirements for this kind 

of construction, taking into account aspects of HVAC, lighting and other energy uses. 

From this survey it intends to propose a case study in the eccentric building, Campus 

UNIFEI. 

 

 

 

Key words: Efficiency, HVAC, lighting, thermal comfort, Climate zones, RTQ-C, 

CTE, IECC. 
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1 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

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

procurando demonstrar a importância do setor residencial e comercial, que nos países 

industrializados responde pela maior parcela do consumo energético e 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. 

É inescapável a expansão da demanda energética nos países em desenvolvimento, 

considerando a clara necessidade de melhorar as 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 afrontá-

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. 

1.1 O contexto energético global 

Existem numerosos organismos que tentam calcular o consumo energético, sendo isto 

um exercício bem difícil que inclui muitas variáveis. Diversos estudos estimam que o 

consumo mundial fosse entre 12000-13500 milhões de Toneladas equivalentes de petróleo, 

TEP no ano 2008 (IEA, 2010). 

As tendências de crescimento do consumo nos próximos 23 anos previstas pela IEA 

são diferentes segundo o modelo de expansão econômico-energético do planeta. Estabelecem-

se três cenários diferentes com estimativas do consumo energético até 2035. Para simplificar, 

as duas previsões mais extremas serão mostradas.  

O cenário 450, prevê um aumento do consumo de energia compatível com a meta do 

incremento da temperatura do planeta de 2° C através da limitação da concentração de gases 

de efeito estufa na atmosfera para cerca de 450 partes por milhão de equivalente de CO2. O 
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crescimento estimado deste cenário, como se pode observar na Figura 1.1 é de 0,7% anual, até 

chegar a um consumo de 15000 milhões de TEP. 

O outro cenário, o denominado Cenário atual é definido por políticas de energia atuais, 

praticamente sem compromisso político por parte da maioria dos países do mundo n de 

reduzir a produção de gases de efeito estufa. O crescimento estimado deste cenário como se 

pode observar na Figura 1.1 é de 1,4% anual, até chegar a um consumo de 18000 milhões de 

TEP.  

 

Figura 1.1: Incremento do consumo mundial. Fonte: Elaboração própria a parir das 

estimações da EIA. 

 

O objetivo da nossa civilização deve ser atingir um modelo muito mais perto do 

Cenário 450 do que o Cenário atual. São vários os fatores envolvidos para conseguir um 

sistema energético que consiga um desenvolvimento mais sustentável. Um desses fatores que 

varia muito no Cenário 450 e no Cenário atual é a matriz energética mundial. Ou seja, além de 

uma diferença nas quantidades de energia consumidas, a origem desta energia deve ser 

diferente. Atualmente a energia primária é fornecida pelas energias de origem fóssil, petróleo, 

carvão e gás, mas também têm uma importante contribuição a energia nuclear, hidráulica ou 

biomassa como indica a Figura 1.2. 
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Figura 1.2: Energia primária mundial consumida por fonte no ano 2008. Fonte: Elaboração 

própria a partir dos dados da IEA. 

 

Pode-se observar na Figura 1.2, que no momento atual o uso das energias limpas 

representa um valor de 20% da origem energética mundial e por regiões, se observa que a 

América Latina é uma região com um uso das fontes renováveis (30%), bem superior do que 

países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE (10%) 

principalmente pelo uso da hidroelétrica em países como Brasil e Venezuela ou o uso da 

biomassa no Brasil. Os membros da OCDE são países com economias de alta renda com um 

alto Índice de desenvolvimento humano (IDH) e são considerados países desenvolvidos. 

 

Figura 1.3: Previsão energia primária mundial consumida por fonte no ano 2035 para 

Cenário atual e Cenário 450. Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da IEA. 

 

Para chegar a uma matriz energética que não ponha em perigo o ambiente, deve-se 
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caso da América Latina, chegar quase até 50% (Figura 1.3). No caso de seguir um 

crescimento sem intervenções, no cenário atual, o uso das energias renováveis representaria 

mundialmente um 5% mais em comparação com a atualidade.  

É importante recordar que a melhora dos processos de conversão de energia primária 

em energia final para uso também permitiria a redução do consumo de energia primária e, 

portanto estaria mais perto do Cenário 450. No presente, dos 12000 milhões de TEP 

consumidos apenas uns 8400 milhões TEP (IEA, 2010) são utilizados para o consumo final, 

tendo unas perdidas meias no processo de conversão de energia primária em energia final de 

32%. Como exemplo, a energia nuclear produziu no ano 2008, 2731 TWh de eletricidade 

sendo menos de 3% da energia final consumida mas representando 6% da energia primária 

como mostra a Figura 1.1. 

1.1.1 Uma visão do quadro energético setorial 

Existem três grandes setores consumidores de energia final no mundo como o 

transporte, a indústria e o setor residencial e comercial. Estes setores também devem 

implementar processos de melhora e de eficiência energética com o objetivo de atingir as 

metas do chamado Cenário 450. 

A importância do setor residencial/comercial e o peso que tem a atualmente a nível 

mundial no consumo energético serão analisadas. Aliás, neste capítulo vai se observar como 

este setor deve ser um dos maiores contribuintes na redução de consumo energético mundial 

de modo que seja necessário aplicar medidas de eficiência energética. 

Na Figura 1.4 são mostrados os dados da IEA do consumo final de energia por setores. 

Estes dados mostram que mundialmente, o setor residencial/comercial consume a maior parte 

da energia final mundial. 



UNIFEI/IEM                                                                  Trabalho Final de Graduação 

5 

 

Figura 1.4: Porcentagem do consumo final de energia por setores e por regiões no ano 2008. 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da IEA. 

 

Pode-se observar que as proporções de consumo não vão mudar muito mundialmente, 

devido ao crescimento esperado destes setores em ambos Cenários (Tabela1.1). Mesmo assim 

o crescimento esperado é muito alto no setor Comercial/Residencial, onde nos países 

desenvolvidos praticamente vai representar o único setor com um incremento de consumo 

energético.  

Tabela 1.1: Previsão de crescimento percentual anual no período 2008-2035 por 

setores nas regiões do mundo. Segundo IEA. 
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As regiões em processo de desenvolvimento tem uma estrutura de cosumo 

diferenciada, com um maior peso dos setores industrial e do transporte em relação aos setores 

comercial e residencial. Além disso, também pode-se dizer que o setor industrial é um pouco 

mais ineficiente do que nos países desenvolvidos pelo que a porcentagem de consumo de 

energia é maior. O índice da intensidade energética (Figura 1.5) que mede a “eficiência” em 

termos de quanta energia precisa um país ou uma região para produzir 100$ de produto, 

mostra como nos países em desenvolvimento este índice e maior. 

 

Figura 1.5: Índice de intensidade energética por regiões. Fonte: IEA World Energy 

Outlook 2010. 

1.1.1.1 Fontes energéticas usadas nos setores residencial/comercial 

Observar a origem energética do consumo residencial e comercial por regiões do 

mundo permite dar conta de que o modelo de consumo dos países em desenvolvimento tem 

uma estrutura de origem energético diferente, onde o gás não representa o grosso do consumo, 

mas a biomassa pode ter mais importância (Figura 1.6). Isto se deve principalmente a 

possibilidade de acesso ao gás nos países desenvolvidos que é suprido pela biomassa nos 

países em desenvolvimento. 
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Figura 1.6: Origem do consumo do setor residencial/comercial. Fonte: Elaboração própria a 

partir dos dados da IEA. 

 

Aliás, o nível de consumo dos países em desenvolvimento é ainda menor, com um 

menor acesso a equipamentos eletrônicos, de condicionadores de ar, de climatização, etc. O 

índice de cosumo per capita de energia (Figura1-7) permite ver que a tendência destes países é 

aumentar e, portanto ter um sistema de consumo mais similar ao mundial. 

 

Figura 1.7: Consumo per capita de energia por regiões. Fonte: IEA World Energy Outlook 

2010. 

1.2 O papel da eficiência energética 

O setor residencial e comercial deve ser visto em todo o mundo como contribuinte 

significativo para o consumo de energia final. É por isso que este setor está obrigado a ser 

responsável e promover um uso racional da energia. Além disso, como se observou na Tabela 

1.1, o crescimento de consumo energético mundial esperado no Cenário atual e no Cenário 
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450 passa de 1,2% anual a 0,6% anual. Isto significa que as poupanças energéticas esperadas 

são um objetivo muito ambicioso neste setor. 

Hoje, no mundo o consumo energético é um assunto importante por causa de dois 

fatores principais, como são a segurança do aprovisionamento e o aquecimento global. A 

independência energética e a mudança do clima estão tornando-se uma prioridade e é por isso 

que todos os desempenhos para impedir um aumento de consumo energético sem 

comprometer o crescimento econômico são bem vindos. 

A eficiência energética dos edifícios oferece benefícios econômicos e ambientais, pois 

consegue reduzir gastos de energia e diminuir poluentes ambientais. Também ajuda a criar 

oportunidades econômicas para as empresas e a indústria, promovendo novas tecnologias 

(Bartlett et al., 2003) 

Por estas razões, o setor da construção e do uso de edifícios comerciais e residenciais 

deve ser foco das políticas em prol de um uso racional energético. 
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CAPÍTULO 2 – ENERGIA E EDIFÍCIOS. 

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

condições necessárias com o fim de poderem ser habitados. Deste modo vai se observar a 

importância que têm as variáveis que afetam ao conforto térmico e à iluminação como são; a 

envoltória, o clima ou os sistemas de condicionamento de ar. 

2.1 Consumo de energia em edifícios residenciais e comerciais 

Uma casa ou edifício é uma estrutura que fornece abrigo, mas também contém um 

conjunto crescente de dispositivos de conversão de energia que aumentam o conforto, 

facilitam as tarefas diárias e fornecem entretenimento para seus habitantes. Com esse 

propósito, desde as cavernas pré-históricas, o ser humano consome energia. No início foi 

utilizada a biomassa, empregada para cozinhar ou aquecer os diferentes tipos de moradias e 

que, com os avanços tecnológicos, foram se transformando em estruturas cada vez mais 

complexas, evoluindo com as necessidades, que atualmente dependem da eletricidade e de 

combustíveis modernos. 

Nos edifícios comerciais e residenciais as pessoas realizam diferentes atividades, que 

de um modo geral são melhores executadas quando desenvolvidas em um ambiente 

confortável. O consumo de energia em um edifício está associado essencialmente a cinco 

finalidades: 

 Conforto térmico do ambiente;  

 Aquecimento de água para uso sanitário; 

 Iluminação; 

 Preparação e conservação de alimentos; 

 Eletrodomésticos; 

Os padrões de consumo energético no setor residencial dependem fundamentalmente 

de fatores climáticos e níveis de renda. No capítulo anterior foram apressentadas a 
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composição e a evolução da demanda energética do setor residencial, indicando como alguns 

países têm procurado incrementar a eficiência energética nesse setor. 

É interessante observar como varia o uso residencial da energia entre os países. A 

Figura 2.1 apresenta a composição do consumo residencial na Espanha e EUA. Conforme se 

observa, na Espanha, o conforto térmico representa cerca de 50% do consumo energético 

(IDAE, 2011) e nos EUA ao redor de 55% (DOE U.S, 2011b). Entretanto no Brasil, esse uso 

representa ao redor de 20% da eletricidade consumida (PROCEL 2007), que por sua vez 

representa 40% do consumo energético total (BEN, 2011), ou seja, o conforto térmico 

significa cerca de 8% do consumo total de energia. Possivelmente essa diferença seja 

decorrente das condições climáticas, que no Brasil não requerem o uso de sistemas de 

calefação, mas também resultam das diferenças de renda entre os países. 

 

Figura 2.1: Consumo energético do setor residencial por uso final em Espanha e EUA. Fonte: 

Elaboração própria, a partir dos dados da IDAE para Espanha e DOE para EUA. 

Situações similares são observadas em todos os outros usos finais e justificam a 

atenção e medidas de fomento à eficiência energética em áreas como iluminação e caldeiras. 

2.2 Evolução do consumo energético e da eficiência 

A revolução industrial proporcionou um dos inventos de maior influência na 

civilização, a eletricidade, introduzida no setor residencial para iluminação em 1880 

(Ristinen, Kraushaar, 1999). Na década de 20, a eletricidade já era usada nas residências 

norte-americanas em pequenos eletrodomésticos, posteriormente em rádios e geladeiras nos 

anos 1950, até chegar aos dias de hoje, quando os aparelhos elétricos estão em todos os 

lugares do planeta e se multiplicam de uma forma exponencial. Por exemplo, há não muito 
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tempo se tinha uma luz incandescente por área da casa a iluminar, 60W, mas hoje estão 

chegando a precisar de quatro ou cinco para a mesma área (Vaclav Smil, 2006).  

A iluminação é uma tecnologia energética que ao longo de sua historia vem 

atravessando um notável incremento em sua eficiência. Desse modo, para iluminar uma 

mesma área, tem se diminuído notavelmente o consumo de energia elétrica, como se indica na 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2: Evolução da eficiência das lâmpadas. Adaptado de: National history museum, 

EUA. 

 

Contudo, a eletricidade não substituiu completamente as demais formas energéticas. 

Por exemplo, para condicionamento ambiental dos edifícios, mesmo com a expansão das 

bombas de calor ou refrigeração nos anos 1960, se mantém relevante o uso de combustíveis. 

As bombas de calor também não substituíram os fogões a combustível fóssil.  

Com relação aos aspectos arquitetônicos, durante décadas a acessibilidade ou estética 

do edifício foram os objetivos principais a observar, com reduzida atenção para o uso racional 

da energia. Até poucas décadas, edifícios não levavam em conta sua adequação às 

necessidades energéticas, relacionadas diretamente com o clima, e impunham o consumo de 

grandes quantidades de energia em sistemas ineficientes. 

O consumo de energia passou a ser tornar importante nos edifícios a partir dos anos 

setenta, com os Choques do Petróleo, que elevaram consideravelmente os preços dos vetores 

energéticos e evidenciaram a dependência da energia importada em muitos países. Nesse 
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contexto foram propostos programas de economia e conservação de energia em diversos 

países. Estes programas além de intensificar a tendência de melhorar o uso da iluminação ou 

aquecimento, deram conta da importância de aperfeiçoar o modelo de construção das 

sociedades com climas mais severos, que construíam as casas ou os edifícios segundo o 

conhecimento local das necessidades climáticas, isto é, casas com paredes largas de pedra, 

janelas pequenas ou grandes segundo a orientação solar e pátios que conseguiam os efeitos de 

esfriar ou aquecer tais espaços de um modo passivo.  

Nos próximos capítulos serão estudados as áreas influenciadas desde o momento de 

concepção ou projeto da construção ou ainda sua reforma das edificações, buscando conseguir 

economia de energia com o objetivo claro de diminuir a demanda. Estas áreas são 

principalmente as que sucedem quando se desenha um espaço que vai precisar de intervenção 

para se ambientar e atingir um conforto térmico e uma iluminação adequada. 

2.3 Conforto térmico 

A seguir se conceitua o que é conforto térmico e se analisam os aspectos de desenho 

em um edifício que ajudam a conseguir o conforto térmico, que tem a ver com a envoltória e 

os sistemas de climatização. 

2.3.1 Que é o conforto térmico? 

O conforto térmico se define como o estado emocional em seres humanos que 

expressam satisfação com o ambiente a seu redor. Em geral, o conforto ocorre quando a 

temperatura do corpo é mantida dentro de umas condições com umas margens de variação 

estreitas, a umidade da pele é baixa, e o esforço fisiológico de regulação é minimizado 

(ASHRAE, 2001). 

Segundo diversos estudos, as condições de conforto térmico são similares no mundo 

inteiro, com similares valores de atividades metabólicas ou roupa, as pessoas normalmente se 

encontram satisfeitas com semelhantes níveis de temperatura, umidade ou velocidade do ar, 

(Fanger, 1972). Descrever os fatores que influenciam este estado emocional é uma tarefa 

difícil enquanto cada pessoa pode-se sentir diferente num mesmo ambiente.  

Destaca-se o desenvolvimento deste conceito realizado por Povl Ole Fanger que 

estabelece e mede distintos fatores que influenciam diretamente este estado emocional. 
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Distintas normas como a ISSO 7730 o a ASHRAE utilizam estes fatores para descrever as 

necessidades energéticas para conseguir o conforto térmico. 

Fanger desenvolveu o PMV (predicted mean vote), um índice que prevê o valor médio 

dos votos de um grande grupo de pessoas que se encontram num mesmo ambiente. Esta 

escala de votos de sensação térmica tem 7 pontos. Para desenvolver as equações do PMV 

Fanger controlava e mudava as variáveis que depois serão descritos, e pedia às pessoas que 

valorassem suas sensações, utilizando a escala indicada na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Escala de votos de sensação térmica de Fanger. 

Pontos Sensação 

3 Muito quente 

2 Quente 

1 Pouco quente 

0 Neutral 

-1 Ligeiramente fresco 

-2 Fresco 

-3 Frio 

 

As equações de Fanger correlacionam variáveis como temperatura, atividade, etc. e 

permitem predizer qual vai ser a sensação térmica (PMV) da maior parte de um grupo de 

pessoas num mesmo ambiente. Fanger também concluiu que nunca um grande número de 

pessoas estará totalmente satisfeito num mesmo ambiente, mesmo que se atinjam as melhores 

das condições possíveis. Por isso que também se desenvolvem as equações que predizem qual 

vai ser a porcentagem de pessoas insatisfeitas PPD (Predicted Percentage Dissatisfied). Para 

obter estes dois índices é necessário calcular e medir os fatores pessoais e os fatores de 

ambiente. A seguir, são descritos estes fatores. 

Fatores pessoais  

Os fatores pessoais dependem das pessoas que vão requerer de energia para conseguir 

um conforto térmico, e são função da idade, sexo, roupa, atividade desenvolvida. As mais 

importantes são as que descrevem o nível de atividade e o nível de vestimenta. Segundo a 

roupa ou atividade que a pessoa esteja desenvolvendo, esta precisará de um ambiente mais ou 

menos frio, mais ou menos úmido.  

Nível de atividade (met) Descreve a taxa de trabalho realizado durante as atividades. 

A taxa metabólica varia dependendo da atividade, da pessoa, e das condições em que a 

atividade é realizada. A unidade deste fator é o met.  
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A unidade utilizada para expressar o gasto energético de uma pessoa é o met, definida 

como gasto energético por área, sendo 1 met a taxa metabólica de uma pessoa calma. 1 

met = 58,1 W/m2 = 50 kcal/(h·m2). Dormindo 0,7 met. Trabalhando num computador 

1,1 met. 

Roupas (clo) A unidade para este parâmetro é o clo e há relatos detalhados do valor 

estimado de isolamento para cada item de vestuário. Numa abordagem aos valores 

usuais em residências e escritórios estes são os valores para o verão 0,5 clo e 1,0 clo 

no inverno.  

Principais fatores do ambiente 

Estes são os parâmetros que devem ser medidos ou quantificados para descrever o 

ambiente térmico e obter o index PMV. 

Temperatura do ar (°C) 

Temperatura radiante média (°C) 

Umidade relativa do ar (Pressão de vapor Pa) 

Movimento do ar / velocidade do ar (m/s) 

Para atingir um estado de conforto térmico deve-se trabalhar com os índices PMV e 

PPD que permitem ter conhecimento de quais são as condições de temperatura, umidade e 

velocidade do ar ótimas para as distintas atividades desenvolvidas num edifício. Depois de ter 

noção de quais são os valores destes fatores do ambiente, se fazem projeções das necessidades 

energéticas necessárias (carga térmica) para procurar um ambiente confortável, estas 

projeções influenciaram em vários aspectos no projeto do edifício e dos equipamentos 

térmicos. 

Em função dos fatores pessoais tem-se muitas tabelas que mostram os resultados dos 

valores que devem ter os fatores ambientais, mas se podem destacar os resultados achados 

para comportamentos gerais em lugares como uma oficina, biblioteca, hospital, sala destar. 

Como exemplo, para o verão, portanto 0,5 clo e atividade comum de 1,2 met, assumindo a 

mesma temperatura de radiação que a temperatura do ar e uma velocidade do ar menor de 0,2 

m/s, a temperatura deveria estar entre os valores de 23.25°C, a umidade entre 45-65% e o 

número de pessoas insatisfeitas PPD será de menos de um 15% (ISO 7730).  

No diagrama psicrométrico, Figura 2.3, que a ASHRAE construiu se observam 

claramente as regiões com a temperatura de ar e a umidade relativa onde o ser humano se 

encontra em condições confortáveis. No centro da região o PPD seria o mínimo, com um 
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PMV de O, neutro, e conforme vai se distanciando o PPD vai aumentando até a chegar a um 

10% e o PMV seria de ±0,5. Para construí-lo, a ASHRAE supõe roupas para o verão de 0,5 

clo e para o inverno 0,9 clo, atividade sedentária de 0,9 met e assumindo a mesma 

temperatura de radiação que a do ar e uma velocidade do ar menor de 0,2 m/s. 

 

Figura 2.3: Diagrama Psicrométrico de zonas de conforto. Fonte: ASHRAE. 

 

Esta avaliação do conforto térmico não leva em conta muitas outras variáveis que as 

vezes não são controladas pelas máquinas de condicionamento de ar mas tem que ser 

controladas com outros métodos, construtivos e de desenho. Estas são a turbulência do ar, 

diferenças verticais da temperatura, chãos ou tetos quentes, assimetria, etc. 
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2.3.2 Zoneamento bioclimático 

Para lograr um conforto térmico adequado às necessidades, se viu que era necessário 

lograr umas condições determinadas dos fatores ambientais como a temperatura, umidade e 

velocidade do ar. Contudo, o dimensionamento de um equipamento para esquentar ou esfriar 

ou o desenho de um edifício não vão ser os mesmos num clima onde o inverno é severo que 

numa área onde o inverno é suave. 

Para saber quais são os requerimentos energéticos para atingir as condições de 

conforto ou os requerimentos da envoltória se devem estudar as condições iniciais do 

ambiente, ou seja, o clima. 

A classificação Köppen é um sistema de classificação climática mundial. Foi 

publicado pela primeira vez pelo russo alemão climatologista Wladimir Van Köppen em 

1884, com várias modificações posteriores de Köppen (Encyclopedia Brittanica). Assim, os 

limites da zona de clima foram selecionados utilizando fatores como distribuição da 

vegetação e combinando as temperaturas médias anuais e mensais e precipitação, e a 

sazonalidade da precipitação. 

A nível local, os países que estão trabalhando com os conceitos de economia de 

energia nas edificações têm mapas influenciados pelos aspectos que afetam mais ao conforto 

térmico, como é o caso do Brasil, EUA e Espanha. 

2.3.2.1 Zoneamento Brasileiro 

Givoni desenvolveu uma carta bioclimática adequada para países em desenvolvimento 

(Castro de Almeida, 2005 cita a Lamberts; Dutra; Pereira, 1997). O método proposto por 

Givoni no livro “Comfort, climate analysis and bulding design guidelines, Energy and 

Building” é construído sobre o diagrama psicrométrico (NBR15220, 2003). Relacionando 

dados de temperatura e umidade pode se obter indicações das estratégias bioclimáticas no 

desenho e construção de edifícios. 

A norma Brasileira NBR 15220 de desempenho térmico em edificações baseia-se na 

carta de Givoni para dividir o território Brasileiro em oito zonas distintas. Esta carta consiste 

em um diagrama psicrométrico subdividido em onze áreas como mostra a Figura 2.4. Para 

atribuir a uma cidade um zoneamento primeiro precisam-se conhecer quais das onze áreas do 

diagrama cobre a cidade na carta bioclimática adaptada de Givoni (ver adiante)  e em seguida 
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atender às condições indicadas na Tabela 2.2, percorrendo-a de cima para baixo. Observe-se 

que nessa tabela constam apenas as sete áreas de interesse para o Brasil. 

 

Figura 2.4: Diagrama Psicrométrico baseado na carta de Givoni. Fonte: NBR 15220. 

 

Tabela 2.2: Critérios para classificação bioclimática. 

  Área da carta de Givoni modificada 

Zona 

bioclimática A B C D H I J 

1 Sim         Não Não 

2 Sim             

3   Sim   Não Não     

4   Sim           

5     Sim Não Não     

6     Sim         

7         Sim     

8       Não       

 

Com o propósito de verificar quais áreas no diagrama psicrométrico de Givoni são 

cobertas por uma cidade, tomam-se os dados mensais de temperatura média, máxima média e 

mínima média e umidade relativa média dessa cidade. Representam-se tais pontos no 

diagrama, definindo assim as áreas correspondentes a essa cidade. A Figura 2.5 apresenta os 

resultados para Brasil. 
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Figura 2.5: Zoneamento bioclimático brasileiro. 

2.3.2.2 Zoneamento dos EUA 

O mapa de zoneamento dos EUA (Figura 2.6) foi desenvolvido também para 

proporcionar uma abordagem simplificada a definição do clima para a implementação de 

vários códigos, entre outro o que aqui vai se trabalhar, International Energy Conservation 

Code (IECC).  

Este mapa, similar ao mapa brasileiro, consta de oito zonas principais baseadas nas 

temperaturas, por sua vez subdivididas em outras três orientadas a medir a umidade. Assim, o 

mapa permite até 24 designações climáticas potenciais. 

Para assinar um zoneamento a uma área se devem calcular os graus-dia para esfriar 

com uma temperatura base de 10°C (CDD) e os graus-dia para aquecer com uma temperatura 

base de 18°C (HDD). A medição de graus-dia para esfriar CDD é a diferença de temperatura 

entre a temperatura em média ao longo de um período (o período acostuma ser de 24 horas ou 

1 hora) e uma temperatura de base. No caso dos graus-dia para esquentar HDD é a diferença 

entre uma temperatura de base e a temperatura em média ao longo do período.  

No caso de que o resultado dos graus-dia para esfriar ou esquentar seja negativo, estes 

não são somados, (equações 2.1 e 2.2). Segundo o resultado obtido, se designa um 

zoneamento a um cidade cumprindo as condições da Tabela 2.3. 

              
               2.1 

           
                 2.2 
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Por exemplo, se a temperatura média numa determinada localização para 1 de junho é 

de 10°C, então os graus-dia para aquecer são 8° (18 - 10 = 8) e os graus dia para esfriar são 

0°.  

Tabela 2.3: Critérios para classificação bioclimática. 

Zona 

bioclimática 

 1 CDD>5000 

2 3500<CDD<5000 

3A 3B 2500< CDD < 3500, HDD<3000 

4A 4B CDD < 2500, HDD<3000 

3C HDD<2000 

4C 2000<HDD<3000 

5 3000<HDD<4000 

6 4000<HDD<5000 

7 5000<HDD<7000 

8 HDD>7000 

 

Para designar o nível de umidade se têm três classificações, A B C que tem que 

cumprir com os seguintes requisitos. 

Marinho C 

Lugares que completam os seguintes critérios: 

1. Temperatura média do mês mais frio entre -3 ° C e 18 ° C; 

2. Temperatura média do mês mais quente <22 ° C; 

3. Pelo menos quatro meses com temperaturas médias superiores a 10°C; 

4. O mês com mais precipitação na estação do inverno tem pelo menos três vezes mais 

precipitação quanto o mês com o mínimo de precipitação no resto do ano.  

Seco B 

Lugares que completam os seguintes critérios: 

1. Não é marinho; 

2. P <2,0 × (T + 7); 

Onde:  

P: Precipitação anual em centímetros (cm); 

T:Temperatura média anual em (°C). 
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Úmido A 

1. Lugares que não são marinho C ou seco B. 

 

Figura 2.6: Zoneamento bioclimático dos EUA. 

2.3.2.3 Zoneamento Espanha 

O mapa desenvolvido pelo Ministério de Fomento de Espanha para determinar as 

necessidades que os edifícios devem ter em relação ao desenho da construção das áreas que 

influenciam o conforto térmico, está baseado nas temperaturas e a radiação solar para os 

meses de verão e os meses de inverno das distintas províncias (Figura 2.7). 

A determinação da zona climática é obtida a partir do cálculo das severidades de 

inverno SCI e verão SCV para esses lugares. As severidades climáticas combinam graus-dia e 

a radiação solar na localidade e é calculada mediante a Equação 2.3.  

                                     2.3 

Onde: 

Rad: Radiação média global acumulada nos meses de verão (para Espanha, junho 

julho, agosto e setembro) (para o Brasil novembro, dezembro, janeiro e fevereiro) kWh/m
2
. 

GD: Média dos graus dia em base 20 para os meses de verão (º/º) ou inverno. 

O valor das constantes a, b, c, d, e, k são mostradas na Tabela 2.4. 
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Tabela 2.4: Valor das constantes para o cálculo da Severidade Climática. 

 
Verão Inverno 

a 3,72E-03 -8,35E-03 

b 1,41E-02 3,72E-03 

c -1,87E-05 -8,62E-06 

d -2,05E-06 4,88E-05 

e -1,39E-05 7,15E-07 

k -5,43E-01 -6,81E-02 

 

Após a obtenção do valor das duas severidades, a zona climática é determinada 

localizando em qual dos quatro intervalos da Tabela 2.5 correspondentes ao verão se encontra, 

e em qual das cinco faixas da Tabela 2.6 para o inverno. 

Tabela 2.5: Critérios para o zoneamento bioclimático de verão de Espanha. 

1 SCV<0,6 

2 0,6<SCV<0,9 

3 0,9<SCV<1,2 

4 SCV>1,2 

 

Tabela 2.6: Critérios para o zoneamento bioclimático de inverno de Espanha. 

A SCI<0,3 

B 0,3<SCI<0,6 

C 0,6<SCI<0,95 

D 0,95<SCI<1,3 

E SCI>1,3 

 

Combinando as 5 divisões do inverno com as quatro do verão se obteriam 20 zonas 

distintas, que foram retidas apenas em 12 como mostra a Tabela 2.7. Esta redução simplifica o 

número de zonas de verão para climas com uma severidade climática no inverno grande, 

como são A, B e E.  

Tabela 2.7: Combinação das Severidades climáticas de verão e inverno para o 

zoneamento bioclimático. 

  
  

 S
C

V
 A4 B4 C4 D3 

 

  

    C3 E1 

A3 B3 C2 D2   

    C1 D1   

 
SCI 
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Figura 2.7: Zoneamento bioclimático de Espanha. 

2.3.3 Envoltória 

A envoltória é a pele do edifício, está formada pelo conjunto de elementos que o 

protegem e que o mantém em condições interiores diferentes daquelas que tem no ambiente 

exterior. As perdas ou os ganhos de calor podem ser reduzidos estabelecendo uns requisitos 

mínimos a cumprir no momento de projeção, de construção ou reabilitação bem como no 

momento de escolher diferentes materiais. 

A envoltória de um edifício pode-se dividir em cobertura, paredes e solo, ou seja, as 

partes que protegem as zonas habitáveis do exterior onde existem trocas de calor devido à 

filtração de ar, à transmitância ou à radiação entre outras (Figura 2.8). 
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Figura 2.8: Exemplo de trocas de calor de um edifício. 

A transmitância térmica U (W/m
2
K) quantifica a habilidade dos materiais de conduzir 

calor. Pode-se observar nas flechas de cor azul como toda a envoltória é suscetível a perder ou 

ganhar calor devido a este fenômeno. Portanto, dependendo da transmitância térmica, as 

trocas de calor com o exterior podem diminuir ou aumentar segundo o interesse de projeção.  

Na Figura 2.8 se observam também as flechas vermelhas que indicam a energia que 

chega do sol mediante radiação e que é absorvida pela envoltória. A absortância dos materiais 

das paredes ou cobertura ajudará a ter mais ou menos ganhos de calor. 

A ação de aquecer ou esfriar impõe um gasto energético em muitos edifícios e a 

envoltória tem um papel importante. Poupanças significativas no consumo de energia podem 

lograr-se com um desenho eficiente da envoltória. Podem-se nomear como exemplo os 

sistemas solares passivos, orientação das janelas para deixar entrar a radiação solar no inverno 

e impedi-lha no verão, paredes e coberturas isoladas ou instalação de janelas com vidros 

duplos. Estes desenhos permitem ao usuário fazer um uso menor de aquecedores ou ar 

condicionado. Também se pode comentar o uso da fibra de vidro, que tem um valor de 

isolamento mais de três vezes do que um tijolo, ou que em climas quentes, os telhados escuros 

podem chegar a ser até 50 º C mais quentes que a temperatura do ar, mas com um teto 

altamente refletor (pintadas de branco ou cores claras) será de apenas 10 ºC, sendo a melhor 

maneira passiva para reduzir a eletricidade necessária para esfriar o ar. 
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2.3.3.1 Cobertura 

O teto, além dos mecanismos de condução e convecção térmica, está particularmente 

sujeito à incidência direta durante todas as horas de sol dos raios solares, de onde resulta a 

transferência de calor por radiação. Portanto, é importante não somente falar das necessidades 

dos isolantes para atenuar a condução térmica ou cores refletoras, deve-se ter especial atenção 

com as aberturas zenitais que permitem iluminar, mas contribuem para aquecer os ambientes 

interiores de maneira muito importante.  

As aberturas zenitais apresentam uma contribuição muito importante às trocas de 

calor, portanto não devem representar áreas muito grandes da cobertura. Contudo, é 

conhecido que estas aberturas contribuem na iluminação e as poupanças que se podem 

conseguir neste âmbito, e, por conseguinte, é necessário impor condições nos vidros, caixilhos 

ou elementos construtivos que consigam evitar que a radiação solar aqueça o interior, mas 

permita uma boa iluminação (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9: Exemplo de estrutura que permite a entrada de luz e impede a radiação direta. 

2.3.3.2 Paredes 

As paredes da envoltória também são outros dos elementos a analisar. Do mesmo 

modo que na cobertura, a envoltória está formada por distintos materiais e elementos, como 

concreto, tijolos, janelas ou portas com distintos níveis de transmitância e absortância. A 

diferença mais importante com a cobertura é que nas paredes a influência da orientação é 

fundamental, ou seja, paredes orientadas ao norte (no hemisfério sul) terão maiores ganhos de 

calor porque a incidência da radiação solar será maior. 

Os elementos construtivos para proteger os vãos da fachada deverão também ser 

quantificados e medidos pela importância que têm no sombreamento de janelas para impedir 
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que a radiação solar incida diretamente no interior dos ambientes no verão, mas permitindo a 

entrada dos raios no inverno (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10: Exemplo de estrutura que permite a entrada de radiação direta do sol (baixo) em 

inverno e impede-a em verão (sol alto). 

2.3.3.3 Solo 

Esta é outra das partes da envoltória que passam despercebidas muitas vezes, mas que 

faz parte da pele do edifício e é responsável por muitas das trocas de calor. O solo que faz 

parte da envoltória pode ser o chão do piso térreo que segundo a profundidade ou 

transmitância dos materiais é uma fonte de trocas de calor muito importante, ou pode ser 

chãos que estão em contato com zonas não habitáveis.  

É importante distinguir este conceito de zonas habitáveis porque em baixo do chão de 

um apartamento se pode ter uma garagem, zona não habitável e, portanto, não climatizada, 

tendo muitas possibilidades de trocas de calor. Todos os materiais dos solos devem ser 

projetados para o benefício do conforto térmico sobre tudo para impedir a fuga de calor nas 

áreas com climas muito frios. 

2.3.4 Climatização 

Não é fácil, e às vezes impossível atingir as condições de conforto sem o uso de 

energia. Esta energia é usada em máquinas que refrigeram ou aquecem, que umidificam ou 

desumidificam ou que geram correntes de ar no ambiente. Neste tópico se explicam quais são 

os fatores necessários para dimensionar o sistema de climatização, principalmente a potência, 

através do estudo da carga térmica. Também se mencionam quais são os sistemas de 

refrigeração ou aquecimento mais utilizados é como e medida a eficiência destes. 
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2.3.4.1 Carga térmica 

Existem numerosos métodos, que com diferente número de fatores determinam qual é 

a carga térmica de um edifício, mas todos eles devem ter em conta quais são os motivos que 

mudam as condições térmicas de um ambiente. Qualquer cálculo da carga térmica deve levar 

em conta os ganhos ou perdas de calor devido aos componentes estruturais estudados na 

envoltória, a ventilação necessária, as infiltrações e os ganhos pela ocupação dos edifícios, 

sistemas de iluminação, computadores, atividades desenvolvidas etc. Estas variáveis são 

explicadas ao longo do tópico. 

Cabe resaltar, que normalmente o dimensionamento de um sistema é feito para as 

condições exteriores mais extremas de temperatura e radiação solar para, desse modo, ser 

capaz de cumprir sua função ao longo de todo ano. 

Transmitância e irradiação dos componentes estruturais 

O cálculo do ganho de calor, devido à radiação e de transferência de calor por 

transmitância através de materiais de revestimento deve ser estudado um a um nas áreas a 

acondicionar. 

Para calcular os ganhos de calor devido a estes fatores, se deve calcular qual é a 

diferença de temperatura entre o exterior e o interior, como foi comentado para as condições 

mais extremas para o dimensionamento, e para todas as horas do ano e ter em conta as 

transmitâncias de cada parte da envoltória. 

O efeito da radiação solar é mais acentuado sobre superfícies transparentes do que em 

superfícies opacas. Os efeitos da orientação das paredes devem ser levados em conta devido a 

que a temperatura da parede e a irradiação recebida, serão maiores na fachada norte do que na 

sul (para o hemisfério sul), portanto estes condicionantes também são importantes no 

momento de calcular a carga térmica.  

Ventilação e infiltração 

As trocas de ar são necessárias principalmente devido a motivos de salubridade. Este 

processo supõe junto com as infiltrações de ar por janelas, portas, etc. a maior parte da carga 

térmica. Segundo as atividades desenvolvidas num edifício ou área a quantidade do ar a 

mudar varia. Hospitais, laboratórios precisaram de uma ventilação maior do que escolas etc. 

Quando este ar é trocado, o novo ar que entra é tratado para atingir as condições de conforto 

e, portanto acarreta um gasto energético importante, entre o 20% e 50% (Ashrae, 2001).  
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Ocupação 

O corpo humano, as lâmpadas, os computadores, as máquinas fotocopiadoras, etc., são 

fontes de calor. Cada ambiente a estudar tem um propósito e é dotado com os equipamentos 

necessários. Estes equipamentos produzem ganhos de calor que às vezes são significativos e 

devem ser tidos em conta normalmente para calcular a carga térmica de refrigeração. 

2.3.4.2 Refrigeração 

Para as localidades de clima quente com frequência são requeridos sistemas de 

condicionamento ambiental capazes de ajustar a temperatura e a umidade aos níveis de 

conforto. Esses sistemas envolvem máquinas frigoríficas, ventiladores, dutos e sistemas de 

comando e controle.  

Máquina de refrigeração 

Para poder esfriar o ar se utilizam os chamados condicionadores de ar, que precisam 

de energia para produzir frio. Na Figura 2.11 se mostram quais são as partes que conseguem 

reproduzir o ciclo termodinâmico num refrigerante para poder tirar calor de um ambiente e 

cede-lo a outro. 

O funcionamento destas máquinas é simples. A máquina consegue esfriar um líquido 

refrigerante num circuito fechado a uma temperatura mais baixa do que aquela a ambientar e 

alguns ventiladores fazem circular o ar quente em torno das tubulações por onde passa este 

líquido e cede calor devido a diferença de temperaturas. Deste modo o ar é esfriado. 

Como se observa na figura se precisa de energia (Wc) em forma de eletricidade 

normalmente para acionar o compressor, dando origem ao mais importante consumo 

energético, além dos ventiladores que ajudam a circular o ar nos evaporadores e 

condensadores para aumentar a troca de calor.  

O evaporador, que é a parte que tira calor do ambiente, deve ficar no interior do 

edifício e o ar a esfriar deve passar por ele, ao contrário do condensador que deve ficar no 

exterior.  
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Figura 2.11: Ciclo de uma máquina frigorífica. 

Para medir a eficiência deve-se saber quanto calor consegue tirar do ambiente, 

mediante o evaporador (Qe) e quanta energia é necessária aportar ao compressor (Wc). Esta 

relação de valores é denominada COP (Coefficient of performance), Equação 2.4: 

    
  

  
 2.4 

Esta relação pode ter um valor maior que um e costuma ter valores entre 2.3. Deve ser 

dito que no momento de calcular o COP este deve incluir a redução da eficiência devida as 

perdas mecânicas e elétricas, além de saber que o ciclo termodinâmico não é isentrópico. 

A classificação de ar condicionado pode ser muito extensa segundo estejam ou não 

separados o condensador e o evaporador, segundo o tipo de ventiladores que fazem o ar 

circular através do evaporador, segundo o tipo de condensadores, segundo o tipo de líquido 

refrigerante etc. 

Refrigeração por absorção 

O objetivo da refrigeração por absorção é reduzir a dependência da eletricidade e 

conseguir esfriar, utilizando o calor a altas temperaturas. O modelo de funcionamento está 

representado na Figura 2.12. Basicamente se trata de um sistema similar ao da máquina de 

refrigeração só que se introduz outro circuito interior na máquina que completa outro sistema 

termodinâmico, com um gerador e um absorvedor. A introdução deste novo sistema atua de 

tal maneira, que o uso do compressor do sistema de refrigeração normal é eliminado e 

portanto, a maior fonte de consumo energético.  

Este ciclo novo pode aproveitar o calor residual de um sistema de geração de 

eletricidade, de painéis de concentração solar etc. Também precisa de energia para uma 

bomba, mas, em menor quantidade do que o compressor do sistema tradicional de 

condicionamento de ar. 
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Figura 2.12: Ciclo de uma máquina de absorção. 

Geralmente têm-se dois tipos de Máquinas de absorção, classificadas segundo o tipo 

de líquido absorvedor, que pode ser Brometo de lítio - Água ou Amônio – Água. O uso deste 

sistema implica um COP menor e deve se dizer que ainda não estão muito desenvolvidos 

comercialmente. 

2.3.4.3 Aquecimento 

Bomba de ar 

A bomba de ar é uma máquina igual a explicada na máquina de refrigeração, só que 

neste caso o condensador deve ficar no ambiente a condicionar. Os condicionadores de ar 

atuais funcionam indistintamente, para tirar calor do ambiente ou para cedê-lo, só devem virar 

o sentido do fluxo e o condensador vira evaporador e vice-versa.  

O COP da bomba, COPB, é igual ao COP da mesma máquina utilizada como 

resfriador mais um como indica a expressão 2.5, no caso de ter as mesmas condições de 

temperatura dos focos quente e frio. 

     
  

  
 

     

  
   

  

  
       2.5 

Aquecimento com caldeira 

Uma caldeira é um vaso fechado em que a água ou outro fluido é aquecido. No setor 

residencial e comercial, o fluido aquecido é utilizado em aplicações de aquecimento, 

cozimento ou saneamento. Existem numerosos tipos de caldeiras diferenciadas pelo tipo de 

vaso, tipo de tubulações, pressão dos fluidos, combustível utilizado etc.  

Para aquecer ambientes, normalmente o fluido de trabalho é a água que atinge 

temperaturas de 60-70°C para depois circular em tubulações e radiadores onde cede o calor ao 

ar do ambiente. 
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O combustível usado nos países mais desenvolvidos é normalmente gás, como se 

observou no Capítulo 1, mas também carvão, diesel e a biomassa nos países em 

desenvolvimento.  

O rendimento das caldeiras é medido pela relação de calor queimado e o transferido ao 

fluido de trabalho (Equação 2.6), e atualmente atinge valores de 90%. 

  
  

  
 2.6 

Aquecimento solar 

O conceito de aquecimento solar é o mesmo que nas caldeiras de combustíveis. Um 

fluido de trabalho é aquecido para circular por tubulações e radiadores nas áreas a ambientar, 

só que para aquecer este fluido de trabalho não são utilizados combustíveis fósseis senão a 

energia solar. 

Com este fim colocam-se painéis solares numa área do edifício, normalmente a 

cobertura, para captar a radiação solar e aquecer um fluido de trabalho (Figura 2.13). Este 

fluido de trabalho pode ser o mesmo que aquece os ambientes no edifício ou outro. Esta 

energia costuma ser acumulada já que é difícil que os momentos de maior radiação sejam os 

mesmos que se quer aquecer um ambiente. 

 

Figura 2.13: Exemplo de um sistema de ACS. 

2.4 Iluminação  

A seguir se explicam alguns dos termos necessários para descrever a iluminação como 

são o fluxo luminoso, a intensidade luminosa, a iluminância e a luminância, essenciais para 

saber quais são os requisitos de iluminação de uma área ou medir a eficiência das lâmpadas.  
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2.4.1 Conceitos 

2.4.1.1 Fluxo luminoso 

Quando se gasta energia elétrica para iluminar nem toda a potência vira luz sensível, 

por isso aparece o conceito de fluxo luminoso que é definido como a potência emitida sob a 

forma de radiação de luz para a qual o olho humano é sensível. Seu símbolo é Φ e sua unidade 

é o lúmen (lm).  

A relação entre watts e lumens é chamada equivalente luminoso da energia, 

empiricamente demonstra-se que uma radiação com 555 nm de cumprimento de onda e 1 W 

de potência emitida por um corpo negro emite 683 lúmen.  

2.4.1.2 Intensidade luminosa 

A intensidade da luz é conhecida como o fluxo luminoso emitido por unidade de 

ângulo sólido (esferorradiano) numa direção particular. Seu símbolo é I e sua unidade é a 

candela (cd), está definida pela Equação 2.7. De uma forma geral, as fontes luminosas não 

emitem igualmente em todas as direções, e é necessário conhecer a intensidade luminosa em 

cada direção. Na Figura 2.14 podem-se observar as diferenças do fluxo luminoso e 

intensidade luminosa. 

   
 

 
 2.7 

Onde  

ω: ângulo em esferorradianos 

 

Figura 2.14: Exemplo de fluxo luminoso e intensidade luminosa. 

2.4.1.3 Iluminância 

É definido como o fluxo luminoso recebido por uma superfície. O símbolo é E e a sua 

unidade e lux (lx), ou seja lm/m
2
. Na Figura 2.15 pode-se observar um exemplo de 

iluminância. 
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Figura 2.15: Exemplo de iluminância. 

2.4.1.4 Luminância 

Têm-se falado sobre as propriedades de fontes de luz (fluxo luminoso ou intensidade 

de luz) ou a luz que atinge uma superfície (iluminação), mas é necessário saber medir a luz 

que atinge o olho que é a luminância, podendo ser a luz emitida por um corpo ou a refletida. 

A luminância é a relação entre a intensidade de luz e a superfície aparente, visto pelo olho 

numa determinada direção. Seu símbolo é L e sua unidade é cd/m
2
. Na Figura 2.16 pode-se 

observar um exemplo com as diferenças de iluminância e luminância. 

 

Figura 2.16: Exemplo de luminância. 

2.4.2 Requisitos de iluminação 

A determinação dos níveis de iluminação adequada para uma instalação é uma tarefa 

complexa. Os valores recomendados para cada tarefa e ambiente são o resultado de estudos 

sobre avaliações subjetivas dos usuários (conforto visual, agradável, performance visual ...). 

Cada atividade realizada pelo ser humano precisa de níveis diferentes de iluminação, e 

por isso é importante fazer uma boa valoração para satisfazer as necessidades dos usuários e 

assegurar o correto funcionamento sem superestimar a iluminação necessária que resulta num 

maior gasto energético. Distintas normas como UNE-EM 12464-1, NBR 5413 recomendam 

valores de iluminância para cada ambiente ou atividade (Tabela 2.8). 
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Tabela 2.8: Valores recomendados de iluminância. 

Classe  Iluminância (lux) Tipo de atividade 

A 

 

  

Iluminação geral 

para áreas usadas 

interruptamente ou 

com tarefas visuais 

simples 

20 - 30 – 50 Áreas públicas com arredores escuros 

50 - 75 – 100 Orientação simples para permanência curta 

100 - 150 – 200 Recintos não usados para trabalho contínuo; 

200 - 300 – 500 

Tarefas com requisitos visuais limitados, 

trabalho bruto de maquinaria, auditórios 

B 

 

  

Iluminação geral 

para área de 

trabalho  

500 - 750 – 1000 

Tarefas com requisitos visuais normais, 

trabalho médio de maquinaria, escritórios 

1000 - 1500 – 2000 

Tarefas com requisitos especiais, gravação 

manual, inspeção, indústria de roupas. 

C 

 

  

Iluminação 

adicional para 

tarefas visuais 

difíceis  

2000 - 3000 – 5000 

Tarefas visuais exatas e prolongadas, eletrônica 

de tamanho pequeno 

5000 - 7500 – 10000 

Tarefas visuais muito exatas, montagem de 

microeletrônica 

10000 - 15000 – 20000 Tarefas visuais muito especiais, cirurgia 

 

Os projetos para iluminar uma área devem levar em conta, além do fluxo luminoso, 

outros muitos fatores, por isso, para iluminar uma área deve ser feito um estudo que inclua 

fatores como: o deslumbramento (sensação que ocorre quando a luminância de um objeto é 

muito maior do que o seu ambiente), a cor da luz, a iluminação direta ou indireta e o 

alumbrado geral ou localizado. As normas, como as mencionadas anteriormente também 

aportam valores indicativos destes fatores para cada ambiente ou atividade. 

2.4.3 Eficiência energética das lâmpadas 

Como se viu no item 2.2 (Evolução do consumo e da eficiência energética), as 

lâmpadas do mesmo modo que as caldeiras tem sido objeto de melhoras substanciais da 

eficiência, mesmo assim existem diferenças de eficiência entre as distintas lâmpadas que se 

podem achar atualmente no mercado.  

Nem toda a energia elétrica consumida numa lâmpada vira luz, parte e dissipada em 

forma de calor ou radiação não visível, UV, infravermelha (Figura 2.17). A eficiência das 

lâmpadas é a razão entre o fluxo luminoso e a potência elétrica consumida W, Equação 2.8. 

  
 

 
 2.8 
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Figura 2.17 Perdas de energia numa lâmpada. 

A seguir, vemos quais são os atributos principais de lâmpadas, as eficiências e os usos 

destas. Estas podem se dividir em três modelos principais, as Lâmpadas incandescentes, as 

Lâmpadas de descarga e as Lâmpadas LEDs. 

2.4.3.1 Lâmpadas incandescentes 

Todos os corpos quentes emitem energia como radiação eletromagnética. Ao passar 

uma corrente elétrica através de um fio fino se obtém calor e luz, que é o fundamento das 

lâmpadas incandescentes. Quanto maior for a temperatura, maior é a energia emitida e quando 

esta energia atinge o espetro eletromagnético, o da luz visível, se consegue o objetivo de 

produzir luz. 

Quando nas lâmpadas se introduz um gás inerte ou um gás halogêneo (cloro, bromo ou 

iodo) com o tempo as condições do filamento são melhores do que fazendo o vazio dentro da 

lâmpada. Por isso se pode falar de dois tipos de lâmpadas incandescentes, as não halogêneas 

que incluem as de vazio ou as que têm um gás inerte com uma maior eficiência, as 

halogêneas, que melhoram a vida da lâmpada, além de melhorar ainda mais a eficiência 

(Tabela 2.9). 

A produção de luz por incandescência tem uma vantagem adicional sobre os outros 

tipos de lâmpadas, é que a luz emitida contém todos os comprimentos de onda da luz visível e 

o espectro de emissão é contínuo. Isso garante uma boa reprodução de cores dos objetos 

iluminados. 

2.4.3.2 Lâmpadas de descarga 

Em lâmpadas de descarga, a luz é produzida por uma corrente elétrica entre dois 

eletrodos colocados em um tubo cheio com um gás ionizado ou vapor. Dentro do tubo, o 

choque ocorre devido à diferença de potencial entre os eletrodos. Estas descargas causam um 

fluxo de elétrons que passam através do gás. Quando um deles choca com elétrons das 

camadas externas dos átomos, os energiza gerando um novo estado, geralmente instável, que 
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rapidamente retorna ao estado anterior, liberando energia extra na forma de radiação 

eletromagnética, particularmente radiação ultravioleta (UV) ou visível.  

Estas lâmpadas mostram muitas variáveis segundo o tipo de gás que contêm, e a 

pressão na qual são introduzidos estes gases, Tabela 2.9. A mesma tabela mostra como as 

eficiências destas lâmpadas duplicam e alguns modelos são dez vezes superiores que as 

incandescentes.  

2.4.3.3 Lâmpadas de LEDs 

O LED é um componente eletrônico semicondutor, um diodo emissor de luz (Light 

emitter diode), que tem a propriedade de transformar energia elétrica em luz. Esta tecnologia 

oferece eficiências muito altas, Tabela 2.9, mas não esta muito introduzida na iluminação de 

ambientes dos edifícios devido ao alto custo. 

Tabela 2.9: Eficiência e duração nominal estimada de distintos tipos de lâmpadas. 

 

Eficiência 
luminosa 
(lm/W) 

Duração 
estimada 
nominal Uso Problemas 

LÂMPADAS INCANDESCENTES Interior decoração Vida  
Não 

Halogêneas 
    Gás Inerte 10 1000 

  Halogêneas 20 2000 
  LÂMPADAS DE DESCARGA 
  Alta pressão 

    Mercúrio 40-55 15000 Iluminação pública, fabricas 
 Mercúrio 

halogêneo 80 1500 
 

Acendido lento, 
variação de tensão 

Sódio 60-120 
12000-
16000 

Iluminação publica, 
fachadas, monumentos 

Estabilização, 
condensador 

Baixa 
pressão 

    Fluorescentes 60-80 10000 Interior 
 Sódio baixa 

pressão 120-200 
12000-
16000 Iluminação pública, fabricas Estabilização 

LÂMPADAS LED 
  LED 100 

 
Iluminação pública Pouca potencia 

 

2.4.4 Contribuição da luz natural 

Para uma utilização da luz natural para iluminar e, portanto, obter uma economia da 

energia requerida para iluminação, devem se ter em conta as aberturas na fachada e na 
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cobertura comentadas na seção 2.3.3. (Envoltória) que contribuem para a entrada da luz nos 

edifícios. Existem controles que regulam automaticamente a saída de luz de uma instalação de 

iluminação, para que dependendo da contribuição da luz natural, ambos fluxos forneçam o 

nível de iluminação estabelecido para a atividade a desenvolver. 

Existem 2 tipos principais de regulação, que basicamente consistem em um controle 

on / off, a luz é ligada ou desligada se ultrapassar um certo nível de iluminação ou um 

controle de regulação progressiva, que ajusta a iluminação gradualmente de acordo com a 

contribuição da luz do dia para obter o nível de iluminação programada. 
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CAPÍTULO 3 – REGULAMENTOS DE 

EFICIÊNCIA ENERRGÉTICA EM 

EDIFICAÇÕES. EXPERIÊNCIAS DE BRASIL, 

ESPANHA E EUA 

Numerosos são os fatores a considerar para promover a economia da energia no setor 

residencial e comercial, como visto anteriormente. A eficiência energética na construção é 

hoje um objetivo primordial para a política energética a nível regional, nacional e 

internacional, (Lombard, Jose, Christine, 2008). 

Neste capítulo são abordados os regulamentos, códigos ou padrões de energia que 

estabelecem normas para a concepção e construção de edifícios, para a conservação de 

energia e seu uso racional. Estes regulamentos desempenham um papel vital, estabelecendo 

requisitos mínimos de eficiência energética e descrevendo como os edifícios devem ser 

construídos para economizar energia de forma rentável em projeto e construção. Eles 

descrevem exigências uniformes para novos edifícios, bem como renovações. Eventualmente 

estes regulamentos devem ser adotados de forma compulsória. 

Os primeiros regulamentos relacionados ao desempenho de edificações foram criados 

na Europa no início dos anos 70. Estes regulamentos definiam parâmetros para a envoltória, 

no intuito de diminuir a transferência de calor através dos seus componentes construtivos, 

controlar a difusão de vapor e a permeabilidade do ar. Esquemas de certificação energética 

para edifícios surgiram na década de 1990 como um método essencial para a melhoria da 

eficiência energética, minimizando o consumo de energia e permitindo uma maior 

transparência a respeito do uso de energia em edifícios, (Lombard, Ortiz, González, Maestre, 

2009).  
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Atualmente, Brasil, EUA e Espanha têm desenvolvido regulamentos de desempenho 

de edificações, no caso da Espanha de obrigado cumprimento, EUA segundo os governos 

estaduais e para o Brasil como recomendação. 

No Brasil, a Lei 10.295 de 19 de dezembro de 2001, estabelece a necessidade de 

“indicadores técnicos e regulamentação específica”, visando o uso racional de energia nas 

edificações. Entre outros feitos, têm-se como resultado a elaboração de um regulamento 

brasileiro para atingir níveis de eficiência energética nas edificações, além de outro para 

regular a etiquetagem. 

O RTQ-C (Requisitos Técnicos da Qualidade para o nível de eficiência energética de 

edifícios comerciais, de serviços e públicos) e o RTQ-R (Requisitos Técnicos da Qualidade 

para o nível de eficiência energética de edifícios residenciais), estabelecem exigências 

principalmente para a envoltória, iluminação, aquecimento de água e condicionamento de ar. 

Até agora foram dois Requisitos de Avaliação da Conformidade RAC-C e RAC-R que 

consistem nos procedimentos para conseguir as etiquetas que confirmem se cumpriu com os 

RTQs, se prevê unificá-los ao longo do ano 2012.  

Por enquanto, a nível nacional, EUA têm como principais regulamentos energéticos as 

últimas versões do IECC de 2012 (International Energy Conservation Code) e a norma 

ASHRAE Standard 90.1 de 2010. A primeira especifica a forma de como os edifícios devem 

ser construídos ou realizados e a maioria dos estados ou governos locais adotam e aplicam 

este código de energia de obrigado cumprimento para suas jurisdições. Entretanto a norma 

ASHRAEE Standard 90.1, trata de padrões de energia que descrevem como os edifícios 

deveriam ser construídos para economizar energia de forma rentável. Eles não são 

obrigatórios, mas servem como recomendações nacionais. Estados e governos locais 

frequentemente usam estas normas de energia como a base técnica para o desenvolvimento de 

seus próprios códigos de energia.  

Espanha, como país membro da União Europeia deve cumprir com os regulamentos e 

diretivas europeias, o que supõe no caso da diretiva 2010/31/EU estabelecer requisitos 

obrigatórios energéticos nos edifícios. Deste modo a Espanha desenvolve no Código Técnico 

de Edificações o Documento Básico HE (CTE-HE) de economia de energia e o RITE para 

climatização de edifícios. Os documentos de obrigado cumprimento para as novas 

construções e para as renovações de mais de 25% dos edifícios requer condições para a 

envoltória, estabelecendo também exigências na climatização e na iluminação, além de outras 

normas de uso mínimo de aquecedores solares de água e fotovoltaico. 
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Embora o Brasil e os EUA tenham uma abordagem desigual para os edifícios 

comerciais e residenciais, o CTE-HE da Espanha não diferencia entre os dois tipos de 

edifícios para as exigências. O IECC estabelece requerimentos diferentes, sendo requisitos às 

vezes mais minuciosos, os das construções comerciais. No caso brasileiro apesar de ter dois 

regulamentos um para edifícios comerciais e outro para residenciais, as exigências são as 

mesmas para iluminação, enquanto o tratamento da envoltória e climatização é mais 

diferenciado. 

Portanto no momento de fazer a comparativa, esta será feita para os edifícios 

comerciais, pois o objetivo deste trabalho é o de avaliar a eficiência energética do edifício de 

serviços do EXCEN da UNIFEI. 

Contudo a diferença maior entre as três normas é o método utilizado. Enquanto o 

IECC e o CTE-HE perseguem impor exigências homogêneas para todos os edifícios 

construídos sob a legislação, os RTQ-s procuram avaliar os edifícios, incentivando ao 

construtor que quer uma qualificação do edifício a obter a pontuação máxima. 

A seguir vai serão descritas semelhanças e diferenças dos três regulamentos no que diz 

respeito às três áreas de envoltória, climatização e iluminação. 

3.1 Comparação dos regulamentos com relação à envoltória 

A abordagem é similar em alguns aspetos da envoltória, como são os requisitos de 

transmitância dos materiais, fundamentais e bem detalhados no caso das normas IECC e CTE-

HE, mas com um procedimento para determinação da eficiência da envoltória diferente do 

RTQ-C, denominada EqNumEnv, que valora distintos fatores mais focados aos sistemas de 

conforto térmico passivo, aspectos apenas tidos em conta no IECC e CTE-HE.  

Na Tabela 3.1 podem-se observar quais são as distintas partes da envoltória, que são 

tidas em conta e analisadas pelos distintos regulamentos.  
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Tabela 3.1: Partes da envoltória estudadas. 

 

BRASIL ESPANHA EUA 

COBERTURA       

Absortância  X    

Transmitância X X X 

ABERTURA ZENITAL       

Porcentagem Abertura Zenital X X X 

Transmitância   X X 

Fator solar X X X 

FACHADA       

Fugas de ar     X 

PAREDES GENERAL       

Transmitância X X   

Absortância X     

PAREDES EM CIMA DO NÍVEL       

Transmitância     X 

PAREDES EM BAIXO DO 

NÍVEL       

Transmitância     X 

PAREDES DIVISORIAS       

Transmitância   X   

ABERTURAS NA 

FACHADA/ELEMENTOS 

TRASPARENTES       

Transmitância   X X 

Porcentagem Abertura 

 

X X 

Fator solar   X X 

SOLO       

Transmitância   X X 

 

A abordagem destes parâmetros às vezes é distinta para cada regulamento, vai se 

tentar unificar os critérios para ter uma ideia dos diferentes valores.  

A diferença geral mais notável é para o caso do RTQ-C que estabelece distintos 

valores dos fatores da envoltória segundo o nível de eficiência que se pretenda conseguir 

(Nível A mais eficiente, Nível E menos eficiente).  

O CTE-HE estabelece dois tipos de requisitos de transmitância, valores limite para os 

distintos componentes da envoltória e valores médios, menores que o limite, para o conjunto 

de componentes que formam as distintas partes da envoltória. 
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3.1.1 COBERTURA 

Como se vê na Tabela 3.1 e Tabela 3.2, o RTQ-C levam em conta a absortância dos 

materiais da cobertura, e distingue entre ambientes que estão e os que não estão  

acondicionados artificialmente e os que não estão. 

Tabela 3.2: Requisitos de transmitância e absortância. 

 BRASIL ZONA BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Transmitância U (W/m2K)                 

  
Nível A (ambientes 

acondicionados art.) 0,5 0,5 1 1 1 1 1  1  

 

Nível A (ambientes não 

acondicionados art.) 1 1 2 2 2 2 2 2 

  
Nível B (ambientes 

acondicionados art.) 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

Nível B (ambientes não 

acondicionados art.) 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 

  Nível C, D, E 2 2 2 2 2 2 2 2 

  Absortância α   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

EUA ZONA BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4SM 4M+5 6 7 8 

  Transmitância (W/m2K) 0,36 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,22 0,22 

ESPANHA ZONA BIOCLIMÁTICA A B C D E       

  
Transmitância limite 

(W/m2K) 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46   
 

  

  
Transmitância média 

(W/m2K) 0,5 0,45 0,41 0,38 0,35       

 

3.1.1.1 Abertura zenital 

Como se expressa na Tabela 3.1, os fatores que se têm em conta nas aberturas zenitais 

nos regulamentos são: percentual da abertura zenital PAZ, a transmitância U e o fator solar 

FS. 

O PAZ é calculado pela razão entre a soma das áreas de abertura envidraçada, ou com 

fechamento transparente ou translúcido, da cobertura e a área total da cobertura da edificação. 

Deve excluir as áreas dos caixilhos no CTE-HE e no RTQ-C, mas não no IECC. No RTQ-C, 

além disso, utiliza-se a projeção horizontal da área da abertura para calcular esta área. 

Têm-se distintos padrões para o cálculo do fator solar dos elementos semi ou 

transparentes, mas o FS desenvolve a ideia da razão entre o ganho de calor que entra num 

ambiente através de uma abertura e a radiação solar incidente nesta mesma abertura. Os 

regulamentos definem o FS do seguinte modo: 
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RTQ-C 

A equação (3.1) mostra o fator solar no RTQ-C: 

       α        3.1 

Onde: 

U é a transmitância térmica do componente; 

α é a absortância à radiação solar 

Rse é a resistência superficial externa. 

τ é a transmitância à radiação solar. 

No CTE-HE para estabelecer requerimentos para as aberturas ou vãos na cobertura, 

que incluem o caixilho, no Fator solar se têm em conta um fator de redução como são os 

sombreamentos, Equação 3.2. 

                              3.2 

Onde: 

   é o fator solar da parte semitransparente da abertura em incidência normal. Este 

valor costuma ser fornecido pelo fabricante. 

fs é um fator da sombra da abertura obtido a partir das tabelas segundo o tipo de 

sombreamento  

FM é a fração da abertura ocupada pelo caixilho; 

Um é a transmitância térmica do quadro de abertura [W / m
2
 K]; 

α é absortividade do caixilho. 

Segundo o IECC o FS é definido como SOLAR HEAT GAIN COEFFICIENT 

(SHGC) a relação do ganho de calor solar que entra no espaço através do vão. Este ganho de 

calor solar inclui o transmitido diretamente e a radiação solar absorvida que é transmitida de 

novo por radiação ou por convecção. É um valor fornecido pelo construtor. 

O valor do fator solar para o RTQ-C, Tabela 3.3, dependem do PAZ que sempre deve 

ser menor que 5%, no CTE-HE o fator solar só depende da zona climática e também não pode 

superar 5% da área total da cobertura, aliás os vidros ou materiais da abertura devem cumprir 

os critérios de transmitância. Para o caso do IECC, o PAZ não deve superar 3% e, do mesmo 

modo que o CTE-HE, estabelece critérios para a transmitância (U) e o fator solar (FS) para o 

material com que a abertura está feita.  
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Tabela: 3.3: Requisitos de Abertura Zenital. 

BRASIL 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 

    

 
Fator solar 

            

 
PAZ<2% 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

    

 
PAZ<3% 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

    

 
PAZ<4% 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

    

 
PAZ<5% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

    
EUA 

ZONA 

BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4SM 4M+5 6 7 8 

    

 

Transmitância limite 

(W/m2K) 4,26 4,26 3,69 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 
    

 
Fator solar 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4 

      
ESPANHA 

ZONA 

BIOCLIMÁTICA A B C D E 

       

 

Transmitância limite 

(W/m2K) 5,7 5,70 4,4 3,5 3,1 
       

 

ZONA 

BIOCLIMÁTICA A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 

 
Fator solar 0,29 0,29 0,3 0,28 0,37 0,32 0,28 0,27 0,36 0,31 0,28 0,36 

 

3.1.2 Fachada 

3.1.2.1 Fugas de ar 

O IECC, como indica a Tabela 3.1 (Partes da envoltória estudadas) estabelece 

requerimentos para as fugas de ar que devem cumprir requisitos visuais ou cumprir um teste 

que consiste em usar um soprador de ar de porta a uma pressão de 50 Pa e comprovar que a 

saída do ar deve ser inferior a sete renovações por hora. 

3.1.2.2 Paredes 

As paredes têm um comportamento similar ao da cobertura. É por isso que as três 

regulações estabelecem requisitos de transmitância e no caso de Brasil também de 

absortância. O procedimento é semelhante, uns valores limite máximos e médios para a 

transmitância térmica no CTE-HE, valores médios para o IECC, e para os RTQ-s os pré-

requisitos para atingir um nível de eficiência A ou C (Tabela 3.4). 
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Tabela 3.4: Requisitos de paredes. 

PAREDES GERAIS                 

BRASIL 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 

  
Transmitância U 

(W/m2K)                 

  Nível A 1 1 3,7 3,7 3,7 3,7 f/CT  f/CT   

 

Nível B 2 2 3,7 3,7 3,7 3,7 f/CT f/CT 

  Nível C,D E 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 f/CT   f/CT   

  Absortância α   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ESPANHA 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA A B C D E       

  
Transmitância 

limite (W/m2K) 1,22 1,07 0,95 0,86 0,74   
 

  

  
Transmitância 

média (W/m2K) 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57       

PAREDES ACIMA DO NÍVEL 

      
  

EUA 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 SM 4M+5 6 7 8 

  
Transmitância U 

(W/m2K)                 

  Mass 3,29 0,86 0,70 0,59 0,45 0,45 0,40 0,30 

  Edifícios de metal 0,53 0,53 0,48 0,48 0,39 0,39 0,32 0,32 

  Metal frame 0,70 0,70 0,48 0,36 0,36 0,36 0,36 0,21 

  
wood frame and 

others 0,51 0,51 0,51 0,36 0,36 0,29 0,29 0,20 

PAREDES EM BAIXO DO NÍVEL               

EUA 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 SM 4M+5 6 7 8 

  
Transmitância U 

(W/m2K) 6,473 6,473 6,473 6,473 0,676 0,676 0,676 0,426 

 

3.1.2.3 Aberturas na fachada 

As aberturas na fachada que permitem além de iluminar e ventilar, estão sujeitas a 

exigências nos valores da transmitância e do fator solar nos códigos de EUA e da Espanha. 

Para o IECC o método de cálculo do fator solar é o mesmo que no descrito no ponto, 

3.1.1.2, e a máxima porcentagem de abertura na fachada (PAF) permitida é de 40%.  Neste 

caso, aliás, o valor para fator solar para os elementos transparentes (Tabela 3.5), depende de 

um fator de sombreamento, ou seja, um fator que tem em conta os elementos da construção 

que produzem sombra. O fator de projeção (PF) deve ser calculado como na Equação 3.3: 

   
 

 
  3.3  

Onde: 
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Figura 3.1: Fator de proje 

ção PF. 

A é a distância medida na horizontal a partir da extremidade mais distante contínua de 

qualquer dispositivo de sombreamento permanentemente ligado à superfície vertical do vão.  

B é a distância medida na vertical a partir da parte inferior do vão para o lado de baixo 

do dispositivo de sombreamento permanentemente instalado. 

Quando diferentes janelas ou portas de vidro têm diferentes valores PF, devem ser 

avaliados separadamente ou se deve ponderar o PF. 

CTE-HE 

Os requisitos das aberturas na fachada para o CTE-HE levam em conta as condições 

descritas para o fator solar no item 3.1.1.2, mas neste caso como corresponde a aberturas na 

fachada, o valor do FS e a transmitância vão depender da orientação e do PAF, que nunca 

deve superar o 60%. Ou seja, além de condições mais severas para a transmitância e fator 

solar, segundo mais frio é o clima, estes valores também vão depender da orientação solar da 

fachada (Tabela A.1: Requisitos das aberturas na fachada, do Apêndice A). Assim, num clima 

frio o FS poderá se aproximar mais ao valor 1 ou incluso não ser um requisito devido ao 

interes de deixar passar a radiação solar.  

3.1.3 Solos 

Como se explicou no item 2.3.2.3 os solos de um edifício que estão em contato com o 

terreno ou com áreas do prédio que não são habitáveis são parte da envoltória e, portanto 

devem cumprir com requisitos da transmitância térmica como fazem os regulamentos IECC e 

CTE-HE. A seguir, na Tabela 3.5 é mostrado como o IECC distingue entre solos que dispõem 

de aquecedor e os que não dispõem, e estabelece requisitos para a transmitância perimetral. 

No caso da Espanha se estabelecem valores limites e valores médios para a transmitância do 

solo. 
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Tabela 3.5: Requisitos das aberturas na fachada do CTE-HE e IECC. 

SOLOS 
 

                        

EUA 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 SM 4M+5 6 7 8         

  
Transmitância U 

(W/m K)                 
   

  

  
Solo com 

aquecedor 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 0,934 0,900 0,882 

   
  

  
Solo sem 

aquecedor 1,765 1,765 1,557 1,488 1,488 1,488 1,436 1,190         

ESPANHA 
ZONA 

BIOCLIMÁTICA A B C D E 

      
  

  
Transmitância 

limite  (W/m2K)           
      

  

  
 

0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 
      

  

  
ZONA 

BIOCLIMÁTICA A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 

  
Transmitância 

média (W/m2K)                         

  
 

0,53 0,53 0,52 0,52 0,5 0,5 0,5 0,5 0,49 0,49 0,49 0,48 

 

3.1.4 Determinação da eficiência da envoltória no RTQ-C 

Uma vez cumpridos os pré-requisitos de transmitância e absortância da cobertura e 

paredes, como foram explicados nos pontos anteriores, o RTQ determina o nível de eficiência 

da envoltória tendo em conta os fatores construtivos da envoltória da Tabela 3.6.  

Tabela 3.6: Fatores para avaliar a eficiência da envoltória no RTQ-C. 

Fator altura FA 

Fator forma FF 

Percentual de abertura na fachada PAFt 

Fator solar FS 

Ângulo vertical de sombreamento AVS 

Ângulo horizontal de sombreamento AHS 

 

Fator altura: Razão entre a área de projeção da cobertura e a área total construída 

(Apcob/Atot), com exceção dos subsolos. Sendo a área da projeção da cobertura Apcob a área 

horizontal desta, incluindo terraços cobertos ou descobertos e excluindo beirais, marquises e 

coberturas sobre varandas fora do alinhamento do edifício, e a área total construída Atot a 

soma das áreas de piso dos ambientes fechados da construção que são medidas externamente. 

Fator forma: Razão entre a área da envoltória e o volume total da edificação 

(Aenv/Vtot). Sendo a área da envoltória Aenv a soma das áreas das fachadas, empenas e 

cobertura, incluindo as aberturas e o Volume total da edificação Vtot o volume delimitado 
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pelos fechamentos externos do edifício (fachadas e cobertura), com exceção de pátios internos 

descobertos. 

Percentual de abertura na fachada PAFt é calculado pela razão entre a soma das 

áreas de abertura envidraçada, ou com fechamento transparente ou translúcido, de cada 

fachada e a área total de fachada. 

Fator Solar descrito no item 3.1.1.1.  

Ângulo Vertical de Sombreamento AVS é o ângulo formado entre dois planos 

verticais, o primeiro plano é o que contém a base da folha de vidro (ou material translúcido) e 

o segundo plano é formado pela extremidade mais distante da proteção solar vertical e a 

extremidade oposta da base da folha de vidro (ou material translúcido). (Figura 3.2) 

 

Figura 3.2: AVS. 

Ângulo Horizontal de Sombreamento AHS é o ângulo formado entre dois planos 

que contêm a base da abertura; o primeiro é o plano vertical na base da folha de vidro (ou 

material translúcido) e o segundo plano é formado pela extremidade mais distante da proteção 

solar horizontal até a base da folha de vidro (ou material translúcido) (Figura 3.3). 

 

Figura 3.3: AHS. 
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O objetivo de ter conhecimento destes fatores da envoltória será calcular o Indicador 

de consumo da envoltória ICenv segundo a Equação 3.4. Uma vez obtido o valor ICenv 

calculam-se os valores ICenvMax (Indicador de consumo da envoltória máximo) e ICenvMin 

(Indicador de consumo da envoltória mínimo) com os valores das expressões da Tabela 3.8, e 

assim dividir a faixa destes dois valores em cinco intervalos. Cada intervalo corresponderá a 

um nível de eficiência A, B, C, D, E, e deverá ser assinado o ICenv a um dos intervalos, e 

portanto, obter o nível de eficiência da envoltória. Quanto menor o indicador obtido, mais 

eficiente será a envoltória da edificação. A escala numérica da classificação de eficiência é 

variável e deve ser determinada para cada volumetria de edifício através dos parâmetros 

                                           
  

  
            

                                                           
 

  
  

    
   

       
                                                 3.4 

Os valores das constantes a, b, c..., são os indicados na Tabela A.2 (Valores das 

constantes para o cálculo da ICenv, do apêndice A) que variam para cada zoneamento 

bioclimático e se distinguem segundo a área de projeção do edifício é 500 m²> Ape > 500 m², 

sendo esta área a média da projeção dos pavimentos. 

Os valores das constantes da Tabela A.2 do apêndice A para Ape > 500 m² são válidas 

para um Fator de Forma mínimo permitido (Aenv/Vtot). As equações para Ape < 500 m² são 

válidas para um Fator de Forma máximo permitido (Aenv/Vtot). Acima ou abaixo desses, deve-se 

utilizar os valores limites da Tabela 3.7. 

Tabela 3.7: Valores alternativos de FF. 

Zona 

bioclimática Ape<500m2 Ape>500m2 

 
FF FF 

1 0,6 0,17 

2 e 3 0,7 0,15 

4 e 5 0,75 0 

6 e 8 0,48 0,17 

7 0,6 0,17 

 

Tabela 3.8: Valores para o cálculo de ICmax e ICmin. 

  
Parâmetros 

Icmax 
Parâmetros 

ICmin 

PAFt 0,6 0,05 

FS 0,61 0,087 
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AVS 0 0 

AHS 0 0 

 

3.2 Comparação dos regulamentos com relação à iluminação 

Os regulamentos dos três países têm uma aproximação similar para tratar a iluminação 

dos edifícios, mesmo que os métodos e o enfoque de cada um dos temas abordados sejam 

bastante diferentes. Tal como se viu no estudo da envoltória, a Tabela 3.9 mostra quais são as 

áreas tratadas pelo RTQ, IECC e CTE-HE. Vai se tentar unificar as ideias e requisitos 

similares destas áreas para podê-los comparar de uma maneira mais fácil e, nos casos que não 

seja possível, se justificarão as exigências separadamente.  

Tabela 3.9: Partes do sistema de iluminação estudadas. 

ILUMINAÇÃO BRASIL ESPANHA EUA 

SISTEMAS DE CONTROLE X X X 

Divisão dos circuitos X X X 

Controle automático X 

 

X 

Controle de redução da carga da iluminação 

  

X 

Contribuição da luz natural X X X 

POTÊNCIA X 

 

X 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS 

LÂMPADAS 

 

X X 

 

A abordagem do RTQ-C é similar ao visto na envoltória, onde o objetivo é definir um 

nível de eficiência (A mais eficiente e E menos eficiente), por isso se estabelecem pré-

requisitos na divisão de circuitos, contribuição da luz natural e controle automático. A Tabela 

3.10 indica quais são os pré-requisitos a cumprir para obter o nível requerido, e a avaliação do 

sistema de iluminação deve ser realizada através do uso da potência para iluminar, item 3.2.2. 

 

 

 

Tabela 3.10: Critérios de avaliação para o RTQ-C. 

 
Nível A Nível B Nível C 

Divisão dos circuitos X X X 

Contribuição da luz natural X X 

 Controle automático X 
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3.2.1 Sistemas de controle 

3.2.1.1 Divisão dos circuitos 

Os três regulamentos estabelecem que todas as áreas devem possuir pelo menos um 

dispositivo de controle manual, para o acionamento independente da iluminação interna do 

ambiente. Entendendo área como cada ambiente fechado por paredes ou divisórias até o teto 

(RTQ e o IECC). 

O RTQ vai mais além, para ambientes maiores do que 250 m², cada dispositivo de 

controle instalado deve controlar áreas no máximo de 250 m² em ambientes até 1000 m², e 

controlar áreas ao máximo de 1000 m² em ambientes maiores do que 1000 m².  

As exceções para dividir circuitos são lógicas, como são as áreas de segurança ou 

corredores etc. 

3.2.1.2 Controle automático 

Deve se implantar controles automáticos para edifícios maiores do 465m
2
 no IECC ou 

em áreas de mais de 250 m
2 

no RTQ. Os controles automáticos devem incluir uma das três 

opções seguintes; um timer por planta em áreas até 2500 m
2
, ou sensores de presença que 

desliguem a iluminação 30 minutos após a saída de todos ocupantes ou um sistema que dê um 

sinal de outro controle ou sistema de alarme que indique que a área está desocupada. 

Estes controles não serão implantados em ambientes que precisem de 24 horas de 

iluminação. 

3.2.1.3 Controle de redução da carga da iluminação 

O IECC estabelece que todas as áreas devem possuir uma opção para reduzir a 

intensidade da luz dos ambientes ao menos em 50%. Com a exceção de ambientes com uma 

única iluminaria, quartos de dormir, áreas com controle presencial ou que usem menos de 

6,5W/m
2
 de iluminação. 

3.2.1.4 Contribuição da luz natural 

Os três regulamentos estabelecem que os ambientes com aberturas voltadas para o 

ambiente externo ou para átrio devem possuir um controle instalado de forma a propiciar o 

aproveitamento da luz natural disponível.  
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As diferenças dos três regulamentos são as definições dos ambientes com aberturas 

voltadas para o ambiente exterior e qual deve ser o sistema de controle. 

RTQ-C 

Para o RTQ-C os ambientes com aberturas voltadas para o ambiente externo que 

contenham mais de uma fileira de luminárias paralelas às aberturas devem possuir um 

controle instalado, manual ou automático, para o acionamento independente da fileira de 

luminárias mais próxima à abertura. 

CTE-HE 

No CTE-HE se propõem instalar sistemas que controlem à primeira linha paralela de 

luminárias colocadas a uma distância inferior a 3m a partir da janela, sempre que se cumpram 

algumas condições; se os edifícios próximos diminuem o aporte de luz ou qual é o tamanho 

do átrio ou o coeficiente de transmissão luminosa. Estas condições expressam-se a seguir: 

-Para o caso de um edifício próximo só deve-se instalar sistemas nos casos que se 

cumpram as Equações 3.5 e 3.6. 

 

Figura 3.4 Exemplo de ângulos Θ. 

 Θ      3.5 

 
  

 
      3.6 

Sendo 

T: transmitância luminosa do vidro da janela em tanto por um 

AW: a área do vidro [m
2
] 

A: área total das fachadas da área, com janelas para o exterior ou para o pátio interior 

ou átrio [m
2
] 

-Para o caso de um átrio não coberto só deve-se instalar sistemas de controle nos casos 

que se cumpram as Equações 3.7 e 3.8. 



UNIFEI/IEM                                                                  Trabalho Final de Graduação 

52 

 

Figura 3.5 Exemplo de altura h e distancia a. 

       3.7 

 
  

 
      3.8 

Sendo 

ai: a largura do átrio no andar estudado; 

hi: a distância do andar estudado até a cobertura do edifício. 

-Para o caso de um átrio com cobertura translucida só devem-se instalar sistemas nos 

casos que se cumpram as Equações 3.9 e 3.10. 

 

Figura 3.6 Exemplo de altura h, distancia a e transmitância T. 

 

  
      3.9 

 
  

 
      3.10 

Sendo 

Tc transmitância luminosa do vidro da janela. 

Ficam excluídas as lojas, as áreas comuns de edifícios residenciais, os quartos do 

hospital, os quartos de hotel, residências etc. 

IECC 

Os ambientes denominados zonas de luz do dia, devem estar equipados com controles 

individuais que controlam as luzes independentemente da iluminação da área geral. 
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Nas aberturas zenitais, a zona de luz do dia é a área sob a abertura zenital cuja 

dimensão horizontal, em cada sentido, é igual à dimensão da abertura nessa direção mais a 

distância que seja menor das três opções seguintes: a altura do teto ou a altura até uma 

partição, ou a metade da distância até uma abertura zenital adjacente ou abertura na fachada. 

Nas aberturas da fachada a zona de luz do dia é a área adjacente à abertura vertical, 

que recebe luz através da abertura. A largura da zona de luz do dia é a largura da janela mais 

0,61m de cada lado, ou em caso de que for menor, a menor das duas opções seguintes: até a 

partição próxima, ou a metade da distância até a próxima abertura na fachada. O comprimento 

da zona de luz do dia será 4,5m ou em caso que seja menor, a distância à partição mais 

próxima. 

Zonas contíguas adjacentes à abertura na fachada podem ser controladas por um único 

dispositivo de controle, sempre que não incluem zonas que enfrentam mais de duas 

orientações adjacentes cardeais (isto é, norte, leste, sul, oeste). A zona de luz do dia sob à 

abertura zenital que está a uma altura maior do que 4,5m deverá ser controlada separadamente 

da zona de dia adjacente a menos que tenha menos de duas iluminarias. 

3.2.2 Potência 

Os regulamentos RTQ-C e IECC, ao contrário do CTE-HE, estabelecem potências 

máximas de iluminação segundo as atividades que vão ser desenvolvidas no edifício e a área 

iluminada. O regulamento brasileiro oferece dois métodos de cálculo segundo a área e o tipo 

de atividades. A Tabela B.1 (Densidade de potência de iluminação para distintas funções do 

edifício, do apêndice B) deve ser utilizada nos casos em que se desenvolvam ao máximo três 

atividades diferentes ao mesmo edifício. Se não for possível utilizar o método anterior deve 

ser usada a Tabela B.2 (Limite de densidade de potência de iluminação do método das atividades 

do edifício, do apêndice B). O IECC só estabelece requisitos segundo área a iluminar e o tipo 

de edifício, Tabela B.1 (Densidade de potência de iluminação para distintas funções do edifício, 

do apêndice B) que mostra os valores máximos e no caso do RTQ-C estes valores são 

diferentes segundo o nível de eficiência que se pretenda atingir.  

O método das atividades do RTQ-C estabelece as potências máximas de iluminação 

segundo as atividades a realizar, como indica a Tabela B.2 (Limite de densidade de potência de 

iluminação do método das atividades do edifício, do apêndice B), aliás, permite-se um 20% de 

incremento na densidade de potência de iluminação limite (DPIL) no caso de que os 
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ambientes possuam o índice de ambiente (K), Equação 3.11, menor que o definido na Tabela 

B.2 ou Room Cavity Ratio (RCR) Equação 3.12, maior que o da mesma tabela.  

  
      

  
 3.11 

Onde: 

K: índice de ambiente (adimensional); 

At: Área de teto (m²); 

Apt: Área do plano de trabalho (m²); 

Ap: Área de parede entre o plano iluminante e plano de trabalho (m²). 

    
        

 
 3.12 

Onde: 

RCR: Room Cavity Ratio (adimensional); 

Hp: Altura de parede, considerar altura entre o plano iluminante e o plano de trabalho 

(m); 

P: Perímetro do ambiente (m); 

A: Área do ambiente (m²). 

3.2.3 Eficiência energética das lâmpadas 

IECC 

O regulamento dos EUA permite que nenhuma das exigências comentadas nos  

tópicos anteriores de controle e potência seja cumprida sempre que as áreas disponham de 

mais de um 50% de lâmpadas de alta eficiência. Estas lâmpadas de alta eficiência podem ser: 

-as lâmpadas fluorescentes compactas, T-8 ou menor diâmetro; 

-lâmpadas com uma eficácia mínima de 60 lumens por watt para as lâmpadas de mais 

de 40 watts; 

-lâmpadas com uma eficácia mínima de 50 lumens por watt para as lâmpadas de 15 

watts a 40 watts; 

-lâmpadas com uma eficácia mínima de 40 lumens por watt para as lâmpadas de 15 

watts ou menos; 

CTE-HE 
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No caso do CTE-HE, para solicitar critérios de eficiência às lâmpadas, se estabelece o 

valor de eficiência energética da instalação VEEI que basicamente mede a eficiência de toda a 

instalação. Para calcular este valor deve ser usada a expressão 3.13.  

     
     

    
 3.13 

P: a potência da lâmpada mais o equipamento auxiliar [W]; 

S: a superfície iluminada [m2]; 

Em: a iluminância média [lux] 

O Valor de eficiência energética da instalação VEEI deve ter como mínimo os valores 

expressos na Tabela 3.11, segundo a função da área a iluminar, estas áreas, podem se dividir 

em áreas não representativas e representativas. As áreas não representativas são espaços em 

que o desenho, critérios de imagem ou de estado anímico que se querem transmitir ao usuário 

com a iluminação são relegados a um segundo plano em comparação a critérios, como o nível 

de iluminação, conforto visual, segurança e eficiência de energia. As áreas representativas, ao 

contrário, são áreas onde primam os critérios de desenho e imagem sobre a eficiência. 

Tabela 3.11: Valores limite de VEEI. 

Áreas não representativas   Áreas representativas 

  

VEE

I     

VEE

I 

Administração 3,5   Administração 6 

Transportes 3,5   Transportes 6 

Salas de exames e tratamento 3,5   Supermercados 6 

Centro de convenções 3,5   Bibliotecas, museus 6 

Aulas e laboratórios 4   

Áreas comunes edifícios 

residenciais 7,5 

Quartos de hospital 4,5   Centro comercial 8 

Salas similares às anteriores 4,5   Restaurantes/Bar 10 

Zonas comunes, corredor, escadas... 4,5   Salas similares às anteriores 10 

Armazéns, arquivos, cozinhas.. 5   Igreja/templo 10 

Garagem 5   

Teatro, auditório, sala de 

convenções 10 

Ginásio 5   Lojas 10 

      Zonas comunes, corredor, escadas... 10 

      Quartos de hotel, hospedaria 12 

 

Outro requisito é imposto às lâmpadas de descarga e halogêneos que dispõem de 

conjunto auxiliar. Os requisitos que se expressam na Tabela 3.12 e Tabela 3.1 limitam as 

perdas permitidas de energia do conjunto lâmpada conjunto auxiliar. 
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Tabela 3.12: Potência máxima de conjunto de lâmpadas de descarga. 

Lâmpadas de descarga em gás 

Potência da lâmpada 

(W) 
Potência máxima do conjunto (W) 

 
Vapor de mercúrio 

Vapor de sódio a alta 

pressão 

Vapor halogenetos 

metálicos 

50 60 62 
 

70 
 

84 84 

80 92 
  

100 
 

116 116 

125 139 
  

150 
 

171 171 

250 270 277 270 (2,15A) 277(3A) 

400 425 435 
425 (3,5A) 435 

(4,6A) 

 

Tabela 3.13: Potência máxima do conjunto de lâmpadas halogêneas. 

Lâmpada de halogêneo 

Potência da lâmpada 

(W) 

Potência máxima do 

conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 

 

3.3 Comparação dos regulamentos com relação à climatização 

Neste ponto, os três modelos de regulamento, numa tentativa de atingir níveis de 

eficiência energética no condicionamento de ar, diferem em maior grau que nos casos da 

iluminação e envoltória. Mesmo assim, vai se tratar de oferecer uma visão que compare os 

requerimentos de uma maneira simples. Vale a pena mencionar que o CTE-HE recorre ao 

RITE (Reglamento de instalaciones térmicas) para especificar as condições de eficiência da 

climatização, portanto esta será a referência para a normativa espanhola. Também é 

importante explicar que o regulamento brasileiro, o RTQ-C, às vezes utiliza como modelo o 

Standard 90.1 de ASHRAE para desenvolver este tópico. 

Exceto nos casos gerais, tidos em conta no RITE, os três regulamentos recorrem a 

outras normas para estabelecer o cálculo da carga térmica (NBR 16401, ASHRAE Handbook 

of fundamentals, ASHRAE Standard 183). É lógico que nestas normas se desenvolvam 

distintas metodologias para calcular a renovação de ar, concentração de CO2, qualidade de ar, 
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sempre dependendo das necessidades do edifício, sempre com um enfoque de segurança e 

sempre tendo em conta a ideia de conforto térmico desenvolvida no Capítulo 2, onde se 

estabelecem valores de temperatura e umidade para atingir um bem-estar segundo as 

atividades a desenvolver no edifício.  

Os regulamentos enumeram as condições que os sistemas de ar devem cumprir para 

poder lograr um uso melhor e menor de energia, desde sistemas de isolamento de dutos até os 

níveis mínimos de rendimento das máquinas. Na Tabela 3.14 se mostra um resumo dos 

distintos aspectos considerados para a eficiência do sistema de condicionamento de ar e quais 

são os regulamentos que tratam esses aspectos. 

É importante destacar que o objetivo desta revisão é observar os requerimentos de 

eficiência energética dos sistemas de condicionamento de ar nos edifícios. Vai se tentar evitar 

entrar em detalhes que competem mais ao desenho da máquina de refrigeração ou 

aquecedores e ao sistema. 

Tabela 3.14: Fatores da climatização analisados. 

  BRASIL ESPANHA EUA 

MÁQUINAS 

   Rendimentos X p/ caldeiras X 

Condensadores/ Resfriadores de 

líquido/Torres de arrefecimento X X X 

Fracionamento 

 

X X 

Contabilização de consumos 

 

X 

 CONTROLE 

 

  

 Controle de sistema geral X X X 

Controle por temperatura X X X 

Controle por áreas X 

  EFICIÊNCIA DE EQUIPAMENTOS 

DE TRANSPORTE DE FLUIDO X X X 

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA 

 

X X 

ISOLAMENTO DE REDES DE 

TUBULAÇÕES 

    Condutos de ar X X X 

 Condutos de líquidos X X X 

 

O RTQ-C indica que se os sistemas de condicionamento de ar estivessem 

regulamentados pelo INMETRO, só deveriam ser satisfeitos os pré-requisitos de isolamento 

térmico de condutos. No caso de não estar regulamentados pela INMETRO, se determinam 
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distintas exigências para classificar a eficiência do sistema de climatização (A mais eficiente, 

E menos) e para obter a classificação se deve cumprir a Tabela 3.15. 

Tabela 3.15 Critérios para classificação de eficiência no RTQ-C. 

  A B C D E 

Eficiência mínima de 

condicionadores de ar 

X 

Tabela C.2 

X 

Tabela C.2 

X 

Tabela C.3 

X 

Tabela C.4 

 Eficiência mínima de 

resfriadores de líquido 

X 

Tabela C.5 

X 

Tabela C.5 

X 

Tabela C.6 

X 

Tabela C.7 

 Eficiência mínima de 

condensadores e torres 

de arrefecimento 

X 

Tabela C.8 

X 

Tabela C.8 

X 

Tabela C.8 

  Sistemas de controle, 

de eficiência de 

ventilação, isolamento 

de dutos. X 

     

3.3.1 Máquinas 

3.3.1.1 Rendimento 

Aquecedores 

RTQ-C  

As bombas de calor devem dispor de um COP maior de 3 e as caldeiras devem 

cumprir com as exigências da Tabela C.1 (Eficiência mínima para caldeiras de água a gás). 

IECC 

Os requisitos de eficiência estão anexados na Tabela C.13 (Eficiência mínima de 

unidades aquecedoras) e Tabela C.14 (Eficiência mínima de caldeiras). 

RITE 

O RITE deriva ao Real decreto 275/1995 para cumprir com as eficiências de caldeiras, 

mas eximindo-as de cumprir estas exigências em caso de que fossem caldeiras baseadas no 

aproveitamento de calor. 

Condicionadores de ar 

O RTQ-C e o IECC estabelecem requisitos de rendimento para os condicionadores de 

ar, enquanto o RITE não. A diferença dos anteriores tópicos, agora não é feita a comparação 

entre os distintos valores dos requisitos expressados nas tabelas que estão anexadas no 

apêndice C devido à abundância de máquinas analisadas. 
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RTQ-C 

Tabela C-2 (Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação nos níveis 

A e B). Tabela C.3 (Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação no nível 

C), Tabela C.4 (Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação no nível D). 

IECC 

Tabela C.10 (Eficiência mínima de ar condicionado e unidades condensadoras 

operadas eletricamente), Tabela C.11 (Eficiência mínima de ar condicionado e unidades 

condensadoras operadas eletricamente) e Tabela C.12 (Eficiência mínima de ar condicionado 

tipo packaged). 

3.3.1.2 Condensadores, resfriadores de líquido e torres de arrefecimento 

Devem ser satisfeitas as exigências de mínima eficiência das tabelas que se indicam. 

RTQ-C 

Tabela C.5 (Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação nos níveis 

A e B),Tabela C.6 (Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação no nível 

C), Tabela C.7 (Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação do nível D) e 

Tabela C.8 (Eficiência mínima de torres de resfriamento e condensadores para classificação 

nos níveis A B C). 

IECC 

Tabela C.15 (Eficiência mínima para unidades condensadoras operadas eletricamente), 

Tabela C.16 (Eficiência mínima de resfriadores). 

RITE 

O RITE não solicita eficiência mínima nos equipamentos de condensadores e torres de 

arrefecimento, mas sim exige condições, algumas detalhadas como segue. 

Os condensadores esfriados por ar deverão ser dimensionados para uma temperatura 

do líquido refrigerante de água como a temperatura do ar exterior mais exigente mais 3°C. 

Quando as máquinas sejam reversíveis, a temperatura mínima de desenho será a temperatura 

úmida mais exigente menos 2 ºC. Os condensadores esfriados por água ou condensadores 

evaporativos deverão ser dimensionados para uma temperatura de água como a temperatura 

úmida mais exigente mais 1 ºC.  
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3.3.1.3 Fracionamento 

Quando se projeta o sistema devem ser levadas em conta as condições nas quais se 

trabalhe a carga parcial, por isso o RITE enumera condições para que quando estejam 

trabalhando à carga variável atinjam eficiências próximas às máximas dos geradores. No caso 

de aquecedores, o sistema é similar, além de exigir condições nos queimadores, Tabela 3.16. 

Tabela 3.16: Regulação de queimadores. RITE. 

Potencia térmica nominal do 

gerador de calor kW  Regulação mínima 

P ≤ 70 Um estágio 

70 < P ≤ 400 Dois estágios 

400 < P Três estágios o modulante 

 

No caso de IECC, os sistemas de aquecimento de vários pacotes de caldeiras devem 

incluir controles automáticos capazes de sequenciar a operação das caldeiras, e quando sejam 

maiores de 145 kW deverão incluir queimadores de múltiplas estágios, ou modulantes. 

3.3.1.4 Contabilização de consumos 

RITE 

Estabelecem-se muitos tipos de contadores para os geradores, que mostrem o número 

de horas em funcionamento, o número de vezes de arranque etc. dependendo da potência. O 

mais importante é o que obriga aos sistemas ou instalações que oferecem o serviço de aquecer 

o esfriar a mais de um usuário a dispor de contadores do consumo próprio para cada usuário. 

3.3.2 Controle 

Os três regulamentos determinam a necessidade de poder controlar os sistemas, não 

sempre da mesma forma, mas sempre com o fim de conseguir atingir as condições de conforto 

térmico sem suprautilizar os equipamentos e gastar mais energia que a necessária. 

Termostatos 

Os regulamentos estabelecem que cada zona térmica deve dispor de um termostato que 

controle a temperatura por controle automático respondendo à temperatura do ar da referida 

zona. Aliás, o RTQ-C e IECC estabelecem que os termostatos usados para atuar sobre 

aquecimento e esfriamento devem ser capazes de prover uma faixa de temperatura do ar de 

pelo menos 3°C (deadband), no qual o suprimento da energia seja desligado ou reduzido para 

o mínimo. 
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Nas áreas de ocupação variável ou por horas estes termostatos devem dispor de 

controle programado ou relógio quando a carga térmica destas áreas seja maior do que 2kW, 

segundo o IECC. 

Os controle on/off  não estão permitidos em instalações de mais de 70kW segundo o 

RITE, só em casos de seguridade. 

Isolamento de zonas 

Só o RTQ-C menciona como devem ser agrupadas as zonas e seus requerimentos. As 

zonas devem ser incluídas em áreas isoladas que não ultrapassem 2.300 m² de área 

condicionada e não incluam mais do que um pavimento. Cada área isolada deve ser equipada 

com dispositivos capazes de controlar o desligamento automático do sistema, mediante uma 

destas três opções, ou sensor de ocupação, ou temporizador manual, ou controles 

programáveis. Estas condições são obrigatórias sempre que a zona disponha de um sistema de 

ventilação maior a 2.400 l/s ou a exaustão de ar represente mais de 10% de vazão do sistema 

nominal, ou as zonas de operação não sejam de 24h durante cinco dias na semana.  

 Geral 

RTQ-C 

No RTQ-C, os sistemas de ventilação com taxa de insuflamento de ar externo nominal 

superior a 1.400 l/s, servindo áreas com densidade de ocupação superior a 100 pessoas por 

100 m², devem incluir meios de reduzir automaticamente a tomada de ar externo abaixo dos 

níveis de projeto quando os espaços estão parcialmente ocupados. Aliás, se o tipo de 

ventilador de rejeição de calor usado em sistemas de condicionamento ambiental (tais como 

condensadores a ar, torres de resfriamento abertas, torres de resfriamento com circuito 

fechado e condensadores evaporativos) não está nas tabelas de eficiência mínima C-5, C-6, C-

7 e têm potência igual ou superior a 5,6 kW deve ter a capacidade de operar a dois terços ou 

menos da sua velocidade máxima (em carga parcial) e deve possuir controles que mudem 

automaticamente a velocidade do ventilador para controlar a temperatura de saída do fluído 

ou temperatura/pressão de condensação do dispositivo de rejeição de calor.  

Os sistemas de condicionamento de ar com um sistema de bombeamento com potência 

superior a 7,5 kW devem atender a vários requisitos, entre outros, que sejam capazes de 

reduzir a vazão de bombeamento para 50% ou menos quando incluem válvulas de controle 

projetadas para modular ou abrir e fechar em função da carga.  
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As bombas individuais servindo sistemas de vazão de líquido variável com uma 

pressão na bomba superior a 300 kPa e motor excedendo 37 kW devem ter controles ou 

dispositivos (tais como controle de velocidade variável) que resultem em uma demanda no 

motor de não mais do que 30% da potência de projeto quando em 50% da vazão de água de 

projeto. Os controles ou dispositivos devem ser controlados como uma função da vazão 

desejável ou para manter uma pressão diferencial mínima requerida. 

IECC 

O IECC menciona a norma do International Mechanical Code para estabelecer 

condições de controle da velocidade e do caudal de ar de ventilação. 

RITE 

No controle da sequencia do sistema, o RITE propõe recomendações sobre como 

devem ser usados os geradores. Para usá-los em paralelo quando a eficiência do gerador 

aumente quando diminuir a demanda ou em serie quando a eficiência do gerador aumente 

quando aumentar a demanda. 

3.3.3 Recuperação de energia 

Tanto o IECC quanto o RITE exigem o uso de recuperadores de energia do sistema de 

expulsão do ar interior em determinados sistemas, dependendo do tamanho ou ao caudal de ar 

de extração. 

Além disso, também se propõem sistemas para a economia de energia, como são os 

denominado esfriamento gratuito ou economizadores, que consistem em sistemas que 

aproveitem, quando as condições de exterior são favoráveis, por exemplo, ar frio do exterior 

de manhã, para esfriar, sem usar sistemas mecânicos de esfriamento. 

3.3.4 Eficiência energética das equipes de transporte de fluidos 

3.3.4.1 Ventilação 

RTQ-C 

Os sistemas de ventilação dos condicionadores de ar devem cumprir com 

determinados limites, como os expostos na Tabela C.9 (Limites de potência dos ventiladores), 

sempre que seja a potência superior a 4,4kW, podendo ter  em conta as perdas de pressão por 

sistemas de filtragem, perda de pressão superior a 250 Pa com os filtros limpos, ou 

serpentinas ou dispositivos de recuperação de calor, ou umidificadores/resfriadores de 
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evaporativos diretos, ou outros dispositivos que atuem no processo diretamente sobre o fluxo 

de ar.  

IECC 

Os sistemas de ventilação que fornecem ar a partir da fonte de aquecimento ou de 

arrefecimento para os espaços condicionados ou o devolvem ao exterior devem cumprir com 

os requisitos da Tabela C.17 (Limite de potência de ventiladores). 

O RITE 

A potência específica dos sistemas de ventilação deve cumprir com os requisitos da 

Tabela C.18 (Limite de potência de ventiladores). 

3.3.5 Isolamento térmico de tubulações 

Condutos de líquido 

Os três regulamentos estabelecem as condições nas quais os condutos devem dispor de 

isolamento, aliás, das espessuras e transmitância do isolamento. 

RTQ-C 

Trata-se de um pré-requisito para obter o nível mais alto de eficiência, o A. As 

espessuras das tubulações devem cumprir as condições estabelecidas na Tabela 3.18, e no 

caso de utilizar um isolante de outras condutividades térmicas das determinadas na Tabela 

3.18, pode-se usar a Equação 3.14. Não é necessário o isolamento de tubulações entre a 

válvula de controle e serpentina quando a válvula de controle é localizada a até 1,2 m da 

serpentina e o diâmetro da tubulação é menor ou igual a 25mm. 

IECC 

Os condutos devem dispor de isolamento com a espessura indicada na Tabela 3.17, ou 

no caso de materiais isolantes de outra condutividade térmica a 1,5W/m
2
K deve ser calculado 

mediante a expressão 3.13, com a exceção de: 

- O líquido de trabalho tenha uma temperatura entre os 13°C e 41°C; 

- Tubagens que transmite fluidos que não tenham sido aquecidos ou arrefecidos por 

meio da utilização de combustíveis fósseis ou de energia elétrica; 

- Tubulações entre a válvula de controle e serpentina quando a válvula de controle é 

localizada a até 1,2 m da serpentina e o diâmetro da tubulação é menor ou igual a 25mm. 
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Tabela 3.17: Isolamento mínimo para condutos de líquido. IECC. 

Fluido 

Condutividade 

térmica 

(W/m2K) 

Temperatura 

de ensaio 

(°C) 

Diâmetro nominal da 

tubulação (mm) 
  

  
  

<38,1 >38,1 
Vapor 1,5 24 38,1 76,2 

Água quente 1,5 24 38,1 50,8 
Água gelada, salmoura 

ou refrigerante 1,5 24 38,1 38,1 

 

       
 

 
 

 

  
    3.14 

Onde 

E: espessura mínima de isolamento (cm); 

r: raio externo da tubulação (cm); 

e: espessura de isolamento listada nesta tabela para a temperatura do fluido e tamanho 

da tubulação em questão (cm); 

λ: condutividade do material alternativo à temperatura média indicada para a 

temperatura do fluido (W/m
2
K); 

λ': valor superior do intervalo de condutividade listado na Tabela 3.17 para a 

temperatura do fluido. 

CTE-HE 

Os requerimentos de espessura estão listados na Tabela 3.18 junto com os do RTQ-C e 

no caso de serem outras as condições de condutividade térmica do material se devem aplicar 

as Equações 3.15 ou 3.16. 

No caso de superfícies de seção circular 

         
 

  
  
   

 
     3.15 

No caso de superfícies planas 

   
 

  
 3.16 
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Tabela 3.18: Espessura mínima de isolamento para condutos. RTQ-C, RITE. 

BRASIL   Condutividade do isolamento 
Diâmetro nominal da tubulação 

(mm) 

  

Faixa de 

temperatura 

do fluido 

(°C) 

Condutividade 

térmica 

(W/mK) 

Temperatura 

de ensaio 

(°C) < 25 
25 a 

<40 
40 a 

<100 
100 a 

<200 
≥ 

200 

  Sistemas de aquecimento 

  T > 177 0,046 a 0,049 121 6,4 7,6 7,6 10,2 10,2 

  
122 < T < 

177 0,042 a 0,046 93 3,8 6,4 7,6 7,6 7,6 

  94 < T < 121 0,039 a 0,043 66 3,8 3,8 5,1 5,1 5,1 

  61 < T < 93 0,036 a 0,042 52 2,5 2,5 2,5 3,8 3,8 

  41 < T < 60 0,032 a 0,040 38 1,3 1,3 2,5 2,5 2,5 

  Sistemas de refrigeração 

  4 < T < 16 0,032 a 0,040 24 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 

  T < 4 0,032 a 0,040 10 1,5 2,5 2,5 2,5 4 

ESPANHA 
 

Condutividade do isolamento 
Diâmetro nominal da tubulação 

(mm) 

  

Faixa de 

temperatura 

do fluido 

(°C) 

Condutividade 

térmica 

(W/mK) 

Temperatura 

de ensaio 

(°C) < 35 
35 a 

<60 
60 a 

<90 
90 a 

<140200 
≥ 

140 

  Sistemas de aquecimento 

  Tubulação no interior do edifício 

  40...60 0,04 10 25 30 30 30 35 

  >60...100 0,04 10 25 30 30 40 40 

  >100...180 0,04 10 30 40 40 50 50 

  Tubulação no exterior de edifício 

  40...60 0,04 10 35 40 40 40 45 

  >60...100 0,04 10 35 40 40 50 50 

  >100...180 0,04 10 40 50 50 60 60 

  Sistemas de refrigeração 

  Tubulação no interior do edifício 

  -10...0 0,04 10 30 40 40 50 50 

  >0...10 0,04 10 20 30 30 40 40 

  >10 0,04 10 20 20 30 30 30 

  Tubulação no exterior de edifício 

  -10...0 0,04 10 50 60 60 70 70 

  >0...10 0,04 10 40 50 50 60 60 

  >10 0,04 10 40 40 50 50 50 
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Condutos de ar 

Os três regulamentos estabelecem as condições nas quais os condutos devem dispor de 

isolamento, aliás, das espessuras e transmitância do isolamento. 

RTQ-C 

Estabelece os mesmos requerimentos que no caso de condutos de líquidos. 

IECC 

Os condutos que percorram o interior de áreas não acondicionadas devem dispor de 

um isolamento R-5 (1,1W/m
2
K) e no caso destar no exterior do edifício R-8 (0,7W/m

2
K), 

sempre que a diferença das temperaturas de interior e exterior da tubulação seja maior do que 

8°C, mas não se estabelece um mínimo de espessura. 

CTE-HE 

Espanha solicita isolamento térmico para os condutos de ar suficiente para que a perda 

de calor não exceda um 4% ou no caso de potência térmica de climatização menor do que 

70kW cumprir as espessuras da Tabela 3.19, ou das Equações 3.14 e 3.15. 

Tabela 3.19 Espessura mínima de isolamento de dutos de ar. 

Condutividade 

térmica (W/mK) 
Temperatura de 

ensaio (°C) 

Diâmetro nominal da 

tubulação (mm) 

Interior Exterior 

Sistemas de aquecimento 

0,04 10 20 30 

Sistemas de refrigeração 

0,04 10 30 50 
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CAPÍTULO 4 - CASO PRÁCTICO, EXCEN 

Neste último capítulo do trabalho, será feita a avaliação da eficiência energética do 

edifício EXCEN. Trata-se de uma construção que presta serviços à comunidade universitária 

da UNIFEI e que consta de diversas salas de escritório, salas de pesquisas, laboratórios e um 

auditório. Este edifício se encontra no campus da Universidade Federal de Itajubá, na cidade 

de Itajubá (Figura 4.1). 

Nos tópicos anteriores foram analisadas as partes da envoltória, da iluminação e da 

climatização que estão relacionadas com o uso de energia nos edifícios e que são tratadas nos 

regulamentos do Brasil, Espanha e EUA. A seguir se comprovará que o EXCEN cumpre as 

exigências do IECC e do CTE-HE, e no caso do regulamento brasileiro será estudada, 

também, a classificação energética. 

 

Figura 4.1: Edifício do EXCEN. 
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O primeiro passo será designar à cidade de Itajubá a zona bioclimática correspondente 

para cada um dos três regulamentos, e, deste modo conseguir avaliar a eficiência energética 

da envoltória do edifício. Depois serão analisadas a iluminação e a climatização 

separadamente segundo os três regulamentos e a avaliação da eficiência destes sistemas 

segundo o RTQ-C. Finalmente será feita a avaliação global da eficiência energética do 

edifício segundo o RTQ-C. 

Contudo, deve ser esclarecido que alguns dos dados deste Capítulo 4, são valores 

aproximados devido à dificuldade, às vezes, de encontrar dados experimentais. 

4.1 Zona climática de Itajubá 

No tópico 2.3.3 foram desenvolvidas distintas metodologias de zoneamento 

bioclimático utilizadas pelos regulamentos e foi explicado como atribuir a uma cidade a 

classificação. No caso de Brasil, a própria normativa NBR 15220 atribui para Itajubá uma 

classificação N°2, no entanto, para os modelos dos EUA e da Espanha é preciso calcular os 

Graus dia e obter a radiação média diária mensal para poder designar uma classificação.  

A estação meteorológica da UNIFEI em Itajubá recolhe os dados de temperatura e 

radiação entre outros muitos dados a cada dez minutos. A Tabela 4.1 apresenta para o ano 

2011 o cálculo de dados necessários para obter a classificação. 

Tabela 4.1: Dados climatológicos de Itajubá. 

2011 

 
HDD CDD 

T base 20 
Esfriar 

T base 20 
Esquentar 

Radiação Média 
diária kWh/m2 

Janeiro 0 375 98 
 

6,06484259 

Fevereiro 0 393 101 
 

5,53013793 

Março 0 406 40 
 

4,4449086 

Abril 0 345 
   Maio 26 250 
 

110 3,94835484 

Junho 69 173 
 

173 3,57675556 

Julho 9 255 
 

124 3,72284946 

Agosto 15 285 
 

104 4,13189785 

Setembro 8 301 
   Outubro 3 355 
   Novembro 2 330 
   Dezembro 0 356 75 

 
5,55565873 

Total 132 3823 
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IECC 

Com os dados de HDD=132 e CDD =3823 e atendendo aos critérios para classificação 

bioclimática da Tabela 2.3, Itajubá obtém a classificação 3A ou 3B. Como não cumpre os 

requisitos para ser seco, B do tópico 2.3.2.2, devido às precipitações anuais de Itajubá, trata-se 

de uma cidade úmida A, portanto 3A. 

CTE-HE  

A seguir, calcula-se a severidade climática do verão e do inverno necessárias para 

conhecer a classificação de Itajubá, segundo o zoneamento de Espanha com os dados 

recolhidos na Tabela 4.1 de Graus dia para esfriar e para esquentar com temperatura base de 

20°C e radiação média diária mensal. Junto com os resultados das severidades climáticas, 

mostram-se na Tabela 4.2 a classificação bioclimática atendendo aos critérios desenvolvidos 

no tópico 2.3.2.3.  

Tabela 4.2: Resultados de severidade climática de Itajubá. 

Severidade climática de verão (SCV) 0,78869569 2 

Severidade climática de inverno (SCI) -0,02 A 

 

Portanto, Itajubá tem uma classificação A2 que transforma-se em A3 pela 

simplificação expressada na Tabela 2.7. 

4.2 Avaliação energética da envoltória 

Neste tópico será avaliada a envoltória segundo os três regulamentos. As três partes da 

envoltória, fachada, solos e cobertura serão analisados para cada regulamento. No último item 

será obtida a classificação da eficiência energética do edifico segundo o RTQ-C.  

4.2.1 FACHADA 

Como primeiro passo para que os dados das fachadas sejam apresentados e depois 

analisados por cada regulamento, é necessário observar a situação do edifício para poder 

conhecer a orientação da fachada. O RTQ-C e o CTE-HE exigem diferenciar a orientação 

segundo os modelos apresentados na Figura 4.2 e Figura 4.3. 
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Figura 4.2: Orientação definida pelo RTQ-C. 

 

Figura 4.3: Orientação definida pelo CTE-HE. 

Observamos com o plano da planta do edifício, Figura 4.4, que toda a fachada fica 

dividida em quatro orientações das seis possíveis do CTE-HE, e que estas orientações são as 

mesmas que a divisão de orientações do regulamento brasileiro.  

 

Figura 4.4: Orientação das paredes do edifício EXCEN. 
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PAREDES 

Na Tabela 4.3 mostram-se os resultados das áreas das paredes segundo a orientação e 

tipo de material, além das transmitâncias térmicas e absortâncias destes materiais. 

Tabela 4.3: Resultados de transmitância e absortância das paredes da envoltória. 

Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A·U (W/ºK) Α Resultados 

N
 

Revestimento granulado 

acrílico. Tipo grafiato 205,46 0,97 199,75 0,3 
A=

205,46 

 

        A·U= 199,75 

          U=A·U/A= 0,97 

L
 

Revestimento granulado 

acrílico. Tipo grafiato 155,85 0,97 151,52 0,3 
A=

221,43 

Cerâmica 15x5 cm 

assentados junto a 

prumo. Cor branca 65,58 0,97 63,45 0,2 
A·U=

214,97 

          U=A·U/A= 0,97 

O
 

Revestimento granulado 

acrílico. Tipo grafiato 55,68 0,97 54,14 0,3 
A=

77,39 

Cerâmica 15x5 cm 

assentados junto a 

prumo. Cor branca 12,33 0,97 11,93 0,2 



  

Jardineira 9,38 0,34 3,17 0,2 A·U= 69,24 

          U=A·U/A= 0,89 

S
 

Revestimento granulado 

acrílico. Tipo grafiato 89,79 0,97 87,30 0,3 
A=

137,42 

Cerâmica 15x5 cm 

assentados junto a 

prumo. Cor branca 27,05 0,97 26,17 0,2 



  

Jardineira 20,58 0,34 6,96 0,2 A·U= 120,43 

          U=A·U/A= 0,88 

 

A seguir explicam-se os procedimentos para desenvolver o cálculo das transmitâncias 

das paredes. Estes dados devem ser calculados segundo as normas, por exemplo, ISO 10 

456:2001 ou NBR 1522 com dados complementares que acostumam ser fornecidos pelo 

fabricante.  

A transmitância térmica é dada pela expressão 4.1. 

  
 

  
 4.1 

Onde: 

RT: expressa a resistência térmica do componente (m
2
K/W) e será função das 

propriedades do material e, além de isso, das condições nas que se encontra o elemento, ou 
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seja, se o material for ou não homogêneo e também se o material estiver em contato com 

superfícies ou ar. 

Para o cálculo da transmitância térmica segundo a expressão 4.1, precisa-se saber o 

valor da RT, expressão 4.2. 

                      4.2 

Onde: 

Rsi, Rse: resistências térmicas superficiais com o ar, recomendadas pelas normas ISO 

10 456:2001 ou NBR 1522, Tabela 4.4. 

R1, R2...RN: As resistências térmicas de cada capa do material, neste caso da cobertura, 

calculada pela expressão 4.3. 

  
 

 
 4.3 

Onde: 

e: largura da capa do material (m) 

λ: condutividade térmica do material (W/mK), fornecida pelo fabricante ou normas. 

Tabela 4.4: Resistências térmicas superficiais com o ar. 

 

Como se observou na Tabela 4.3 (Resultados de transmitância e absortância das 

paredes da envoltória), existem três tipos diferentes de paredes na fachada. A parede que têm 

revestimento granulado acrílico, tipo grafiato, a de Cerâmica 15x5 cm e a que está formada 

por jardineira. Na Figura 4.5 são apresentados os três tipos de paredes e, na Tabela 4.5 são 

mostrados os resultados das Ri calculadas para cada material.  
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Figura 4.5: Configuração dos três tipos de paredes do EXCEN. 

 

Tabela 4.5: Resistência dos distintos materiais das paredes. 

  
Condutibilidade 
térmica (W/m K) 

espessura 
(m) 

Resistência 
(m

2
K/W) 

Cerâmica 15x5 1 0,005 0,005 

Jardineira/Terra 0,52 1 1,92307692 

Tijolo perfurado 0,35 0,29 0,82857143 

Reboco 1 0,03 0,03 

 

VÃOS DAS PAREDES 

Na Tabela 4.6 são mostradas as áreas ocupadas pelos vãos nas paredes, a área das 

paredes e a porcentagem dos vãos PAF. 

Tabela 4.6: Porcentagem de abertura na fachada. PAF. 

m2 NORTE SUL LESTE OESTE 

VÃOS 56,29 78,34 12,70 39,14 

TOTAL 

FACHADA 261,75 220,26 234,13 148,35 

PAF  23,23% 37,61% 10,38% 26,39% 

 

Na Tabela 4.7 mostram-se os resultados dos cálculos do Fator solar e transmitância 

das aberturas na fachada. 

 

Tabela 4.7: Fator solar e transmitância dos vãos. 

Orientação Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) FS 

L JANELAS 12,70 5,7 0,598 

O JANELAS 39,14 5,7 0,598 

N 
JANELAS 33,35 5,7 0,598 

PORTA VIDRO 14,54 5,7 0,598 

S JANELAS 78,34 5,7 0,598 
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Todos os vidros são verdes temperados de 6 mm. Nos catálogos encontramos os 

valores das transmitâncias e Fator solar. As telhas termoacústicas têm chapas de alumínioo e, 

portanto, como elemento opaco, o FS é calculado como indica a norma NB15220, (expressão 

4.4). Todas as portas exceto a principal que é de vidro são do mesmo material que as grades 

de ventilação, chapa de aço, e é utilizada a mesma expressão para calcular o Fator solar. 

         4.4 

RTQ-C 

Pode-se observar da Tabela 4.3 que são cumpridas as condições impostas pela RTQ-C 

para o zoneamento bioclimático 2, de 1 W/m
2
K para as paredes. Além disso, os valores 

obtidos de absortância pela norma brasileira NBR 15220 para os distintos elementos das 

paredes, cumprem com a exigência do regulamento devido a que toda a envoltória têm cores 

brancos e claros com uma absortância menor de 0,5. Estes pré-requisitos são necessários para 

obter um nível A. 

IECC 

Observamos que a transmitância máxima das paredes permitida pelo IECC é de 0,7 

W/m
2
K e, portanto, não cumpre com este requerimento nenhuma das paredes da fachada.  

No IECC as fachadas não podem ter uma PAF maior de 50% portanto esta exigência é 

cumprida, mas as aberturas não podem ter uma transmitância maior de 5,11 W/m
2
K para a 

porta e para as janelas de 3,691 W/m
2
K. No caso do EXCEN ambas, a porta e a janela têm o 

mesmo vidro verde com transmitância de 5,7 W/m
2
K maior do permitido. 

Só é necessário cumprir com a exigência do Fator solar dos vidros. Como foi 

explicado no capítulo anterior, o valor do Fator solar no IECC vai depender do o Fator de 

projeção PF, e, no edifício só as janelas com jardineira e a porta de entrada, que é de vidro, 

têm um PF maior de zero. Se este valor representasse para todo o edifício mais de 25% ou 

50%, as exigências do Fator solar dos vidros variariam. As janelas com jardineira representam 

45% dos vidros do edifício e a porta representa 8,3% dos vidros do edifício. A seguir se 

mostram as figuras das janelas, Figura 4.6, e calcula-se o fator de projeção. 
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Figura 4.6: Seção dos vidros com sombreamento. 

 

PF da porta é 100%. 

PF das janelas é 58% 

A ponderação destes valores faz que o Fator de projeção de todo o edifício seja de 

33,7%. Quando o PF e maior de 25% o IECC estabelece que o Fator solar das janelas para a 

zona 3 deve ser menor de 0,33. No caso dos vidros verdes o FS é de 0,59, portanto não 

cumpre com a exigência de Fator solar. 

CTE-HE 

As transmitâncias máximas das paredes permitidas pelo CTE-HE indicam que o 

EXCEN cumpre como os requerimentos de transmitância limite 1,22 W/m
2
K, mas a 

transmitância média deve ser de 0,94 W/m
2
K, e as paredes que não dispõem de jardineira 

como são a norte e a leste superam este valor. 

Os vãos das fachadas não ultrapassam a porcentagem máxima permitida, 60%, 

portanto cumpre-se o requerimento do PAF, mas a transmitância dos vidros deve ser 

observada e calculada para cada orientação da fachada.  

Na fachada sul as janelas ocupam 37% da fachada, a transmitância limite das janelas 

deve ser de 5,7 W/m
2
K , que é a transmitância da janela de vidro temperado verde. 

Na fachada norte as janelas ocupam 23% da fachada, a transmitância limite das janelas 

deve ser de 4,1 W/m
2
K, que ultrapassa a transmitância da janela de vidro temperado verde. 
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Na fachada leste e oeste as janelas ocupam 10 % e 26% da fachada, a transmitância 

limite das janelas deve ser de 5,7 W/m
2
K e 5,5 W/m

2
K. No caso da fachada leste esta 

exigência é cumprida, mas não nas paredes de orientação oeste. 

Para as exigências do Fator solar também devem ser levadas em conta as orientações 

das fachadas, mas para os casos de Percentual de abertura zenital (PAZ) do EXCEN e das 

orientações dos seus vãos, não existem exigências mínimas de Fator solar.  

4.2.2 SOLOS 

Na Figura 4.7 mostram-se os três tipos de solos que podem ser encontrados no 

EXCEN. Todos têm uma base de concreto de 15 cm e para a superfície granito, carpete ou 

concreto polido. 

 

Figura 4.7: Configuração dos três tipos de solos. 

CTE-HE 

Para calcular a transmitância vai ser utilizado o método desenvolvido pelo CTE-HE. 

Como se observou na Figura 4.7, os solos não contam com isolamento, então utilizando a 

Tabela D.1: Transmitância térmica nos solos, anexada no apêndice D, devemos entrar pela 

primeira coluna Ra=0, e devemos conhecer o valor de B´  que vem dado pela Equação 4.5. 

   
 

   
 4.5 

Onde  

P: perímetro do solo (m); 

A: área do solo (m
2
). 

No caso do EXCEN estes valores são P=135 m e A= 660 m
2
, portanto utilizando a 

Tabela D1, o resultado é U= 0,85 W/m
2
K, que não cumpre com a exigência do CTE-HE de 

solos em contato com a terra de edifícios da zona bioclimática A3. 

IECC 

O IECC estabelece exigências de resistência transmitância linear, que para solos que 

não contenham aquecedores e estejam no zoneamento bioclimático 3 é de 1,5W/mK, contudo 

achar este dado não foi possível, podendo argumentar assim mesmo que para esta zona no 
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IECC não existe exigência de resistência térmica para este tipo de solo, portanto cumpriria os 

requisitos. 

4.2.3 COBERTURA 

Na Tabela 4.8 e na Tabela 4.9 são mostrados os resultados da transmitância da 

cobertura e absortância, a área e Percentual de abertura zenital PAZ. 

Tabela 4.8: Transmitância e absortância da cobertura. 

Tipos A (m2) U (W/m2 ºK) A·U (W/ºK) α Resultados 

TELHA TERMOACÚSTICA 525,9726 0,33 173,96 0,2 A= 648,73 

LAJE 

IMPEARMEBILIZADA  
122,7582 1,68 207,04 0,2 A·U= 381,01 

      
U=A·U/A= 0,59 

 

Tabela 4.9: Porcentagem de abertura zenital. 

 

(m
2)

 

VÃOS 17,60 

TOTAL 

COBERTURA 681,85 

PAZ 2,58% 

 

Na Figura 4.8 é mostrado o tipo de cobertura utilizada no EXCEN. Entre as distintas 

capas de materiais existem câmaras de ar, que atuam também como isolantes, e devem ser 

levados em conta para o cálculo da transmitância segundo o método proposto na NBR 15220. 

Existem partes da cobertura que não dispõem de telha termoacústica , dispondo apenas de 

uma laje impermeabilizada, sobretudo nas áreas destinadas às unidades condensadoras de ar. 

Estas áreas também foram tidas em conta para a transmitância e absortância da cobertura. 
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Figura 4.8: Configuração da cobertura do EXCEN. 

Para a abertura zenital, o material utilizado é o Policarbonato alveolar de 10mm de 

espessura de cor branca leitoso. Os dados necessários são mostrados na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10: Material da abertura zenital. 

 

Transmitância 

W/m
2
K 

Fator solar 

Policarbonato 

alveolar 10 mm 
0,45 0,65 

 

RTQ-C 

As exigências do Percentual de abertura zenital PAZ e de absortância são cumpridas 

para um nível A. 

Para cumprir o pré-requisito de transmitância de nível A devem ser calculadas 

separadamente as áreas condicionadas artificialmente das que não o são, devido à 

transmitância total da cobertura, mostrada anteriormente, ter sido calculada para toda a 

cobertura, sem considerar a separação, e ser maior de 0,5 W/m
2
K. Observa-se na Tabela 4.11 

que a transmitância para as áreas condicionadas é ainda maior, porém maior que a exigência 

mostrada no capítulo anterior,  o que não permite à envoltória manter um nível A, mas 

cumpre com exigências de um nível B de 1 W/m
2
K. 

O Fator solar máximo permitido em caso em que o PAZ seja menor que 3% é de 0,67. 

O Policarbonato alveolar da abertura zenital do EXCEN cumpre este requerimento. 
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Tabela 4.11: Transmitância da cobertura de áreas condicionadas e não condicionadas 

artificialmente. 

Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
A·U (W/ºK) Resultados 

Áreas Condicionadas 

artificialmente 
368 

  
A= 368,00 

TELHA TERMOACÚSTICA 
 

295,1308 0,33 97,61 A·U= 220,52 

LAJE IMPEARMEBILIZADA 
 

72,8692 1,68 122,90 U=A·U/A= 0,60 

Tipos A (m2) 
U (W/m2 

ºK) 
A·U (W/ºK) Resultados 

Áreas não condicionadas 

artificialmente 
280,73 

  
A= 280,73 

TELHA TERMOACÚSTICA 
 

230,8418 0,33 76,35 A·U= 160,49 

LAJE IMPEARMEBILIZADA 
 

49,89 1,68 84,14 U=A·U/A= 0,57 

 

IECC 

A PAZ máxima permitida é de 3%, que é o caso do EXCEN. 

O nível de transmitância máxima permitida para a cobertura é de 0,27 W/m
2
K que não 

é atingido pelo EXCEN. 

O nível de transmitância máxima permitida para a abertura zenital é de 3,69 W/m
2
K 

que é cumprido pela abertura zenital de Policarbonato. 

O fator solar máximo permitido pelo IECC é de 0,35, portanto, não é cumprido este 

requisito. 

CTE-HE 

A PAZ máxima permitida é de 3%, que é o caso do EXCEN. 

O nível de transmitância máxima permitida para a cobertura é de 0,65 W/m
2
K e a 

média é de 0,5 W/m
2
K que não é atingido pela cobertura do EXCEN. 

O nível de transmitância máxima permitida para a abertura zenital é de 5,7 W/m
2
K 

que é cumprido pela abertura zenital de Policarbonato. 

O fator solar máximo permitido pelo CTE-HE é de 0,29, portanto, não é cumprido este 

requisito. 

4.2.4 Classificação energética da envoltória do EXCEN segundo o RTQ-C 

Para avaliar energeticamente o EXCEN devem ser cumpridos os pré-requisitos 

mencionados acima. Estes pré-requisitos de cobertura e paredes atingem um nível B, devido a 
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que todas as exigências do nível A são cumpridas menos a condição de transmitância da 

cobertura das áreas que estão climatizadas artificialmente. Por isso mesmo que a classificação 

energética feita pela equação de índice de consumo da envoltória, (explicada no item 3.1.4, e, 

a seguir desenvolvido) classifique a envoltória como nível A, o nível máximo será o B. 

Os dados necessários para calcular o índice de consumo da envoltória são mostrados 

na Tabela 4.12. 

Tabela 4.12 Dados para o cálculo do índice de consumo da envoltória. 

FA Fator altura 1,30779645 

FF Fator Forma 0,35549231 

PAF Percentual de abertura na fachada 0,21 

FS Fator Solar 0,59 

AVS Ângulo Vertical de Sombreamento 18,3 

AHS Ângulo Horizontal de Sombreamento 2,95 

 

Os fatores de forma e altura estão calculados co m as áreas e os volumes do edifício. O 

PAF foi desenvolvido anteriormente e o Fator solar é o correspondente aos vãos das paredes 

da fachada também mostrados anteriormente. A seguir se calculam o ângulo vertical de 

sombreamento e o ângulo horizontal de sombreamento. 

O edifício do EXCEN tem duas janelas que dispõem de sombreamentos, (no projeto 

inicial se incluíam brises que foram descartados na construção) Para o cálculo do Ângulo de 

sombreamento são utilizadas relações trigonométricas utilizando as medidas mostradas na 

Figura 4.9 e Figura 4.10. 
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Figura 4.9: Ângulo vertical de sombreamento. AVS. 

 

O sombreamento vertical do primeiro caso tem um ângulo de 66°, e do segundo 30,5°. 

Para calcular o Ângulo vertical de sombreamento (AVS) de todo o edifício se ponderam os 

dados obtidos destes dois sombreamentos com os de todas as aberturas transparentes ou 

semitransparentes que não dispõem de sombreamento e, portanto têm ângulo zero. 

 

Figura 4.10: Ângulo horizontal de sombreamento. AHS. 

Como os sombreamentos da janela são de distintas longitudes, vamos calcular os dois 

ângulos e, a seguir, fazer a média. O Ângulo vertical de sombreamento (AHS) da parede de 

4,80 m é 47,5° e o da parede de 2,80 m é 32°, portanto o AHS desta janela é 39,75°. Ao 

mesmo modo que para o ângulo vertical de sombreamento, para calcular o AHS de todo o 

edifício se ponderou o valor obtido aqui como todas as aberturas. 

Com esses dados, o índice de consumo da envoltória do EXCEN classificao edifício 

com um nível A. Mas como um dos pré-requisitos é de nível B, automaticamente todo o 

edifício obtém uma classificação da envoltória de nível B. 
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4.3 Avaliação energética da iluminação 

Neste item é analisado de forma separada o sistema de iluminação para cada 

regulamento. A seguir, na Tabela 4.14, se mostram os resultados do calculo da potência de 

iluminação para as distintas áreas do edifício.  

Tabela 4.13: Densidade de potência de iluminação por salas. 

Sala Área (m2) Lâmpada 

Potência 
Lâmpada 
(W) 

Número de 
lâmpadas 

Potência 
Total (W) 

Densidade 
de potência 

1° andar 

Laboratório 
de cogeração 70,14 TL5 54W-HO 54 22 1188 16,94 

Laboratório 
de uso 
eficiente de 
energia 80,85 TL5 54W-HO 54 24 1296 16,03 

Sala aula I 30,46 TLDRS 32W-S84 32 8 256 8,40 

Circulação I 7,8 PL-C 26W 26 6 156 20,00 

COPA I 
+Circulação II 

8,84 
TLDRS 32W-S84 32 2 64   

 
PL-C 26W 26 2 52   

 
      116 13,12 

Sanitários I 10,7 PL-C 26W 26 8 208 19,44 

Depósito I 3,23 PL-C 26W 26 2 52 16,10 

Hall 56 PL-C 26W 26 4 104 1,86 

Recepção 54 PL-C 26W 26 28 728 13,48 

Circulação III 7 PL-C 26W 26 8 208 29,71 

Sanitários II 33 PL-C 26W 26 20 520 15,76 

Circulação IV 9,5 PL-C 26W 26 4 104 10,95 

Reunião 19,18 TL5 28W-HE 28 4 112 5,84 

Professor I 14,12 TL5 28W-HE 28 4 112 7,93 

Professor II 12,95 TL5 28W-HE 28 4 112 8,65 

Professor III 15,24 TL5 28W-HE 28 4 112 7,35 

Auditório 129,06 TL5 14W-HE 14 60 840 6,51 

Sala técnica 6,99 TL5 28W-HE 28 2 56 8,01 

Depósito II 8,57 TLDRS 32W-S84 32 2 64 7,47 

Sala telefonia 6,35 TLDRS 32W-S84 32 2 64 10,08 

COPA II 24,73 PL-C 26W 26 28 728 29,44 

2° andar 

Mezanino 45,9 PL-C 26W 26 54 1404 30,59 

Sanitários I 33 PL-C 26W 26 20 520 15,76 

Reunião 19,18 TL5 28W-HE 28 4 112 5,84 

Professor I 14,12 TL5 28W-HE 28 4 112 7,93 

Professor II 13,95 TL5 28W-HE 28 4 112 8,03 
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Professor III 15,24 TL5 28W-HE 28 4 112 7,35 

Laboratório 
planejamento 
energético II 48 TL5 14W-HE 14 36 504 10,50 

Laboratório 
planejamento 
energético I 145,28 TL5 28W-HE 28 48 1344 9,25 

Escadas 14   11 4 44 3,14 

TUDO 957,38       11400 11,90 

 

4.3.1 RTQ-C 

Para avaliar o sistema de iluminação segundo o RTQ-C vamos observar o 

cumprimento dos pré-requisitos, Tabela 4.14 e depois será analisada a densidade de 

iluminação. 

4.3.1.1 Os pré-requisitos  

Tabela 4.14 Critérios de avaliação para o RTQ-C. 

 
Nível A Nível B Nível C 

Divisão dos circuitos X X X 

Contribuição da luz natural X X 

 Controle automático X 

   

Divisão dos circuitos 

Cada ambiente fechado por paredes ou divisórias até o teto possui pelo menos um 

dispositivo de controle manual para o acionamento independente da iluminação interna do 

ambiente. 

Contribuição da luz natural 

Ambientes com abertura voltada para o ambiente externo ou para átrio não coberto ou 

de cobertura translúcida e que contenham mais de uma fileira de luminárias paralela à 

abertura devem possuir um controle instalado, manual ou automático, para o acionamento 

independente da fileira de luminárias mais próxima à abertura, de forma a propiciar o 

aproveitamento da luz natural disponível. 

Só a biblioteca cumpre com esta exigência, as demais salas que dispõem de 

iluminação natural utilizam sistemas de controle que não controlam só a fileira de luminárias 

mais próxima à abertura, mas outras luminárias. Estas salas são o laboratório de planejamento 

energético II (48m
2
), a copa II (24,73m

2
), a sala de aula (30,46m

2
) e os dois laboratórios. 
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Desligamento automático do sistema de iluminação  

O sistema de iluminação interna de ambientes maiores que 250 m
2
 deve possuir um 

dispositivo de controle automático para desligamento da iluminação.  

O EXCEN não tem ambientes maiores que 250 m
2
. 

4.3.1.2 Classificação energética do sistema de iluminação do EXCEN segundo o RTQ-C 

Todos os pré-requisitos do edifício são cumpridos pelo EXCEN, exceto para o 

laboratório de planejamento energético II, a copa II, a sala de aula e os laboratórios que não 

cumprem com o pré-requisito de contribuição de luz natural. Isso significa que no momento 

de avaliar a iluminação estas três salas contribuirão com uma classificação C, para a 

ponderação, em caso de que a avaliação que se obtenha no procedimento de determinação da 

eficiência seja melhor, A ou B. (A seguir se verá que não é o caso). 

Para obter a eficiência da iluminação se pode utilizar o método da área do edifício ou o 

método das atividades. Este último só no caso em que se tenha mais de três atividades 

diferentes principais no edifício, que não é o caso do EXCEN.  

A atividade principal é a de escritório e deve se cumprir com a DPIL, densidade de 

potência de iluminação limite da Tabela 4.15.  

Tabela 4.15: Densidade de potência de iluminação exigidas pelo RTQ-C. 

 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

 

W/m
2
 

(Nível A) 

W/m
2
 

(Nível B) 

W/m
2
 

(Nível C) 

W/m
2
 

(Nível D) 

Escritório 9,7 11,2 12,6 14,1 

 

Na Tabela 4.15: Densidade de potência de iluminação por salas, foram mostrados os 

dados para o edifício EXCEN e se observa que a DPIL é de 11,9W/m2. Portanto o nível de 

classificação é C. 

Como as zonas do edifício que não comprem com os pré-requisitos de nível A 

correspondem a uma classificação C igual ao requisito da eficiência, o nível de eficiência da 

iluminação de todo o edifício é C. 
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4.3.2 IECC 

Os edifícios sob a normativa do IECC devem cumprir várias exigências com relação à 

iluminação descritas no capítulo anterior. A seguir serão observados quais são cumpridas e 

quais não são cumpridas pelo EXCEN. 

A divisão dos circuitos de iluminação existe em todos os ambientes fechados, do 

mesmo modo que o exigido por o RTQ-C. Entretanto, quase todas as áreas dispõem de 

controle de redução da carga da iluminação, que diminui a carga em 50% enquanto o 

laboratório de planejamento energético não. 

No IECC todas as áreas que dispõem de divisão de circuitos devem dispor também de 

controle automático descrito no tópico 3.2.1.2, contudo, nenhuma das áreas do EXCEN 

dispõe deste tipo de controle.  

Enquanto à limitação de potência, se observou que a densidade de potência do edifício 

é de 11,90 W/m
2
 e o limite para os edifícios onde a principal atividade é a de escritório é de 

10,8W/m
2
. É por isso que o EXCEN não cumpre com os limites da densidade de potência de 

iluminação do IECC. 

4.3.3 CTE-HE 

O CTE-HE solicita um planejamento justificativo das iluminâncias, lâmpadas, 

luminárias, cores das paredes etc. Mas como se viu no tópico 3.2, só são requeridas exigências 

paras as eficiências das lâmpadas e que todos os ambientes disponham de controle. Todas as 

áreas do EXCEN dispõem de controle de desligamento manual das lâmpadas, mas as áreas de 

uso esporádico, como são os sanitários não dispõem de sistemas de controle por detector de 

presença ou temporal. 

No caso de eficiências, muitas das lâmpadas do EXCEN são fluorescentes, e, portanto 

de vapor de mercúrio a baixa pressão. Este tipo de lâmpadas requer de equipamentos 

auxiliares para ligar e desligar e devem cumprir com as exigências da Tabela 3-12 (Potência 

máxima de conjunto de lâmpadas de descarga). Todos os sistemas auxiliares são eletrônicos, o 

que confirma o cumprimento de esta exigência. 

Além da eficiência das lâmpadas e das equipes auxiliares se deve cumprir com o nível 

VEEI explicado no tópico 3.2.3. Para fazer este cálculo deve ser medida a iluminância média 

da sala devido a que nem todo o fluxo luminoso de uma lâmpada atinge as áreas a iluminar. 

Existem softwares que calculam este dado em função das cores das paredes o tipo de 

lâmpadas ou iluminarias etc. Na Tabela 4.16, se mostram os valores VEEI para algumas das 



UNIFEI/IEM                                                                  Trabalho Final de Graduação 

86 

áreas do EXCEN, calculados com o programa DiaLux. No item 3.2.3 foram expostos os 

máximos exigidos, que no caso de EXCEN são cumpridos por todas a áreas exceto para as 

áreas de circulações onde o VEEI e maior de 4,5 e o laboratório onde o VEEI deveria ser 

menor de 3,5.  

Tabela 4.16: Valor de eficiência energética da instalação. VEEI 

 
VEEI 

Sala de aula 2 

Copa 4,12 

Sanitários 4,13 

Sala de professores 2,08 

Circulação 4,87 

Laboratório de uso de eficiência 
energética 3,67 

 

4.4 Avaliação energética da climatização 

A seguir, vai ser avaliado o sistema de climatização segundo os três regulamentos de 

eficiência energética. O sistema de climatização vai ser descrito para depois analisar cada 

aspecto desenvolvido pelos regulamentos para observar se foi ou não cumprido. No último 

item vai ser obtida a classificação da eficiência energética do sistema de condicionamento de 

ar segundo o RTQ-C.  

O edifício não dispõe de caldeira para aquecimento, dispondo apenas de sistema de ar 

condicionado para todas as áreas de permanecia prolongadas, que em determinadas salas 

possuem ciclo reverso que pode ser utilizado para aquecimento. 

Para o cálculo da carga térmica foram estabelecidas as seguintes condições de conforto 

térmico. 

Temperatura: 24±1°C 

Umidade relativa 50±5% 

Foram também consideradas para o cálculo da carga térmica as fontes internas de 

calor, principalmente as devidas à iluminação e aos equipamentos de informática, além de 

taxas de ocupação de pessoas e renovações de ar. 

O sistema está formado por quatro unidades condensadoras, localizadas na cobertura 

do edifício, e quinze unidades evaporadoras nas salas acondicionadas, duas no auditório, oito 

unidades para as oito salas de professores ou reuniões, duas unidades para a sala de aula, e 
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três unidades para a biblioteca e sala de planejamento. Estas unidades evaporadoras têm uma 

potência mínima total de 111,6 kW. 

Toda a instalação é de fluxo refrigerante variável que permite controlar a capacidade 

de esfriar e, portanto, regular a produção segundo as necessidades. Para isso cada ambiente 

dispõe de controle individual de temperatura, os evaporadores dispõem de controle de 

capacidade por válvula de expansão eletrônica e o compressor varia a velocidade de rotação 

através de conversor de frequência. 

Os  sistemas de controle permitem a leitura de todos os dados de operação e conhecer 

o histórico de falhas dos equipamentos. Aliás este sistema de controle permite saber qual é o 

consumo de energia elétrica mensal, envia informes de falhas e proíbe o controle remoto local 

seletivo tipo liga/desliga. 

Os ventiladores dos evaporadores são de tipo centrífugo com três velocidades de 

rotação. A tubulação recebe isolamento térmico por toda a extensão com espessura de 12 mm, 

e as linhas de gás refrigerante recebem isolamento térmico de borracha elastomérica com 

espessura de 13 mm. Os dutos de insuflamento e retorno de ar são construídos de isolante 

térmico recobertas de alumínio. 

4.4.1 Máquinas 

4.4.1.1 Rendimento 

Os modelos dos distintos evaporadores, ventiladores e condensadores é muito variado 

no EXCEN, onde resultou ser difícil achar a informação necessária para avaliar se foram ou 

não cumpridos os requisitos dos distintos condensadores, resfriadores de líquido e torres de 

arrefecimento. Por isso, prestou-se atenção aos requerimentos de licitação do sistema de 

climatização. 

Nesta licitação exige-se que o COP mínimo do sistema seja de 3, portanto tendo em 

conta que o sistema total e maior de 110 kW, este COP é maior que o mínimo exigido para os 

condicionadores de ar no IECC e é maior que o mínimo exigido para obter um nível A no 

regulamento RTQ-C. 

4.4.1.2 Contabilização do consumo 

Os sistemas de controle permitem leitura de todos os dados de operação e consumo, e 

produzem mais informação da requerida pelos três regulamentos. 
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4.4.2 Controle 

Os sistemas de controle solicitados pelos três regulamentos existem no sistema de 

climatização do EXCEN, que conseguem que os equipamentos não sejam suprautilzados. 

Todas as zonas térmicas dispõem de controle com termostato para o controle 

automático, além de sistemas programáveis que não permitem sistemas on/off, e são 

dispositivos capazes de controlar o desligamento automático do sistema. 

 Os sistemas de ventilação incluem meios de reduzir automaticamente a tomada de ar 

externo dependendo das necessidades de carga térmica e são capazes de trabalhar a dois terços 

ou menos da sua velocidade máxima e possui controles que mudem automaticamente a 

velocidade do ventilador para controlar a temperatura de saída do fluído ou 

temperatura/pressão de condensação do dispositivo de rejeição de calor.  

Os sistemas de bombeamento com potência superior reduzem o bombeamento para 

modular ou abrir e fechar em função da carga.  

4.4.3 Recuperação de energia 

O sistema não dispõe de recuperadores nem de sistemas de esfriamento gratuito, 

obrigatórios devido a que o sistema de condicionamento de ar é maior que 70 kW. Portanto 

este sistema não cumpre as exigências. 

4.4.4 Eficiência de equipamentos de transporte de fluido 

Não foi possível achar informação sobre o modelo dos ventiladores utilizados e a 

potência requerida, para poder valorar se foram ou não cumpridos as exigências de eficiência. 

4.4.5 Isolamento de redes de tubulações 

No projeto descrito anteriormente se estabelecem duas condições para os distintos 

dutos de ar: espessura mínima de 12 mm para as linhas de gás refrigerante com borracha 

elastomérica e para o resto espessura de 13 mm. 

Como estes dados para os materiais típicos de isolamento, não se cumprem os 

requisitos estabelecidos pelos regulamentos espanhol e norte americano, mas sim para o 

brasileiro. 
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4.4.6 Classificação energética do sistema de climatização do EXCEN 

segundo o RTQ-C 

Com os dados que foram obtidos do sistema de climatização, os pré-requisitos 

necessários para obter o nível A são cumpridos e o COP do sistema e suficiente também para 

atingir um nível A. Porém estes dados não são suficientes para avaliar o sistema com detalhe. 

4.5 Classificação da eficiência geral do edifício segundo o RTQ-C 

O método utilizado ao longo de todo o trabalho foi o prescritivo (a outra opção é a 

simulação) e para obter a classificação geral do edifício, são necessárias as classificações por 

sistemas individuais que foram calculadas nos itens anteriores. Na Tabela 4.17 são 

apresentados os pesos que são atribuídos para cada sistema individual e o nível de eficiência 

obtido para cada um. A pontuação final obtida com o uso da Equação 4.6 resulta numa 

classificação que também varia de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), Tabela 4.19. 

Tabela 4.17: Nível de eficiência obtida por áreas e peso. 

 Peso Nível de eficiência 

obtido 

Envoltória 30% B 

Sistema de Iluminação 30% C 

Sistema de Condicionamento de Ar 40% A 

 

                          
  

  
   

   

  
      

   

  
        

                              
  

  
   

   

  
     

   

  
             

  4.6 

Onde:  

EqNumEnv: equivalente numérico da envoltória, Tabela 4.18;  

EqNumDPI: equivalente numérico do sistema de iluminação, identificado pela sigla 

DPI, de Densidade de Potência de Iluminação, Tabela 4.18; 

EqNumCA: equivalente numérico do sistema de condicionamento de ar, Tabela 4.18; 

EqNumV: equivalente numérico de ambientes não condicionados e/ou ventilados 

naturalmente, Tabela 4.18; 

APT: área útil dos ambientes de permanência transitória, desde que não condicionados;  
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ANC: área útil dos ambientes não condicionados de permanência prolongada, com 

comprovação de percentual de horas ocupadas de conforto por ventilação natural (POC) 

através do método da simulação;  

AC: área útil dos ambientes condicionados;  

AU: área útil;  

b: pontuação obtida pelas bonificações, que varia de zero a 1. 

Tabela 4.18: Equivalente numérico para cada nível de eficiência (EqNum). 

A  5  

B  4  

C  3  

D  2  

E  1  

 

Tabela 4.19: Pontuação necessária para obter a classificação. 

PT Classificação 

Final 

4,5 a 5 A 

3,5 a 4,5 B 

2,5 a 3,5 C 

1,5 a 2,5 D 

<1,5 E 

 

Bonificações  

Iniciativas que aumentem a eficiência da edificação poderão receber até um ponto na 

classificação geral. Para tanto, essas iniciativas deverão ser justificadas e a economia gerada 

deve ser comprovada. Zero quando não existe nenhum sistema complementar para o aumento 

da eficiência do edifício, e um quando uma das bonificações for implantada em sua totalidade. 

Essas podem ser:  

- Sistemas e equipamentos que racionalizem o uso da água, tais como torneiras com 

arejadores e/ou temporizadores, sanitários com sensores, aproveitamento de água pluvial e de 

outras fontes alternativas de água, estes devem proporcionar uma economia mínima de 40% 

no consumo anual de água do edifício, considerando práticas correntes de dimensionamento;  

- Sistemas ou fontes renováveis de energia:  

Edificações em que a parcela de água quente representa um percentual igual ou maior 

a 10% do consumo energia e que utilizarem aquecimento solar de água devem provar 

atendimento com fração solar igual ou superior a 70%;  
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Energia eólica ou painéis fotovoltaicos devem proporcionar economia mínima de 10% 

no consumo anual de energia elétrica do edifício;  

Sistemas de cogeração e inovações técnicas ou de sistemas, tais como iluminação 

natural, que comprovadamente aumentem a eficiência energética da edificação, 

proporcionando uma economia mínima de 30% do consumo anual de energia elétrica.  

- Se os elevadores atingirem nível A pela avaliação da norma VDI 4707 receberão 0,5 

pontos, mas o EXCEN não tem elevador ainda. 

Pré-requisitos gerais 

Além dos requisitos de iluminação, envoltória e climatização, para o edifício ser 

elegível à etiquetagem, ele deve cumprir os seguintes requisitos mínimos, os pré-requisitos 

Gerais. 

-Circuitos elétricos  

Possuir circuito elétrico separado por uso final: iluminação, sistema de 

condicionamento de ar, e outros; ou possuir instalado equipamento que possibilite medição 

por uso final.  

EXCEN é uma exceção devido a que a data de construção é anterior a junho de 2009. 

-Aquecimento de água 

Edificações com elevada demanda de água quente como academias, clubes, hospitais, 

restaurantes, edifícios destinados à hospedagem ou edifícios em que a parcela de água quente 

representa um percentual igual ou maior a 10% do consumo de energia, devem apresentar 

uma estimativa da demanda de água quente. 

Não é o caso do EXCEN. 

-Áreas não condicionadas 

No caso de edifícios que possuem áreas não condicionadas, para as áreas de 

permanência prolongada, tais como lojas, escritórios, áreas de trabalho, é obrigatório 

comprovar por simulação que o ambiente interno proporciona temperaturas dentro da zona de 

conforto durante um percentual das horas ocupadas. Não é o caso do EXCEN. 

Levando em conta todas as condições anteriores, a equação da pontuação para o 

edifício EXCEN não pode ser obtida já que não foi feita o levantamento do percentual de 

horas ocupadas de conforto por ventilação natural (POC) através do método da simulação das 

áreas de permanência prolongada que não são climatizadas artificialmente. No caso de 

considerar estas áreas como lugares de permanência transitória, a pontuação obtida seria de 
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2,7, portanto a classificação do edifício seria C. Esta pontuação ficaria penalizada pois uma 

grande área do EXCEN não está climatizada artificialmente, portanto deveria ser realizado o 

POC. 

Entre as bonificações possíveis podemos comentar que seria recomendável o uso de 

fontes alternativas de energia, como o uso do gerador eólico e a instalação de painéis 

fotovoltaicos ou o uso da máquina de cogeração do laboratório.  

4.6  Considerações finais 

A leitura dos resultados anteriormente oferecidos nas três áreas estudadas permite 

concluir que o edifício do EXCEN atinge bons níveis de eficiência, embora alguns aspectos 

da concepção do edifício da iluminação ou da climatização poder se iam melhorar. 

No projeto da construção são levadas em conta as vantagens do uso de isolante na 

cobertura, embora algumas áreas utilizadas para a localização das unidades condensadora e de 

calhas não disponham de isolante. Mas nas paredes do edifício não é utilizado o isolante, 

portanto as trocas de calor são maiores. Além disso, as janelas do edifício não têm vidros 

duplos, o que reduziria a transmissão térmica. Na primeira concepção do edifício muitas das 

janelas tinham previsto o uso de sombreamento com dispositivos tipo brise soleil, mas não 

foram colocados, o que teria também melhorado o nível de eficiência do edifício. 

Em relação à iluminação, apesar de ser um edifício com uso de lâmpadas muito 

eficientes, a potência instalada é maior da necessária, especialmente em áreas de uso comum, 

o que faz violar os requisitos dos regulamentos. Além disso, os sistemas de controle, não 

aproveitam a contribuição da luz natural, e não controlam a faixa de luminárias perto das 

janelas ou aberturas. 

Apesar do fato de que o estudo do sistema de climatização não é muito profundo, este 

estudo permite observar que a climatização dispõe de sistemas de controle e redução de carga 

suficiente para atender as demandas, que é um dos aspetos mais importantes dos regulamentos 

para atingir sistemas mais eficientes. 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O desenvolvimento deste trabalho 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 e que devem 

ser levados em conta se quisermos melhorar os níveis de eficiência energética. 

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. 

Os três regulamentos discutidos têm em comum o objetivo de projetar edifícios, de 

modo a diminuir o consumo de energia: otimizando as aberturas, a luz necessária e o ar 

condicionado. Os três regulamentos são adequados para diferentes países apesar destes 

diferirem em vários aspectos importantes o que torna difícil a avaliação comparativa, pois a 

forma de abordar os elementos que são importantes para reduzir o consumo de energia não é 

sempre a mesma. A razão de se fazer a comparação foi principalmente ver quais são as 

questões e fatores discutidos e levados em conta para cada regulamento. 

Trasladar o modelo de zoneamento bioclimático do IECC e CTE-HE para classificar 

Itajubá nos permitiu estudar o edifício do EXCEN e, observar, que de maneira geral muitas 

das exigências do envelope, climatização e iluminação são atendidas. Embora vários fatores 

possam ser melhorados, como o uso de isolamento nas paredes, telhado e perímetro do piso 

ou a diminuição da potência de iluminação de áreas de circulação e cozinhas. Estas 

modificações resultariam em menores perdas de calor ou de consumo de eletricidade. No 

momento da escolha dos equipamentos de climatização, equipamentos com um melhor COP 

também melhorariam a utilização de energia.  

Uma última observação e sugestão para trabalhos futuros seria aportar um estudo para 

quantificar a diminuição de trocas de calor e a economia de energia adotando algumas 

medidas e exigências comentadas ao longo deste trabalho. Este estudo resultaria em uma 

justificativa a mais para que a adoção destas medidas na construção geral do Brasil fossem 
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obrigatórias, se aproveitando do boom da construção e desenvolvimento na situação atual em 

que o país se encontra. 
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APÊNDICE A 

Tabela A.1 Requisitos das aberturas na fachada. 

ABERTURAS NA FACHADA                         

EUA ZONA BIOCLIMÁTICA 1 2 3 4 SM 4M+5 6 7 8 

   
  

 
Transmitância U (W/m2K)                 

   
  

 

Porta da entrada com 

caixilho de metal 6,814 6,246 5,110 4,827 4,543 4,543 4,543 4,543 
   

  

 

Aberturas com caixilhos de 

metal 6,814 4,259 3,691 3,123 3,123 3,123 2,555 2,555 
   

  

 

Aberturas com outros 

caixilhos 6,814 4,259 3,691 2,271 1,987 1,987 1,987 1,987 
   

  

 
Fator solar                 

   
  

 
PF < 0,25 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4 0,45   

   
  

 
0,25 <PF<0,5 0,33 0,33 0,33           

   
  

 
PF>0,5 0,4 0,4 0,4           

   
  

ESPANHA ZONA BIOCLIMÁTICA A B C D E   
     

  

 
Transmitância U (W/m2K)           

      
  

 

PAF>0% e orientação 

Norte 5,7 5,4 4,4 3,5 3,1 
      

  

 

PAF>0% e orientação 

Leste/Oeste 5,7 5,7 4,4 3,5 3,1 
      

  

 
PAF>0% e orientação Sul 5,7 5,7 4,4 3,5 3,1 

      
  

 

PAF>0% e orientação 

Sueste/sudoeste 5,7 5,7 4,4 3,5 3,1 
      

  

 

PAF>10% e orientação 

Norte 4,7 3,8 3,4 3 3,1 
      

  

 

PAF>10% e orientação 

Leste/Oeste 5,7 4,9 3,9 3,5 3,1 
      

  

 
PAF>10% e orientação Sul 5,7 5,7 4,4 3,5 3,1 

      
  

 

PAF>10% e orientação 

Sueste/sudoeste 5,7 5,7 4,4 3,5 3,1 
      

  

 

PAF>20% e orientação 

Norte 4,1 3,3 2,9 2,5 2,6 
      

  

 

PAF>20% e orientação 

Leste/Oeste 5,5 4,3 3,3 2,9 3 
      

  

 
PAF>20% e orientação Sul 5,7 5,7 4,3 3,5 3,1 

      
  

 

PAF>20% e orientação 

Sueste/sudoeste 5,7 5,7 4,3 3,5 3,1 
      

  

 

PAF>30% e orientação 

Norte 3,8 3 2,6 2,2 2,2 
      

  

 

PAF>30% e orientação 

Leste/Oeste 5,2 4 3 2,6 2,7 
      

  

 
PAF>30% e orientação Sul 5,7 5,6 3,9 3,4 3,1 

      
  

 

PAF>30% e orientação 

Sueste/sudoeste 5,7 5,6 3,9 3,4 3,1 
      

  

 

PAF>40% e orientação 

Norte 3,5 2,8 2,4 2,1 2 
      

  

 

PAF>40% e orientação 

Leste/Oeste 5 3,7 2,8 2,5 2,4 
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PAF>40% e orientação Sul 5,7 5,4 3,6 3,2 3,1 

      
  

 

PAF>40% e orientação 

Sueste/sudoeste 5,7 5,4 3,6 3,2 3,1 
      

  

 

PAF>50% e orientação 

Norte 3,4 2,7 2,2 1,9 1,9 
      

  

 

PAF>50% e orientação 

Leste/Oeste 4,8 3,6 2,7 2,3 2,3 
      

  

 
PAF>50% e orientação Sul 5,7 5,2 3,5 3 3 

      
  

 

PAF>50% e orientação 

Sueste/sudoeste 5,7 5,2 3,5 3 3 
      

  

 
ZONA BIOCLIMÁTICA A3 A4 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 E1 

 
Fator solar                         

 

PAF>30% e orientação 

Leste/Oeste   0,57   0,55     0,54           

 

PAF>30% e orientação 

Sueste/Sudoeste   0,58   0,58     0,56           

 

PAF>40% e orientação 

Leste/Oeste 0,57 0,47 0,53 0,45 0,59 0,51 0,47       0,5   

 

PAF>40% e orientação 

Sueste/Sudoeste 0,6 0,48 0,59 0,48   0,54 0,46     0,61 0,53   

 

PAF>50% e orientação 

Leste/Oeste 0,5 0,4 0,46 0,39 0,51 0,43 0,38     0,49 0,42   

 
PAF>50% e orientação Sul   0,55   0,55     0,53       0,61   

 

PAF>50% e orientação 

Sueste/Sudoeste 0,54 0,42 0,52 0,41 0,55 0,47 0,39     0,53 0,46   

 

  



UNIFEI/IEM                                                                  Trabalho Final de Graduação 

101 

Tabela A.2 Valores das constantes para o cálculo da ICenv. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zona Bio 1 2 e 3 4 e 5 7 6 e 8 

  
Ape 
<500m2 

Ape 
>500m2 

Ape 
<500m2 

Ape 
>500m2 

Ape 
<500m3 

Ape 
>500m3 

Ape 
<500m3 

Ape 
>500m3 

Ape 
<500m4 

Ape 
>500m4 

a -43 10,47 -175,3 -14,14 105,39 511,12 32,62 -69,48 454,47 -160,36 

b -316,62 298,74 -212,79 -113,94 -207,12 0,92 -580,03 1347,78 
-

1641,37 1277,29 

c 16,83 38,41 21,86 50,82 4,61 -95,71 -8,59 37,74 33,47 -19,21 

d 7,39 -1,11 5,59 4,86 8,08 -99,79 18,48 3,03 7,06 2,95 

e -0,2 -0,11 -0,19 -0,32 -0,31 -0,52 -0,62 -0,13 0,31 -0,36 

f 0,2 0,24 0,15 0,26 -0,07 -0,2 -0,47 -0,19 -0,29 -0,16 

g 132,5 0 275,19 0 0 0 200 0 0 0 

h -77 0 213,35 0 -82,34 -380,83 -192,25 0 0 0 

i -0,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

j 0 0 -0,04 0 -0,005 0 0 0 0 0 

l 0 0 0 0 3,45 729,2 0 0 0 0 

m 0 -0,54 -0,45 -0,54 0 0 -0,55 0 0,33 0 

n 0 0 0 -35,75 0 4,27 0 19,25 0 0 

p 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 

q 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,27 0 

r 0 0 0 0 0 0 70,22 0 0 290,25 

s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 

k 182,66 47,53 190,42 277,98 171,27 77,15 318,65 -306,35 718 -120,58 
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APÊNDICE B 

Tabela B.1 Densidade de potência de iluminação para distintas funções do edifício. 

 

RTQ-C IECC 

Função do 

Edifício 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

Densidade 

de Potência 

de 

Iluminação 

limite 

W/m
2
 

(Nível A) 

W/m
2
 

(Nível B) 

W/m
2
 

(Nível C) 

W/m
2
 

(Nível D) 
W/m

2
 

Academia 9,5 10,9 12,4 13,8 11,8 

Armazém 7,1 8,2 9,2 10,3 8,6 

Biblioteca 12,7 14,6 16,5 18,4 14,0 

Bombeiros 7,6 8,7 9,9 11 10,8 

Centro de 

Convenções 
11,6 13,3 15,1 16,8 12,9 

Cinema 8,9 10,2 11,6 12,9 12,9 

Comércio 15,1 17,4 19,6 21,9 16,1 

Correios 9,4 10,8 12,2 13,6 11,8 

Venda e Locação 

de Veículos 
8,8 10,1 11,4 12,8 

 

Escola/Universid

ade 
10,7 12,3 13,9 15,5 12,9 

Escritório 9,7 11,2 12,6 14,1 10,8 

Estádio de 

esportes 
8,4 9,7 10,9 12,2 11,8 

Garagem – Ed. 

Garagem 
2,7 3,1 3,5 3,9 3,2 

Ginásio 10,8 12,4 14 15,7 10,8 

Hospedagem, 

Dormitório 
6,6 7,6 8,6 9,6 10,8 

Hospital 13 15 16,9 18,9 12,9 

Hotel 10,8 12,4 14 15,7 10,8 

Igreja/Templo 11,3 13 14,7 16,4 14,0 

Restaurante 9,6 11 12,5 13,9 17,2 

Restaurante: 

Bar/Lazer 
10,7 12,3 13,9 15,5 14,0 

Restaurante: 

Fast-food 
9,7 11,2 12,6 14,1 15,1 

Museu 11,4 13,1 14,8 16,5 11,8 

Oficina 12,9 14,8 16,8 18,7 15,1 

Penitenciária 10,4 12 13,5 15,1 10,8 

Posto de 

Saúde/Clínica 
9,4 10,8 12,2 13,6 10,8 
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Posto policial 10,3 11,8 13,4 14,9 10,8 

Prefeitura – Inst. 

Gov. 
9,9 11,4 12,9 14,4 

 

Teatro 15 17,3 19,5 21,8 17,2 

Transportes 8,3 9,5 10,8 12 10,8 

Tribunal 11,3 13 14,7 16,4 12,9 

Montadora de 

carros     
9,7 

Fabrica 
    

14,0 

Casa 

multifamiliar     
7,5 

 

 

 

Tabela B.2 Limite de densidade de potência de iluminação do método das 

atividades do edifício. 

Ambientes/Atividades 
Limite do 

Ambiente 
DPIL Nível 

A 
DPIL Nível 

B 
DPIL Nível 

C 
DPIL Nível 

D 

 
K RCR (W/m2) (W/m2) (W/m2) (W/m2) 

Armazém, Atacado 
      

Material pequeno/leve 0,8 6 10,2 12,24 14,28 16,32 

Material médio/volumoso 1,2 4 5 6 7 8 

Átrio - por metro de altura 
      

até 12,20 m de altura 
  

0,301 0,361 0,421 0,481 

acima de 12,20 m de altura 
  

0,201 0,241 0,281 0,321 

Auditórios e Anfiteatros 
      

Auditório 0,8 6 8,5 10,2 11,9 13,6 

Centro de Convenções 1,2 4 8,8 10,56 12,32 14,08 

Cinema 1,2 4 5 6 7 8 

Teatro 0,6 8 26,2 31,44 36,68 41,92 

Banco/Escritório - Área de 

atividades bancárias 
0,8 6 14,9 17,88 20,86 23,84 

Banheiros 0,6 8 5 6 7 8 

Biblioteca 
      

Área de arquivamento 1,2 4 7,8 9,36 10,92 12,48 

Área de leitura 1,2 4 10 12 14 16 

Área destantes 1,2 4 18,4 22,08 25,76 29,44 

Casa de Máquinas 0,8 6 6 7,2 8,4 9,6 

Centro de Convenções - 

Espaço de exposições 
1,2 6 15,6 18,72 21,84 24,96 

Circulação <2,4m largura 7,1 8,52 9,94 11,36 

Comércio 
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Área de vendas 0,8 6 18,1 21,72 25,34 28,96 

Pátio de área comercial 1,2 4 11,8 14,16 16,52 18,88 

Provador 0,6 8 10,2 12,24 14,28 16,32 

Cozinhas 0,8 6 10,7 12,84 14,98 17,12 

Depósitos 0,8 6 5 6 7 8 

Dormitórios – Alojamentos 0,6 8 4,1 4,92 5,74 6,56 

Escadas 0,6 10 7,4 8,88 10,36 11,84 

Escritório 0,6 8 11,9 14,28 16,66 19,04 

Escritório – Planta livre 1,2 4 10,5 12,6 14,7 16,8 

Garagem 1,2 4 2 2,4 2,8 3,2 

Ginásio/Academia 
      

Área de Ginástica 1,2 4 7,8 9,36 10,92 12,48 

Arquibancada 1,2 4 7,5 9 10,5 13 

Esportes de ringue 1,2 4 28,8 34,56 40,32 46,08 

Quadra de esportes – 

classe 4 
1,2 4 7,8 9,36 10,92 12,48 

Quadra de esportes – 

classe 3 
1,2 4 12,9 15,48 18,06 20,64 

Quadra de esportes – 

classe 2 
1,2 4 20,7 24,84 28,98 33,12 

Quadra de esportes – 

classe 1 
1,2 4 32,4 38,88 45,36 51,84 

Hall de Entrada- Vestíbulo 1,2 4 8 9,6 11,2 12,8 

Cinemas 1,2 4 8 9,6 11,2 12,8 

Hotel 1,2 4 8 9,6 11,2 12,8 

Salas de Espetáculos 0,8 6 8 9,6 11,2 12,8 

Hospital 
      

Circulação <2,4m largura 9,6 11,52 13,44 15,36 

Emergência 0,8 6 24,3 29,16 34,02 38,88 

Enfermaria 0,8 6 9,5 11,4 13,3 15,2 

Exames/Tratamento 0,6 8 17,9 21,48 25,06 28,64 

Farmácia 0,8 6 12,3 14,76 17,22 19,68 

Fisioterapia 0,8 6 9,8 11,76 13,72 15,68 

Sala de espera, estar 0,8 6 11,5 13,8 16,1 18,4 

Radiologia 0,8 6 14,2 17,04 19,88 22,72 

Recuperação 0,8 6 12,4 14,88 17,36 19,84 

Sala de Enfermeiros 0,8 6 9,4 11,28 13,16 15,04 

Sala de Operação 0,8 6 20,3 24,36 28,42 32,48 

Quarto de pacientes 0,8 6 6,7 8,04 9,38 10,72 

Suprimentos médicos 0,8 6 13,7 16,44 19,18 21,92 

Igreja, templo 
      

Assentos 1,2 4 16,5 19,8 23,1 26,4 

Altar, Coro 1,2 4 16,5 19,8 23,1 26,4 

Sala de comunhão – nave 1,2 4 6,9 8,28 9,66 11,04 

Laboratórios 
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para Salas de Aula 0,8 6 10,2 12,24 14,28 16,32 

Médico/Ind./Pesq. 0,8 6 19,5 23,4 27,3 31,2 

Lavanderia 1,2 4 6,5 7,8 9,1 10,4 

Museu 
      

Restauração 0,8 6 11 13,2 15,4 17,6 

Sala de exibição 0,8 6 11,3 13,56 15,82 18,08 

Oficina – Seminário, 

cursos 
0,8 6 17,1 20,52 23,94 27,36 

Oficina Mecânica 1,2 4 6 7,2 8,4 9,6 

Quartos de Hotel 0,8 6 7,5 9 10,5 13 

Refeitório 0,8 6 11,5 13,8 16,1 18,4 

Restaurante- salão 1,2 4 9,6 11,52 13,44 15,36 

Hotel 1,2 4 8,8 10,56 12,32 14,08 

Lanchonete/Café 1,2 4 7 8,4 9,8 11,2 

Bar/Lazer 1,2 4 14,1 16,92 19,74 22,56 

Sala de Aula, Treinamento 1,2 4 10,2 12,24 14,28 16,32 

Sala de espera, 

convivência 
1,2 4 6 7,2 8,4 9,6 

Sala de Reuniões, 

Conferência, Multiuso 
0,8 6 11,9 14,28 16,66 19,04 

Vestiário 0,8 6 8,1 9,72 11,34 12,96 

Transportes 

Área de bagagem 1,2 4 7,5 9 10,5 12 

Aeroporto – Pátio 1,2 4 3,9 4,68 5,46 6,24 

Assentos - Espera 1,2 4 5,8 6,96 8,12 9,28 

Terminal - bilheteria 1,2 4 11,6 13,92 16,24 18,56 

 

 

  



UNIFEI/IEM                                                                  Trabalho Final de Graduação 

106 

APÊNDICE C 

Tabela C.1 Eficiência mínima para caldeiras de água a gás. RTQ-C. 
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Tabela C.2 Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação nos 

níveis A e B. RTQ-C. 
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Tabela C.3 Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação no nível C. 

RTQ-C. 

 

Tabela C.4 Eficiência mínima de condicionadores de ar para classificação no nível D. 

RTQ-C. 
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Tabela3C-5 Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação nos 

níveis A e B. RTQ-C. 

 

Os requisitos dos resfriadores de líquidos não se aplicam a equipamentos em aplicações em baixas temperaturas, 

onde a temperatura de projeto do fluido de saída for menor que 4,4⁰C.  

2) Conformidade com esta padronização pode ser obtido cumprindo os mínimos requisitos do Caminho A ou 

Caminho B, no entanto ambos requisitos de Carga Total e IPLV devem ser alcançados no mesmo caminho seja A ou 

B.  

3) Sem Req significa que não existe um requisito mínimo nesta categoria.  

4) Traço ( - ) significa que este requisito não é verificado nesta condição. 
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Tabela C.6 Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação no nível C. 

RTQ-C. 
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Tabela C.7 Eficiência mínima de resfriadores de líquido para classificação do nível D. 

RTQ-C. 
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Tabela C.8 Eficiência mínima de torres de resfriamento e condensadores para 

classificação nos níveis A B C. RTQ-C. 

 

 

Tabela C.9 Limites de potência dos ventiladores. RTQ-C. 
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Tabela C.10 Eficiência mínima de ar condicionado e unidades condensadoras operadas 

eletricamente. IECC. 
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Tabela C.11 Eficiência mínima de ar condicionado e unidades condensadoras operadas 

eletricamente. IECC. 
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Tabela C.12 Eficiência mínima de ar condicionado tipo packaged. IECC. 

 

Tabela C.13 Eficiência mínima de unidades aquecedora. IECC 
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Tabela C.14 Eficiência mínima de caldeiras. IECC. 

 

 

Tabela C.15 Eficiência mínima para unidades condensadoras operadas eletricamente. 

IECC. 
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Tabela C.16 Eficiência mínima de resfriadores. IECC. 
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Tabela C.17 Limite de potência de ventiladores. IECC. 
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Tabela C.18 Limite de potência de ventiladores. RTQ-C. 

Tipo Denominação 

Potencia específica 

W/(m3/s) 

Ventilação e 

Extração 

SFP1 Wesp≤500 

SFP2 500<Wesp≤ 750 

Climatização 1-2 

SFP3 750<Wesp≤1250 

SFP4 1250<Wesp≤2000 

SFP5 Wesp>2000 



121 

Apêndice D 

Tabela D.1: Transmitância térmica dos solos em contato com o terreno. CTE-HE 

 


